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1. Innledning  

I oppdragsdokument 2020 fra Helse Sør-Øst RHF fremgår det at virksomheten i 

Oslo universitetssykehus HF skal innrettes for å nå følgende hovedmål: 

 

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 

Målene skal nås innenfor vedtatt budsjett. Konkrete styringsmål og resultater 

inngår i tabellvedlegget.  

 

Av protokoll fra foretaksmøte i Oslo universitetssykehus HF fra 28. april fremgår 

at beredskapsarbeidet som følge av korona-situasjonen vil påvirke 

helseforetakenes muligheter til å nå målene og gjennomføre oppgavene i Oppdrag 

og bestilling 2020. De tre overordnede målene i Protokoll fra foretaksmøte i 

Oppdrag og bestilling 2020 ligger fast, men det vil innen de fleste områdene ikke 

være mulig å nå de kvantitative målsetningene som er satt. Det vil også være 

nødvendig å skyve på tidsfrister for ulike oppdrag. I foretaksmøte 18. mai 2020 

varsler Helse Sør-Øst RHF at de vil komme tilbake med endring i Oppdrag og 

bestilling 2020 til Oslo universitetssykehus HF når det foreligger vurderinger fra 

Helse- og omsorgsdepartementet av hva som vil være et hensiktsmessig samlet 

oppdrag for resten av 2020. 
 

2. Gjennomføring av virksomheten i 2020 

Tabellen under viser status for gjennomføring av virksomheten til og med april i 

år med utgangspunkt i de målene som er satt i oppdraget fra Helse Sør-Øst RHF 

og styrets budsjettvedtak. Det fremgår av indikatorene alene og av omtalen av 

disse lenger ut i denne styresaken at status for mange av indikatorene for både 

april og hittil i år er sterkt påvirket av koronaepidemien og de tiltakene foretaket 

har satt i verk for å håndtere denne. Som følge av denne omfattende omleggingen 

av driften og usikkerheten knyttet til finansiering av økonomise effekter, 

epidemiens omfang og varighet utover i 2020 er det ikke utarbeidet årsestimater. 
 

Tabell 1 Hovedresultater gjennomføring av virksomheten 

 
Merknad: Negative fortegn i avvikskolonnene viser svakere resultater enn måltall/budsjett. Rapportert 

resultat er justert for redusert pensjonskostnad. Investeringer vurderes mot planlagt gjennomføring.  

Status gjennomføring av virksomheten 2020

Resultat Faktisk Avvik Avvik i % Status Faktisk Avvik Avvik i % Status

Ventetid Ventetid somatikk 57 -3               -5,6 % 57 -3               -5,6 %

i dager Ventetid VOP 48 -8               -20,0 % 45 -5               -12,5 %

Ventetid BUP 64 -27             -73,0 % 63 -26            -70,3 %

Ventetid TSB 34 -4               -13,3 % 28 2                6,7 %

Andel Fristbrudd somatikk 7,6 % -7,6 % 2,5 % -2,5 %

fristbrudd Fristbrudd VOP 1,1 % -1,1 % 0,3 % -0,3 %

Fristbrudd BUP 10,4 % -10,4 % 4,2 % -4,2 %

Fristbrudd TSB 0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Pakkeforløp Nye pasienter (OA1) 68 % -2,0 % -2,9 % 71 % 1,0 % 1,4 %

kreft Behandlet innen frist (OF4) 72 % 2,0 % 2,9 % 69 % -1,0 % -1,4 %

Aktivitet ISF-poeng       15 613 -4 801       -23,5 % 76 214      -10 567    -12,2 %

somatikk Polikliniske konsultasjoner       52 039 -20 431     -28,2 % 260 263    -45 192    -14,8 %

Aktivitet ISF-poeng 1 768        -1 344       -43,2 % 9 912        -2 612       -20,9 %

PHV og TSB Polikliniske konsultasjoner 12 239      -1 921       -13,6 % 53 096      -8 618       -14,0 %

Bemanning Brutto månedsverk (per mai) 19 748      -238          -1,2 % 19 499      -6               0,0 %

Sykefravær (mars) 13,3 % 0                 #DIV/0! 9,6 % 0                #DIV/0!

Økonomi Resultat -175 307  -196 140  -9,2 % -390 156  -473 489  -5,5 %

Investeringer i bygg og utstyr 61 955      15 405      33 % 173 444    -33 606    -16 %

Endring likviditet -17 011    -84 991     -125 % -188 042  -261 307  -357 %

Tiltaksgjennomføring 16 721      -8 879       -35 % 58 138      -43 713    -43 %

Denne periode: April Hittil i år
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Ventetid og fristbrudd  

For 2020 ble det i Oppdrag og bestilling satt nye krav til gjennomsnittlig ventetid. 

For voksenpsykiatrien skal ventetiden være under 40 dager, for barne- og 

ungdomspsykiatrien under 37 dager og under 30 dager for TSB. Ventetiden for 

somatikken skal være under 54 dager.  

 

Ventetid til start helsehjelp var i april 57 dager og er hittil i år 56 dager for alle 

behandlingsområdene sett under ett. Ventetiden til helsehjelpen ble påstartet var 

noe lengre i april enn i mars. Dette må ses i sammenheng med redusert kapasitet 

til å utrede og behandle pasienter fra ventelisten i mars, og da særlig i siste halvdel 

av måneden, som følge av nødvendig beredskapsarbeid og smitteverntiltak. 

Ventetiden er også påvirket av at mange av pasientene selv har avbestilt timer 

eller vært i en situasjon som har gjort at de ikke har kunnet møte til oppsatte 

timer. I april var kapasiteten fortsatt betydelig redusert, likevel fikk flere av 

pasientene som hadde ventet lenge helsehjelp. For pasienter som venter på start 

behandling fortsatte ventetiden å øke i april. Til og med april i år var 

gjennomsnittlig ventetid til påstartet helsehjelp 56 dager, en reduksjon på 2 dager 

fra samme periode i fjor. I april var imidlertid ventetiden for de pasientene som da 

fikk påstartet helsehjelpen 57 dager. Dette var 2 dager lengre enn i samme periode 

i fjor og hele 12 dager lengre enn i mars i år.  

 

Ventetiden innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling var til og med april i år 

28 dager, som er kortere enn ventetidsmålet. For somatikk og voksenpsykiatri var 

ventetiden til påstartet helsehjelp henholdsvis 3 og 5 dager lengre enn 

ventetidsmålet, mens ventetiden innenfor barne- og ungdomspsykiatrien hittil i år 

var 63 dager, 26 dager lengre enn ventetidsmålet. Det har imidlertid vært en 

positiv utvikling i ventetid innenfor barne- og ungdomspsykiatrien fra høsten 

2019 hvor ventetiden var over 90 dager. I ventetid for BUP utgjør ventende ved 

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling hoveddelen. Ventende ved Avdeling for 

barn og unges psykiske helse på sykehus (ABU) inngår imidlertid også. Det er få 

ventende ved denne avdelingen, men de er likevel med på å trekke ventetiden noe 

opp. De fleste henvisninger kommer til ABU fra somatiske barneavdelinger. Det 

er stor grad av kompleksitet i oppfølging av de pasientforløpene som går mellom 

somatikk og psykiatri og hvor somatikken er styrende for fremdriften i forløpet. 

 

Det er forsatt en høyt prioritert oppgave å redusere ventetiden innenfor barne- og 

ungdomspsykiatrien. Styret er tidligere i år orientert om de viktigste tiltakene. Det 

arbeides fortsatt med disse, herunder ansettelser i nyopprettede stillinger. 

Gjennomføringen og således effekten av tiltakene er forsinket som følge av 

koronaepidemien og sykehusets tiltak for å håndtere denne.  

 

Til og med februar var andelen fristbrudd i Oslo universitetssykehus HF lav. 

Gjennom mars og april var det en stor økning som i hovedsak kan tilskrives 

koronaepidemien. Per utgangen av april var det 1 063 fristbrudd for ventende 

pasienter. Det var flest fristbrudd innenfor somatikken, og da innenfor 

fagområdene ortopedi, urologi, kolorektalkirurgi, øye og hudsykdommer. Disse 

fagområdene har i en normalsituasjon kapasitetsutfordringer, og konsekvensene 

av koronasituasjonen har økt antall pasienter som er utsatt av kapasitetsgrunner. 

Avdelingene følger opp pasientene med vurdering av forsvarligheten knyttet til 

forlenget ventetid. Andelen pasienter som hittil i 2020 har fått helsehjelpen 
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påstartet etter frist var til og med april høyest innenfor barne- og 

ungdomspsykiatrien med 4,2 prosent. Innenfor somatikken utgjorde fristbruddene 

2,5 prosent i samme periode. Innenfor barne- og ungdomspsykiatrien skyldes 

fristbruddene en kombinasjon av at ansatte har vært i karantene og manglende 

fremmøte. Dette området følges særskilt opp, og planlagte og iverksatte tiltakene 

forventes å gi både reduserte ventetider, reduserte avvisninger og holde antall 

fristbrudd lave de neste månedene.  

 

Pakkeforløp kreft   

Målet er at minst 70 prosent av kreftpasientene skal inkluderes i et pakkeforløp og 

at andel pakkeforløp gjennomført innenfor normert forløpstid skal være minst 70 

prosent. Disse målene gjelder for hvert kreftforløp. For april 2020 var 

måloppnåelsen for andel pakkeforløp gjennomført innenfor normert forløpstid for 

alle pakkeforløpene sett under ett på 72 prosent, mens gjennomsnittet for de fire 

første månedene i år var 69 prosent. I samme periode i 2019 var andelen 

pakkeforløp gjennomført innen normert forløpstid 62 prosent. De siste månedene 

har det vært en positiv utvikling innenfor flere forløp, og for flere pakkeforløp 

viser tallene for 2020 et tilfredsstillende nivå eller er svært nær dette. Det er 

arbeidet systematisk med å gjennomføre tiltak beskrevet for styret i sakene 

71/2019 og 27/2020. De mange tiltak som ble i verksatt har hatt positiv effekt på 

måloppnåelsen.  

 

Forløpstidene vil variere gjennom året knyttet blant annet til høytider og 

ferieavvikling. Ved sammenligning mot samme tertial året før får vi et mer robust 

utgangspunkt for vurdering av utvikling. Innenfor området gynekologisk kreft 

hvor det var et særskilt forbedringsarbeid gjennom 2019, er andel med start 

behandling innen normert tid (OF 4) for første tertial 2020 i forhold til samme 

periode i 2019 (i parentes) henholdsvis: Eggstokkreft 73 prosent (56 prosent), 

livmorkreft 71 prosent (50 prosent) og livmorhalskreft 68 prosent (55 prosent). 

Det var med andre ord en markant forbedring for alle tre forløp innenfor 

gynekologisk kreft i 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. Innenfor 

prostatakreft har helseforetaket over flere år hatt lite tilfredsstillende resultater. 

Tiltak iverksatt vinteren 2020 ser ut til å gi bedre resultater, selv om resultatene 

fortsatt ikke er tilfredsstillende. For første tertial i år var andelen gjennomført 

innenfor normert forløpstid 56 prosent, sammenlignet med 45 prosent i samme 

periode i 2019. Isolert sett for april er resultatet for dette forløpet svakt. Dette 

skyldes en midlertidig utsettelse av MR diagnostikk som følge av redusert 

aktivitet under koronaepidemien. Denne aktiviteten er nå tatt opp igjen.  

 

Bortsett fra for urologisk kreft har forløpstidene vært tilfredsstillende til nå 

gjennom koronaepidemien. En bekymring er at pasienter ikke har gått til lege og 

at de nasjonale screeningprogrammene har vært stengt fra medio mars. Foretaket 

vil følge med på om dette medfører at færre pasienter blir registrert inn i 

pakkeforløp de neste månedene. Screeningprogrammet for brystkreft ved 

sykehuset er startet opp igjen med virkning fra slutten av mai. Livmorhalsscreenig 

ivaretas i stor grad av fastleger og avtalespesialister, og det forventes et etterslep 

når dette starter opp igjen.  

 

Sykehuset vil fortsatt prioritere støtte til forbedringsarbeid i de pakkeforløpene 

som har størst behov for dette og da særlig videre oppfølging av gynekologisk 
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kreft og prostatakreft, lungekreft og lymfom. Også områder med gode resultater så 

langt i år vil følges opp fremover for å sikre at forbedringene er av varig karakter. 

 

Aktivitet somatikk 

Antall registrerte ISF-poeng innenfor somatikken var i april 24,3 prosent (om lag 

5 000 ISF-poeng) lavere enn budsjettert og for perioden januar til og med april 

12,2 prosent (10 600 ISF-poeng) lavere enn budsjettert. Sammenlignet med 

samme periode i 2019 er dette en reduksjon i antall ISF-poeng på 12 prosent. 

Dette er i all hovedsak en konsekvens av koronaepidemien.  

 

Avviket siste måned varierer mye mellom klinikkene, men alle klinikkene hadde 

lavere aktivitet enn lagt til grunn i budsjettet for april. Kreftbehandlingen er i 

begrenset grad påvirket av koronaepidemien og tiltak for å håndtere denne. 

Avviket var derfor minst i Kreftklinikken som hadde et negativt avvik for antall 

ISF-poeng på 12,8 prosent siste måned, og 1,8 prosent hittil i år. Klinikkene med 

størst negative aktivitetsavvik i april var Nevroklinikken (- 36,5 prosent), 

Ortopedisk klinikk (- 33,8 prosent) og Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin 

og transplantasjon (- 36,9 prosent). Avvikene skyldtes en kombinasjon av flere 

forhold knyttet til koronaepidemien og foretakets tiltak for å håndtere denne:  

 

 Redusert pasienttilgang: Fall i henvisninger, redusert omfang av øyeblikkelig 

hjelp og mange pasienter som avlyser planlagt behandling eller ikke møter opp 

til avtalt utredning og behandling. 

 Sykehusets egne tiltak for å forberede til og ta imot pasienter med smitte som 

følge av koronaepidemien: Nedtrekk i planlagt behandling og etablering av 

smitteposter (kohorter) og testpoliklinikker mv. 

 Redusert kapasitet som følge av ansatte i karantene.  

 

Som rapportert i sak 38/2020 har det vært en reduksjon i tilgang på donerer, og 

transplantasjonsaktiviteten er dermed også redusert. Tilgangen på donerer var 

også noe lav før koronaepidemien inntraff. Somatisk døgnaktivitet som ikke er 

ISF-finansiert, men som er kurdøgnfinansiert, har i perioder vært stengt (Geilomo) 

eller betydelig redusert (SSE – Statens senter for epilepsi). 

 

Siden før påske har helseforetaket arbeidet for å utnytte kapasiteten godt og kunne 

tilby pasienter med behov for helsehjelp behandling. Som tidligere beskrevet øker 

likevel antall ventende som ikke har fått tilbud som planlagt.  

 

Det har vært en stor dreining fra konsultasjoner med fysisk fremmøte til telefon- 

og videokonsultasjoner. Innenfor somatikken gir telefonkonsultasjoner en 

betydelig lavere ISF-refusjon enn konsultasjoner med fysisk fremmøte.  

 

Aktivitetsrapporteringen for de siste ukene viser at aktiviteten i slutten av april og 

begynnelsen av mai er økt sammenlignet med nivået i ukene før påske. Det 

samlede aktivitetsnivået er imidlertid fortsatt betydelig lavere enn lagt til grunn i 

det periodiserte budsjettet.  
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Aktivitet psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

Innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling var 

aktiviteten betydelig lavere enn lagt til grunn i budsjettet for april. Dette gjaldt 

både døgnbehandling og poliklinisk aktivitet.  

 

Avvikene for døgnbehandlingen skyldes i hovedsak koronapandemien med 

tilhørende reduksjon i pasienttilgang samt beredskaps- og smitteverntiltak som 

følge av dette. I mars holdt døgnbehandlingen innenfor barne- og 

ungdomspsykiatrien seg oppe til tross for  koronapandemien. I april var imidlertid 

også døgnbehandlingen innenfor dette området redusert. Dette skyldtes at ansatte 

innenfor Front Ungdom, som er et ambulant hjemmesykehus, måtte bidra inn i 

stedfaste i døgnenheter, slik at samlet kapasitet midlertidig ble noe redusert. I 

tillegg ble kapasiteten begrenset som følge av ekstra krevende pasienter.  

 

Innenfor voksenpsykiatrien stengte DPS’ene av beredskapshensyn hver sin 

døgnenhet på 10 senger hver medio mars. Begge DPS’ene holdt hver 20 

døgnbehandlingsplasser åpne. De to ganger ti døgnbehandlingsplassene som var 

midlertidig stengt ble delvis gjenåpnet i slutten av april.  

 

Nedgangen i aktivitet på de andre områdene skyldes i all hovedsak 

koronapandemien og sykehusets tiltak for å håndtere denne. Fastleger har hatt en 

betydelig reduksjon i antall henvisninger og øyeblikkelig-hjelp-tilstrømning og 

utredninger og behandlinger er utsatt både av sykehuset og pasienten, både i form 

av «Ikke-møtt» og «Drop-Out». Mange ansatte innenfor fagområdene har vært i 

karantene grunnet risiko for koronasmitte eller i karantene etter utenlandsreise.  I 

tillegg har medarbeidere tatt ut egenmelding for å være hjemme med omsorg for 

mindreårige barn da barnehager og skoler stengte. Koronaepidemien har også 

medført at planlagt gruppebehandling og noen ambulante tilbud har blitt avlyst. 

Klinikken har tatt i bruk løsninger for telefon- og videokonsultasjoner og arbeider 

med utvidelse av funksjonaliteten for å gjøre det mulig å ha flere samtidige 

deltakere (for eksempel med pårørende (BUP), med tolk og i gruppebehandling).  

 

Endringer i registreringspraksis, særlig for telefonkonsultasjoner, sammenlignet 

med fjoråret har medført en reduksjon i antall rapporterte polikliniske 

konsultasjoner. Endringen vurderes å være av teknisk karakter som ikke endrer 

det reelle behandlingstilbudet til pasienten. 

 

Klinikkens vurdering er at den polikliniske pasientbehandlingen er betydelig 

lavere enn budsjettert også når det tas hensyn til endret registreringspraksis. Dette 

skyldes i hovedsak koronaepidemien. Samtidig har det ikke vært mulig å 

gjennomføre alle planlagte tiltak for å øke antall konsultasjoner som følge av 

denne situasjonen.  

 

Tiltak for å øke aktiviteten på innenfor de psykiatriske poliklinikkene og 

ruspoliklinikkene omfatter blant annet: 

 

 Etablering av løsning for videokonsultasjoner, også med med pårørende 

(BUP), med tolk og mulighet for deltakelse av flere (grupper).  

 Rekruttering til ubesatte fagstillinger. 
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 Midlertidig intern omdisponering av personell innenfor barne- og 

ungdomspsykiatrien for å sikre redusert ventetid og økt aktivitet. 

 

Bemanning 

 

Brutto månedsverk 

Gjennomsnittlig antall brutto månedsverk for perioden januar - mai 2020 var 

19 499. Dette var en økning på 295 brutto månedsverk, tilsvarende 1,5 prosent 

sammenlignet med samme periode i 2019, og i samsvar med periodisert 

bemanningsbudsjettet. Isolert for mai var antall månedsverk med intern 

finansiering 18 333 som var 338 månedsverk høyere enn budsjettert. Denne 

utviklingen knyttes til beredskapssituasjonen ved Oslo universitetssykehus HF i 

forbindelse med koronaepidemien hvor man har bemannet opp og omdisponert 

personell for å dekke nødvendige beredskapsfunksjoner. 

 

Av totalt antall brutto månedsverke var 18 051 internt finansierte og 1 448 

eksternt finansierte. Internt finansierte månedsverk var i mai måned 338 høyere 

enn budsjettert, og hittil i år 83 (0,5 prosent) høyere. Eksternt finansierte 

månedsverk var tilsvarende i mai 100 månedsverk lavere enn budsjettert og hittil i 

år 83 månedsverk lavere. 

  

Foretaket har god informasjon over hvilke bemanningsressurser og 

omdisponeringer som kan knyttes til beredskapssituasjonen og smittetiltak. For 

mai måned var det totalt 512 månedsverk knyttet til beredskap for 

koronapandemien fordelt på 360 variabellønnede og 151 månedslønnede, en 

økning fra april med 220 månedsverk. Medisinsk klinikk hadde flest månedsverk 

knyttet til økt beredskap, med infeksjonsmedisinsk avdeling som den mest 

ressurskrevende avdelingen ved foretaket i denne forbindelse, med totalt 161 

månedsverk fordelt på 74 variabellønnede og 87 månedslønnede. Deretter følger 

Akuttklinikken og Oslo sykehusservice med henholdsvis 66 og 64 månedsverk 

knyttet til koronaberedskapen.  

 

Sykefravær 

Gjennomsnittlig sykefravær ved Oslo universitetssykehus HF for perioden januar 

– mars 2020 var 9,6 prosent. Dette var fordelt på 4,5 prosent korttidsfravær og 5,1 

prosent langtidsfravær. Som forventet førte økte fravær knyttet til 

smitteforebyggende tiltak og ansatte i karantene til at fraværet i mars steg kraftig. 

For mars måned 2020 var totalt sykefravær 13,3 prosent, fordelt på 7,5 prosent 

korttidsfravær og 5,8 prosent langtidsfravær. Korrigert for fravær knyttet til 

karantene var det totale sykefraværet i mars på om lag 8,2 prosent. Til 

sammenlikning var det totale sykefraværet i mars 2019 på 7,5 prosent.  

 

Økonomi 

 

Økonomisk resultat 

Det økonomiske resultatet for Oslo universitetssykehus HF per april 2020 viser et 

negativt resultat på 314,9 millioner kroner. Det budsjetterte resultatet for samme 

periode var 83,3 millioner kroner, slik at det før justering for reduserte 
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pensjonskostnader var et negativt budsjettavvik på 398,2 millioner kroner. Foreløpige 

beregninger over samlet pensjonskostnad for 2020 viser at pensjons-kostnaden på 

årsbasis for 2020 forventes å bli 225 millioner kroner lavere enn det som er lagt til grunn 

i budsjettet, hvorav 75,3 millioner kroner er bokført i regnskapet per april. Justert for 

endrede pensjonskostnader viste det økonomiske resultatet for Oslo universitetssykehus 

HF etter april 2020 et negativt resultat på 390,2 millioner kroner slik at  rapporteringen 

per april viste et negativt budsjettavvik på 473,5 millioner kroner. Dette var en økning på 

196,1 millioner kroner fra mars hvor det tilsvarende negative budsjettavviket var 277,3 

millioner kroner.  

 

Det er beregnet at den økonomiske effekten av koronaepidemien hittil i år (per 

utgangen av april) utgjør om lag 435 millioner kroner. Hovedårsaken til det negative 

budsjettavviket etter april var dermed knyttet til økonomiske effekter av 

koronapandemien og foretakets tiltak for å håndtere denne, med stort bortfall av 

pasientbehandling og tilhørende aktivitetsbaserte inntekter.  

 

Redusert aktivitet har gitt reduksjon i varekostnader som i noen grad begrenser den 

økonomisk virkningen av aktivitetsnedgangen. Det har imidlertid vært økte kostnader 

til smittevernutstyr, forsterket renhold, smittevask, etablering av korhortenheter, 

etablering av testpoliklinikker og andre tiltak som følge av økt beredskap mv. Det ble 

i mars avtalt høyere satser for overtidsarbeid knyttet til koronapandemien med 

virkning fra 20. mars. Det er avsatt for beregnet effekt av dette. Det inngår også 

beregnet økt lønnsrefusjon for redusert arbeidsgiverperiode for fravær relatert til 

koronavirus. Som tidligere redegjort for er endringene i driften som følge av 

koronapandemien omfattende. Alle endringene medfører at det er noe større 

usikkerhet til om klinikkene har klart å fange opp alle økonomiske effekter på en 

fullstendig måte. Resultatet reflekterer ikke prosjektforsinkelser og eventuelle 

økonomiske konsekvenser av dette. Det samme gjelder økonomisk effekt av 

forskjøvet ferie og overlegepermisjoner mv.  

 

Budsjettavvik fordelt på inntekts- og kostnadstyper (hovedkategorier) 

Tabellen nedenfor viser budsjettavviket rapportert etter april med korte forklaringer 

til avvikene. I høyre kolonne fremkommer den beregnede økonomiske effekten av 

koronaepidemien per april.  

 

 

Basisramme 12 356          0                     i/a -                 

Aktivitetsbaserte inntetker 9 716            -398              

 Lavere aktivitet enn budsjettert. I hovedsak som følge av 

koronaepidemien. -387              

Andre inntekter 3 416            -60                

 Avvik i flere klinikker, hvorav noe må ses i sammenheng 

med tilsvarende avvik på utgiftssiden. Deler av avviket 

skydels  reduserte andre inntekter sfa koronaepidemien. -38                 

DRIFTSINNTEKTER 25 488          -459              -425              

Lønns- og innleiekostnader (ekskl pensjon) 15 254          -37                

 Lønns- og innleiekostnadene er høyere enn budsjettert, 

særlig i de somatiske klinikkene. -19                 

Pensjon 2 208            75                  -                 

Kjøp av helsetjenester 447                21                  

 Lavere kostnader til kjøp av helsetjenester gjelder særlig 

behandlingsreiser og kjøp av protontjenester.  -1                   

Varekostnader mv 2 850            2                    

 Høyere kostnader til medikamenter og andre 

varekostnader i klinikkene. Noe reduserte varekostnader 

sfa redusert aktivitet ifm koronaepidemien. 17                  

Andre driftskostnader 4 506            7                    

 Lavere energikostnader. Høyere kostnader til 

behandlingshjelpemidler. Økte kostnader sfa tiltak ifm 

koronaepidemien. -8                   

DRIFTSKOSTNADER 25 266          68                  -10                 

Netto finans 28                  -8                    Negativt bidrag fra AS'ene på 6 mnok hittil i år. -                 

Resultat 250                -398              -435              

Endret pensjonskostnad 0 75

Resultat justert for endret pensjonskostnad 250 -473

Beregnet 

økonomisk 

effekt 

korona

Rapportert 

avvik

Års 

budsjettBeløp i mnok Kommentarer til avvik 
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Revidert nasjonalbudsjett 2020 – forslag om økt bevilgning som følge av 

koronaepidemien 

Styret i Helse Sør-Øst RHF har forutsatt at Helse Sør-Øst RHF ikke kommer svekket 

ut økonomik sett når beredskapssituasjoen knyttet til koronaepidemien er over. Oslo 

universitetssykehus HF har reelt forutsatt det samme i sak om økonomisk 

langtidsplan. I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem 12. mai har Regjeringen 

foreslått å øke bevilgningen til Helse Sør-Øst RHF med 2 971 millioner kroner som 

følge av virusutbruddet og redusere arbeidsgiveravgiften med 4 prosentpoeng for 

tredje termin.  Det fremkommer også at Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget 

med en vurdering av bevilgningsbehovet som følge av reduserte aktivitetsbaserte 

inntekter. Det kan her nevnes at Helse Sør-Øst RHF har foreslått at den innsatsstyret 

finanseringen, som er en overslagsbevilgning, bør omgjøres til fast bevilgning i 2020 

og at manglende gjestepasientinntekter bør kompenseres.  

 
Investeringer 

I styremøtet 18. desember 2019 vedtok styret et investeringsbudsjett (tilsagnsbudsjett) 

for 2020 på 1 033 millioner kroner med utgangspunkt i den finansieringssituasjonen 

foretaket hadde den gang, jamfør styresak 90/2019. I styresak 12/2020 ble styret 

orientert om at gjennomførte investeringer (regnskapsførte påløpte 

investeringskostnader) i 2020 ville kunne bli 1 194 millioner kroner når det i tillegg 

til vedtatt budsjett for 2020 også ble tatt hensyn til overheng fra 2019, eventuell bruk i 

2020 av forskuttert 2021-ramme og anslått utgående overheng av 2020-rammen inn i 

2021. 

 

Ved utgangen av april var regnskapsførte investeringer, eksklusive egenkapital til 

pensjonskasser og IKT, 173 millioner kroner. Dette var 34 millioner kroner lavere 

enn opprinnelig planlagt, hvorav hoveddelen skyldes forsinkelser i sak investeringer i 

bygg. 

 

Da styret vedtok investeringsbudsjettet for 2020 forelå det internt en fordeling av hele 

investeringsrammen på enkeltanskaffelser samt noen avsatte rammer for å kunne 

håndtere ikke kjente behov. Som følge av koronaepidemien og foretakets tiltak for å 

håndtere denne har det vært nødvendig å anskaffe medisinskteknisk utstyr som ikke 

var planlagt da budsjettet ble vedtatt. Per utgangen av april har Oslo 

universitetssykehus HF besluttet anskaffelser av medisinskteknisk utstyr for å sikre 

nødvendig beredskap og kapasitet for om lag 40 millioner kroner. Helse Sør-Øst RHF 

har så langt ikke gitt særskilt finansiering til disse anskaffelsene, og er derfor 

foreløpig finansiert med foretakets egne midler som finansieringskilde. Dette er i all 

hovedsak investeringer som ellers ikke ville blitt gjennomført og som dermed svekker 

foretakets øvrige investeringsevne, dersom disse ikke finansieres med 

tilleggsbevilgning fra eier.  

 

Koronapandemien medfører forsinkelser i gjennomføring av opprinnelig planlagte 

investeringer for bygg. Dette forklares med at mye av ledelseskapasiteten nå har hatt 

fokus på å håndtere koronaepidemien, at det er vanskelig å få tak i entreprenører og at 

arealer i mindre grad vil være tilgjengelige for arbeider. 
 

Likviditet 

Kontantstrømbudsjettet for 2020 ble lagt frem for styret i sak 12/2020. For 2020 

innebar kontantstrømbudsjettet et økt trekk på bevilget driftskreditt med 1 041 

millioner kroner gjennom året. Med dette ville foretakets likviditet vært godt 

innnenfor tildelt driftskredittramme for 2020. Ved utgangen av april var benyttet 
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driftskreditt om lag 260 millioner kroner høyere enn budsjettert. Dette forklares i 

stor grad med et dårligere resultat enn budsjettert. A konto utbetalinger av ISF-

inntekter begrenser den negative konsekvensen av lavere aktivitetsbaserte 

inntekter.  

 

Gjennomføring av omstillingstiltak 

Klinikkene har planlagt kostnadsreduserende og inntektsøkende tiltak med en 

økonomisk effekt i 2020 på 319 millioner kroner. Hittil i år (til og med april) er 

det rapportert gjennomført tiltak med effekt 58 millioner kroner. Dette tilsvarer en 

gjennomføringsgrad på 57 prosent. Klinikkenes årsprognose for planlagte tiltak er 

på 229 millioner kroner, tilsvarende en gjennomføringsgrad på 72 prosent. 

Tiltaksgjennomføringen de siste månedene er tydelig påvirket av den pågående 

koronaepidemien og foretakets tiltak for å håndtere denne.  

 

Oppfølging av klinikkene 

Det ble gjennomført oppfølgingsmøter med fredag 15. mai 2020. Hovedfokus her 

var gjennomgang av driftsresultater etter april, gjennomgang av hva klinikkene nå 

gjør for å komme opp mot budsjettert aktivitetsnivå og en gjennomgang av 

hvordan klinikkene sikrer god ressursstyring samtidig som nødvendig beredskap 

for korona opprettholdes.  
 

3. Administrerende direktørs vurderinger og anbefalinger 

Gjennomføringen av virksomheten tok i starten av 2020 utgangspunkt i styrets 

budsjettvedtak fra desember og etter hvert Oppdrag og bestilling mottatt fra Helse 

Sør-Øst RHF i februar i år.  Av protokoll fra foretaksmøte i Oslo 

universitetssykehus HF fra 28. april fremgår at beredskapsarbeidet vil påvirke 

helseforetakenes muligheter til å nå målene og gjennomføre oppgavene i Oppdrag 

og bestilling 2020.  Administrerende direktør har merket seg at Helse Sør-Øst 

RHF vil komme tilbake med endring i Oppdrag og bestilling 2020 til Oslo 

universitetssykehus HF.  

 

Etter april konstaterer administrerende direktør at aktiviteten ligger vesentlig 

under det som er budsjettert innen alle tjenesteområder og at dette i hovedsak 

skyldes koronaepidemien og iverksatte beredskapstiltak, omlegging av drift, 

smitteverntiltak og ansatte i karantene. Redusert aktivitet har påvirket resultatene 

når det gjelder ventetider, fristbrudd og prioriteringsregelen og økonomisk 

resultat. 

 

Det er administrerende direktørs vurdering at helseforetaket håndterer 

øyeblikkelig hjelp på en forsvarlig måte. Derimot er det fortsatt stor bekymring 

for konsekvensene av en lavere aktivitet knyttet til elektiv virksomhet. Det er lite 

som tyder på at de pasientbehov som lå til grunn for aktivitetsplanene for 2020 

ikke lenger er til stede, og med dette utgangspunktet er det nå et stort omfang av 

behandlingsbehovet i befolkningen som ikke lenger blir dekket. For pasienter med 

kreft er det en bekymring at pasienter i mindre grad har gått til lege og at de 

nasjonale screeningprogrammene har vært stengt fra medio mars. Foretaket vil 

følge med på om dette medfører at færre pasienter blir registrert inn i pakkeforløp 

de neste månedene. 
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Administrerende direktør har bedt klinikkene sikre best mulig utnyttelse av 

tilgjengelig kapasitet og ressurser, gjennom å holde så høyt omfang av 

pasientbehandlingen som mulig, samtidig med at beredskapstiltakene 

opprettholdes.  Aktivitetsavvikene forventes med dette å bli redusert fremover 

sammenliknet med foregående måneder.  I gjennomføringen av driften i 

månedene framover vil administrerende direktør fortsatt ha særlig oppmerksomhet 

på aktiviteten innenfor psykisk helsevern og rusbehandling og på å nå målene for 

pakkeforløpene innenfor kreftområdet.  

 

Økonomisk sett har koronaepidemien og helseforetakets tiltak for å håndtere 

denne ført til en omfattende svekkelse av driftsøkonomien. Administrerende 

direktør har merket seg at Regjeringen i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett 

har foreslått en betydelig økt ramme til de regionale helseforetakene for 2020. 

Hvordan disse midlene skal fordeles ut til helsforetakene er imidlertid ikke 

avklart. Administrende direktør kan på dette tidspunkt ikke gjøre annet enn å 

legge til grunn at foretaket gjennom den nye bevilgningen vil sikres tilstrekkelig 

økonomisk kompensasjon. 

 

I finansieringsbetingelsene fra Helse Sør-Øst RHF er det lagt til grunn at 

helseforetakene har en samlet inntekt til drift og investering.  Det betyr at ved 

svakere økonomisk drift enn budsjettert skal investeringene reduseres tilsvarende. 

Foreløpig har imidlertid ikke administrerende direktør redusert det planlagte 

investeringsnivået med utgangspunkt i en forventning om at det vil bli gitt 

tilstrekkelig kompensasjon. 

 

Administrerende direktør anbefaler at styret tar rapporteringen etter april til 

orientering. 
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1.1 Aktivitet somatikk (ISF-poeng) 
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Merknad: 
Ved sammenligning med 2019 er vekter og logikk for 2020 lagt til grunn for begge årene.  



1.1  Aktivitet – psykisk helsevern 

4 

Merknad til antall polikliniske konsultasjoner: 
Fra 2019 til 2020 har det vært endringer i registreringspraksis, særlig for telefonkonsultasjoner.   

Rapporteringsperiode: April 2020

Oslo universitetssykehus HF Resultat Budsjett Avvik % Hittil i år Budsjett Avvik % Endring %

Psykisk helsevern - voksen 

Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 131 180 -49 -27,2 % 676 726 -50 -6,9 % -49 -6,8 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 4 433 5 879 -1 446 -24,6 % 21 361 23 723 -2 362 -10,0 % -2 446 -10,3 %

Antall polikliniske konsultasjoner 6 714 7 773 -1 059 -13,6 % 29 453 33 932 -4 479 -13,2 % -3 114 -9,6 %

Psykisk helsevern - barn og unge

Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 15 16 -1 -6,3 % 78 75 3 4,0 % 0 0,0 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 732 807 -75 -9,3 % 3 374 3 421 -47 -1,4 % 75 2,3 %

Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0! -1 213 -100,0 %

Antall polikliniske konsultasjoner 3 463 4 300 -837 -19,5 % 15 650 18 481 -2 831 -15,3 % -1 658 -9,6 %

Antall polikliniske konsultasjoner PHA 2 804       3 637 -833 -22,9 % 12 792      15 393 -2 601 -16,9 % -1 194 -8,5 %

Antall polikliniske konsultasjoner BAR 659          663 -4 -0,6 % 2 858        3 088 -230 -7,4 % -464 -14,0 %

TSB 

Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 126 207 -81 -39,1 % 641 745 -104 -14,0 % -112 -14,9 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 1 339 2 108 -769 -36,5 % 7 094 8 463 -1 369 -16,2 % -1 445 -16,9 %

Antall polikliniske konsultasjoner 2 062 2 087 -25 -1,2 % 7 993 9 301 -1 308 -14,1 % -937 -10,5 %

Denne periode Hittil i år 2020 mot 2019
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1.2 Ventelisteutvikling 



1.2 Pakkeforløp 

6 



2.1 Økonomisk resultat 
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2.2 Kommentarer til resultat per ØBAK-linje 
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Art_ØBAK Avvik Kommentarer til de største avvikene 
Basisramme 0 Basisramme er ført som budsjett per april måned.
Kva lite tsbasert finansie ring 103

ISF-re fusjon dag- og døgnbehandling -169 697

ISF somatisk poliklinisk aktivite t -48 622

ISF re fusjon poliklinisk PVH/T SB -8 114

ISF-re fusjon pasientadministre rte  legemidle r 7 778

Utskrivningskla re  pasiente r -7 506 Det er færre utskrivingsklare pasienter enn forutsatt i budsjettet.

Gjestepasiente r -55 430  Det negative avviket er i stor grad knyttet til lavere aktivitet som følge av koronasituasjonen.
Sa lg av konserninte rne  he lse tjeneste r -106 111 Det er negativt avvik både innen somatikk og psykisk helsevern. De negative avvikene må ses i sammenheng med generelt lavere 

aktivitet som følge av koronasituasjonen.

Polikliniske  inntekte r -10 666 Avviket gjelder både somatikken og lab/rtg. Mikrobiologi har minst avvik pga Covid-19-testene, men redusert aktivitet på øvrige 

områder gir negativt avvik totalt sett.

Andre  øremerkede  tilskudd -39 426 Inntekter vedr øremerkede midler føres løpende i takt med kostnadene.
Andre  driftsinntekte r -20 936 Det er størst negativt avvik på egenandelsinntekter.

Sum driftsinntekte r -458 627

Kjøp av off he lse tjeneste r 665 Det er noe lavere kostnader til kjøp av helsetjenester fra andre regioner, men samtidig høyere kostnader til kjøp av 

laboratorietjenester.

Kjøp av priva te  he lse tjeneste r 16 062 Det positive avviket hittil i år er i all hovedsak knyttet til lavere kostnader til kjøp av behandling og opphold for pasienter i utlandet. 

Varekostnader 1 567 Det positive avviket hittil i år er i stor grad knyttet til lavere aktivitet som følge av koronasituasjonen. Høyere kostnader til medisinske 

forbruksvarer og labrekvisita enn budsjettert, reduserer det positive avviket hittil i år.

Innle id a rbe idskra ft -17 863 Det er størst avvik på Klinikk for psykisk helse, Barneklinikken og Akuttklinikken.

Kjøp av konserninte rne  he lse tjeneste r 4 698 Avviket gjelder i hovedsak somatikken og dagbehandling innen PHV.

Lønn til fast ansa tte 12 955

Overtid og ekstrahje lp -117 895

Pensjon 75 275

Off tilskudd og re f vedr a rbe idskra ft 74 696

Annen lønn 11 235

Avskrivninger -15 194 Noe høyere avskrivingskostnader enn budsjettert hittil i år henger sammen med fremdrift i investeringer.

Andre  driftskostnader 22 019 En stor del av dette kan relateres til lavere kostnader til pasientreiser og lavere energikostnader enn forutsatt (lav strømpris).
Sum driftskostnader 68 219

Finansinntekte r -3 356

Finanskostnader -4 449

Netto finans -7 806
T OT ALT -398 214

Herav endrede  pensjonskostnader ift budsje tt 

2020

-75 275

RESULT AT  JUST ERT  FOR ENDREDE 

PENSJONSKOST NADER

-473 489

De samlede lønnskostnadene er om lag 56 mnok lavere enn budsjettert hittil i år. I dette avviket inngår 75 mnok i lavere 

pensjonskostnader enn forutsatt i budsjettet. Avvik eksl. pensjon er således negativt med 19 mnok. Merkostnaden kan i stor grad 

relateres til variabel lønn og store deler av dette er igjen relatert til koronasituasjonen.

De totale ISF-inntektene er om lag 219 mnok lavere enn budsjettert. Lav aktivitet som følge av koronasituasjonen i mars og april måned 

bidrar i all vesentlighet til det akkumulerte negative avviket. Noe høyere inntekter knyttet h-resepter bidrar positivt.

Det er høyere renteinntekter og -kostnader enn budsjettert hittil i år. Lavere bidrag fra datterselskapene enn budsjettert bidrar til et 

negativt avvik på finans på om lag 8 mnok.



2.3  Økonomisk resultat – per klinikk  
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2.4 Gjennomføring av tiltak 

10 

KLINIKK       

(tall i 1000 kr)
Budsjett tiltak 

per April

Effekt tiltak 

per April

Gjennomførings- 

% tiltak pr April

Årsbudsjett 

tiltak

Årsprognose 

tiltak

Gjennomførings- % 

tiltak årsprognose

PHA 17 416                1 889             11 % 52 294             14 639              28 %

MED 4 888                  2 057             42 % 14 814             4 263                29 %

HHA 2 900                  2 100             72 % 8 700               8 700                100 %

NVR 4 991                  7 597             152 % 17 808             15 058              85 %

OPK 3 644                  3 188             87 % 10 932             10 932              100 %

BAR 16 112                6 460             40 % 48 336             27 498              57 %

KVI 4 267                  1 316             31 % 12 800             9 266                72 %

KIT 2 424                  2 209             91 % 7 376               6 837                93 %

KRE 4 999                  5 792             116 % 15 000             13 520              90 %

HLK 10 276                5 966             58 % 30 807             26 220              85 %

AKU 7 524                  3 529             47 % 22 141             16 580              75 %

PRE 2 121                  526                 25 % 12 000             12 000              100 %

KLM 9 764                  5 788             59 % 31 800             31 800              100 %

KRN 796                      792                 99 % 3 888               3 888                100 %

OSS 9 729                  8 929             92 % 29 528             28 004              95 %

SUM 101 851              58 138           57 % 318 223           229 206           72 %



2.5 Investeringer 
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3.1 Bemanningsutvikling – graf OUS 
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3.1 Bemanningsutvikling korr for korona – graf OUS 
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3.2 Bemanningsindikatorer, hovedtall 
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3.3 Internt finansierte månedsverk - klinikkfordelt 
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3.4 Månedsverk fordelt på stillingskategorier  
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3.5 Sykefravær 
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3.6 Sykefravær per klinikk 
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I denne saken gis en kort oppdatering av status og tiltak i foretakets pasientbehandling 

grunnet COVID-19.  Det orienteres om forskning i forbindelse med sykdommen og 

konsekvenser for utdanningsvirksomheten. 

 

Status og tiltak i sykehuset knyttet til pasientbehandling  

Styret ble 27. april gitt status om situasjonen knyttet til COVID-19 i sak 38/2020. Etter det 

har antall smittede personer med Sars-CoV-2 i Norge vært fallende og antall innlagte og 

pasienter med behov for intensivbehandling har fulgt samme utvikling. Dette har gitt 

mulighet for å gjenoppta mer normal drift som orientert om i sak 37/2020. Driften påvirkes 

fortsatt i stor grad av at det er behov for omfattende smitteverntiltak. Tiltak for å hindre at 

smitte spres i sykehuset er iverksatt og vil fortsette inntil videre. Dette gjelder informasjon 

om smittevernrutiner per brev og telefon, pretriage ved ankomst og testing av pasienter. 

Oslo universitetssykehus viderefører generelt besøksforbud, men gjør unntak for ledsagere 

til barn, fødende og andre som av hensyn til pasienten eller behandlinger har behov for 

følge. Føringer fra Helsedirektoratet om at «den enkelte institusjonen løpende vurderer sin 

praktisering av adgangskontroll og besøksstans sammenholdt med det til enhver tid 

foreliggende risikobildet og anbefalinger fra helsemyndighetene» følges opp med rutiner i 

sykehuset som vil endre seg i takt med risikobildet. 

 

Antall ansatte i karantene har også vært fallende og var 15. mai nede i 61. I alt 4962 har 

vært i karantene i perioden. I alt 259 ansatte har vært smittet av viruset og antall syke 15. 

mai var 19. Antall ansatte unntatt karantene på samme tidspunkt var 32 og dette benyttes 

der det er mangel på kritisk personell som igjen skyldes at innleie fra utlandet nå er kraftig 

redusert grunnet karanteneforskriften. 

 

Oslo universitetssykehus har på oppdrag fra eier startet utbygging av kapasitet for testing 

av Sars-CoV-2, dette gjelder både PCR test av virus og serologisk testing av antistoffer. 

Helseforetaket er bedt om å oppskalere for å kunne ta imot og analysere 15 000 PCR og 

10 000 serologiske tester per dag. Klinikk for laboratoriemedisin er godt i gang med 

oppgaven, det er allokert areal til oppgaven, iverksatt anskaffelser av utstyr og ingredienser 

og laget plan for opplæring og rekruttering av døgnkontinuerlig bemanning. En stor andel 

av prøvene vil komme fra primærhelsetjenesten og andre sykehus og gode løsninger for 

logistikk og mottak må utarbeides. Det er god og regelmessig kontakt med samarbeidene 

virksomheter slik at vi sammen skal kunne levere på oppdraget om at 5 % av befolkningen 

skal kunne testes om smitten igjen sprer seg i samfunnet. 

 

Oslo universitetssykehus planlegger fortsatt for å kunne ta imot økt antall smittede.  

Foretaket vil motta en stor andel intensivpasienter dersom smitten spres og mange blir 

syke. Det medfører behov for transport av pasienter mellom sykehusene. Helse Sør-Øst 

RHF gav Oslo universitetssykehus i oppdrag å utrede behovet for ambulansetransport ved 

økt smitte. Denne rapporten ble overlevert 3. mai. 

 

Nasjonalt pandemiregister 

Helse og Omsorgsdepartementet besluttet 19. mars 2020 å etablere et nasjonalt 

pandemiregister hvor alle innleggelser i spesialisthelsetjenesten av pasienter med COVID-

19 (SARS-CoV2) smitte skal registreres. Innregistreringen foregår via et WEB-skjema og 

data legges i et tvillingregister til norsk intensivregister. Alle COVID-19 innleggelser skal 

registreres inn daglig, innen 24 timer og det skal registreres både ved innleggelse og ved 

utreise. Data skal primært benyttes av helsemyndighetene for å få kunnskap om 

risikogrupper for sykehusinnleggelse, bedre pasientbehandling, kvalitetsforbedring og 
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forskning.  Videre kan data bistå i planlegging, styring og beredskap i helsetjenesten.  Det 

er mulig å få utlevert data til forskning etter søknad. 

 

COVID-19 forskning  

Oslo universitetssykehus har stor forskningsaktivitet på effektene av koronapandemien, 

både på COVID-19 pasienter, på helsepersonell og på befolkningen for øvrig. Det er meldt 

inn 62 prosjekter, hvorav 48 ledes fra Oslo universitetssykehus. Oversikt er publisert her 

https://www.ous-research.no/corona. Seks av studiene er kliniske intervensjonsstudier. 

 

Oslo universitetssykehus HF koordinerer NOR-Solidarity-studien, der hensikten er å finne 

ut effekten av ulike legemidler ved COVID-19-sykdom og der i alt 29 sykehus over hele 

landet deltar. Studien ble nylig tildelt 20 millioner kroner fra Nasjonalt program for klinisk 

behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK). Følgende OUS-

prosjekter og UiO/OUS-prosjekter fikk nylig støtte fra Norges forskningsråd: 

 

Prosjekttittel  Prosjektansvarlig  Prosjektleder  

Defining the immune cells that correlate with 

fatal acute lung injury in COVID-19 and in two 

clinical trials for severe disease 

Oslo universitetssykehus HF Ludvig 

Munthe 

COVID-19 Public Response and Rapid-Cycle 

Re-Implementation of Activities 

Universitetet i Oslo, Institutt 

for helse og samfunn 

Mette Kalager 

Survival rates and long-term outcomes for 

patients with COVID-19 admitted to Norwegian 

ICUs 

Oslo universitetssykehus HF Kristin Hofsø 

Stress responses and health complaints in 

hospital personnel during the Covid-19 pandemic 

Nasjonalt kunnskapssenter om 

vold og traumatisk stress  

Grete Dyb 

Norwegian SARS-CoV-2 study – Virological, 

clinical and immunological characterisation of 

inpatients during the COVID-19 outbreak 

Universitetet i Oslo Susanne 

Dudman 

 

Det er opprettet en gruppe for koordinering av forskningsaktiviteter knyttet til COVID-19. 

Det er mange krevende grenseflater og behov for å diskutere og understøtte en institusjonell 

infrastruktur som legger til rette for forskning innen tematikken og gjenbruk av 

forskningsdata. Gruppens leder deltar også i den nasjonale gruppen for koordinering a 

COVID-19 studier.   

 

Den store aktiviteten av nye forskningsaktiviteter synes også for saksbehandlingen hos 

personvernombudet ved Oslo universitetssykehus.  I tiden etter nasjonale COVID-tiltak, 

12. mars til 12. mai, er det behandlet 133. I samme periode i 2019 ble det registrert 47 

saker. Saksbehandlingen er knyttet til registre, studier og prosjekter som trenger 

personvernfaglige vurderinger i henhold til GDPR (EU generell personvernforordning). 

 

Personvernombudsenheten har prioritert og gitt bistand til 21 prosjekter om COVID-19. 

Korona har medført komplekse problemstillinger for registre og studier av både intern, 

nasjonal og internasjonal karakter som Oslo universitetssykehus enten leder eller deltar i. 

Saksbehandlingstiden på 14 dager er opprettholdt i perioden og enheten har fått gode 

tilbakemeldinger på en anonym spørreundersøkelse som er avholdt. 

 

Konsekvenser for utdanningsvirksomheten  

Oslo universitetssykehus samarbeider med utdanningsinstitusjonene for å få gjennomført 

vårens utdanningsvirksomhet uten vesentlig forsinkelse for studentene.  

https://www.ous-research.no/corona
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OsloMet og Lovisenberg diakonale høgskole 

For bachelorutdanningene, besluttet helseforetaket at ordinære praksisstudier måtte utsettes 

grunnet mangel på smittevernutstyr, veiledningskapasitet og behov for oppbygging av 

beredskap. Utdanningsinstitusjonene har imidlertid gitt komplementerende 

læringsaktiviteter, som har sikret måloppnåelse. Dette har vært mulig fordi 

Kunnskapsdepartementet har gitt dispensasjon fra noen av de ordinære kravene, og ansatte 

ved utdanningsinstitusjonene har gjort en ekstraordinær innsats. Det er likevel noen 

studenter som har fått forsinkelse i sine utdanningsløp. Det gjelder for et kull med 

henholdsvis første års radiografstudenter og et kull med andre års paramedicstudenter, hvor 

det arbeides med å finne løsninger. Oslo universitetssykehus har opprettholdt alle 

praksisplasser til spesialsykepleier- og jordmorstudenter. 

 

Klinisk praksis er viktig for å få fullverdig utdanning. Praksis til høsten planlegges med 

utdanningsinstitusjonene, blant annet med inngåelse av særavtaler som tar høyde for ulike 

scenarier. Det er et mål å gjenopprette mest mulig normalisert utdanningsvirksomhet fra 

høsten 2020, men med nødvendige tilpasninger tilknyttet pandemiutviklingen. 

 

Universitetet i Oslo: 

Generelt legger Universitetet i Oslo opp til minimalt med etterslep fra denne vårens 

undervisning.  Klinisk utdanning krever pasientkontakt, og det er en stor utfordring at 

medisinerstudentene ikke får møte pasienter, noe som primært skjer i form av 

gruppeundervisning. Det er ønskelig å få til dette i større grad fra høsten. Universitetet i 

Oslo og Oslo universitetssykehus ønsker å formalisere en avtale som tar høyde for flere 

scenarier, og som også kan dokumentere forsvarlig unntak for pasientundervisning i tillegg 

til ren digital læring.  Psykologistudentene har gjennomført praksis med redusert krav til 

antall timer praksis, hvilket bekymrer Psykologisk institutt.  Det legges opp til ordinær 

praksis fra høsten 2020.  Ernæringsfysiologistudentene har gjennomført praksis i henhold 

til plan.  

 

Spesialistutdanning av leger: 

De fire regionale utdanningssentrene har ansvar for at det gjennomføres omlag 200 kurs i 

året for leger i spesialisering. Det er fra mars og frem til sommeren avlyst ca. 70 kurs 

nasjonalt. Dette kan føre til forsinkelser av spesialistutdanningen. Om lag halvparten av 

disse kursene skulle vært gjennomført i Helse Sør-Øst, de fleste med kursledere og 

foredragsholdere fra Oslo universitetssykehus. Regionalt utdanningssenter for leger i 

spesialisering i Helse Sør-Øst jobber nå med å få kartlagt kursledere som har kapasitet til å 

lage digitale kurs. Det foreligger i dag ikke løsninger i Oslo universitetssykehus eller Helse 

Sør-Øst, som muliggjør bruk av gode digitale undervisningsverktøy, som for eksempel 

Zoom. Hvor mange kurs som er mulig å få på plass digitalt til høsten er avhengig av flere 

faktorer og er uvisst. I utgangspunktet planlegges det å gjennomføre høstens kurs med 

fysisk tilstedeværelse. 

 



 

 

 

Oslo universitetssykehus HF 

 

Styresak 

 

Dato møte:  27. mai 2020  

Saksbehandler:  

 

Viseadministrerende direktør økonomi og finans  

Vedlegg:  Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2021-2024 (2040) 

for Oslo universitetssykehus HF 

Klinikkvise innspill ØLP 2021 -2024 

Områdeplan Bygg 

Områdeplan MTU 

Områdeplan IKT 

Områdeplan andre investeringer 

 

 

 

SAK 49/2020  ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2021-2024 (40) 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Styret gir sin tilslutning til Økonomisk langtidsplan 2021 – 2024 (40). 

 

 

 

 

 

 

                                                   Oslo den 20. mai 2020 

 

 

 

 

Bjørn Atle Bjørnbeth 

 



Oslo universitetssykehus HF styresak 49/2020 Side 2 av 10 

1. Bakgrunn 
 

I styremøte 27. mars i sak 30/2020 ble det orientert om planforutsetninger for 

økonomisk langtidsplan (ØLP) for tidsrommet 2021–2024 (40) fra Helse Sør- Øst 

RHF. Administrerende direktør legger med dette fram forslag til økonomisk 

langtidsplan 2021–2024 (40) for beslutning i styret.  

 

Planforutsetninger fra Helse Sør- Øst for ØLP ble vedtatt før konsekvensene av 

korona-situasjonen var kjent og vurdert. Den foreliggende økonomiske langtidsplanen 

er derfor utformet uten at de antatte konsekvensene for pasientbehandlingen og 

økonomi som følge av koronasituasjonen er innarbeidet. 

 

Økonomisk langtidsplan(ØLP) 2021-2024 bygger på forrige rullering av ØLP 2020-

2023, behandlet av styret i Oslo universitetssykehus HF i juni 2019. ØLP 2020-2023 

ble også oppdatert oktober 2019 i forbindelse med forprosjekt for nytt klinikkbygg på 

Radiumhospitalet og protonsenter. Budsjett 2020 ligger til grunn for framskriving av 

driftsøkonomien for første år (2021) i planperioden.  

 

Driftsgevinstene og investeringsrammer knyttet til nye Oslo universitetssykehus HF er 

prisjustert til 2020 kroner, men ellers oppretthold på samme nivå som ved forrige 

rullering av ØLP 2020 – 2023. 

 

Klinikkene i Oslo universitetssykehus HF er bedt om å konkretisere hva som er 

klinikkens strategi for å levere årlige omstillingskrav på 2 % hvert år i planperioden 

2021-2024. Det vises til nærmere omtale i eget vedlegg. 

 

Planforutsetninger knyttet til blant annet inntektsrammer og aktivitetsutvikling ble 

vedtatt av styret i Helse Sør- Øst RHF(HSØ) i sak 017-2020 behandlet på styremøte 

12. mars.  

 

Av styret i Helse – Sør Øst RHF vedtok følgende i sak 017-2020: 

 

1. Helseforetakene skal i sine økonomiske langtidsplaner for perioden 2021-2024 

legge til grunn følgende planforutsetninger: 

 

 De fem prioriterte satsingsområdene i regional utviklingsplan er førende for 

økonomisk langtidsplan  

o Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring  

o Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester  

o Redusere uønsket variasjon  

o Mer tid til pasientrettet arbeid  

o Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste  

 

 Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være om lag 2 % fra 2020 til 2021, 

veksten i ISF-finansiert pasientbehandling skal være minimum 6 % i 

planperioden, og veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling skal hver for seg være høyere enn for somatikk. Det gis spesifikke 

aktivitetskrav for helseforetakene for 2021.  

 Tilgjengelighet til tjenesten skal bedres, og målsetninger om utvikling i 

ventetider per tjenesteområde og forløpstider for pakkeforløpene skal nås.  
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 Bedring i kvalitet og pasientsikkerhet skal prioriteres, samt at uønsket variasjon 

skal reduseres. Data fra helseatlas og kvalitetsregistre er her et hjelpemiddel.  

 Det skal arbeides for en reduksjon av unødvendig diagnostikk og undersøkelser.  

 Arbeidet med å redusere bruk av bredspektret antibiotika skal prioriteres.  

 Fremtidig bemanningsbehov skal analyseres. Analysene skal følges opp av tiltak 

som sørger for at kompetanse er i bedre samsvar med helseforetakenes behov. 

Utdanningskapasiteten i tjenesten skal økes.  

 Helseforetakene skal kartlegge status og behov for medisinskteknisk utstyr. 

Kartleggingen skal brukes til å foreta prioriteringer og egne anskaffelsesplaner 

skal utarbeides.  

 Helseforetakene skal sette av midler til både løpende og ekstraordinært 

vedlikehold. I gjennomsnitt skal det løpende vedlikeholdet over tid utgjøre cirka 

250 kr/kvm per år for hele bygningsmassen.  

 
2. Helseforetakenes økonomiske langtidsplaner skal baseres på realistiske 

forutsetninger om kostnads- og inntektsutvikling. Tiltak for å oppnå det planlagte 

resultatet skal i størst mulig grad beskrives og tallfestes. Dette arbeidet skal skje i 

samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner.  

 

3. Som en planforutsetning legger styret til grunn at allerede prioriterte 

investeringsprosjekter videreføres. Ved store nybyggprosjekter er det viktig å 

arbeide grundig, involverende og forpliktende med gevinstrealiseringsplaner. Tiltak 

for å tilpasse kostnadsnivået i forkant av innflytting må konkretiseres.  

 

4. Styret slutter seg til at investeringsnivået for IKT økes i planperioden og forutsetter 

at det gjøres prioriteringer i den samlede porteføljen som sørger for akseptabelt 

risikonivå. Helseforetakene må samtidig få tid til å tilpasse seg kostnadsnivået.  

 

 

 

2. Noen hovedtrekk i økonomisk langtidsplan 2021-2024(40) 

 

Arbeidet med økonomisk langtidsplan har en tidshorisont på 20 år, men er samtidig en 

start på planleggingen for neste år, nå 2021. I omtale nedenfor er hovedvekten i 

omtalen lagt på sammenligning med forrige ØLP 2020-2023 og forutsetningene for 

budsjett 2021. 

 

Nye planforutsetninger fra Helse Sør- Øst viser lavere rammefinansiering 

sammenlignet med forrige rullering av ØLP. Den økonomiske utfordringen for 2021 er 

dermed økt, og tallene viser et behov for redusert bemanning i 2021 sammenlignet 

med budsjettet for 2020 på om lag 90-100 årsverk.  

 

Planene som klinikkene opererer med så langt er foreløpig basert på usikre 

gevinstestimater og må ytterligere konkretiseres gjennom de årlige budsjettprosessene. 

Det vises til vedlegg klinikkvise innspill til ØLP 2021-2024 for ytterligere detaljer. 

 

Oslo universitetssykehus HF sin bærekraft for gjennomføring av Nye OUS bedres ved 

denne oppdateringen av ØLP 2021 – 2024(40), først og fremst som følge av lavere 

rentenivå.  
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3. Prosess med ØLP 2021-2024(40)  

 

På grunnlag av føringer gitt av Helse Sør-Øst RHF skal Oslo universitetssykehus HF 

utarbeide innspill til regionens økonomiske langtidsplan for årene 2021-2024. 

 

Prosessen knyttet til ØLP er gjennomført i samsvar med opprinnelige planer. Det er så 

langt ikke varslet endringer i fremdriftsplanen eller gitt nye planforutsetninger fra 

Helse Sør- Øst RHF som følge av situasjonen knyttet til korona-viruset.   

 

De viktigste milepælene i prosessen har vært: 

 

- Budsjettskriv til klinikkene sendt ut ultimo januar 2020 

- Møte med vernetjenesten, Hva er ØLP 2021-2024? 12. februar 

- Innspill fra klinikker - fredag 6. mars 

- Klinikkvise dialogmøter ØLP 2021-2024 er gjennomført i uke 11 og 12 

- Planforutsetninger vedtatt av styret i HSØ 12. mars (Sak 017/2020) 

- Orienteringssak styret i Oslo universitetssykehus HF 27. mars 

- Behandling av ØLP 2021-2024 i ledermøte 21. april 

- Oversendelse til HSØ 21. april  

- Orientering ØLP 2021-2024 til foretakstillitsvalgte og vernetjeneste 22. april 

- Dialogmøte Helse Sør- Øst RHF 6. mai 

- Drøftingsmøte foretakstillitsvalgte og vernetjeneste 20. mai (protokoll vil bli 

ettersendt til styret) 

 

Beslutningsprosessen videre er som følger: 

 

- Behandling styret Oslo universitetssykehus HF 27. mai 

- Behandling styret Helse Sør- Øst RHF 25. juni 

 

4. Inntektsrammer for ØLP 2021 – 2024 fra Helse Sør – Øst RHF 

Tabellen under viser endringer i inntektsrammer for planperioden 2021 – 2024.  

 

 
Tabell 1: Utvikling inntektsramme fra HSØ ØLP 2021-2024 

Inntektsrammer fra Helse Sør- Øst RHF for 2021 er svekket med om lag 90 millioner 

sammenlignet med forrige rullering av ØLP 2020-2023.  

 

Avbyråkratiseringsreformen og midler til økt pasientbehandling over Statsbudsjettet 

har i liten grad påvirket endringer i planforutsetningene. Årsakene til uforutsigbar 

inntektsutvikling er knyttet til oppdatering av inntektsmodellen i Helse Sør-Øst RHF. 
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Oppdatering av inntektsmodell skjer årlig i forbindelse med at styret i Helse Sør-Øst 

RHF vedtar planforutsetninger for ØLP.   

 

Figuren under viser hvilke forhold i den regionale inntektsmodellen i HSØ som 

medfører redusert ramme for 2021.  

 

 

 
 

- Elementet i inntektsmodellen som finansierer bruken av spesialiserte regionale 

funksjoner fra pasienter bosatt i regionen ved Oslo universitetssykehus HF gir et 

positivt bidrag på 36 millioner kroner. Finansieringen her er bygd opp rundt 

prinsippet om et fast abonnement (DRG poeng per 1000 innbyggere til en gitt pris). 

Når innbyggertallet i helseregionen Sør-Øst vokser, øker isolert sett rammen til 

Oslo universitetssykehus HF. 

 

- Inntektsmodellen har også innebygd tilleggsfinansiering for merforbruk ved Oslo 

universitetssykehus HF for innbyggere tilhørende Vestre Viken HF og Akershus 

universitetssykehus HF. Når forbruk fra innbyggere i nevnte foretak sine 

opptaksområder reduseres, gir dette mindre ramme for Oslo universitetssykehus 

HF, her på 20 millioner kroner i 2021.  

 

- Redusert forbruk fra pasienter tilhørende andre foretak gir også utslag i finansiering 

av kapital i inntektsmodellen med 13 millioner kroner i 2021. 

 

- Når pasienter bosatt i bydeler i Oslo universitetssykehus HF sitt opptaksområde 

øker sitt forbruk hos private avregnes dette årlig ved oppdatering av 

inntektsmodellen. Økt forbruk hos private gir en svekket ramme for Oslo 

universitetssykehus HF på 18 millioner kroner i 2021. Det er i hovedsak fastlegene 

som henviser til private. 

 

- Oslo universitetssykehus HF har siste 5 år fått redusert det elementet i 

inntektsmodellen som er gitt for å finansiere kostnadsulempe knyttet til 

Figur: effekter for OUS ved oppdatering av regional inntektsmodell for 2021 
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forskningsaktivitet. Dette skyldes at Oslo universitetssykehus HF sin relative andel 

av produserte forskningspoeng i regionen er redusert og at nivået på 

forskningskomponenten er fryst i inntektsmodellen.  

 

- Effekt knyttet til finansiering av pensjonselementet er negativ for 2021 med 17 

millioner kroner.  

 

- Deler av rammefinansiering fra Helse Sør Øst RHF ligger på utsiden av 

inntektsmodellen. Dette er blant annet regionale oppgaver som eksplisitt er tildelt 

Oslo universitetssykehus HF, f. eks avdeling for regional sikkerhet. Når kostnadene 

ved slike virksomheter økes vil over tid inntektsrammen justeres tilsvarende. 

 

Oslo universitetssykehus HF og Helse Sør-Øst RHF har i mange år hatt en 

tjenesteavtale med Oslo kommune om drift av observasjonsposten ved legevakten som 

behandler pasienter med akutte forgiftninger. Oslo universitetssykehus HF mottar ISF-

refusjoner og eventuelle gjestepasientinntekter for pasientbehandlingen som utføres av 

Oslo kommune. Fra og med 2021 overføres betalingsansvar i henhold til inngått avtale 

fra Helse Sør-Øst RHF til Oslo universitetssykehus HF. Dette gjørers uten tilførsel av 

økonomisk ramme. Resultateffekten av denne endringen er på om lag 35 millioner 

kroner for 2021. 

 

I styresak 102-2018 i Helse Sør- Øst RHF, Budsjett 2019 - fordeling av midler til drift 

og investeringer, ble Oslo universitetssykehus HF tildelt en to-årig støtte på tre 

millioner kroner for å finansiere to legestillinger, slik at helseforetaket i perioden 

skulle kunne bistå de andre helseforetakene i opplæring, regransking etc. innenfor 

positronemisjonstomografi (PET). I henhold til forutsetningen faller finansieringen 

bort, prisomregnet til 3,1 millioner kroner. 

 

5. Hovedtall ØLP 2021-2024(40) 

Tabellen under viser hovedtallene for ØLP 2021-2024(40) sammenlignet med ØLP 

2020-2023(39). 
ØLP 2021 -2024 ØLP 2020-2023

Indikator ekskl. salg

(millioner kroner)
2021 2022 2023 2024 Sum

Indikator ekskl. salg

(millioner kroner)
2021 2022 2023 2024 Sum Endring

Resultat (ekskl. salg av eiendom) 350 450 535 481       1 816 Resultat (ekskl. salg av eiendom) 350 450 535 481     1 816                  (0)

Aktivitetsøkning 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 6,0 % Aktivitet 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,7 % 6,2 % -0,2 %

Endring bemanning -0,5 % 0,2 % 0,4 % -0,3 % -0,2 % Endring bemanning -0,1 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % 1,0 % -1,2 %

Arbeidsproduktivitet 2,0 % 1,3 % 1,2 % 1,8 % 6,3 % Arbeidsproduktivitet 1,6 % 1,3 % 1,1 % 1,3 % 5,3 % 1,0 %

Investeringer 1 100 1 221 7 471 1 495     11 287 Investeringer 1 109 1 013 5 854 2 265  10 240           1 047 

Basisfordring 5 115 5 308 4 760 4 860 Basisfordring 5 297 5 528 5 036 4 997             -138 

Driftskreditt -1 153 -1 222 -1 228 -1 334 Driftskreditt -1 795 -1 819 -1 792 -1 921               588 

Regionalt innskudd/lån 3 962 4 086 3 532 3 526 Regionalt innskudd/lån 3 502 3 709 3 243 3 076               450 

Langsiktig gjeld inkl. finansiell leie -3 222 -3 137 -7 940 -7 716 Langsiktig gjeld inkl. finansiell leie -3 335 -3 103 -6 266 -6 666          -1 050 

Samlede eiendeler 23 004 23 353 29 251 29 488 Samlede eiendeler 21 085 21 328 25 715 26 624           2 864 

Egenkapital ekskl. eiendomssalg 9 935 10 385 10 920 11 401 Egenkapital ekskl. eiendomssalg 9 868 10 318 10 853 11 334                 66 

Resultatmargin (EBITDA) 5,0 % 5,3 % 5,9 % 6,6 % Resultatmargin (EBITDA) 5,2 % 5,5 % 5,8 % 6,7 % -0,1 %  
Tabell 2: Hovedtall ØLP 2021-2024 

Tabellene ovenfor viser: 
 

- Det ordinære resultatet for planperioden er på samme nivå som ved forrige rullering 

av ØLP 2020-2023(39) 

- Aktivitetsforutsetninger somatikk er samlet for planperioden justert ned med 0,2 

prosent for ØLP 2021-2024(40) sammenlignet med ØLP 2020-2023(39) 

- Bemanningsforbruk er i planperioden for ØLP 2021-2024(40) 1,2 prosent lavere 

sammenlignet med ØLP 2020-2023(39). Dette skyldes i hovedsak svekket 

rammefinansiering fra Helse Sør- Øst RHF. 
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- Arbeidsproduktiviteten er økt med 1 prosent samlet for planperioden for ØLP 2021-

2024(40) sammenlignet med ØLP 2020-2023(39). 

- Investeringsnivået er økt med om lag 1 mrd. kroner. Dette skyldes at ny 

Storbylegevakt er inntatt i investeringsrammen for perioden, mens det er lagt til 

grunn at investeringene i Regional sikkerhetsavdeling først gjennomføres i 2025 

mot antatt 2024 i forrige ØLP. I tillegg er det foretatt prisjusteringer på 

investeringsprosjektene. 

- Netto mellomværende mot Helse Sør- Øst RHF har bedret seg med 450 millioner kroner 

sammenlignet med ØLP 2020-2023(39). Dette skyldes først og fremst lavere trekk på 

kassekreditt enn ved forrige rullering av ØLP 2020-2023(39) som følge av bedre 

resultat drift og lavere likviditet disponert til investeringer i 2019 enn forutsatt ved 

forrige rullering av ØLP.  

- Egenkapital ved utløpet av perioden og EBITDA1 gjennom perioden er om lag uendret 

fra forrige rullering av ØLP. 

 

Oslo universitetssykehus HF legger til grunn at prioriteringsregelen skal oppfylles i 

planperioden. Det er derfor i ØLP 2021-2024 lagt til grunn en årlig vekst på 2 prosent 

innenfor psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette er også i samsvar 

med forrige rullering av ØLP 2020-2023. I planperioden vil alle klinikkene måtte arbeide 

med å etablere økt handlingsrom for investeringer gjennom positive resultater. Dette vil 

stille store krav til effektivisering og forbedring i hele organisasjonen. Områdene psykisk 

helsevern og tverrfaglig prioritert rusbehandling vil imidlertid bli gitt noe lavere 

effektiviseringskrav enn de øvrige somatiske områdene slik at prioriteringsregelen likevel 

kan nås.  

 

6. Investeringer  

Tabellen under viser investeringsrammer og finansieringsplan som er lagt til grunn for 

økonomisk langtidsplan 2021-2024. Når det gjelder ordinære investeringer er de viktigste 

finansieringskildene foretakets planlagte overskudd i planperioden og ordinær likviditet 

tilført fra Helse Sør- Øst. Adgangen til å benytte finansiell leie er betydelig redusert 

sammenlignet med det Oslo universitetssykehus HF har benyttet i tidligere år.  

 

ØLP 

2021

ØLP 

2022

ØLP 

2023

ØLP 

2024
Sum

MTU 342 347 1 226 509 2 424

Bygg 516 611 5 995 775 7 897

Annet 73 74 74 61 282

Egenkapital pensjon 85 94 104 115 398

IKT 83 94 73 35 285

SUM 1 100 1 221 7 471 1 495 11 287

Ordinær likviditet 334 333 332 331 1 329

Benyttet av resultater (ekskl. salg) 387 558 474 581 1 999

Annen finansiering 21 37 47 46 150

Benyttet av eiendomsalg 0 0 0 0 0

Fordring på HSØ RHF 67 68 830 195 1 159

Øremerkede tilskudd 0 0 622 58 680

Lån 141 125 3 309 235 3 810

Finansiell leie 150 100 1 859 50 2 159

SUM 1 100 1 221 7 471 1 495 11 287

Investeringsbudsjett (inkl. byggelånsrenter)                                               
(mill kroner)

TOTALT

Finansiert med

 

                                                           
1
 EBITDA: Resultat før avskrivninger og finans 
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De planlagte investeringene er forutsatt finansiert som følger: 

 

- Ordinær likviditet: Årlig likviditet tilført fra Helse Sør Øst til investeringer. Samlet 1,3 

mrd. kroner for perioden 2021-2024 

- Benyttede resultater: Opparbeidede overskudd fra drift forutsatt benyttet til investeringer 

i planperioden er på 2 mrd. kroner.  

- Annen finansiering: Mottatt avdrag på lån til Sykehuspartner fratrukket resultater fra 

datterselskap. Totalt 0,15 mill. kroner i planperioden. 

- Eiendomssalg: Det er i perioden ikke forutsatt disponering av eiendomssalg i 

finansieringsplanen. 

- Fordring HSØ: Bruk av oppsparte rettigheter (basisfordring HSØ) er på 1,16 mrd. kroner 

i planperioden 

- Øremerkede tilskudd: Statlige investeringstilskudd Proton (470 millioner kroner) og 

tilskudd i forbindelse med Urstiftelsen (210 millioner kroner)  

- Lån: Statlige godkjente lånbevilgninger er forutsatt disponert med 3,8 mrd. kroner i 

perioden 2021-2024.  

- Finansiell leie: Samlet finansiering er i planperioden på 2,159 mrd. kroner, herav er 

Storbylegevakt lagt inn som finansiell leie i 2023 med 1,759 mrd. kroner.  

 

Anvendelse av investeringsrammene som er lagt til grunn for planperioden 2021-2024: 

 

- MTU: Samlede investeringer for planperioden er på 2,4 mrd. kroner. Av dette utgjør 

investeringsnivå ordinære MTU anskaffelser 1,29 mrd. kroner i perioden 2021-2024. 

Dette er samme nivå som forrige rullering av ØLP 2020-2023. Det er i tillegg inntatt 

MTU investeringer til ny storbylegevakt med 156 millioner kroner.  Investeringer knyttet 

til nytt klinikkbygg og protonsenter på Radiumhospitalet er totalt på 979 millioner kroner 

i 2023 og 2024. 

- Bygg: Samlede investeringer for planperioden er 7,9 mrd. kroner. Av dette utgjør nytt 

klinikkbygg og protonsenter på Radiumhospitalet og Storbylegevakt 5,6 mrd. kroner. 

Investeringsramme til bygg ved bruk av egen likviditet og lån knyttet til tilsynsavvik er i 

planperioden på om lag 2,3 mrd. kroner. Dette er om lag 300 millioner kroner mer enn 

ved forrige rullering av ØLP 2020-2023.  Det er av denne rammen satt av 456 millioner 

kroner for tilsynsavvik og 311 millioner kroner til lokal sikkerhet og PUA. I tillegg er det 

i perioden satt av om lag 300 millioner kroner til rokader i forbindelse med 

gjennomføring av nye Rikshospitalet.  

- Andre investeringer: I andre investeringer inngår leasing av ambulanser og annet utstyr. 

Investeringsrammen er her på om lag samme nivå som ved forrige rullering av ØLP. 

- Egenkapital pensjon: Egenkapital knyttet til pensjonskassene er budsjettert i samsvar med 

innspill fra pensjonsleverandørene. 

- IKT: Lokale IKT-investeringene er økt fra 140 millioner for planperioden til 285 

millioner kroner. Økningen på 145 millioner kroner ved denne oppdateringen av ØLP 

2021-2024 skyldes at det er tatt inn behov for egen investeringslikviditet til IKT knyttet 

til byggeprosjekter som er gjennomføringsfasen. Dette gjelder for ny Storbylegevakt på 

Aker og nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet. Oslo universitetssykehus HF legger stor 

vekt på teknologi for å understøtte nye og mer individualiserte behandlingsformer, 

behandling utenfor helseforetaket, mer samhandling og mer medvirkning med pasientene 

for å styrke deres mestringsevne. I perioden frem mot 2035 skal foretaket bygge mange 

nye sykehusbygg. Det vil sette store krav til IKT-utviklingen ved Oslo 

universitetssykehus HF og helseforetaket må ta i bruk mulighetene som ligger i nye bygg 

og ny teknologi for å effektivisere driften. Egen IKT plan for nye Aker og Rikshospitalet 
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vil utarbeides som en del av forprosjektet. Det er foreløpig ikke satt av likviditet til lokale 

IKT prosjekter knyttet til nye Aker og Rikshospitalet. 

 

For ytterligere detaljer vises til vedlagte områdeplaner.  Investeringer for nye Oslo 

universitetssykehus HF er oppdatert med 2020 kroner og periodisert i samsvar med innspill 

fra Helse Sør- Øst RHF/Sykehusbygg HF. Det er en realitetsendring for kapitalisering av 

nye bygg knyttet til at RSA (Regional sikkerhet) er kapitalisert ett år senere(2025) enn ved 

forrige rullering av ØLP 2020-2023(39).  

 

7. Økonomisk bærekraft Oslo universitetssykehus HF 

 

Resultatutvikling ØLP 2021-2024 sammenlignet med ØLP 2020-2023 

De to figurene under viser hvordan resultatutviklingen og avhendingsplan for salg av 

eiendom forløper ved ØLP 2021-2024(40) og i ØLP 2020-2023(39). Avhendingsplan er 

kommentert nærmere i kapittel 4.4. i vedlegg kommentarer til ØLP 2021-2024. 
 

ØLP 2021-2024(40)         ØLP 2020-2023(39) 

  

 
 

Sammenlignet med forrige ØLP 2020-2023 gir denne ØLP oppdateringen bare mindre 

årlige endringer i resultatutviklingen. I 2031 (året med størst forventet underskudd) 

viser resultatet en forbedring på om lag 160 millioner kroner. 

 

Likviditetsutvikling ØLP 2021-2024 sammenlignet med ØLP 2020-2023 

De to figurene under beskriver hvordan netto fordringsposisjon mot morselskapet 

(netto av bank/driftskreditt og langsiktig konsernfordring) utvikler seg for ØLP 2021-

2024(40) og ØLP 2020-2023(39). 

 
ØLP 2021-2024(40)     ØLP 2020 -2023(39) 

 

  
    Figur 9: utviklingen i netto driftskreditt og basisfordring 
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Regionalt lån (netto av driftskreditt og basisfordring) er økt med om lag 100 millioner 

kroner i 2030 sammenlignet med forrige rullering av ØLP 2020-2023(39). Dette skyldes 

blant annet at ved denne ØLP oppdateringen er det foretatt en ytterligere disponering av 

basisfordringen til kjøp av tomt på Aker (Sophies Minde) med 67 millioner kroner. 

Resterende endring er knyttet til effekter av endret rentenivå som medfører reduserte 

renteinntekter på innestående basisfordring i Helse Sør- Øst RHF før nye bygg tas i 

bruk. 

 

8. Administrerende direktørs vurdering 

Det er nå fattet beslutninger om utbygginger (Radiumhospitalet, Aker, Rikshospitalet, 

Storbylegevakten og sikkerhetspsykiatri) som over tid vil bety en nær total fornyelse av 

sykehusets bygningsmasse. Som følge av dette er det nødvendig å dreie anvendelsen av 

foretakets inntekter fra drift til investeringer. På kort sikt må sykehuset oppnå positive 

resultater fra driften for å kunne finansiere løpende investeringsbehov i utstyr og 

bygningsmessig vedlikehold. På lengre sikt må driften innrettes slik at den kan forsvare 

økte kapitalkostnader (renter og avskrivninger) på store lånefinansierte 

bygningsinvesteringer.  

 

Administrerende direktør vil vise til utredninger i konseptfasen for Nye Rikshospitalet 

og Nye Aker når det gjelder beregnede økonomiske driftsgevinster ved realisering av 

målbildet for Oslo universitetssykehus HF.  

 

Det er bekymringsfullt at nye planforutsetninger fra Helse Sør-Øst RHF gir svekket 

finansiering av driften i 2021 sammenlignet med det som var forutsatt ved forrige 

rullering av ØLP.  Dette øker omstillingskravet sykehuset er stilt overfor. Samtidig 

overstiger innmeldte investeringsbehov knyttet til medisinsk teknisk utstyr tilgjengelig 

investeringslikviditet med de overskuddene som foreligger i planperioden. I økonomisk 

langtidsplan for 2021-2024 er det tatt hensyn til en pålagt reduksjon i finansiell leie. 

Dermed reduseres investeringsnivået gjennom de kommende årene (når investeringene i 

Nye Radiumhospitalet og protonanlegget holdes utenom).  Dette medfører redusert 

utskifting av eldre utstyr og økt snittalderen på utstyrsparken. For Oslo 

universitetssykehus HF, som høyspesialisert sykehus med lands- og regionfunksjoner, 

er det ekstra sårbart å ha verktøy som er utdatert og dårlig fungerende. Det er også en 

risiko at vurderingene av behovet for investeringer i eksisterende bygg er for lav.  

 

Et økt overskudd fra drift er eneste måten foretaket selv kan påvirke investeringsnivå i 

økonomisk langtidsplan. Med den kunnskapen vi nå har er det imidlertid ikke tilrådelig 

å øke resultatambisjonene for 2021 ut over det nivået som er planlagt. Administrerende 

direktør vil imidlertid initiere et internt arbeid for å se om det er mulig for sykehuset å 

skaffe seg noe økt handlingsrom i forhold til det som ligger i foreliggende ØLP. 

 

Planforutsetninger fra Helse Sør- Øst RHF bygger på en situasjon uten korona som også 

denne oppdatering av ØLP 2021-2024 legger til grunn. Når koronasituasjon er mer 

avklart, herunder de økonomiske rammevilkårene for sykehusene, må det gjøres en ny 

vurdering av hvilke resultatambisjoner som kan settes for 2021.  

 

Tillitsvalgte og vernetjenesten vil bli holdt løpende orientert om eventuelle endringer i 

planforutsetninger for 2021 og de konsekvenser som disse vil medføre. 

 

Administrerende direktør anbefaler styret å gi sin tilslutning til ØLP 2021 – 2024(40). 
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Sammendrag 

Økonomisk langtidsplan(ØLP) 2021-2024 bygger på forrige rullering av ØLP 2020-2023, 

behandlet av styret i Oslo universitetssykehus HF i juni 2019. ØLP 2020-2023 ble også 

oppdatert oktober 2019 i forbindelse med forprosjekt for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet 

og protonsenter. Budsjett 2020 ligger til grunn for framskriving av driftsøkonomien for første 

år(2021) i planperioden.  

 

Planforutsetninger som denne oppdateringen av ØLP baseres på er vedtatt 12. mars 2020 av 

styret i Helse Sør- Øst i styresak 017-2020 Økonomisk langtidsplan 2021-2024 – 

planforutsetninger.   Det gis i denne saken føringer for aktivitetsutvikling og prioriteringer 

innen det medisinsk- og helsefaglige området, utvikling av bemanning og kompetanse, krav til 

medisinsk-teknisk utstyr og vedlikehold av bygningsmassen, samt økonomiske 

planleggingsrammer.  
 

På grunnlag av føringene gitt av Helse Sør-Øst RHF skal Oslo universitetssykehus HF 

utarbeide innspill til regionens økonomiske langtidsplan for årene 2021-2024. Det er et krav at 

innspillene styrebehandles i helseforetakene. Videre er det lagt opp til at økonomiplanen i størst 

mulig grad skal være førende for planperioden, med størst binding mot utarbeidelse av 

årsbudsjett 2021. Det er ikke i vurderingen av økonomiske driftskonsekvenser av nye 

planforutsetninger fra Helse Sør- Øst RHF tatt hensyn til eventuelle avvik i økonomien for 

vedtatt budsjett for inneværende år. 

 

Driftsgevinstene knyttet til nye OUS er prisjustert til 2020 kroner, men ellers oppretthold på 

samme nivå som ved forrige rullering av ØLP 2020 – 2023, hvor flytting av kvinne/barn fra 

gjennomføring i etappe 2 til etappe 1 gav bortfall av betydelige driftsulemper på Ullevål og 

tilsvarende tidligere gevinstrealisering for nevnte berørte fagområder. 

 

Klinikkene ved Oslo universitetssykehus HF er også denne gang trukket direkte inn i arbeidet 

med ØLP. Klinikkene har i februar og mars 2020 jobbet med konkretisering av 

forbedringsområder som skal gi økonomiske effekter for ØLP 2021 – 2024.  Klinikkene er bedt 

om å konkretisere hva som er klinikkens strategi for å levere årlige omstillingskrav på 2 % 

hvert år i planperioden.  

 

Nye planforutsetninger fra Helse Sør- Øst viser lavere rammefinansiering sammenlignet med 

forrige rullering av ØLP. Den økonomiske utfordringen for 2021 viser på dette tidspunkt et 

behov for samlet redusert bemanning sammenlignet med budsjettet for 2020 på om lag 90 

årsverk.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Planene som klinikkene opererer med så langt er foreløpig basert på usikre gevinstestimater og 

må ytterligere konkretiseres ut gjennom de årlige budsjettprosessene. Det gjelder særlig for 

somatiske klinikker at tiltaksnivået må økes slik at kravet om 2 % omstilling kan realiseres.  

 

Oslo universitetssykehus sin bærekraft for gjennomføring av nye OUS bedres ved denne 

oppdateringen av ØLP 2021 – 2024(40), først og fremst som følge av lavere rentenivå. 

Oppdateringen av ØLP 2021 – 2024 viser først og fremst hvor følsom driftsøkonomien er for et 

justert rentenivå.  
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1. Innledning 

Økonomisk langtidsplan 2021 -2024(40) (ØLP) skal gi et samlet grunnlag for vurdering av 

økonomisk bæreevne for investeringer i Oslo universitetssykehus HF i et lengre perspektiv enn 

det enkelte budsjettår.  

 

Helsetjenesten kommer til å være i betydelig endring i planperioden fram til 2040. 

Etterspørselen etter spesialisthelsetjenester er økende. En økende befolkning i opptaksområdet, 

økende levealder, større forventninger fra brukerne, ny teknologi og endringer i sykdomsbilde 

er noen av de endringsfaktorer som vil treffe helsetjenesten og som vil krever nye måter å 

organisere tjenestene på. Helsetjenesten må ta hensyn til disse endringsfaktorene. Økonomiske 

rammer og tilgang til personalressurser vil være begrenset, og nødvendige prioriteringer må 

gjøres.  

 

Utbruddet av COVID-19 (koronavirus) er erklært som en pandemi av Verdens 

Helseorganisasjon. Fra midten av mars 2020 er det et raskt økende antall personer som har 

testet positivt på koronavirus i Norge og mange ansatte i helseforetaket er i karantene. Basert på 

dette og utviklingen i andre land ble driften ved Oslo universitetssykehus HF lagt vesentlig om 

fra midten av uke elleve i 2020. Formålet var å forberede for en stor tilstrømning av pasienter 

som trenger behandling på grunn av konoravirus, herunder et stort forventet omfang av 

pasienter som vil ha behov for intensivbehandling. De omfattende tiltakene vil få vesentlig 

betydning for oppnåelsen av virksomhetens planer og mål på mange områder. Den økonomiske 

situasjonen i 2020 for Oslo universitetssykehus HF forventes å bli betydelig påvirket. 

Situasjonen knyttet til koronaepidemien forventes også å gi betydelig innvirkning på foretakets 

virksomhet de nærmeste årene. Dette er ikke hensyntatt i denne oppdateringen av ØLP som 

bygger på de planforutsetninger som styret i Helse Sør- Øst RHF vedtok i styresak 017-2020 

Økonomisk langtidsplan 2021-2024 – planforutsetninger. 

 

Det legges følgelig ved denne oppdatering av ØLP til grunn at alle økonomiske konsekvenser 

knyttet til Korona blir finansiert både for inneværende år(2020) og at konsekvenser for 

kommende år gis et finansielt bærekraftig grunnlag. Det er også lagt til grunn at budsjettet for 

2020 vedtatt av styret i desember 2019 overholdes. Dette betyr at et eventuelle negative avvik i 

2020, som ikke er knyttet til koronaepidemien som er forutsatt finansiert fullt ut, vil øke 

utfordringen for 2021 ut over det som fremgår av denne saken. 

 

Ved vedtak i Stortinget i 2019 om bevilgning av midler til nye sykehusbygg på Aker og 

Rikshospitalet står Oslo universitetssykehus overfor fem store utbyggingsprosjekter i årene som 

kommer. Alle prosjektene er hensyntatt i oppdatert ØLP og både investeringer og gevinster er 

oppdatert med 2020 kroner. 

 

Forprosjektene for nytt klinikkbygg og protonsenter på Radiumhospitalet (Nye 

Radiumhospitalet) og ny Storbylegevakt er godkjent og disse prosjektene er nå i 

gjennomføringsfasen. 

 

Forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet har planlagt oppstart høsten 2020. For 

sikkerhetspsykiatri, inkludert regional sikkerhetsavdeling utredes alternative tomter. 

 

Det er etablert en organisasjon for Nye Oslo universitetssykehus som skal forberede og 

koordinere aktiviteter fram til nye og oppgraderte bygg blir ferdige og tas i bruk. For å nå 

målene med de nye byggene er det nødvendig med omstilling og endring i organisering, 

arbeidsformer og samhandlingsmønstre slik at organisasjonen er utviklet og klar i god tid før 
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klinisk drift i de nye anleggene settes i gang. Arbeidet er satt opp i en porteføljestruktur for å 

sikre god styring og medvirkning i prosessen. Det er satt av både drifts- og investeringsmidler i 

ØLP 2021- 2024(40) for prosjekter som er i gjennomføringsfasen i samsvar med hva som har 

vært lagt til grunn i forprosjektet for disse prosjektene. Det er behov for betydelig deltakelse fra 

berørte fagenheter i forberedelsen frem til nye oppgraderte bygg på Radiumhospitalet og ved 

ny Storbylegevakt er planlagt tatt i bruk fra 2024. Klinikkvise forberedelser som er nødvendige 

må i stor grad dekkes innenfor egne klinikkvise rammer. 

 

Det er ved denne oppdateringen av ØLP 2021-2024 tatt inn behov for egen 

investeringslikviditet til IKT knyttet til prosjekter som er i gjennomføringsfasen. Dette gjelder 

for ny Storbylegevakt på Aker og nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet. Det foreligger egen 

IKT plan for nytt klinikkbygg og protonsenter ved Radiumhospitalet. Oslo universitetssykehus 

HF legger stor vekt på teknologi for å understøtte nye og mer individualiserte 

behandlingsformer, behandling utenfor helseforetaket, mer samhandling og mer medvirkning 

med pasientene for å styrke deres mestringsevne. Ny teknologi er også en forutsetning for å ta 

ut nødvendige gevinster i forbindelse med oppstart av drift i nye bygg. I perioden frem mot 

2035 skal foretaket bygge mange nye sykehusbygg. Det vil sette store krav til IKT-utviklingen 

ved Oslo universitetssykehus og helseforetaket må ta i bruk mulighetene som ligger i nye bygg 

og ny teknologi for å effektivisere driften. Egen IKT plan for nye Aker og Rikshospitalet vil 

utarbeides som en del av forprosjektet. 

 

Tilstrekkelig tilgang på ressurser internt og hos felles IKT-leverandør i Helse Sør-Øst, 

Sykehuspartner HF, vil også være avgjørende for arbeidet fremover. Kostnader knyttet til drift 

og utvikling innenfor området IKT forventes fortsatt å øke i årene som kommer, delvis som et 

resultat av store investeringer i nye bygg fremover, samt at stadig flere områder i helseforetaket 

tar i bruk IKT som et virkemiddel i behandlingen av pasienter. 

 

Spesialisthelsetjenestene finansieres med en samlet inntekt som både skal dekke opp for drift 

og investeringer. Når sykehus investerer i medisinsk teknisk utstyr, IKT og nye bygg øker 

kapitalkostnadene, mens inntektene forblir uendret. Økte kapitalkostnader som følge av 

investeringer i nye bygg kan helseforetakene finansiere enten ved å øke overskudd på driften 

gjennom effektivisering før nye bygg tas i bruk eller ved å realisere gevinster ved samling av 

funksjoner og fag i nye moderne bygg. Det økonomiske bærekraftgrunnlaget for investeringer i 

nye bygg ved Oslo universitetssykehus er en kombinasjon av disse 2 virkemidlene, sparing i 

forkant og gevinstrealisering ved i bruk taking av nye bygg. 

 

Det er gjort framskrivninger av forventet aktivitet som også vil påvirkes av medisinskfaglig og 

teknologisk utvikling. Digitalisering og ny teknologi vil gi muligheter for mer behandling og 

oppfølging i hjemmet og i primærhelsetjenesten. Aktivitetsøkningen i sykehuset forventes å 

være størst innen dagbehandling og poliklinisk behandling frem mot 2035.  

 

Det legges til grunn at mer av spesialisthelsetjenestene kommer til å foregå utenfor sykehus, 

bl.a. ved mer bruk av hjemmesykehus og ambulante team. Det forventes at digital samhandling 

mellom pasient og spesialisthelsetjenesten og mellom sykehus og andre samarbeidspartnere vil 

skape et annet samarbeidsmiljø enn i dag til beste for pasientene og for bedre ressursutnyttelse.  

 

Medisinsk forskning, innovasjon og nytt medisinskteknisk utstyr antas å ville bringe fram nye 

behandlingsmuligheter.  Oslo universitetssykehus HF er Norges største universitetssykehus og 

vil gjennom sin rolle i helsetjenesten og medisinsk forskning, regionalt, nasjonalt og 
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internasjonalt, bidra sterkt til denne utviklingen. Samarbeidet med Universitetet i Oslo om 

utvikling av ny teknologi og ny behandling har hatt og vil i framtiden ha stor betydning.   

 

Målrettet behandling med nye medikamenter rettet mot spesifikke markører i cellene har 

allerede endret sentrale deler av den medisinske behandling. Utviklingen innen persontilpasset 

medisin vil fortsette, med mer individualisert behandling for å kunne gi behandling med større 

grad av treffsikkerhet og reduksjon av uvirksom behandling. Diagnostikk og behandling vil få 

støtte av kunstig intelligens innen flere av sykehusets virksomheter.  

 

Tilbudet til pasientene må være mest mulig koordinert og sømløst både innad i sykehuset, 

mellom de ulike sykehusene og mellom sykehuset og den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten. Nye moderne bygg vil gjøre det mulig å gjennomføre en bedret planlegging 

og gjennomføring av pasientbehandling når lands- og regionfunksjoner som i dag drives ved 2 

hovedlokasjoner samles i nye bygg på Rikshospitalet. Nytt lokalsykehus på Aker sammen med 

ny storbylegevakt vil videreføre og heve kvaliteten for pasienter fra Osloområdet betydelig, og 

vil danne grunnlag for et koordinert og sømløst tilbud mellom sykehuset og kommunale 

helsetjenester. 

 

Oslo universitetssykehus HF skal arbeide for å øke pasientenes medvirkning i 

beslutningsprosesser og styrke deres mestringsevne i ulike faser av sykdommen og 

behandlingen. Moderne teknologi er et viktig verktøy for å sette pasientene i bedre stand til å ta 

egne valg, kommunisere med helsetjenesten og foreta enkle målinger som kan forhindre 

unødvendige oppmøter i sykehus. Videreutvikling av teknologiske løsninger for 

spesialisthelsetjenesten i Oslo universitetssykehus HF vil ha bedre vilkår når fagmiljø samles i 

moderne bygg med god og oppdatert infrastruktur for fremtiden. 

 

Oslo universitetssykehus HF har med denne oppdateringen av ØLP forsøkt lagt til grunn de 

vesentligste endringsfaktorer som vil påvirke framtidig sykehusvirksomhet, som 

befolkningsutvikling, sykdomsutvikling, medisinskfaglig utvikling, teknologisk utvikling, samt 

funksjons- og oppgavedeling med andre sykehus og primærhelsetjenesten. Disse faktorene 

danner grunnlaget for beregninger av framtidig kapasitetsbehov som er lagt til grunn for de 

betydelige investeringer i nye bygg som er innarbeidet i denne oppdateringen av ØLP. 
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2. DEL 1 kommentarer til ØLP 2021-2024(40) 

Det gis her en nærmere redegjørelse av: 

 Forutsetninger lagt til grunn i økonomisk langtidsplan 2021-2024 

 Endringer i forhold til fjorårets leveranse av økonomisk langtidsplan 

 Største utfordringer for å innfri de krav som er stilt for helseforetakets drift i 

forhold til leveransen 

 Hvilke tiltak er planlagt for å møte disse utfordringene 
 

Det gis utfyllende kommentarer på følgende: 

 Aktivitet 

 Prioriteringsregelen  

 Økonomisk resultat, herunder innleie og overtid/ekstrahjelp 

 Bemanning, herunder rekruttering og stillingskategorier per tjenesteområde 

 Sammenheng mellom resultat, aktivitet og bemanning 

 Øvrige forhold 

2.1 Hovedtall ØLP 2021-2024(40) 

Tabellen under viser hovedtallene for ØLP 2021-2024(40) sammenlignet med ØLP 2020-

2023(39). 

ØLP 2021 -2024 ØLP 2020-2023

Indikator ekskl. salg

(millioner kroner)
2021 2022 2023 2024 Sum

Indikator ekskl. salg

(millioner kroner)
2021 2022 2023 2024 Sum Endring

Resultat (ekskl. salg av eiendom) 350 450 535 481       1 816 Resultat (ekskl. salg av eiendom) 350 450 535 481     1 816                  (0)

Aktivitetsøkning 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 6,0 % Aktivitet 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,7 % 6,2 % -0,2 %

Endring bemanning -0,5 % 0,2 % 0,4 % -0,3 % -0,2 % Endring bemanning -0,1 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % 1,0 % -1,2 %

Arbeidsproduktivitet 2,0 % 1,3 % 1,2 % 1,8 % 6,3 % Arbeidsproduktivitet 1,6 % 1,3 % 1,1 % 1,3 % 5,3 % 1,0 %

Investeringer 1 100 1 221 7 471 1 495     11 287 Investeringer 1 109 1 013 5 854 2 265  10 240           1 047 

Basisfordring 5 115 5 308 4 760 4 860 Basisfordring 5 297 5 528 5 036 4 997             -138 

Driftskreditt -1 153 -1 222 -1 228 -1 334 Driftskreditt -1 795 -1 819 -1 792 -1 921               588 

Regionalt innskudd/lån 3 962 4 086 3 532 3 526 Regionalt innskudd/lån 3 502 3 709 3 243 3 076               450 

Langsiktig gjeld inkl. finansiell leie -3 222 -3 137 -7 940 -7 716 Langsiktig gjeld inkl. finansiell leie -3 335 -3 103 -6 266 -6 666          -1 050 

Samlede eiendeler 23 004 23 353 29 251 29 488 Samlede eiendeler 21 085 21 328 25 715 26 624           2 864 

Egenkapital ekskl. eiendomssalg 9 935 10 385 10 920 11 401 Egenkapital ekskl. eiendomssalg 9 868 10 318 10 853 11 334                 66 

Resultatmargin (EBITDA) 5,0 % 5,3 % 5,9 % 6,6 % Resultatmargin (EBITDA) 5,2 % 5,5 % 5,8 % 6,7 % -0,1 %  
Tabell 1: Hovedtall ØLP 2021-2024 

- Det ordinære resultatet for planperioden er på samme nivå som ved forrige rullering av 

ØLP 2020-2023(39) 

- Aktivitetsforutsetninger somatikk er samlet for planperioden justert ned med 0,2 prosent 

for ØLP 2021-2024(40) sammenlignet med ØLP 2020-2023(39) 

- Bemanningsforbruk er i planperioden for ØLP 2021-2024(40) 1,2 prosent lavere 

sammenlignet med ØLP 2020-2023(39). Dette skyldes i hovedsak svekket 

rammefinansiering fra Helse Sør- Øst RHF. 

- Arbeidsproduktiviteten er økt med 1 prosent samlet for planperioden for ØLP 2021-

2024(40) sammenlignet med ØLP 2020-2023(39) 

- Investeringsnivået er økt med om lag 1 mrd. kroner. Dette skyldes at ny Storbylegevakt 

er inntatt i investeringsrammen og at Regional sikkerhetsavdeling er flyttet fra 2024 til 

2025 ved ØLP 2021-2024(40). I tillegg er det foretatt prisjusteringer på 

investeringsprosjektene. 

- Netto mellomværende mot Helse Sør- Øst RHF har bedret seg med 450 millioner kroner 

sammenlignet med ØLP 2020-2023(39). Dette skyldes først og fremst lavere trekk på 

kassekreditt enn ved forrige rullering av ØLP 2020-2023(39) 

- Egenkapital og EBITDA
1
 er om lag uendret fra forrige rullering av ØLP 

                                                 
1
 EBITDA: Resultat før avskrivninger og finans 
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2.2 Forutsetninger knyttet til aktivitet 

I planforutsetningene fra Helse Sør-Øst RHF(styresak 017-2020) er følgende forutsetninger lagt 

til grunn for aktivitet og prioritering i planperioden 2021-2024:  

 Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være om lag 2 % fra 2020 til 2021  

 Vekst i ISF-finansiert pasientbehandling (somatikk) skal være minimum 6 % i 

planperioden  

 Vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal hver for seg 

være høyere enn for somatikk  

 Det gis spesifikke aktivitetskrav per helseforetak/sykehus for 2021, hvor Akershus 

universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold HF skal ligge over snittet i Helse Sør-Øst; 

Oslo universitetssykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sørlandet sykehus HF og Vestre 

Viken HF skal ligge om lag som snittet i Helse Sør-Øst; og Sykehuset Innlandet HF og 

Sykehuset Telemark HF skal ligge under snittet i Helse Sør-Øst.  

2.2.1 Somatikk 

Det er forutsatt en årlig aktivitetsvekst i planperioden på 1,5 %. Dette er samme nivå som ved 

forrige rullering av ØLP og i samsvar med planforutsetninger fra Helse Sør- Øst om en 

aktivitetsvekst på 6 % samlet for planperioden. Klinikkenes samlede vurdering fremgår av 

tabellen under og viser en noe lavere vekst enn hva som er forutsatt ved oppdatering av ØLP 

2021-2024. I vekstestimatene for helseforetaket inngår også ISF poeng for H-resepter mv, som 

er forutsatt å ha en noe høyere vekst i planperioden.  

 

Aktivitetsvekst ØLP 2021-2024 2021 2022 2023 2024 Sum

Klinikkenes vurdering av aktivitetsvekst 2021-2024 1,3 % 1,2 % 1,4 % 1,5 % 5,5 %

Forutsatt aktivitetsvekst ØLP 2021-2024(40) 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 6,0 %

Forutsatt aktivitetsvekst ØLP 2020-2023(39) 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,7 % 6,2 %

Endring aktivitetsvekst fra forrige rullering ØLP 0,0 % 0,0 % 0,0 % -0,2 % -0,2 %  
Tabell 2: Aktivitetsvekst ISF poeng  2021 - 2024 

Det er flere drivere knyttet til framskriving av aktivitet enn befolkning, bla andel eldre, 

medisinsk insidens og nye behandlingsformer. Konsekvensene av Korona er heller ikke 

hensyntatt i framskrivning av aktivitet. Det er derfor til dels stor usikkerhet knyttet til 

aktivitetsvekst for planperioden.  

 

Endring i aktivitet knyttet til endret oppgavedeling internt i Oslo sykehusområde er også et 

moment som vil redusere aktivitetsveksten i planperioden. I 2020 -2022 forventes en reduksjon 

i aktiviteten knyttet til overføring av medikamentell kreftbehandling fra OUS til andre sykehus 

i Oslo. Dialyse for pasienter fra bydeler tilhørende Lovisenberg og Diakonhjemmet er planlagt 

overført fra 2021. Det er samtidig forutsatt at dialyse for pasienter tilhørende Groruddalen som 

i dag får sin behandling ved AHUS tilbakeføres Oslo universitetssykehus når dette skiftet skjer. 

 

Det er forutsatt en årlig vekst i planperioden på 1,5 % innenfor somatisk virksomhet. Veksten 

er beregnet med antall opphold som hovedparameter. Det vil si at antall behandlede pasienter 

øker med 1,5 % hvert år i planperioden.  

 

Det forventes fortsatt en større vekst innenfor poliklinikk og dagbehandling.  For å motvirke 

behov for kapasitetsøkning vil det jobbes aktivt med tiltak for ytterligere reduksjon av liggetid. 
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Mange av klinikkene jobber også med forbedring av pasientlogistikk spesielt i overgangen 

mellom sykehuset og kommunehelsetjenesten og andre helseforetak. 

2.2.2 Psykisk helsevern og TSB 

Aktivitet psykisk helse og avhengighet

Budsjett 

2020 2021 2022 2023 2024 Sum
Antall polikliniske konsultasjoner innmeldt fra klinikken 166 770  168 255 169 773 171 306 172 366 5 596    

- Økning fra året før 6,8 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,6 % 3,3 %

Antall polikliniske konsultasjoner lagt til grunn i ØLP 2021-2024 170 105 173 508 176 978 180 517 13 747 

- Økning fra året før 2 % 2 % 2 % 2 % 8 %

Antall døgnopphold innmeldt fra klinikken 105 469  106 712 106 712 106 712 106 712 1 243    

- Økning fra året før 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,2 %  
Tabell 3: Vekst i Psykisk helsevern og TSB 2021 -2024 

Klinikken har i sitt innspill til aktivitetsutvikling for polikliniske konsultasjoner lagt til grunn at 

dagens ressurser (budsjett 2020) videreføres i planperioden. Dette vil isolert gi en 

produktivitetsvekst tilsvarende aktivitetsveksten på 3,3 prosent. Dette er et lavere 

produktivitetskrav en det som vil bli stilt til somatisk virksomhet og betyr at klinikken må 

tilføres ressurser i planperioden for å komme ut med en årlig aktivitetsvekst på 2 % såfremt 

ikke produktivitetsveksten kan økes. En årlig vekst på 2 % samsvarer med forventet 

gjennomsnittlig vektet vekst i Helse Sør- Øst RHF. Dette er også i samsvar med forrige 

rullering av ØLP 2020-2023. 

 

Klinikken har anført som en forutsetning for å realisere vekst i planperioden at den ikke bare 

trenger flere behandlere med høyere kompetanse, men også økt areal og utvidede åpningstider i 

poliklinikkene. 

 

Fagmiljøene stiller spørsmål om førstelinjetjenesten burde/kunne i varetatt en større andel av 

behovet for aktivitetsvekst i planperioden. Det er derfor viktig å gå nærmere opp grensesnittet 

mellom førstelinjetjenesten og 2- linjetjenesten.  Dette gjelder også balansen mellom BUP og 

det kommunale barnevern. Når det gjelder TSB, har det regional foretaket organisert en 

døgnbehandling som i dominerende grad er ivaretatt av private tilbydere.  

 

2.2.3 Prioriteringsregelen 

Oslo universitetssykehus HF legger til grunn at prioriteringsregelen skal oppfylles i 

planperioden. I planperioden vil hele foretaket videre måtte arbeide med å etablere økt 

handlingsrom for investeringer gjennom positive resultater. Dette vil stille store krav til 

effektivisering og forbedring i hele organisasjonen. Områdene psykisk helsevern og tverrfaglig 

prioritert rusbehandling vil imidlertid bli gitt noe lavere effektiviseringskrav enn de øvrige 

somatiske områdene slik at prioriteringsregelen likevel kan nås.  

 

Endring i oppgavefordeling i Oslo, tildeling av nye nasjonale oppgaver mv kan være med på å 

påvirke det relative nivået mellom områdene fremover.  

2.3 Forutsetninger knyttet til innleie og overtid/ekstrahjelp 

Andel innleie, overtid, ekstrahjelp samt refusjoner er videreført på samme nivå som i budsjett 

2020 for hele planperioden. Pensjonskostnader er videreført med samme andel som budsjett 

2020 for hele planperioden i samsvar med føringer fra Helse Sør-Øst RHF.  
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Tabellen under viser andeler for ulike lønnskategorier i planperioden. Bemanningen er forutsatt 

å være på om lag samme nivå for hele planperioden.  

 
Lønn- og innleiekostnader B2020 Andel 2021 Andel 2022 Andel 2023 Andel 2024 Andel

Innleid arbeidskraft 147 870       0,8 % 147 870       0,8 % 147 870       0,8 % 147 870       0,8 % 147 870       0,8 %

Lønn til fast ansatte 12 502 473 71,6 % 12 443 020 71,6 % 12 469 446 71,6 % 12 513 596 71,6 % 12 471 780 71,6 %

Overtid og ekstrahjelp 1 211 265    6,9 % 1 205 505    6,9 % 1 208 065    6,9 % 1 212 343    6,9 % 1 208 291    6,9 %

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 2 208 215    12,6 % 2 197 714    12,6 % 2 202 382    12,6 % 2 210 180    12,6 % 2 202 794    12,6 %

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -733 993     -4,2 % -730 503     -4,2 % -732 054     -4,2 % -734 646     -4,2 % -732 191     -4,2 %

Annen lønn 2 126 780    12,2 % 2 116 666    12,2 % 2 121 162    12,2 % 2 128 672    12,2 % 2 121 559    12,2 %

Sum lønn- og innleiekostnader 17 462 610 100,0 % 17 380 273 100,0 % 17 416 871 100,0 % 17 478 015 100,0 % 17 420 103 100,0 %

Endring -0,5 % 0,2 % 0,4 % -0,3 %

Endring brutto årsverk -93 42 69 -66  
Tabell 4: Lønn og innleiekostnader 2021 – 2024 

 

Utfordringen for 2021 konkretisert i forhold til bemanning viser på dette tidspunktet isolert sett 

et behov for redusert bemanningsnivå i forhold til budsjett 2020 på om lag 90 årsverk. Dette 

representer en redusert bemanning på 0,5 prosent sammenlignet med budsjettert bemanning i 

2020.  

 

Bemanningsvekst med utg. pkt i budsjett 
2020 

2021 2022 2023 2024 

Prosentvis bemanningsvekstvekst ØLP -0,5 % 0,2 % 0,4 % -0,3 % 

Klinikkvise innspill til bemanningsvekst 0,6 % 0,7 % 0,4 % 0,3 % 

 

Klinikkenes innspill til bemanning for 2021 ligger 1,1 prosent for høyt. 

 

Det er i ØLP 2021 -2024 en ambisjon å øke andelen fast ansatte og redusere andelen ekstern 

innleie og overtid. En dreining fra dyre timer til mer fastlønn vil i sum øke antall produserte 

timer for samme kostnad og gi et positivt bidrag til foretakets økonomiske utvikling. Oslo 

universitetssykehus har høyere andel dyre timer enn andre foretak i Helse Sør-Øst RHF. 

 

Hovedstrategien for klinikkene i planperioden er å gjennomføre planlagt vekst i 

pasientbehandling uten tilsvarende vekst i bemanningen.  Det må arbeides videre i klinikkene 

med ytterligere tiltak for å understøtte en nødvendig resultatforbedring i 2021. 
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2.4 Forutsetninger knyttet til utviklingen i stillingskategorier  

Andeler budsjetterte årsverk på stillingskategorier er videreført med samme andeler som for 

faktisk nivå i 2019 for hele planperioden. Foretaket budsjetterer ikke på stillingskategorier i 

årsbudsjettet. 

 

Bemanning på 

stillingskategorier
2019

Andel 

2019
2021 2022 2023 2024

Total 19 413       100,0 % 19 546 19 587 19 657 19 591 

Ikke tilgjengelig 110            0,6 % 111       111       111       111       

Administrasjon/Ledelse 3 215         16,6 % 3 237    3 244    3 256    3 245    

Pasientrettede stillinger 1 569         8,1 % 1 579    1 583    1 588    1 583    

Lege 2 725         -        -        -        -        

Overlege 1 701         8,8 % 1 713    1 717    1 723    1 717    

LIS-lege 892            4,6 % 898       900       903       900       

Turnuslege/LIS 1 56               0,3 % 56         56         57         57         

Legespesialist 76               0,4 % 76         76         77         76         

Psykolog 324            1,7 % 327       327       329       327       

Sykepleier 6 231         -        -        -        -        

Anestesisykepleier 298            1,5 % 300       300       302       301       

Barn/pediatrisykepleier 101            0,5 % 102       102       103       102       

Intensivsykepleier 679            3,5 % 684       685       687       685       

Operasjonssykepleier 398            2,0 % 400       401       403       401       

Kreft/onkologisykepleier 193            1,0 % 195       195       196       195       

Andre spesialsykepleiere 677            3,5 % 682       683       686       683       

Sykepleier 3 618         18,6 % 3 643    3 650    3 663    3 651    

Jordmor 267            1,4 % 268       269       270       269       

Helsefagarbeider/hjelpepleier 490            2,5 % 494       495       497       495       

Diagnostisk personell 1 727         8,9 % 1 739    1 743    1 749    1 743    

Apotekstillinger 4                 0,0 % 4            4            4            4            

Drifts/teknisk personell 1 486         7,7 % 1 496    1 499    1 504    1 499    

Ambulansepersonell 636            3,3 % 641       642       644       642       

Forskning/utdanning 896            4,6 % 903       904       908       905        

Tabell 5: Utvikling i stillingskategorier 2021 -2024 

Andeler budsjetterte årsverk på stillingskategorier er videreført med samme andeler som for 

faktisk nivå i 2019 for hele planperioden.  

 

Den største utfordringen knyttet til kompetanse er for spesialsykepleiere innenfor operasjon. 

Totalt mangler foretaket om lag 350 årsverk spesialsykepleiere. Det er en ambisjon å øke andel 

spesialsykepleiere i planperioden og redusere andel sykepleiere.  

 

Flere klinikker har også planer for å øke andel helsefagarbeider/hjelpepleier ved å gå ned på 

andel sykepleiere.  
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2.5 Forutsetninger knyttet til utviklingen i bemanning tjenesteområder 

Det er i ØLP 2021-2024 ikke forutsatt endringer mellom tjenesteområdene. Redusert 

bemanning fra 2020 til 2021 er foreløpig fordelt relativt mellom tjenesteområdene slik at 

andelene er stabile gjennom hele planperioden.  

 

Bemanningsutvikling per 

tjenesteområde

Faktisk 

2019

Budsjett 

2020
2021 2022 2023 2024

Brutto månedsverk somatikk 15 724 15 906 15 832 15 866 15 922 15 869

Brutto månedsverk psykiatri 2 217 2 242 2 232 2 237 2 245 2 237

 - Herav Voksenpsykiatri 1 774 1 795 1 786 1 790 1 796 1 790

 - Herav Barne- og ungdomspsykiatri 443 447 446 447 449 447

Brutto månedsverk rus 454 456 457 458 460 458

Brutto månedsverk Prehospital 1 016 1 034 1 023 1 026 1 029 1 026

Brutto månedsverk annet 0 2 1 1 1 1

Brutto månedsverk totalt    19 413     19 639  19 546  19 587  19 657  19 591 

Andeler bemanning 

tjenesteområder per 

tjenesteområde

Faktisk 

2019

Budsjett 

2020
2021 2022 2023 2024

Brutto månedsverk somatikk 81 % 81 % 81 % 81 % 81 % 81 %

Brutto månedsverk psykiatri 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 %

 - Herav Voksenpsykiatri 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 %

 - Herav Barne- og ungdomspsykiatri 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %

Brutto månedsverk rus 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %

Brutto månedsverk Prehospital 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

Sum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %  
Tabell 6: Bemanningsutvikling per tjenesteområde 2021 -2024 

 

2.6 Forutsetninger knyttet til utdanning og rekruttering for fremtidens kompetansebehov 

Virksomheten ved Oslo universitetssykehus er sammensatt og variert. Dette krever kompetanse 

fra det generelle til det svært spesialiserte. Helseforetaket må ha ansatte med nødvendig 

kompetanse for å kunne ivareta dagens behov og ha en effektiv drift, men også for å ta i bruk 

nye muligheter og ivareta endrede krav til virksomheten. Foretaket har stort sett god kontroll på 

personellbehov og tilgang på god kompetanse. Det er et ekstra behov for visse typer 

spesialsykepleiere og praksisplasser for spesialsykepleiere, samt enkelte legespesialister. 

 

Ulike rekrutterings- og utviklingstiltak er iverksatt, som utdanningsstillinger for 

spesialsykepleiere og kompetanseutviklingsprosjekter knyttet til jobbglidning innen blant annet 

sterilforsyning og blodprøvetaking. Helseforetaket tilbyr klinisk kompetanseprogram til 

sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer, vernepleiere og barnevernspedagoger. 

Det må i årene fremover arbeides systematisk med strategisk bemannings- og kompetanse-

planlegging. Systematisk betyr at det etableres permanente fora hvor det strategiske arbeidet 

ivaretas. Det kan være hensiktsmessig i dette arbeidet å dele inn i fagområder, eksempelvis; 

medisin, sykepleie, andre helsefag, og øvrige fagområder. 

 

Det er planlagt å utarbeide strategier for å rekruttere, beholde og utvikle nødvendig kompetanse 

hos medarbeidere. Det er løpende dialog med utdanningsinstitusjonene for å få utdanninger i 

samsvar med tjenestenes behov. 
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Det er pr i dag stor mangel på spesialsykepleiere innen flere områder, og mange yrkesaktive 

nærmer seg pensjonsalder. Mangelen på operasjonssykepleiere er meldt som avvik og 

aktiviteten påvirkes allerede av dette.  

 

Det er viktig at OUS jobber aktivt med å rekruttere, utvikle og beholde spesialsykepleiere, 

samtidig som antall studieplasser må økes. 

 

OUS alene har en mangel på ca. 350 årsverk innenfor nevnte utdanninger i tillegg til at ca. 330 

spesialsykepleiere er over 60 år og må erstattes i nær fremtid.  

 

Utdanningsstillinger er et viktig tiltak for å rekruttere til utdanning og må videreføres. OUS 

tilbyr i dag 100 utdanningsstillinger i året men dette dekker ikke behovet fagmiljøene melder 

innenfor områder som barn, kreft, nyfødtintensiv, intensiv og operasjon. OUS har en egen 

handlingsplan for spesialsykepleiere som beskriver ytterligere tiltak. 

2.7 Forutsetninger knyttet til legemiddelkostnader og øvrig varekost 

 

Kostnadene for ØLP perioden 2021 – 2024 forventes å vokse med 280 millioner kroner.  

 

Oslo universitetssykehus HF har lagt til grunn prognose for legemiddelkostnader utarbeidet av 

Sykehusapotekene HF. For Spinraza og kostnader til CarT er det forutsatt at 

medikamentkostnadene ikke dekkes av innsatsstyrt finansiering, og derfor vil kunne 

viderefaktureres til pasientens bostedssykehus. Dette gjelder både til foretak i andre regioner og 

andre foretak/sykehus innenfor regionen. 

 

Framskriving av legemiddelkostnader fra Sykehusapotekene er i stor grad utarbeidet som 

tidligere år hvor prognosen er basert på de store og kostnadskrevende legemiddelgruppene, som 

kreftlegemidler, legemidler til behandling av MS, TNF legemidler, legemidler på H-resept 

innført i perioden 2016 til 2018 (anemi, blodkoagulasjon, Hepatitt B og C, immunstimulerende, 

veksthormoner, pulmonell arteriell hypertensjon, kreft, alvorlig astma, og HIV), i tillegg til nye 

H-resept i fra 2019 (sjeldne sykdommer), og legemiddelkostnadene for LAR. Det blir overført 

nye legemidler til H-resept i 2020, og kostnadene til en fremtidig finansiering av disse er 

fremstilt i prognosen. 

 

Prognosen presiserer forventet omsetning av Spinraza. Her gjennomføres all 

legemiddelbehandling på Rikshospitalet, før sykehuset selv fordeler kostnadene videre til riktig 

helseforetak/sykehus.  

 

Videre hensyntar framskrivingen besparelsene på betydelige prisnedganger for store 

medikamentgrupper. I 2020 vil helårseffekt av patentfall på Bortezomib fra 2019, og det 

forventes en betydelig prisnedgang etter patentfall på legemiddelet Avastin fra 2021. 

Utover å mene noe spesifikt om de ovennevnte gruppene er prognosen for øvrige 

legemiddelgrupper basert på IMS Health (nå IQVIA Institute) sin rapport «IMS Market 

Prognosis» som anslår en samlet vekst i det norske sykehusmarkedet på 7.6%, 7.1% og 6.9% 

for periodene 2018-2020. Som grunnlag for den generelle veksten i denne perioden, ser vi at 

anslagene har vært litt lave, men at vi nå har en forventet vekst på omtrent 7 %. Denne 

generelle veksten er videreført i ny prognose for ØLP 2021-2024, med justeringer for kjente 

utviklingstrekk i legemiddelgruppene. 
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2.8 Tjenestepriser fra Sykehuspartner HF 

Oslo universitetssykehus HF har lagt til grunn mottatte innspill til ØLP 2021-2024 fra 

Sykehusparter HF datert mars 2020. 

 

For IKT-området innebærer dette en kostnadsøkning i 4-årsperioden på nærmere 162 millioner 

kroner, hvorav nærmere 100 millioner kroner allerede i 2021. Kostnadsveksten for 2021 er om 

lag i samsvar med vekstanslaget som var lagt til grunn ved forrige rullering av ØLP 2020-

2023(39). 

 

De største endringene er knyttet til sikkerhet (ISOP og CERT) og infrastrukturmodernisering 

(STIM). Videre forventes det økte avtalekostnader på flere områder.  

 

Oslo universitetssykehus HF har en aldrende infrastruktur innen IKT da Sykehuspartner HF 

ikke har gjennomført de utskiftninger som ligger i tjenesteavtalen. Dette medfører blant annet 

et etterslep på ca. 11.000 PCer som må byttes tidlig i planperioden for å kunne støtte omlegging 

til Windows 10. 

 

Den store aktiviteten innen nybygg og rokadeaktiviteter gir økt belastning på IKT ressurser og 

økt behov for IKT løsninger. Det er risiko for at STIM eller enkelte regionale programmer ikke 

klarer å levere løsninger i tide for å kunne nå de milepælene som fremdriften i 

nybyggaktivitetene krever. Hvis dette viser seg å medføre riktighet vil det være et stort behov 

for å konsolidere systemer lokalt, videreutvikle eksisterende infrastruktur og ikke minst utvikle 

løsninger for å kunne understøtte fremtidige planlagte gevinstuttak i byggeaktivitetene. 

2.9 De største utfordringen i driften for ØLP 2021-2024 

 

Den største utfordringen i planperioden vil være å gjennomføre de nødvendige omstillinger 

som er nødvendig for å sikre planlagt resultatutvikling for planperioden 2021- 2024(40).  

 

2.9.1 Omstilling planperioden 2021 - 2024 

Klinikkene ved Oslo universitetssykehus HF er også ved denne rulleringen av ØLP denne gang 

trukket direkte inn i arbeidet med ØLP. Klinikkene har i februar og mars 2020 jobbet med 

konkretisering av forbedringsområder som skal gi økonomiske effekter for ØLP 2021 – 2024.  

Klinikkens er bedt om å konkretisere hva som er klinikkens strategi for å levere årlige 

omstillingskrav på 2 % hvert år i planperioden.  

 

Klinikkvise forbedringsprogram med egne styringsgrupper ble etablert høsten 2018. 

Klinikkvise styringsgrupper er sammensatt av klinikkleders ledergruppe samt 

klinikkvernetjeneste og klinikktillitsvalgte. Klinikkenes arbeid med omstillingsplaner er 

forankret i de klinikkvise styringsgruppene. Det er gjennomført oppfølgingsmøter med alle 

klinikkene for gjennomgang av klinikkvise ØLP innspill. Målet med denne prosessen er i større 

grad enn tidligere å konkretisere omstillingsområder/ strategier som vil ha fokus de kommende 

år i klinikkenes omstillingsarbeid. 
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I tabellen under fremgår hva samlet hva som klinikkene har spilt inn av tiltak til oppdateringen 

av ØLP 2021 – 2024: 

 
Gevinstoversikt ØLP 2021-2024 ( millioner kroner) 2021 2022 2023 2024 Sum

Klinikkenes innspill  ti ltak knyttet til  bemanning -109          -96                    -133                  -145                  -483                  

Manglende tiltak bemanning -130 -59 -6 -145                  -339                  

Sum tiltaksbehov bemanning ift aktivitetsvekst på 1,5 % årlig -239          -155                  -138                  -290                  -822                  

0

Klinikkenes innspill  kostnadsreduserende tiltak varekost -38            -39                    -41                    -38                    -156                  

0

Klinikkenes innspill  kostnadsreduserende tiltak ADK -16            -16                    -16                    -16                    -62                    

0

Sum klinikkvise innspill -162          -150                  -189                  -199                  -700                  

Sum behov for tiltak -292          -209                  -195                  -344                  -1 040               

Manglende tiltak -130          -59                    -6                       -145                  -339                   
Tabell 7: Klinikkvise innspill til ØLP 2021- 2024 omstillinger 

Basert på klinikkenes leveranser er det for 2021 utarbeidet foreløpige gevinstplaner på 162 

millioner kroner. Flere av de somatiske klinikkene har ikke levert gevinstestimater for 

realisering av hele omstillingskravet på 2 %. Foreløpige innspill fra klinikkene for planperioden 

gir en resultateffekt på 700 millioner kroner.  I 2021 er det manglende tiltak i klinikkenes 

innspill på 130 millioner kroner basert på de planforutsetninger som ØLP 2021-2024(40) 

bygger på.   

 

Planene som klinikkene opererer med så langt er foreløpig basert på usikre gevinstestimater og 

må ytterligere konkretiseres ut gjennom de årlige budsjettprosessene. Manglende tiltaksbehov 

for 2021 kan enten løses med ytterligere økt aktivitet (om lag 1,5 %) uten bemanningsvekst 

eller ved redusert vekst i bemanningen med det aktivitetsnivået som er lagt til grunn for ØLP 

2021-2024(40).  

 

Hovedstrategien for klinikkene i planperioden er å gjennomføre planlagt vekst i 

pasientbehandling uten tilsvarende vekst i bemanningen.  Gjennomgangen av klinikkenes 

leveranser og gjennomført styringsdialog med den enkelte klinikk viser at de innmeldte 

tiltakene så langt samlet gir en effektivisering på om lag 1,2 % for 2021. Det må arbeides 

videre i klinikkene med ytterligere tiltak for å understøtte en nødvendig resultatforbedring i 

2021. Se nærmere kommentarer i vedlegg klinikkvise innspill til ØLP 2021-2024. 
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3. DEL 2 kommentarer til ØLP 2021-2024(40) 

 

1. Investeringsplaner og finansieringsplan  

 

2. Plan for å oppnå økonomisk bærekraft i investeringsprosjektene  

 

3. Endringer i vurderingen av helseforetakets bærekraft sammenlignet med siste 

økonomiske langtidsplan eller faseovergang i regionale prosjekter. 

 

4. Langtidsplanens innarbeidede erstatningsplaner for medisinskteknisk utstyr og 

hvordan dette bidrar til ønsket snittalder på utstyrsparken. 

 

Videre: 

 

a) Er kravet om vedlikehold på 250 kroner pr kvadratmeter som vedtatt i sak 021-2017 

oppfylt? Avvik kommenteres. 

 

b) Er nivået på lokale IKT lån og lokale IKT investeringer er avklart med 

Sykehuspartner HF? Avvik kommenteres. 
 

 

3.1 Investeringsplaner og finansieringsplan 

 

Tabellen under viser investeringsrammer og finansieringsplan som er lagt til grunn for 

økonomisk langtidsplan 2021-2024. Disse bygger i stor grad på det som lå til grunn ved forrige 

rullering av ØLP 2020- 2023.  

 

ØLP 

2021

ØLP 

2022

ØLP 

2023

ØLP 

2024
Sum

MTU 342 347 1 226 509 2 424

Bygg 516 611 5 995 775 7 897

Annet 73 74 74 61 282

Egenkapital pensjon 85 94 104 115 398

IKT 83 94 73 35 285

SUM 1 100 1 221 7 471 1 495 11 287

Ordinær likviditet 334 333 332 331 1 329

Benyttet av resultater (ekskl. salg) 387 558 474 581 1 999

Annen finansiering 21 37 47 46 150

Benyttet av eiendomsalg 0 0 0 0 0

Fordring på HSØ RHF 67 68 830 195 1 159

Øremerkede tilskudd 0 0 622 58 680

Lån 141 125 3 309 235 3 810

Finansiell leie 150 100 1 859 50 2 159

SUM 1 100 1 221 7 471 1 495 11 287

Investeringsbudsjett (inkl. byggelånsrenter)                                               
(mill kroner)

TOTALT

Finansiert med
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3.1.2 Investeringsrammer 

- MTU: Samlet investeringsramme for planperioden er på 2,4 mrd. kroner. Av dette 

utgjør ordinære MTU investeringer 1,29 mrd. kroner i perioden 2021-2024. Dette er 

samme nivå som forrige rullering av ØLP 2020-2023. Det er i tillegg inntatt MTU 

investeringer til ny storbylegevakt med 156 millioner kroner.  Investeringer knyttet til 

nytt klinikkbygg og protonsenter på Radiumhospitalet er totalt på 979 millioner kroner i 

2023 og 2024. 

 

- Bygg: Samlet investeringsramme for planperioden er 7,9 mrd. kroner. Av dette utgjør 

nytt klinikkbygg og protonsenter på Radiumhospitalet og Storbylegevakt 5,6 mrd. 

kroner. Storbylegevakt har ikke ligget inne som investering i tidligere ØLP 

oppdateringer. Investeringsramme til bygg ved bruk av egen likviditet og lån knyttet til 

tilsynsavvik er i planperioden på om lag 2,3 mrd. kroner. Dette er om lag 300 millioner 

kroner mer enn ved forrige rullering av ØLP 2020-2023.  Det er av denne rammen satt 

av 456 millioner kroner for tilsynsavvik og 311 millioner kroner til lokal sikkerhet og 

PUA. I tillegg er det i perioden satt av 300 millioner kroner til rokader i forbindelse 

med gjennomføring av nye Rikshospitalet. 

 

- I andre investeringer inngår leasing av ambulanser og annet utstyr. Investeringsrammen 

er her på om lag samme nivå som ved forrige rullering. 

 

- Egenkapital knyttet til pensjonskassene er budsjettert i samsvar med innspill fra 

pensjonsleverandørene. 

 

- IKT rammen er økt fra 140 millioner for planperioden 2021-2024 til 285 millioner 

kroner. Økningen på 145 millioner kroner ved denne oppdateringen av ØLP 2021-2024 

skyldes at det er tatt inn behov for egen investeringslikviditet til IKT knyttet til 

byggeprosjekter som er i gjennomføringsfasen. Dette gjelder for ny Storbylegevakt på 

Aker og nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet. Det foreligger egen IKT plan for nytt 

klinikkbygg og protonsenter ved Radiumhospitalet. Egen IKT plan for nye Aker og 

Rikshospitalet vil utarbeides som en del av forprosjektet. Det er foreløpig ikke satt av 

likviditet til lokale IKT prosjekter knyttet til nye Aker og Rikshospitalet. Nivået på 

lokale IKT investeringer for ØLP 2021-2024 er forankret i eget møte med 

Sykehuspartner. Investeringer knyttet til utvikling innenfor IKT området forventes å 

øke i årene som kommer, delvis som et resultat av store investeringer i nye bygg 

fremover, samt at stadig flere områder i helseforetaket tar i bruk IKT som et 

virkemiddel i behandlingen av pasienter. 

3.1.3 Finansiering 

- Ordinær likviditet: Årlig likviditet tilført fra Helse Sør Øst til investeringer. Samlet 3,3 

mrd. kroner for perioden 2021-2030 

- Benyttede resultater: Opparbeidede overskudd fra drift forutsatt benyttet til 

investeringer i planperioden. 

- Annen finansiering: Mottatte avdrag på lån til Sykehuspartner fratrukket resultater fra 

datterselskap. 

- Eiendomssalg: Det er i perioden ikke forutsatt disponering av eiendomssalg i 

finansieringsplanen. 

- Fordring HSØ er inntatt som finansiering med 1,159 mrd. kr. i perioden 2021 -2024: 

hvorav 781 millioner kroner er disponert til finansiering av nytt klinikkbygg på 
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Radiumhospitalet, 67 millioner kroner til kjøp av tomt på Aker samt 311 millioner 

kroner til lokal sikkerhetsavdeling og PUA. 

- Investeringstilskudd Proton (470 MNOK) og tilskudd fra Urstiftelsen (210 MNOK)  

- Statlige godkjente lånbevilgninger er forutsatt disponert med 3,8 mrd. i perioden 2021-

2024.  

- Ved denne ØLP oppdateringen er Storbylegevakt lagt inn som finansiell leie i 2023. 

3.2 Plan for å oppnå økonomisk bærekraft i investeringsprosjektene  

Driftsgevinstene er nå prisjustert til 2020 kroner. Årslønnsveksten fra TBU
2
 er benyttet for 

2019 og statsbudsjettet forventede årslønnsvekst for 2020. Dette bedrer EBITDA fra 2031 med 

om lag 60 millioner kroner. 

 

Driftsøkonomiske konsekvenser er innarbeidet i denne ØLP oppdateringen slik: 

- Driftsøkonomiske konsekvenser av nytt klinikkbygg er innarbeidet i samsvar med hva 

som var lagt til grunn i forprosjektrapporten. Driftsgevinstene er innarbeidet fra og med 

2024 

- Driftsøkonomiske konsekvenser av nytt protonsenter er innarbeidet i samsvar med hva 

som lå til grunn i forprosjektet. Det er fortsatt forutsatt nøytrale økonomiske effekter for 

OUS HF av dette investeringstiltaket 

- Driftsøkonomiske konsekvenser knyttet til Storbylegevakt er innarbeidet fra og med 

2024.  

- Gevinster ved RSA og lokal sikkerhet og PUA er innarbeidet fra 2026 i samsvar med 

nye forutsetninger for kapitalisering. Gevinster for RSA er bare innarbeidet slik at OUS 

HF får dekket inn økte kapitalkostnader.  

- Driftsøkonomiske konsekvenser knyttet til nye Aker og nye Rikshospitalet er 

innarbeidet fra og med 2026 hvor pukkelkostnader er forutsatt å starte. Driftsgevinstene 

er innarbeidet fra og med 2031. Alle driftsøkonomiske konsekvenser er inntatt i 

samsvar med de oppdaterte gevinstplanene etter vedtatte tilleggsutredninger i 

konseptfasen. Det er gjennomført en dialog med AHUS for avstemming av 

aktivitetsforutsetninger for overføring av bydelene Alna, Grorud og Stovner for psykisk 

helse og TSB fra 2031 og for Alna bydel i somatikken fra 2031. Tilsvarende også for 

Grorud og Stovner fra 2036 i somatikken. 

 

Figuren under viser årlige bemanningsendringer ved denne ØLP oppdateringen for perioden 

2021 -2033.  Årsverksutviklingen knyttet til periodisering av driftsøkonomiske gevinster er 

hensyntatt i figuren under. 

 

                                                 
2
 Teknisk beregningsutvalg sin årsrapport. Benyttet faktoren for spesialisthelsetjenesten. 
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3.3. Endringer i vurderingen av helseforetakets bærekraft  
Tabellene under viser de viktigste indikatorene for drift og hvordan disse har endret seg fra 

forrige ØLP 2020-2023(39). Endringene vises for perioden før nye bygg tas i bruk i 2031 på 

Aker og Rikshospitalet. 

 

Perioden 2025 -2030 

 
ØLP 2021-2024 

Indikator ekskl. salg

(millioner kroner)
2025 2026 2027 2028 2029 2030 Sum

Resultat (ekskl. salg av eiendom) 577 680 740 707 643 554 3 902

Aktivitetsøkning 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,3 % 8,8 %

Endring bemanning 0,8 % 0,3 % 1,1 % 1,5 % 1,7 % 1,8 % 7,1 %

Arbeidsproduktivitet 0,7 % 1,2 % 0,4 % 0,0 % -0,2 % -0,5 % 1,7 %

Investeringer 2 200 1 089 1 191 950 707 37 859 43 996

Resultatmargin (EBITDA) 6,9 % 7,3 % 7,2 % 6,9 % 6,5 % 5,9 % 6,8 %  

ØLP 2021-2024

Indikator ekskl. salg

(millioner kroner)
2025 2026 2027 2028 2029 2030 Sum

Resultat (ekskl. salg av eiendom) 571 683 743 709 646 146 3 499

Aktivitetsøkning 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,3 % 8,8 %

Endring bemanning 0,8 % 0,3 % 1,1 % 1,5 % 1,7 % 1,8 % 7,1 %

Arbeidsproduktivitet 0,7 % 1,2 % 0,4 % 0,0 % -0,2 % -0,5 % 1,7 %

Investeringer 2 200 1 089 1 191 950 707 37 482 43 618

Resultatmargin (EBITDA) 6,9 % 7,3 % 7,2 % 6,9 % 6,5 % 6,0 % 6,8 %

ØLP 2020-2023

Indikator ekskl. salg

(millioner kroner)
2025 2026 2027 2028 2029 2030 Sum

Resultat (ekskl. salg av eiendom) 614 710 779 747 701 669 4 221

Aktivitet 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,3 % 10,0 %

Endring bemanning 0,1 % 0,9 % 1,2 % 1,6 % 2,0 % 1,8 % 7,5 %

Arbeidsproduktivitet 1,6 % 0,9 % 0,5 % 0,2 % -0,2 % -0,5 % 2,5 %

Investeringer 1 064 1 080 1 182 942 695 38 565 43 528

Resultatmargin (EBITDA) snitt 7,2 % 7,4 % 7,4 % 7,2 % 6,7 % 6,2 % 7,0 %  
 

I perioden 2025 - 2030 er resultatet før nye bygg tas i bruk svekket med om lag 0,3 mrd. 

kroner, hvorav om lag 0,4 mrd. kroner skyldes svekket finansresultat og økte avskrivninger og 

om lag 100 millioner kroner skyldes bedret EBITDA.  

 

Svakere finansresultat 2021-2030 

Et svakere finansresultat før nye bygg tas i bruk skyldes flere ulike forhold: 

- Et lavere rentenivå ved denne ØLP oppdateringen for Oslo universitetssykehus gir 

lavere finansinntekter frem til 2030.  

- Ny Storbylegevakt er ved denne ØLP oppdateringen inntatt som finansiell leasing med 

1,6 mrd. kr i bygg og 156 millioner kroner i medisinsk teknisk utstyr og dette medfører 

økte renter og avskrivninger og reduserte driftskostnader sammenlignet med forrige 

ØLP oppdatering. Dette skyldes at ny Storbylegevakt ved forrige ØLP 2020-2023 var 

inntatt som husleiekostnader under andre driftskostnader.    

- Et lavere rentenivå gir isolert sett reduserte rentekostnader for foretakets langsiktige 

gjeld 

- Justert beregningsmodell for renter på basisfordring er ved denne ØLP oppdateringen 

beregnet som gjennomsnittet av inngående og utgående beholdning i året som grunnlag 

for renteberegning og dette gir noe lavere renteinntekter for Oslo universitetssykehus 

HF. Ved forrige ØLP oppdatering var det utgående beholdning som ble renteberegnet. 

 

Bedret finansresultat 2031-2040 

I tabellen under fremgår endringer de enkelte år for ØLP perioden 2021- 2040 av redusert 

rentenivå sammenlignet med ØLP 2020-2023(39). I perioden fra 2031 til 2040 gir redusert 

rentenivå ved denne ØLP oppdateringen reduserte finanskostnader på om lag 1,2 mrd. kroner. 
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Endring i ft. ØLP 2020-2023 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Sum

Endring årsresultat (ekskl. eiendomssalg) -0 0 -0 -0 -37 -30 -39 -41 -58 -115 -319 

- Endring EBITDA (- = dårligere driftsresultat) 16 16 54 86 -16 40 29 13 20 5 263

- Endring avskrivninger (- = høyere avskrivninger) -7 -16 -15 -64 -12 -42 -36 -3 -23 -71 -289 

- Endring netto finans (- = høyere netto kostnader) -9 -1 -39 -23 -9 -28 -32 -51 -55 -49 -294  

Endring i ft. ØLP 2020-2023 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Sum

Endring årsresultat (ekskl. eiendomssalg) 162 180 162 158 166 137 131 55 71 93 1 316

- Endring EBITDA (- = dårligere driftsresultat) 84 90 79 64 61 51 52 -8 7 11 492

- Endring avskrivninger (- = høyere avskrivninger) -61 -45 -40 -24 -6 -50 -49 -49 -42 -18 -384 

- Endring netto finans (- = høyere netto kostnader) 138 134 123 119 112 136 127 112 106 100 1 208  
 

Det fremgår av tabellen over at endring i EBITDA er positiv sammenlignet med forrige 

rullering av ØLP både før nye bygg tas i bruk i 2031 og etter at nye bygg tas i bruk. 

 

Resultathengekøye 

De to figurene under viser hvordan resultatutviklingen og avhendingsplan for salg av eiendom 

forløper ved ØLP 2021-2024(40) og i ØLP 2020-2023(39). Avhendingsplan er kommentert 

nærmere i kapittel 4.4. 
 

 

ØLP 2021-2024(40)         ØLP 2020-2023(39) 

 

 
 

Sammenlignet med forrige ØLP 2020-2023 gir denne ØLP oppdateringen: 

- Om lag 1000 millioner kroner bedre resultat ekskl. salg for perioden 2021-2040 

- Om lag 760 millioner bedret EBITDA for perioden 2021 – 2040 (Sparing) 

- Om lag 240 netto bedret finansresultat og avskrivninger  

- Bedret resultathengekøye 2031 med om lag 160 millioner kroner 

 

3.4 Langtidsplanens innarbeidede erstatningsplaner for medisinskteknisk utstyr og hvordan 
dette bidrar til ønsket snittalder på utstyrsparken. 

 

I ØLP 2020 -2023 ble det innarbeidet en gradvis nedtrapping av bruk av finansiell leie som 

verktøy for investeringer i tråd med føringer fra Helse Sør-Øst. Investeringsnivå ØLP 2021- 

2024 er på samme nivå som i nedjustert investeringsnivå ble satt til i ØLP 2020-2023. 

 

Effekten av dette kan være vanskelig å anslå da det er mange variabler som inngår, men 

overordnet er det likevel mulig å si noe om hva som forventes vil bli konsekvensen av et 

redusert investeringsnivå. 
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Gjennomsnittsalder brukes ofte som et overordnet uttrykk for utstyrsparkens tilstand. Høy alder 

indikerer en teknologisk utdatert og lite effektiv utstyrspark med lav driftssikkerhet. Særlig blir 

dette uttalt når gjennomsnittsalderen nærmer seg utstyrets forventede levetid, som i snitt er 10 

år for MTU. Det må påpekes at de seneste års økte MTU-investeringer har gitt en effekt som er 

synlig innenfor prioriterte områder, som for eksempel bildedannende utstyr, der situasjonen har 

blitt betydelig bedre. Det viser at det nytter å satse, og at summen av økte investeringer, og 

tiltak for å optimalisere prioriteringer og anskaffelser, vil gi pasienter og klinikere ved OUS et 

verktøy som holder et riktig nivå på kvalitet og tilgjengelighet i forhold til den 

pasientbehandlingen sykehuset er pålagt å levere. Det motsatte må forventes å inntreffe når 

investeringsnivåene synker.  

 

Utviklingen i gjennomsnittsalder er beregnet og vist i figur 29, der søylene angir forventet 

verdivektet gjennomsnittsalder forutsatt den angitte nedtrappingen av finansiell leie som angitt 

i Økonomisk langtidsplan 2020-2023 og videreført i ØLP 2021-2024. Til å utvikle 

prediksjonsmodellen er det brukt historiske data tilbake til 1990-tallet, og basert på disse 

utstyrsdataene er det utviklet en statistisk validert modell som har vist god prediksjon på 

utviklingen i verdivektet gjennomsnittsalder som funksjon av investeringsnivå. Modellen viser 

at verdivektet gjennomsnittsalder øker noe, selv med utstyrsinvesteringer som følge av nye 

bygg. Hovedårsaken er at nedgangen i gjennomsnittsalder på utstyret som følge av 

utstyrsinvesteringer i nye bygg ikke er tilstrekkelig til å veie opp for fravær av 

investeringsmidler i en aldrende utstyrspark i sykehuset for øvrig. I forhold til tidligere 

kommunisert måltall om en gjennomsnittsalder på 7,4 år på utstyrsparken er det klart at 

utstyrsparken vil fjerne seg fra måltallet, selv om økningen isolert sett kanskje ikke kan kalles 

dramatisk. 

 
Figur 29. Utviklingen i verdivektet gjennomsnittsalder som funksjon av investeringsbeløp for 

ØLP 2021-2024. Protonsenteret er holdt utenfor. 

 

Simuleringene viser at gjennomsnittsalderen vil stige. De praktiske konsekvensene av denne 

økningen er en dårligere utstyrspark hvor det må forventes hyppigere sammenbrudd, økt 

nedetid med økt frekvens i reparasjoner og vedlikeholdskostnader. For investeringsstrategien 

vil den begrensede investeringstakten måtte gi seg utslag i at det kan bli nødvendig å reversere 

prosessen med å minske andelen sammenbruddanskaffelser til fordel for elektive anskaffelser. I 

hvor stor grad dette vil skje er i hovedsak avhengig av det endelige investeringsnivået over tid. 

Som tidligere påpekt er sammenbruddanskaffelser kostbare og ineffektive, og medfører 
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vesentlige ulemper for driften som kan gjøre det vanskeligere for klinikkene å oppnå sine 

produksjonsmål.  

 

I økonomisk langtidsplan for 2021-2024 er det tatt hensyn til en pålagt reduksjon i finansiell 

leie. Dette innebærer et redusert investeringsnivå i planperioden, som reduserer utskifting av 

eldre utstyr og dermed bidrar negativt og øker snittalderen på utstyrsparken. For OUS som 

høyspesialisert sykehus med lands- og regionfunksjoner er det ekstra sårbart å ha verktøy som 

er utdatert og dårlig fungerende. For sykehusets pasienter betyr det økt risiko for pasientskader 

og dårligere effekt av behandlingen samt økt risiko for uønskede sekundæreffekter. Det blir 

også vanskeligere for klinikkene å drive effektiv pasientbehandling, noe som igjen kan ramme 

klinikkenes mulighet til å gjennomføre pålagte effektiviseringer. Hvor stor effekten blir, er ikke 

mulig å fastslå på dette tidspunkt og med den informasjonen som foreligger, men oppsummert 

er det grunn til å advare mot virkningen av å innskrenke investeringsmidlene til MTU over tid.  

Dette gjelder særlig når utgangspunktet er at utstyrsparken allerede er den eldste i regionen.  

Konsekvensen kan bli effekter på flere plan som kan vise seg vanskelige å håndtere og en slik 

utvikling er heller ikke i tråd med tidligere uttalte målsetninger. 
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3.5 Krav om vedlikehold på 250 kroner pr kvadratmeter 

 

Det vil ta tid å realisere nybygg, og Oslo universitetssykehus må behandle pasienter i 

eksisterende lokaler i mange år fremover. Hoveddelen av dagens bygg er eldre, lite fleksible og 

legger ikke i tilstrekkelig grad til rette for effektiv og moderne pasientbehandling. Mye av 

bygningsmassen er også i dårlig forfatning med behov for vedlikehold og utbedringer. Dette 

har gitt seg utslag i omfattende pålegg fra tilsynsmyndigheter. I mellomperioden frem til det er 

realisert mer effektive bygg, må helseforetaket derfor foreta ekstra investeringer i dagens bygg, 

utover ordinært vedlikehold. Ved utgangen av 2019 disponerte foretaket 1 008 599 

kvadratmeter lokaler, hvorav om lag 105 600 kvadratmeter er innleid. Av arealet helseforetaket 

eier er 213 271 kvadratmeter vernet eller fredet, noe som begrenser adgangen til å gjøre 

endringer og tilpasninger. 

 

 
 

Vedlikehold per kvm har de senere årene ligget under 50 kr pr. kvm. Vedlikehold pr kvm i siste 

avlagte regnskap 2019 (NS 32) var på 31 kroner. Det er ikke avsatt midler til økning av 

vedlikehold ved denne ØLP oppdateringen ut over hva som er lagt til grunn ved gjennomføring 

av nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet og ved ny Storbylegevakt fra 2024. 

 

En tilstandskartlegging fra 2017 i henhold til Norsk Standard 3424 viser at bygningene til Oslo 

universitetssykehus samlet har en vektet tilstandsgrad på 1,75. Ny tilstandskartlegging 

planlegges i 2020.  

 

 

 

4. DEL 3 kommentarer til ØLP 2021-2024(40) 
 
Likviditet: 
 

1. Likviditetsutviklingen, hvordan likviditeten planlegges holdt innenfor tilgjengelig 

driftskredittramme og risiko forbundet med dette.  

 

2. Utviklingen i netto fordringsposisjon mot morselskapet (netto av bank/driftskreditt 

og langsiktig konsernfordring). 

 

Videre: 

 

c) Overholdes kravene i Finansstrategi for Helse Sør-Øst for finansiell leasing? 

Kommenter risikoen og eventuelle avvik. 

 

d) Foretaket bes å omtale planlagte salg i perioden og eventuell risiko forbundet med 

realisering. 
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4.1 Likviditetsutviklingen, hvordan likviditeten planlegges holdt innenfor tilgjengelig 
driftskredittramme og risiko forbundet med dette.  

 

Som figurene nedenfor viser er likviditeten med god margin innenfor bevilget 

driftskredittramme i hele perioden. Sammenlignet med forrige ØLP 2020-2021 er likviditeten 

bedret for hele planperioden. Driftskredittrammen er økt fra 3 til 4 mrd. kroner siden forrige 

rullering av ØLP 2021-2024.  

 

 

ØLP 2021-2024(40) 
 

 
 

 

 

ØLP 2020-2023(39) 

 
 
Figur: likviditeten innenfor bevilget driftskredittramme 
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4.2 Utviklingen i netto fordringsposisjon mot morselskapet (netto av bank/driftskreditt og 
langsiktig konsernfordring). 

 

De to figurene under beskriver hvordan netto av driftskreditt og basisfordring utvikler seg for 

ØLP 2021-2024(40) og ØLP 2020-2023(39). 

 
ØLP 2021-2024(40)     ØLP 2020 -2023(39) 

     

  
    Figur 9: utviklingen i netto driftskreditt og basisfordring 

 

Regionalt lån (netto av driftskreditt og basisfordring) er økt med om lag 100 millioner kroner i 

2030 sammenlignet med forrige rullering av ØLP 2020-2023(39).  

 

Ved denne ØLP oppdateringen er det disponert av basisfordringen til kjøp av tomt på Aker 

(Sophies Minde) og til finansiering av lokal sikkerhet og PUA med 67 mnok. Resterende 

endring er knyttet til renteeffekter av endret rentenivå. 

 

4.3 Overholdes kravene i Finansstrategi for Helse Sør-Øst for finansiell leasing? Kommenter 
risikoen og eventuelle avvik. 

 

Etter avtale med Helse Sør-Øst RHF har Oslo universitetssykehus HF som en planforutsetning 

for innspill til økonomisk langtidsplan 2021-2024 lagt til grunn følgende i nye årlige 

investeringer finansiert ved leasing: 

 2021: 150 millioner kroner 

 2022: 100 millioner kroner 

 2023: 100 millioner kroner 

 2024:   50 millioner kroner 

 

I perioden 2024 til 2030 er det lagt til grunn nye årlige investeringer finansiert ved leasing på 

50 millioner kroner. I samsvar med avtale med Oslo kommune og fullmakt i Helse Sør- Øst 
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RHF er finansiering av ny Storbylegevakt på Aker nå tatt inn som finansiell leasing med 1,6 

mrd. kroner for bygget og 156 millioner kroner for medisinsk teknisk utstyr. 

 

4.4 Planlagte kjøp og salg av eiendom i ØLP 2021-2024(40) og eventuell risiko forbundet 
med realisering. 

 

Eiendom gnr/bnr da. BTA Verdi 2021 2022 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Aker - Sophies Minde -67 -67

Dikemark 89/1 248 80 800 330 105 75 75 75

SSBU (BUP) 42/132 86 11 000 300 50 250

Ullevål div 306 333 433 7 000 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400

Lovisenberggt 4 (DPS) 100 100

SSE 5/1 324 22 448 1 100 1 100

SUM MNOK 38 50 75 75 325 1 400 1 500 1 400 1 400 1 400 1 100  
 

Totalt er det forutsatt salg med 8,8 mrd. kroner ved ØLP 2021-2024(40). Det foreligger takster 

for eiendommer som fremgår av tabellen over. Det er for å redusere risiko forutsatt lavere 

salgsverdier enn foreliggende takster på om lag 1,5 mrd. kroner som ved tidligere ØLP 

rulleringer. 

 

Inntekter fra salg av eiendom var ved forrige ØLP 2020-2023 lagt inn med 414 millioner 

kroner til å finansiere RSA etappe 2 (Lokal sikkerhet og PUA). Dette var eiendommer i 

Sognsvannsveien og på Dikemark.  Det er ved denne oppdateringen forutsatt salg av 155 

millioner kroner knyttet til samme eiendommer i årene 2021-2022. De andre feltene på disse 

eiendommene er nå forutsatt solgt i perioden 2028-2030. 

 

I perioden 2031-2036 er det forutsatt salg av eiendom som ikke lenger benyttes når det 

langsiktige målbildet realiseres.  

 

 

5. Foretaket skal opplyse om hvordan kravet til styrebehandling av økonomisk 

langtidsplan er ivaretatt. 
 

Økonomisk langtidsplan 2021 – 2024 vil bli fremlagt til behandling på styremøte 27. mai 2020. 

Oversendelse 21. april 2020 tar forbehold om endringer som vil tilkomme etter styrets 

behandling. 
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RESULTAT (mill k roner ) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Driftsinntekter (ekskl. eiendomsalg) 25 685 25 969 26 253 26 755 27 062 27 335 27 634 27 941 28 235 28 511 30 394 30 679 30 981 31 218 31 523 32 589 32 890 33 209 33 530 33 857

 Driftskostnader 24 400 24 584 24 744 24 984 25 206 25 351 25 642 26 009 26 404 26 818 27 732 27 796 28 045 28 322 28 589 29 407 29 667 29 942 30 082 30 401

 Driftsresultat før avskrivninger og finans 1 286 1 385 1 509 1 771 1 856 1 984 1 992 1 932 1 832 1 693 2 662 2 883 2 936 2 896 2 934 3 182 3 223 3 268 3 448 3 456

 Avskrivninger og nedskrivninger 955 959 957 1 207 1 201 1 225 1 189 1 165 1 147 1 115 2 435 2 412 2 405 2 305 2 284 2 610 2 624 2 628 2 655 2 638

 Netto finansposter (- = inntekt) -20 -24 17 84 77 79 62 61 41 24 835 788 744 693 642 766 706 666 624 578

Årsresultat (ekskl. eiendomsalg) 350 450 535 481 577 680 740 707 643 554 -607 -317 -213 -102 8 -194 -106 -27 169 240

Eiendomsalg 105 50 0 0 0 0 0 75 75 325 1 400 1 500 1 400 1 400 1 400 1 100 0 0 0 0

(mill. k roner)

EIENDELER

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Varige driftsmidler bygg 9 640 9 719 15 192 15 285 16 338 16 315 16 413 16 332 16 009 49 717 49 635 49 777 50 347 50 901 50 174 48 519 46 882 45 269 43 662 42 102

Varige driftsmidler MTU og annet 1 989 1 984 2 849 2 894 2 690 2 427 2 181 1 896 1 629 4 515 4 174 3 851 3 562 3 378 3 922 3 707 3 493 3 250 2 955 2 629

Netto basisfordring/konsernkonto 3 962 4 086 3 532 3 526 3 334 3 645 3 914 4 451 5 338 -3 764 -3 163 -2 353 -1 888 -1 486 -999 -448 141 744 1 382 1 733

Øvrige finansielle anleggsmidler 5 075 5 202 5 293 5 373 5 447 5 542 5 650 5 765 5 880 5 241 5 356 5 471 5 586 5 701 5 816 5 931 6 046 6 161 6 276 6 391

Omløpsmidler 2 339 2 362 2 386 2 409 2 433 2 457 2 480 2 504 2 528 2 551 2 575 2 722 3 070 3 473 4 059 4 461 3 817 3 252 2 902 2 925

SUM EIENDELER 23 004 23 353 29 251 29 488 30 242 30 386 30 637 30 948 31 383 58 262 58 576 59 469 60 677 61 968 62 972 62 171 60 380 58 676 57 176 55 780

EGENKAPITAL OG GJELD 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Egenkapital (inkl. eiendomsalg) 10 040 10 540 11 075 11 556 12 133 12 813 13 554 14 335 15 053 15 932 16 725 17 908 19 095 20 393 21 801 22 707 22 601 22 575 22 744 22 984

Egenkapital (ekskl. eiendomsalg) 9 935 10 385 10 920 11 401 11 978 12 658 13 399 14 105 14 748 15 302 14 695 14 378 14 165 14 063 14 071 13 877 13 771 13 745 13 914 14 154

Avsetninger for forpliktelser 2 793 2 726 3 286 3 266 3 189 3 124 3 064 3 004 2 947 2 891 2 836 2 781 2 725 2 670 2 615 2 567 2 537 2 510 2 486 2 462

Langsiktig gjeld (inkl. finansiell leie) 3 222 3 137 7 940 7 716 7 970 7 498 7 070 6 659 6 433 32 488 32 065 31 830 31 907 31 955 31 607 29 946 28 291 26 641 24 996 23 384

Kortsiktig gjeld 6 950 6 950 6 950 6 950 6 950 6 950 6 950 6 950 6 950 6 950 6 950 6 950 6 950 6 950 6 950 6 950 6 950 6 950 6 950 6 950

EGENKAPITAL OG GJELD 23 004 23 353 29 251 29 488 30 242 30 386 30 637 30 948 31 383 58 262 58 576 59 469 60 677 61 968 62 972 62 171 60 380 58 676 57 176 55 780  
 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat og balanse 2021 – 2040 (Vedlegg) 
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ØLP 

2021

ØLP 

2022

ØLP 

2023

ØLP 

2024

ØLP 

2025

ØLP 

2026

ØLP 

2027

ØLP 

2028

ØLP 

2029

ØLP 

2030

ØLP 

2031

ØLP 

2032

ØLP 

2033

ØLP 

2034

ØLP 

2035

ØLP 

2036

ØLP 

2037

ØLP 

2038

ØLP 

2039

MTU 342 347 300 300 250 200 200 150 150 150 350 350 380 400 400 425 450 450 450

Bygg 177 250 334 477 592 659 581 590 108 177 182 161 187 216 226 236 242 242 242

Annet 73 74 74 61 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 80 80 80 60

Egenkapital pensjon 85 94 104 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115

IKT 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

SUM 712 800 847 988 1 052 1 069 991 950 468 537 742 721 777 826 836 891 922 922 902
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -350 -474 -487 -533 -566 -559 -343

MTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bygg 138 115 45 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Annet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IKT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUM 138 115 45 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MTU

Bygg 201 178 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Annet

SUM 201 178 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MTU 0 0 352 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bygg 0 0 2 856 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IKT 38 49 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUM 38 49 3 236 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MTU 0 0 418 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bygg 0 0 990 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Annet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUM 0 0 1 408 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bygg 0 0 0 0 996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Annet 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUM 0 0 0 0 1 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bygg 0 68 90 152 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Annet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUM 0 68 90 152 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MTU 0 0 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bygg 0 0 1 603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Annet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IKT 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUM 10 10 1 769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investeringsbudsjett (inkl. byggelånsrenter)                                               
(mill kroner)

Ordinære investeringer

Ordinære investeringer - 

Nye Oslo 

universitetssykehus

Tilsynsavvik og 

oppgraderinger (Fase 2)

Nye Radiumhospitalet

Protonsenter

Sikkerhetspsykiatrien - 

etappe 1

Sikkerhetspsykiatrien - 

etappe 2

Storbylegevakten
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ØLP 

2021

ØLP 

2022

ØLP 

2023

ØLP 

2024

ØLP 

2025

ØLP 

2026

ØLP 

2027

ØLP 

2028

ØLP 

2029

ØLP 

2030

ØLP 

2031

ØLP 

2032

ØLP 

2033

ØLP 

2034

ØLP 

2035

ØLP 

2036

ØLP 

2037

ØLP 

2038

ØLP 

2039

ØLP 

2040

MTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bygg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Annet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bygg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Annet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25 41 37 5 0 0 0 0 0

Bygg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 247 405 372 71 0 0 0 0 0

Annet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 272 445 408 76 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MTU 0 0 0 0 0 0 0 0 18 52 103 103 119 115 94 0 0 0 0 0

Bygg 0 0 0 0 0 0 0 0 221 631 1 262 1 285 1 496 1 477 1 245 0 0 0 0 0

Annet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 239 683 1 365 1 388 1 614 1 592 1 339 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MTU 342 347 1 226 509 250 200 200 150 168 3 349 458 478 539 552 499 425 450 450 450 450

Bygg 516 611 5 995 775 1 718 679 781 590 329 33 922 1 493 1 693 2 087 2 064 1 541 236 242 242 242 242

Annet 73 74 74 61 82 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 80 80 80 60 60

Egenkapital pensjon 85 94 104 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115

IKT 83 94 73 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

SUM 1 100 1 221 7 471 1 495 2 200 1 089 1 191 950 707 37 482 2 161 2 382 2 837 2 826 2 250 891 922 922 902 902

Investeringsbudsjett (inkl. byggelånsrenter)                                               
(mill kroner)

Nye Rikshospitalet  - 

målbildet etappe 2

Nye Rikshospitalet

Nye Aker - etappe 1

Nye Aker - etappe 2

TOTALT
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Klinikkvise prosesser og innspill til ØLP 2021-2024 
 

Oktober 2019 oversendte Oslo universitetssykehus HF en oppdatert ØLP for perioden 2020 - 

2023 til eier Helse Sør- Øst RHF. Oppdateringen ble utarbeidet for å kunne vurdere de 

økonomiske konsekvensene av forprosjekt nytt klinikkbygg og protonsenter ved 

Radiumhospitalet og kom i tillegg til den ordinære ØLP-en som ble sendt våren 2019.  

 

Det ble i styringsdialogen med Helse Sør-Øst RHF omkring ØLP 2020 – 2023 utrykt at OUS 

HF i større grad måtte konkretiserer effektiviseringer for å gjennomføre en nødvendig 

resultatforbedring i forkant av å ta i bruk nye bygg. Klinikkene er derfor på samme måte som 

ved forrige rullering av ØLP bedt om å komme med innspill til forbedringsområder/ tiltak 

som kan gjennomføres for planperioden 2021 – 2024.  

 
 
Budsjett 2021 og ØLP 2021-2024 

Det ovenfor klinikkene lagt til grunn at de planleggingsrammene som følger av klinikkenes 

budsjett 2020 også skal være klinikkenes og OUS HF’s planleggingsrammer inn mot 

årsbudsjett 2021.  

 

Alle klinikkene ble i bestillingen til innspill til ØLP 2021 -2024 bedt om å legge til grunn et 

årlig effektiviseringskrav på 2 % i forhold til siste års (2020) budsjettramme. 

Effektiviseringen kan løses med aktivitetsvekst uten tilsvarende vekst i bemanningen eller ved 

rene kostnadsreduserende tiltak som tidligere år, eller som en kombinasjon av dette.  

 

Planforutsetninger for økonomiske rammer og resultatutvikling for perioden viser at det er lite 

handlingsrom for å prioritere nye behov. Økte bevilgninger til nye behov må derfor i 

hovedsak løses gjennom: 

 

- Prioriteres innenfor vedtatt klinikkramme etter justering for effektiviseringskrav, eller 

 

- Justeringer mellom klinikkene 

 

I klinikkenes leveranse til ØLP er det ikke bedt om innspill på nye behov nå som vil medføre 

kostnadsvekst. Det vil normalt i løpet av inneværende budsjettår skje vedtak om endringer i 

driften som vil påvirke behov for bevilgninger for neste budsjettår. Dette vil fanges opp 

gjennom høstens budsjettprosess. Nye behov skal også meldes inn som en del av høstens 

budsjettprosess. Klinikkens effektiviseringskrav vil også påvirkes av endringer i ytre rammer, 

dette kan medføre endringer i effektiviseringskravet.  

 

Intensjonen er at mest mulig av inntektsforutsetningene for OUS HF skal være på plass i de 

budsjettmessige inntektsforutsetninger som innarbeides i ØLP. Styret i Helse Sør-Øst RHF 

gav etter oppsatt plan forutsetninger for helseforetakenes innspill til økonomisk langtidsplan 

2021-2024 i styremøte 12.mars 2020. I planforutsetninger fra Helse Sør- Øst RHF var ikke 

situasjonen knyttet til korona innarbeidet. Klinikkene er bedt om ikke å hensyn ta situasjonen 

knyttet til korona i sine innspill til ØLP 2021-2024. 

 

Endelige klinikkvise rammer for 2021 vil ikke bli fastsatt før rammer fra Helse Sør-Øst RHF 

mottas, tentativt 1. november 2020. Variable inntekter knyttet til aktivitet ut fra den 
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forventede vekst i pasientbehandlingen fra budsjett 2020 til budsjett 2021 er estimert basert på 

klinikkenes innspill til aktivitetsframskrivning. 

 

Det er til klinikkene stilt som krav at det i forbindelse med klinikkens ØLP innspill ble 

gjennomført prosesser i etablerte klinikkvise styringsgrupper hvor klinikktillitsvalgte og 

vernetjesten er representert for hva som skal inngå i klinikkens forbedringsområder /tiltak for 

å understøtte foretakets resultatutvikling for perioden 2021 – 2024. Innspillene til ØLP skal 

være behandlet i klinikkens styringsgruppe og økonomisk mulighetsrom/potensiale for de 

enkelte områdene/tiltakene som inngår i klinikkens strategi skal være vurdert(tallfestet).  
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1 Klinikk Psykisk helse og avhengighet 

 

 

1.1 Aktivitetsutvikling 2021-2024 

 

Prioriteringsregelen er et krav fra eier. Regelen krever at det skal være, større økning i 

aktivitet og ressursbruk, samt større reduksjon i ventetider innen psykisk helsevern og 

rusbehandling, sammenliknet med somatikk. Det er derfor i ØLP 2021-2024 lagt til grunn en 

årlig vekst på 2 %. Dette er også i samsvar med forrige rullering av ØLP 2020-2023. 

  

 
 

Poliklinikk 

Klinikkens vurdering er at det vil være mulig å gjennomføre en samlet vekst i planperioden på 

3,4 prosent uten tilførsel av resurser ut over budsjett 2020 nivå. 

 

For å gjennomføre en aktivitetsvekst i planperioden på 3,4 prosent uten tilførsel av ressurser 

vil det gjennomføres flere ulike tiltak ved klinikkens avdelinger, herunder: 

 

 Øke bruken av videokonsultasjoner 

 Redusere antallet drop-out 

 Dreie ressursbruken fra døgn til poliklinikk for enkelte seksjoner 

 Reduksjon i pasientutsatte timer 

 

For å øke aktiviteten ut over dette trenger klinikken ikke bare flere behandlere med høyere 

kompetanse, men også økt areal og utvidede åpningstider i poliklinikkene. 

 

Eventuell dreining fra døgn til dag poliklinikk 

Døgnbehandling holdes på samme nivå fra 2021, til tross for årlig befolkningsvekst i 

planperioden. 

 

Behov for pasientbehandling 

Behov for behandling av pasienter i Psykisk helsevern Voksen (PHV-V) har vært 

overraskende sterkt økende siste 4 år. Målt som henvisninger til poliklinisk utredning og 

behandling har det vært en årlig økning i konsultasjoner i størrelsesorden 10 – 40 % årlig. 

Dette skyldes neppe økt psykiatrisk sykelighet i opptaksområdene, men snarere en 

forskyvning av behov for psykisk helsevern i den offentlige spesialisthelsetjenesten, der 

omdømmet og rask behandlingseffekt (4-dagers behandling) er i økende grad anerkjent. 

Spørsmålet er om førstelinjetjenesten kunne i varetatt en større andel av det tydeliggjorte 

behovet. Dette gjelder også balansen mellom BUP og det kommunale barnevern 

 

 

Antall polikliniske konsultasjoner, ISF Opphold, for perioden 2021 – 2024 tar utgangpunkt i 

virkelige tall for 2019 og budsjett 2020. Disse tallene reflekterer ikke endret 

registreringspraksis for telefonkonsultasjoner. Endringen skjedde fra januar 2020 og vil 

DRG 

Totalt antall DRG-poeng 30 136 32 653 33 306 33 972 34 652 35 345

Aktivitet - PSYKIATRI

Antall polikliniske konsultasjoner 156 212 166 770 170 105 173 508 176 978 180 517

- Økning fra året før 10 558 3 335 3 402 3 470 3 540

- Økning fra året før 6,8 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 %

- Akkumulert økning planperioden 8,2 %

Antall døgnopphold 105 134 105 469 106 712 106 712 106 712 106 712

B2023 B2024PSYKIATRI - DRG og AKTIVITET 2019 B2020 B2021 B2022
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gradvis endre målt aktivitet. Hittil har ikke klinikken godt nok grunnlag for å gjøre en 

tilstrekkelig vurdering av hvilken effekt dette vil ha og har derfor ikke endret vurderingen av 

nivået på dette inn i ØLP for 2021 – 2024. Vurdering av endret effekt på målt aktivitet vil bli 

hensyntatt inn i budsjett 2021. 

  

 

1.2 Bemanning for å ivareta aktiviteten 2021-2024 

 

 
 

 

Klinikken vil påpeke at det er svært vanskelig å møte krav om årlig aktivitetsvekst uten en 

reell økning av polikliniske ressurser. Klinikken har fortsatt en betydelig økning (> 20 % 

årlig) i henvisninger og pågang fra befolkningen i opptaksområdene. Klinikken får samtidig 

krav i Oppdragsdokument 2020 om å redusere avvisningsraten ved poliklinikkene, uten at det 

stilles spørsmål om grunnlaget for avslag. Oppdragsdokumentet 2020 krever årlig reduksjon i 

ventetider for alle klinikkens tre fagområder. Det er ikke inkludert noen vekst i årsverk 

knyttet til økt poliklinisk aktivitet for planperioden.  

 

Økningen i årsverk fra 2019 til 2020 skyldes budsjetterte årsverk i henhold til tildelt ramme i 

2020, der kostnadsrammen for 2019 ikke ble fullstendig fylt opp med årsverk; gav et positivt 

avvik på personalkostnader mot budsjett med 17,9 mill kr.  

 

Reduksjonen i årsverk i planperioden viser effekten av å gjennomføre tiltak for å oppnå 

årlig produktivitetskrav på 2 % i planperioden. 

 

 

1.3 Forbedret drift 2021-2024 

 

 
 

Et produktivitetskrav på 2 % innebærer at klinikken har behov for å gjennomføre tiltak med 

en verdi på om lag 36 millioner kroner i 2021. 

 

Klinikkens hovedfokus for å oppnå en produktivitetsforbedring på 2 % vil være 

gjennomføring av kostnadsreduserende tiltak.   

 Noe økt aktivitetsvekst uten bemanningsvekst. Totalt 3,4 % i planperioden. 

 Gjennomføring av produktivitetsforbedringen på årlig 2,0 %, medfører i tillegg krav 

om en årlig reduksjon i kostnader og årsverk. Oppfyllelsen av de overnevnte kravene 

Månedsverk totalt 2 019              B2020 B2021 B2022 B2023 B2024
Månedsverk månedslønnede 1 991 2 170 2 145 2 111 2 074 2 034

Månedsverk variabellønnede 269 117 117 117 117 117

Brutto månedsverk 2 260 2 287 2 262 2 228 2 191 2 151

- Endring fra året før 27 -25 -34 -37 -39

- Økning fra året før 1,2 % -1,1 % -1,5 % -1,7 % -1,8 %

- Akkumulert økning planperioden -5,9 %

Prosentandel månedslønnede 88,1 % 94,9 % 94,8 % 94,7 % 94,7 % 94,6 %

Prosentandel variabellønnede 11,9 % 5,1 % 5,2 % 5,3 % 5,3 % 5,4 %

Økonomi 
MNOK

Bemanning 
Årsverk

Aktivitet 
ISF Opphold

Økonomi 
MNOK

Bemanning 
Årsverk

Aktivitet 
ISF Opphold

Økonomi 
MNOK

Bemanning 
Årsverk

Aktivitet 
ISF Opphold

Økonomi 
MNOK

Bemanning 
Årsverk

Aktivitet 
ISF Opphold

Økonomi 
MNOK

Bemanning 
Årsverk

Aktivitet 
ISF Opphold

Kl inikkvise ti l tak. Produktivi tetskrav Inntekt 1 2,5 0 0 0,9 0 1 485 0,9 0 1 518 0,9 0 1 533 0,6 0 1 060

Kl inikkvise ti l tak. Produktivi tetskrav Inntekt 2 5,0 0 0 7,5 0 0 5,0 0 0 2,5 0 0 1 0 0

Kl inikkvise ti l tak. Produktivi tetskrav Kostnader 28,4 38,5 0 27,5 31,6 0 30,0 34,5 0 32,5 37,4 0 34,3 39,4 0

BUPA - Omorganisering. Red. i  

bemanningskostnader og ressursbruk

2,7 3,3 0

Døgn - Flytting Alderpsyk døgn. Red. i  

bemanningskostnader og resursbruk

2,2 3,5 0

ARA - Diverse. Red. i  bemanningskostnader og 

ressursbruk

0,8 0,8 0

Akutt - Diverse. Red. i  bemanningskostnader og 

ressursbruk

10,8 15,3 0

Sum 52,3 61,4 0,0 35,9 31,6 1 485 35,9 34,5 1 518 35,9 37,4 1 533 35,9 39,4 1 060

2023 20242020 2021 2022
Tiltak KPHA
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vil derfor være særdeles utfordrende, der det også på enkelte områder er et behov for 

økte behandlerressurser for å oppnå den pålagte veksten i pasientaktiviteten. 

 Klinikken forutsetter at et årlig krav til effektivisering på om lag 2 % årlig i ØLP 

perioden, skal oppnås utfra tiltak som gjennomføres i klinikkens forbedringsprogram.  

 Kostnadsreduserende tiltak vil måtte gjennomføres i all hovedsak innenfor 

personalområdet. Over 90 % av klinikkens kostnader er personalkostnader.  

 

Alle kostnadsreduserende tiltak er vurdert med ulik risiko og besluttet gjennomført med 

kontinuerlig flerårig effekt så raskt som mulig fra 2020. Kostnadsreduserende tiltak i 

avdelingene som er risikovurdert med rød risiko, må revurderes på nytt. Hvis rød risiko 

fastholdes, må alternative tiltak med lavere risiko etableres og besluttes for gjennomføring.  

Klinikkleder har i Budsjettbrev 2020 til avdelingsledere gitt i oppdrag å gjennomføre 

spesifiserte kostnadsreduserende tiltak. Det forutsettes gjennomføringseffekt i 2020 iht effekt 

inkludert i budsjett 2020.  

 

Klinikken har utviklet og etablert tre strategiske satsningsområder: 
 
 
 
 
Innenfor satsningsområdene er klinikkens forbedringsprogram forankret. Styringsgruppen for 

klinikkens forbedringsprogram har etablert tre delprosjekt: 

 

Delprosjekt 1 

Riktig oppholdstid / bedret pasientflyt 

a) Pasientoverføringer og avdelingsoverspennende samarbeid i PHA 

b) Øke samarbeid med kommunene for å bedre pasientflyten 

 

Klinikken har lengre oppholdstid enn andre helseforetak. Dette knytter seg opp til 

ulike forhold: 

o Innlagte pasienter har høyere andel av alvorlig psykisk lidelse (SMI).  

o Innlagte pasienter har høy symptombelastning og uttalt funksjonssvikt. 

o Krevende pasientoverføringer mellom avdelinger. 

o Øke samhandling med bydelene og med de private sykehusene for bedre 

pasientflyt, inkludert vurderingen av utviklingsklare pasienter. 

 

Delprosjekt 2 

Rett bemanning og kompetanse til riktig tid 

o Dette knyttes opp til effektivitet i pasientbehandlingen og reduksjon i 

variasjon, der riktig kompetanse brukes til riktig tid med fokus bemanning 

mot aktivitet på den enkelte enhet.  

o Økonomisk mål: Redusere overtid, ekstravakter og innleie av arbeidskraft.  

 

Delprosjekt 3 

Redusere antall ikke-møtt, drop-out, pasientutsatt time og pasientutsatt 

innleggelse 

 Strategi – Kunnskapsbaserte og effektive pasientforløp 

 Ny teknologi og digitalisering 

 Sikre pasienten som likeverdig part 

 Innføre digitalt feedbackverktøy 

 Økonomisk delmål: Bedre ressursutnyttelse 

 

Kunnskaps-baserte og 
effektive pasientforløp 

Ny teknologi og 
digitalisering 

Utvikle og ta i bruk ny 
kunnskap 
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Det er identifisert flere andre områder / prosjekter som igangsettes etter hvert som 

delprosjektene ovenfor går over til gjennomføringsfasen. 

 
2 Medisinsk klinikk 

 

2.1 Aktivitetsutvikling 2020-2024 

 

DRG og AKTIVITET 2019 B2020 B2021 B2022 B2023 B2024 

DRG              

Totalt antall DRG-poeng  24 592 24 946 25 320 25 700 26 085 26 477 

Aktivitet - somatikk             

Antall polikliniske konsultasjoner 94 460 97 449 98 911 100 394 101 900 103 429 

Antall døgnopphold 14 580 14 695 14 915 15 139 15 366 15 597 

Antall dagopphold 24 370 24 054 24 415 24 781 25 153 25 530 

 

 

Klinikken forventer en aktivitetsvekst på 1,5 % årlig i planperioden for døgn, dag og 

poliklinikk hvorav 1 % er knyttet til befolkningsframskriving og 0,5 % sykdomspåslag 

grunnet eldre og sykere pasienter. I 2024 estimerer klinikken et behov for ca. 6.000 flere 

polikliniske konsultasjoner og ca.1.470 flere dagbehandlinger enn i 2020. For å klare dette 

jobber klinikken med forbedring av prosesser og planlegging på poliklinikk.  

 

Forutsettes uendret sengeantall må klinikken redusere gjennomsnittlig liggetid med 6,7 timer, 

eller at hver 3-4 pasient skrives ut en dag tidligere. Målet blir å redusere unødvendig liggetid 

gjennom arbeid på blant annet følgende områder:   

 

 Langliggere: Medisinsk klinikk har flere langliggere som trekker opp liggetiden og 

okkuperer senger for andre pasienter. Klinikken ønsker å gå dypere inn i årsakene til 

at disse pasientene ligger lenge, og om det er noe avdelingene trenger bistand med opp 

mot kommunen el. Ofte kan det være bydelene som ikke har kapasitet og at pasientene 

derfor må ligge unødvendig lenge hos oss.  

 Flere av avdelingene tar ikke blodprøver selv og er derfor avhengig av bistand fra en 

annen klinikk. Avdelingene melder om mye venting knyttet til blodprøvetaking, noe 

som resulterer i økt liggetid i klinikken. 

 Daglig styring av pasienter på sengepost ved å planlegge hjemreise allerede fra 

innleggelse. 

 

 

2.2 Bemanning for å ivareta aktiviteten 2021-2024 

 

 
 

Klinikken forutsetter uendret vekst på bemanning knyttet til aktivitetsøkning i planperioden, 

arbeidsproduktiviteten vil derfor øke med 1,5 % per år. Ytterligere 0,5 % økning i 

produktivitet skal arbeides med gjennom program forbedring hvor målet er en besparelse på 

Månedsverk totalt 2 019              B2020 B2021 B2022 B2023 B2024
Månedsverk månedslønnede 1 161 1 165 1 160 1 154 1 149 1 143

Månedsverk variabellønnede 96 94 94 94 93 93

Brutto månedsverk 1 257 1 260 1 254 1 248 1 242 1 236

Prosentandel månedslønnede 92,5 % 92,5 % 92,5 % 92,5 % 92,5 %

Prosentandel variabellønnede 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 %
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5,8 – 5,9 årsverk per år, dette er også angitt i pkt. 3. Et eventuelt negativt avvik på bemanning 

i 2020 vil føre til ekstra behov for tiltak i 2021.  
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2.3 Forbedret drift (ifht tiltaksområder 2021-2024) 

 

 
 

I fjor sommer ble det gjennomført en statusanalyse av program Forbedring av driften ved 

NTNU-studenter både på sentralt nivå og ved Medisinsk klinikk. Kartleggingen av Medisinsk 

klinikk viser mangelfull programstyring, utfordrende prosjektgjennomføring og manglende 

erfaringsbevaring. Det ble også pekt på mengdene av prosjekter og hvilke prosjekter, som ble 

en del av program Forbedring av driften. Etter innspill fra studentene har klinikken fremmet 

forslag til ny organisering av programmet samt nye kriterier og rammebetingelser. Det er satt 

sammen et sekretariat og klinikken er i prosess med å vedta den nye organiseringen. Målet er 

at klinikken ved hjelp av det nye programmet skal forsøke å klare resten av effektiviserings - 

kravet på 0,5 %, selv om dette vil være krevende. 0,5 % av rammen utgjør om lag 6,4 MNOK, 

hvor ca. 80 % er knyttet til reduksjon i årsverk og tilsvarer 5,8 – 5,9 stillinger per år. 

  

Økonomi Bemanning Aktivitet Økonomi Bemanning Aktivitet Økonomi Bemanning Aktivitet Økonomi Bemanning Aktivitet

Økt aktivitet 

uten økt 

bemanning

           374            380            385 

           391 

Program 

forbedring 

av drift

-6,4 -5,9 -6,4 -5,9 -6,4 -5,8 -6,3 -5,8

Tiltak MED 

Klinikk

2021 2022 2023 2024
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3 Klinikk for hode og hals 

 

 

3.1 Aktivitetsutvikling 2020-2024 

 

 
 

Det er lagt opp til 1,5% vekst hvert år i planperioden i DRG-poeng. Dette innebærer en vekst i 

hele planperioden på 6,1%. Det er forventet at den største av denne veksten vil komme 

innenfor poliklinikk og dagbehandling. Det er forventet at antall døgnopphold holder seg 

relativt stabilt i planperioden. I planperioden er det forventet utvikling i medikamentområdet 

knyttet til AMD-aktiviteten, noe som vil medføre økte intervaller mellom hver injeksjon. 

Dette vil føre til redusert press på denne virksomheten, men behovet i befolkningen er fortsatt 

økende for denne behandlingen så dette virker i motsatt retning.  Det er avhengig av hvor mye 

injeksjonsintervallet øker, og det vet vi ikke per i dag, hvordan dette behandlingstilbudet vil 

utvikle seg på OUS. Det er en klar forutsetning fra HHA sin side at vi må gjennomføre en 

vesentlig reduksjon av ekstraordinære lønnsaktiviteter knyttet til denne pasientgruppen. Det er 

også forventet at Øye kommer til å få en del økt aktivitet med diabetesscreening.  For de 

andre avdelingene er det forventet generell vekst. Plast har hatt en eksplosiv vekst av 

henvisninger av Basalcellecarcionomer. Dette er foreløpig løst med viderehenvisning av en 

del pasienter til Kjevekirurgisk avdeling, samt at man har inngått samarbeidsavtaler med 

Ahus og Vestre Viken for denne pasientgruppen. Det er usikkert hvordan utviklingen videre 

vil være for denne pasientgruppen, men sett bort fra denne usikkerheten så forventer 

avdelingene relativ lik vekst i størrelsesorden 1,5%.   

 

 

3.2 Bemanning for å ivareta aktiviteten 2021-2024 

 

 

 
 

Som det fremkommer av tabellen så er det lagt inn en uforandret bemanning i planperioden. 

Med de gitte aktivitetsforutsetninger så tilsvarer dette da en økning i arbeidsproduktiviteten i 

overkant av 6% for hele planperioden. Vi forventer et relativt stabilt nivå i antall 

døgnpasienter,  og at aktiviteten vil vris mot poliklinisk og dagkirurgisk aktivitet. På disse 

områdene forventer vi økning. For å håndtere aktiviteten uten økning i ressursene er vi derfor 

nødt til å utarbeide mindre ressurskrevende pasientsløyfer og utnytte eksisterende ressurser 

bedre. Vi ser at det er mulighet å utnytte operasjonsstuene HHA benytter på en bedre måte 

enn hva som gjøres i dag. Dette gjelder både i forhold til oppstartstid og ikke minst at det er 

mulig til å få gjennomført flere operasjoner på slutten av dagene. Dette krever at anestesi og 

DRG 

Totalt antall DRG-poeng 20 330 20 939 21 253 21 572 21 895 22 224

Aktivitet - somatikk

Antall polikliniske konsultasjoner 101 534 107 000 109 140 111 323 113 549 115 820

Antall døgnopphold 17 578 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500

Antall dagopphold 7 081 7 255 7 545 7 847 8 161 8 487

B2023 B2024DRG og AKTIVITET 2019 B2020 B2021 B2022

Månedsverk totalt 2 019              B2020 B2021 B2022 B2023 B2024
Månedsverk månedslønnede 744 751 751 751 751 751

Månedsverk variabellønnede 33 30 30 30 30 30

Brutto månedsverk 778 781 781 781 781 781

Prosentandel månedslønnede 96,2 % 96,2 % 96,2 % 96,2 % 96,2 %

Prosentandel variabellønnede 3,8 % 3,8 % 3,8 % 3,8 % 3,8 %
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operasjonsenheter også er godt involvert i denne prosessen. Fra kirurgisk side er det først og 

fremst viktig at vi utreder og klarerer pasientene på en bedre måte enn det vi gjør i dag.  

 

Innenfor det polikliniske området er det mer krevende å øke aktiviteten uten en tilsvarende 

økning i personal. På øye jobbes det med å se på jobbglidning mellom leger – sykepleiere – 

optikere. I tillegg forventes det at man kan effektivisere noe på kontor som følge av 

digitalisering av brev til pasientene.  

 

3.3 Forbedret drift (ifht tiltaksområder 2021-2024) 

 

 
 

 De viktigste tiltaksområdene inn mot 2021 vil være å jobbe videre med forbedret drift 

av operasjonsvirksomheten. En viktig suksessfaktor i dette arbeidet vil være å redusere 

stryk som følge av dårlig/mangelfull planlegging samt at vi klarer å øke 

gjennomsnittlig utnyttelsesgrad av stuene i forhold til dagens nivå. I tillegg pågår det 

et viktig forskningsprosjekt på Øye i forhold til medikamentbruk AMD-pasientene. 

Hensikten med prosjektet er å øke andelen for bruk av Avastin for denne 

pasientgruppen. Dette kan potensielt gi store kostnadsreduksjon i bruken av 

medikamenter for denne pasientgruppen.  

 

- I perioden 2022-2024 vil det fortsatt være behov for å jobbe med effektive 

pasientsløyfer. I tillegg er det ventet at nye medikamenter for AMD-gruppen vil 

medvirke til redusert behov for bruk av prosjekt for å håndtere denne pasientgruppen. 

Dette vil kunne forsterkes av at andre sykehus har planer om å bygge opp tilbudet for 

denne pasientgruppen. Samtidig er det en stadig økende pasientpopulasjon så det er 

vanskelig per i dag å si helt sikkert hvordan dette vil slå ut, men det er forventet at 

behov for prosjekt vil falle i planperioden. 

  

Økonomi Bemanning Aktivitet Økonomi Bemanning Aktivitet Økonomi Bemanning Aktivitet Økonomi Bemanning Aktivitet

Ti l tak for bedre gjennomføring av 

pol ikl inisk dri ft

3,5 4 3,5 4 100 3,5 4 3,5 4

Ti l tak knyttet ti l  effektivisere 

operas jonsdri ften

7 8 7 8 219 7 8 7 8

Ti l tak for å  begrense økning i  

medikamentkostnadene

2 3 3 3

2023 20242021 2022
Tiltak HHA
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4 Nevroklinikken 

 

4.1 Aktivitetsutvikling 2020-2024 

 

 
 

Nevroklinikken estimerer en aktivitetsvekst målt i DRG fra budsjett 2020 til 2021 på 0,8 %. 

Veksten i ØLP perioden er estimert til 2,6 %. Aktivitetsvekst er lavere enn befolkningsvekst 

for perioden. Det skyldes i hovedsak begrenset aktivitetsvekst innen nevrokirurgisk avdeling 

som står for omtrent 60 % av klinikkens DRG aktivitet. I tillegg forventes det ytterligere 

omstilling av pasientforløp fra døgn til dag/poliklinikk/pasientstyrt poliklinikk. Avdeling for 

kompleks epilepsi(SSE) skal ha uendret aktivitet i planperioden. Tabellen under angir 

aktivitetsvekst innen de ulikefagområdene, samt begrunnelse for meldt endring. 

 

 
 

 Nevrokirurgisk avdeling forventer en årlig økning på 1 % i døgn aktivitet i de to første 

årene og deretter 0,5 %. Det skyldes hovedsakelig antall pasienter som opereres har 

stabilisert seg de siste årene og ventelistene er stabile. Samtidig som vi ser en dreining 

mot private på enklere spinale operasjons og kontrollpasienter. Avdelingen har i 

tillegg innført pasientstyrt poliklinikk. Disse faktorene vil bidra til at veksten innen 

Nevrokirurgi blir lavere enn generell befolkningsvekst. Det er estimert en lavere vekst 

fra 2023 og det skyldes klinikken anser denne perioden som et mulig tidspunkt for 

samlokalisering av nevrokirurgisk aktivitet på Rikshospitalet, i tråd med planer for nye 

OUS. I en endringsperiode estimerer avdelingen med noe redusert effektivitet. 

 

 Nevrologisk avdeling har arbeidet de siste årene med å redusere ventetiden for 

poliklinisk virksomhet og det viser svært gode resultater. Antall ventende er betydelig 

redusert og har best utvikling innen fagområdet i HSØ. Avdelingen vil fortsette med 

dette grundige oppfølgingsarbeidet i planperioden. Avdeling er samtidig i en 

omstillingsfase med omlegging av pasientforløp fra døgn til dag/poliklinikk. Det gir 

en vekst målt i antall pasientbehandlinger innen fagområdet i tråd med den generelle 

befolkningsveksten, samtidig en betydelig lavere vekst målt i DRG. Avdelingen er 

også usikker på hvordan den videre utviklingen innen pasienttilbudet for 

trombektomitilbudet i HSØ vil påvirke aktivitet, samt eventuelle endringer i 

helsepolitikken for voksne pasienter med muskelsykdommer som kan få behandling 

med Spinraza.    

DRG 

Totalt antall DRG-poeng 27 830 27 497 27 715 27 936 28 072 28 211

Aktivitet - somatikk

Antall polikliniske konsultasjoner 49 141 50 689 51 019 51 353 51 688 52 026

Antall døgnopphold 11 564 10 982 11 048 11 115 11 152 11 190

Antall dagopphold 6 868 7 655 7 780 7 907 8 036 8 169

DRG og AKTIVITET 2019 B2020 B2021 B2022 B2023 B2024

2021 2020 2023 2024

Nevrokirurgisk avdeling (NKI) 1,0 % 1,0 % 0,5 % 0,5 %

Nevrologisk avdeling (NEV) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %

Avd. fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR) 2,2 % 2,2 % 2,2 % 2,3 %

Avdeling for nevrohabilitering (NHA) 1,5 % 1,5 % 1,4 % 1,4 %

Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (NBT) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avdeling for kompleks epilepsi (SSE) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Nevroklinikken 0,8 % 0,8 % 0,5 % 0,5 %

Avdeling
Vekst i prosent fra foregående år
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 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering vil ha en vekst i planperioden som er 

høyere enn gjennomsnittet for Oslo universitetssykehus. Veksten er basert på økning i 

pasienter med høy grad av komorbiditet og alder som bidrar til økt 

rehabiliteringsbehov, samt klinikken ønsker å øke kapasitet på antall senger. Økningen 

kan skje med dagens bemanning gitt avdelingen kan få areal. Det vil fortsatt være 

underdekning for hardt skadde pasienter med behov for rehabilitering innen 

traumatiske hjerneskader. Avdelingen har også en stor økning i antall pasienter fra 

opptaksområdene til Ahus og Østfold, da de ikke har tilbud til denne pasientgruppen.   

 

 Det er vanskelig å estimere drift og aktivitet innen nevrohablitering, da eventuelt 

økning ikke reflekterer den generell befolkningsframskriving etc, men i større grad 

påvirket av føringer og vedtak fra det offentlige. Det er rimelig å anta at 

aktivitetsvekst for fagområdet vil være noe høyere enn den generelle 

befolkningsvekst. Det er høyere forekomst av sykdommer og tilstander i 

populasjonene innen felt som faller under habilitering i spesialisthelsetjenesten 

(psykisk utviklingshemning, tidlige hjerneskader, cerebral parese, nevropsykiatriske 

utviklingsforstyrrelser, adferdsavvik) enn ellers. Det kommer av blant annet høyere 

forekomst blant innvandrere, bl.a. pga konsangvinitet/ inngifte. Det skyldes også at de 

fleste som kommer som flyktninger og har kognitive utfordringer aldri er blitt utredet, 

diagnostisert og tilbydd behandling der de kommer fra og at det vil være behov for 

dette. Barn med cerebral parese har siden 2006 hatt tilbud om injeksjonsbehandling av 

spastisitet med botulinumtoxin ved samtlige barnehabiliteringer i landet. Slike 

injeksjonsbehandlinger må videreføres inn i voksen alder. Disse barna blir nå voksne 

og henvises til Avdeling for nevrohabilitering. Det forventes en økning innen denne 

gruppen som vil kreve økte ressurser. 

  

 Avdeling for kompleks epilepsi(SSE) har en økning på antall behandlede pasienter på 

nærmere 30 % de siste seks år (2014-2019). Til tross for dette, antall kurdøgn som 

avdelingen får inntektene fra har vært uendret. Det forventes derfor uendret kurdøgns 

aktivitet så lenge dagens finansieringsløsning fortsetter. Avdelingen ønsker en 

finansieringsordning tilsvarende andre epilepsisykehus i Europa DRG/pakkeforløp- 

finansiering. 

 

4.2 Bemanning for å ivareta aktiviteten 2021-2024 

 

Tabellen under viser bemanningsutviklingen i planperioden. Aktivitet i første omgang er 

fremskrevet i tråd med forventet aktivitetsvekst. Klinikken har videre forutsatt at 

aktivitetsveksten i perioden lar seg realisere uten endring i den faste bemanningen, mens den 

variable bemanningen øker i tråd med aktiviteten. Det gir en bemanningsøkning som er lavere 

enn aktivitetsvekst som resulterer i forbedret arbeidsproduktivitet.  

 

 

Månedsverk totalt 2 019              B2020 B2021 B2022 B2023 B2024
Månedsverk månedslønnede 927 915 920 926 930 934

Månedsverk variabellønnede 66 65 65 65 66 67

Brutto månedsverk 993 980 986 991 996 1 001

Prosentandel månedslønnede 93,4 % 93,4 % 93,4 % 93,4 % 93,3 %

Prosentandel variabellønnede 6,6 % 6,6 % 6,6 % 6,6 % 6,7 %

Bemanningsendring (før tiltak) -1,3 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %

Tiltak -7 -8 -13 -12

Brutto månedsverk (etter tiltak) 993 980 979 976 968 961

Bemanningsendring (etter tiltak) -1,3 % -0,1 % -0,3 % -0,8 % -0,8 %

Arbeidsproduktivitet 0,9 % 1,0 % 1,3 % 1,3 %



 

  16/56 

Den prosentvise bemanningsvekst fra budsjett 2020 til 2021 er på 0,6 % før tiltak og -0,3 % 

etter tiltak. Bemanningsøkning fra budsjett 2020 til 2024 er på 2,1 % før tiltak og -2,0 % etter 

tiltak. Arbeidsproduktiviteten (målt som prosentvis endring i aktivitet mot prosentvis endring 

i bemanning) øker med 0,9 % fra 2020 til 2021 og med 4,5 % i plan perioden.  

 

 
 

Klinikken har andre tiltak som ikke påvirker aktivitet eller bemanning, f.eks. reduksjon i 

medikamentutgifter innen MS. Når effekten av disse tiltakene legges til med endring i 

arbeidsproduktivitet, får klinikken en driftsforbedring på 1,5 % fra 2020 til 2021 og 6,3 % i 

perioden 2020 - 2024. Dette er likevel ikke tilstrekkelig for å gå i økonomisk balanse som 

forutsetter en årlig forbedring på 2 %. Produktiviteten er særlig lavt i 2024 og det skyldes en 

kombinasjon av lavere aktivitetsvekst innen nevrokirurgi, samt bortfall av besparelse innen 

MS medikamenter. 

 

 

4.3 Forbedret drift (ifht tiltaksområder 2021-2024) 

 

 
 

Klinikken er bedt om å planlegge med en årlig effektivisering på 2 % av budsjett 2020 i 

plantallperioden. Utgiftsrammen for 2020 utgjør 1 010 millioner kroner (eksklusiv 

øremerkede midler og pensjon), slik at 2 % effektivisering utgjør ca. 20 millioner kroner i 

årlige forbedringstiltak. Samlede estimerte tiltak i 2021 er på 1,5 %, slik at klinikken har for 

tiden ikke tilstrekkelig tiltak i forhold til effektiviseringskravet, verken i 2021 eller i hele 

planperioden. 

 

Klinikkens tiltak i planperioden kan deles i følgende tre hovedkategorier: 

 Arbeidsproduktivitet: Håndtere aktivitetsvekst med en lavere økning i bemanning enn 

veksttakten for aktivitet. Nevroklinikken estimerer å klare aktivitetsvekst uten 

tilsvarende økning i bemanning og det gir en forbedret arbeidsproduktivitet. Dette 

tiltaket estimert til ca. 5 årsverk og 4,7 millioner kroner i nye innsparinger i 2021. I 

hele planperioden forventes det at arbeidsproduktivitet vil gi en samlet innsparing på 

19 årsverk og 16 millioner kroner. 

 Avdelingsvis tiltak: Lokale innsparingsmuligheter avdelingene kan realisere selv. Det 

største tiltaket er fra Nevrologisk avdeling innen besparelse av MS medikamenter som 

er estimert til ca. fem millioner per år fra 2021 - 2023. Deler av denne besparelsen vil 

være under H-resept budsjett som er budsjettert på sykehusnivå. Andre tiltak innen 

denne kategorien er reduksjon i vaktlønn for leger, økt egenandelsinntekter som følge 

av aktivitetsvekst, reduserte reisekostnader ved å ta i bruk videokonsultasjoner, og 

lavere medikamentkostnader som følge av økt antall studier i samarbeid med 

industrien. Samlet melder avdelingene om tiltak i planperioden for om lag 21 

millioner kroner. 

B2021 B2022 B2023 B2024
Arbeidsproduktivitet 0,9 % 1,0 % 1,3 % 1,3 %

Tiltak uten endring i aktivitet/bemanning 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,0 %

Sum driftsforbedringer 1,5 % 1,6 % 1,8 % 1,3 %

Økonomi 

(MNOK)

Bemanning 

(Årsverk)

Aktivitet 

(DRG)

Økonomi 

(MNOK)

Bemanning 

(Årsverk)

Aktivitet 

(DRG)

Økonomi 

(MNOK)

Bemanning 

(Årsverk)

Aktivitet 

(DRG)

Økonomi 

(MNOK)

Bemanning 

(Årsverk)

Aktivitet 

(DRG)

Pol ikl inikk/Dag                0,4                  -                    -                  0,2                  -                    -                  0,2                  -                    -                  0,2                  -                    -   

Medikamenter                5,5                  -                    -                  6,0                  -                    -                  5,3                  -                    -                  0,3                  -                    -   

Forbedringsprogram NVR                6,3                   8                  -                  6,6                   8                  -                11,3                 13                  -                10,7                 12                  -   

Andre ti l tak                0,3                  -                    -                  0,1                  -                    -                  0,1                  -                    -                  0,1                  -                    -   

Totalt              12,5                   8                  -                12,9                   8                  -                16,8                 13                  -                11,2                 12                  -   

2024
Tiltak Nevroklinikken

2021 2022 2023
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 Omstillingstiltak gjennom forbedringsprogrammet: Avdelingene klarer ikke å finne 

nok innsparinger alene, slik at klinikken har et omstillingstiltak som krever samarbeid 

på tvers av avdelingene eller forutsetter en sentral beslutning. I hele planperioden 

forventes det disse vil gi en samlet innsparing på 17 årsverk og 16 millioner kroner.  

 

I forbedringsprogrammet har vi særlig fokus på følgende områder:  

 Fullføre samling av sengeposter på Ullevål. Klinikken har i dag tre sengeposter(slag, 

FMR og generell nevrologi) lokalisert på tre forskjellige bygg. Klinikken arbeider med 

å utrede mulighet for samlet drift i planperiode for alle disse pasienter og etablere en 

felles nevro-sengepost. Ledermøtet i OUS har allerede fattet vedtak om flytting av 

fysikalsk medisinsk sengepost, men hvor sengeposten skal være i framtiden er ikke 

avklart.  

 Sengeareal RH. Felles intermediær mellom NKI og NEV og etablere 5-døgnspost på 

Nevrologi. Klinikken har i løpet av 2019 redusert antall senger ved nevrologisk 

sengepost med 4 senger. Videre konvertering av pasientforløp fra døgn til dag 

kombinert med endret sløyfe for trombektomi pasienter både i HSØ og i Oslo området 

vil bidra til denne endringen. Avdelingsledere for Nevrokirurgi og Nevrologi har fått 

dette som oppdrag i sine kontrakter for 2020 og de er i gang med å etablere en 

arbeidsgruppe for mandatet.  

 Samle Nevrokirurgisk virksomhet på Rikshospitalet. Det vil gi reduksjon i dublering. 

Dette forutsetter et sentralt vedtak, da en samling av Nevrokirurgisk avdeling vil kreve 

areal på Rikshospitalet og berøre andre klinikker. Klinikken estimerer at en slik 

samling vil gi en betydelig besparelse i størrelsesorden 10- 15 millioner. Besparelsen 

skal skje gjennom endringer i vaktlag og reduksjon i bemanningskostnader. En 

tilleggseffekt vil være redusert behov for investering i utstyr for sykehuset. Klinikken 

har estimert effekter av tiltaket fra år 2023.  

 

Alle endringer som klinikken iverksetter er i tråd med retningen for nye OUS. Klinikken 

jobber kontinuerlig for å identifisere nye områder som vil bidra til å nå forbedringskravet. 
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5 Ortopedisk klinikk 

 

5.1 Aktivitetsutvikling 2020-2024 

 
 

Innmeldt ØLP hensyntar forventet befolkningsvekst i planperioden. Veksten løses i hovedsak 

ved å fortsette arbeidet med god stueutnyttelse, samarbeid, planlegging og effektivisering. 

Dagens aktivitetsnivå ligger til grunn for 2021 med ytterligere dreining mot økt dagkirurgi og 

poliklinikk. Veksten ligger på elektiv dagkirurgi og økt aktivitet sammenlignet med B2020 

(med 4000 dagkirurgiske inngrep) som antyder økning på ca 1%. 

 

Klinikken opplever at pasientbehandlingen øker i kompleksitet og at gjestepasienter krever 

større pleietyngde og har et mer krevende sykdomsbilde. Innenfor protesekirurgi handler dette 

om multiresistente bakterier som gjør behandlingen ved sykehuset langvarig og komplisert. 

Antall tunge operasjoner estimerer man at likevel vil ligge på nivå som forventningen i 

B2020, men at disse krever økt ressursbruk. Det betyr at nivået fortsatt vil ligge rundt 5.530 

operasjoner i ØLP-perioden (for ORA, ORU SOP og ORH Op2), og at antall døgnopphold 

forventes å øke noe.  

 

Økt aktivitet utover dette vil bety økt operasjonskapasitet mht areal og bemanning internt og 

fra andre støtteklinikker.  

 

 
 

Økning i DRG tilsvarer aktivitetsvekst på dagkirurgi og poliklinikk, som ikke har tung vekt i 

DRG-honoreringen. Resten av produktivitetsveksten må tas over kostnader for 2021. 

 

5.2 Bemanning for å ivareta aktiviteten 2021-2024  

 

 
 

Dreining av færre operasjoner på enkelte kirurgiske områder kan bety økt behov for 

rehab/opptrening og klinikken kartlegger dette behovet videre.  

 

Foreløpig plan for 2021 innebærer: 

 2 nye overleger (under forutsetning av 2 godkjente kompetansesentre) 

 Konvertering av innleie-ressurser(10) til fast ansatte 

 

DRG og AKTIVITET 2019 B2020 B2021 B2022 B2023 B2024
DRG-POENG (ØKONOMIPERSPEKTIVET)
DRG 

Totalt antall DRG-poeng 23 086 23 260 23 459 23 658 23 855 24 530

Aktivitet - somatikk

Antall polikliniske konsultasjoner 161 519 161 921 163 306 165 491 168 069 172 824

Antall dagopphold 3 890 4 060 4 102 4 142 4 182 4 862

Antall døgnopphold 6 905 6 849 6 932 6 932 6 932 6 932

Basis 2020 B2021 B2022 B2023 B2024
Totalt antall DRG-poeng 100,0 % 100,9 % 100,8 % 100,8 % 102,8 %

Antall polikliniske konsultasjoner 100,0 % 100,9 % 101,3 % 101,6 % 102,8 %

Antall dagopphold 100,0 % 101,0 % 101,0 % 101,0 % 116,3 %

Antall døgnopphold 100,0 % 101,2 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Månedsverk totalt  B2020 B2021 B2022 B2023 B2024
Månedsverk månedslønnede 568 580 580 580 580

Månedsverk variabellønnede 51 51 51 51 51

Brutto månedsverk 618 630 630 630 630

Prosentandel månedslønnede 91,8 % 92,0 % 92,0 % 92,0 % 92,1 %

Prosentandel variabellønnede 8,2 % 8,0 % 8,0 % 8,0 % 7,9 %
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Tiltakene knyttet til bemanning innebærer konvertering fra innleie til fast ansatte på operasjon 

og post for å redusere innleievolumet under forutsetning av rett bemanningsnorm. P.t. leies 

det inn rundt 25-27 årsverk fra personalformidling og 4-6 årsverk på ekstern innleie. Det er 

betydelige kostnader som klinikken vil vurdere om skal konverteres til egne ansatte. ØLP 

legger opp til en plan for en konvertering av 10 årsverk i 2021. I planperioden for øvrig er det 

forutsatt uendret bemanning. 

 

5.3 Forbedret drift (ifht tiltaksområder 2021-2024) 

 

Klinikken har etablert halvårlige ledersamlinger med mål om å utvikle grunnlaget for felles 

lederfilosofi, opplæring, diskusjoner om drift og alle sider ved leders ansvar. Dette er en 

viktig arena for klinikken for å utvikle seg i ønsket retning med felles oppfattelse av visjon, 

leveregler og grunnlag for vekst, kvalitet og ønsket utvikling. 

 

Hovedfokus for neste års budsjett(2021) vil være: 

 Gjennomføre aktivitetskravet  i 2020 som vil være et viktig basisår for aktivitetsnivået 

for planperioden 

 Klinikken jobber systematisk videre med effektiv drift og økt stueutnyttelse.  

 Noen seksjoner jobber videre med å ta tilbake pasienter som tidligere gikk til andre 

sykehus for å sikre bedre ressursutnyttelse  

 Arbeidet med DRG-prosjektet vil gi en viktig forståelse for hvordan kostnadene for 

prosedyrene blir honorert i ISF-finansieringen  

 Planlegging og flytteprosess fra Storgata 40 til Ny Storbylegevakt på Aker  

 Planlegging og utvikling av klinikken i Nye OUS-prosjektet 

  

 
 

Klinikken har et omstillingskrav på 14 millioner kroner i 2021.  

 

Klinikken vil jobbe videre i budsjettprosessen for 2021 med å konkretisere og kvalitetssikre 

omstillingstiltak for driften. 

 

Forutsetninger for god drift: 

Bekymringer og områder som klinikken er opptatt av: 

 Metavisjon og utviklingen 

 Arealer og lagringsplass for utstyr på sentraloperasjon på ORU og operasjonsgang 2 

på ORH 

 Kontorbygg som ikke holder minimumsmål for arbeidsforhold mht ORU-brakka 

Endret bemanning  B2020  B2021  B2022  B2023  B2024 
Bemanning internt fin 100,0 % 101,9 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Økonomi Bemanning Aktivitet Økonomi Bemanning Aktivitet Økonomi Bemanning Aktivitet Økonomi Bemanning Aktivitet

Omstillingskrav 2% (mill kr) 14 14 14 14

Tiltak for bedre gjennomføring av poliklinisk drift:

- Om-org. KDA/pol legges inn under ORH

-           0 37            -           -           37            -           -           37            25            

Tiltak knyttet til effektivisere operasjonsdriften:

- Innlemme KDA i Akuttklinikken og bedre drift / flytte 

artrocentesene? Øke dagkirurgi

-           0 104          -           -           104          -           -           104          25            

Vurdere å utvide antall op.spl. og konkvertere fra 

innleie til ansatt: Tiltak for å redusere innleie av op spl, 

økt bemanning mot redusert ekstern innleie ORU

-5,1          10 -           -           -           -           -           -           -           

Tiltak for å øke finansiering (Økt disiplin i "koding") -           0 58            -           -           58            -           -           58            

Redusert bruk av innleie -1,5          -           -           -1,0          -           -           -1,0          

Bedre planlegging og mindre bruk av variabel lønn -0,2          -0,5          -           -           -0,5          -           -           -0,5          

Redusert bruk av medikamentkostnader -0,2          -0,4          -           -           -0,4          -           -           -0,4          

Redusert bruk av implantatkostnader /saldering -2,5          -5,8          -6,5          -11,0        

Sum tiltakseffekt -7,9          10 199          -8,1          -           199          -8,4          -           199          -12,9        -           50            

Differanse krav og planlagte tiltak 14            14            14            14            

2024
Tiltak OPK Klinikk

2021 2022 2023
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 Digitalt sporingssystem for implantater og utstyr (og ikke kun materiell). Klinikken 

bruker mye utstyr som blir registrert, logget og bestilt manuelt. Dette er lite effektivt 

og man er bekymret over tidslinjen for investeringer som antyder at dette IKT-

verktøyet kommer i bruk etter 2021.  
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6 Barne- og ungdomsklinikken 

 

6.1 Aktivitetsutvikling 2020-2024 

 

 
 

Tabell over viser vekst i aktivitet målt som antall DRG-poeng. Planlagt årlig vekst 1,5 % i 

total DRG, 2 % i antall pol og dag og 0,7 % i antall døgnopphold. 

 

Prosentvis vekst 2020 – 2021 

SSBs befolkningsframskriving for perioden tilsier en forventet befolkningsvekst på om lag 

0,75 % pr. år. Det er dog en rekke momenter i pasientbehandlingen innenfor barn etter 

nyfødtperioden som tilsier en aktivitetsvekst utover 0,75 % i perioden. Dette gjelder særlig 

aktiviteten innenfor barnekreft, allergi & lungesykdommer, nevrologiske sykdommer og 

andre sjeldne, alvorlige og ofte genetiske sykdommer. Klinikken har en sentral nasjonal rolle 

ved innføring av nye avanserte behandlingstilbud innenfor disse fagområdene, og det bidrar 

til en viss sentralisering av slik pasientbehandling. Det legges derfor til grunn en generell 

vekst på om lag 1,5 % pr. år for hele den somatiske virksomheten.  

 

 

Prosentvis vekst hele planperioden 

Ca 4,6 % fra skissert budsjett 2021 til budsjett 2024 

 

Eventuell dreining fra døgn til dag poliklinikk 

Klinikken har i mange år dreid aktivitet fra døgn til dag og poliklinikk. Dreiningen i aktivitet 

den siste 4-årsperioden, dvs. fra 2016 til 2019 viser at antall døgnopphold, bortsett fra en 

registreringsendering fra 2018 til 2019, har vært ganske stabil, mens liggedager øker med 2,7 

%, dagopphold øker med 27 % og poliklinikkaktiviteten med 8,7 %. Kontrasten fra 2014 er 

enda mer markant, slik det framgår av tabell 4 under. 

 

 
 

Tabellen over viser aktivitet i årene 2014-2019, ikke justert for logikkendringer. Reduksjon i 

antall døgnopphold fra 2018 til 2019 skyldes endret registreringspraksis (omgjort til dag og 

pol). 

 

Som vist over planlegger klinikken fortsatt størst økning innenfor dag- og 

poliklinikkbehandling i den kommende planperioden. Dette er nødvendig som følge av 

utviklingen innenfor aktivitet og ventelister for den somatiske virksomheten til klinikken. 

DRG 

Totalt antall DRG-poeng 16 437 16 906 17 160 17 417 17 678 17 943

Aktivitet - somatikk

Antall polikliniske konsultasjoner 34 608 34 847 35 544 36 255 36 980 37 720

Antall døgnopphold 6 455 6 460 6 589 6 721 6 855 6 993

Antall dagopphold 4 998 5 172 5 238 5 275 5 312 5 349

B2023 B2024DRG og AKTIVITET 2019 B2020 B2021 B2022

År Døgnopphold Liggedager Dagopphold Poliklinikk
%- endring 

Døgnopphold

%- endring 

Liggedager

%- endring 

Dagopphold

%- endring 

Poliklinikk

2014                     5 786            33 045                  3 848           27 475 

2015                     5 924            35 387                  4 545           28 324 2,4 % 7,1 % 18,1 % 3,1 %

2016                     5 719            34 868                  5 096           31 838 -3,5 % -1,5 % 12,1 % 12,4 %

2017                     5 835            34 431                  5 461           31 167 2,0 % -1,3 % 7,2 % -2,1 %

2018                     5 896            35 294                  6 098           32 730 1,0 % 2,5 % 11,7 % 5,0 %

2019                     5 003            35 818                  6 454           34 608 -15,1 % 1,5 % 5,8 % 5,7 %

2016-2019 -12,5 % 2,7 % 26,6 % 8,7 %

2014-2019 -13,5 % 8,4 % 67,7 % 26,0 %
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Med dagens finansieringssystem er dette ikke nødvendigvis en «lønnsom vridning» for 

klinikken, og fordrer en samtidig effektivisering av driften.  Endringen er dog i tråd med 

pasientenes behov, og åpenbart riktig for pasient, familie og for samfunnet. Med tiden 

forventes en vridning i finansiering og kostnadstilpasning som gjør denne overgangen mer 

økonomisk bærekraftig samtidig som driftsformen tillater at sengeposter brukes til en 

pasientpopulasjon med stadig mer kompleks sykdom. 

 

 
 

Tabell over viser aktivitet innenfor barne- og ungdomspsykiatrien innenfor Barne- og 

ungdomsklinikken. Endring i aktivitet fra 2019 til 2020 skyldes endring i registreringspraksis 

 

Aktiviteten innen barne- og ungdomspsykiatrien innenfor Barne- og ungdomsklinikken er høy 

og økende. Klinikken har en forventning om å kunne levere aktivitet utover budsjettert 

aktivitet i 2020 vurdert ut fra resultatet for januar måned. I 2019 ble det tilført 3,5 årsverk for 

å styrke tilbudet og sikre fortsatt aktivitetsvekst innenfor feltet. I tråd med at stadig flere 

pasienter med alvorlig og sammensatt somatisk sykdom behandles i klinikken, vil det være 

behov for en videre utvidelse av ressurser innenfor barne- og ungdomspsykiatrien innenfor 

Barne- og ungdomsklinikken i den kommende perioden. Dette følger også av 

prioriteringsregelens føringer om at både kostnader og aktivitet skal øke utover tilsvarende 

vekst innenfor somatikken. Disponible fysiske arealer for virksomheten til barne- og 

ungdomspsykiatrien innenfor Barne- og ungdomsklinikken kan dog være en begrensende 

faktor etter 2021 som ikke er hensyntatt i beregningene over. Gitt begrensningene over utgjør 

den prosentvise veksten i perioden 2 % per år, noe som tilsvarer om lag 6,12 % i planperioden 

2021-2024 slik det fremkommer av tabell 5 over. 

 

Behov for pasientbehandling 

 

 
 

Barne- og ungdomsklinikkens tjenester er etterspurt og økende. På tross av økt 

pasientbehandling i den somatiske virksomheten innenfor Barne- og ungdomsklinikken i 

perioden 2016-2019, jf. tabell 4 over, er antall pasienter som venter på behandling økende 

siden 2017 og i 2019 hadde antall ventende og antall nye ventende en markant økning, jf. 

tabell 6 over.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DRG 

Totalt antall DRG-poeng 2 861 2 424 2 472 2 522 2 572 2 624

Aktivitet - PSYKIATRI

Antall polikliniske konsultasjoner 8 985 7 796 7 952 8 111 8 273 8 439

B2023 B2024PSYKIATRI - DRG og AKTIVITET 2019 B2020 B2021 B2022

År
Antall 

ventende

Antall nye 

ventende

%-endring 

antall 

ventende

%-

endring 

nye 

ventende

2016 9 040                    4 699              

2017 8 268                    4 727              -8,5 % 0,6 %

2018 8 821                    4 539              6,7 % -4,0 %

2019 9 950                    5 074              12,8 % 11,8 %
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6.2 Bemanning for å ivareta aktiviteten 2021-2024 

 

 

 
 

Prosentvis vekst 2020 – 2021 

Den beskjedne bemanningsøkningen slik den fremskrives i tabell 7 over, er tiltenkt å gjelde 

for den somatiske virksomheten. Økning i bemanning innen ABU-BUP etter 

prioriteringsregelen kommer i tillegg. 

 

Klinikkens ambisjoner for planperioden er en stabilisering av årsverksressursene. Målet er å 

redusere omfattende bruk av ekstern innleie og variabellønn som følge av at klinikken har 

blitt styrket med nye årsverk i 2019. Når dreiing av aktivitet fra døgn til dag og poliklinikk 

intensiveres må ressursene omdisponeres tilsvarende for å imøtekomme aktivitetsveksten som 

er skissert for perioden. Likevel vil det være nødvendig med noe vekst i årsverk, som 

konsekvens av at døgnpasientene som klinikken behandler, blir stadig mer komplekse da 

enklere behandlinger flyttes til dag og poliklinikk. Vi har også et særlig behov for bedre 

nasjonal oppfølging og koordinering av nasjonale- og regionale pasientforløp innen, for 

eksempel, transplanterte og hjerteopererte barn. I 2024 vil det være nødvendig med en 

styrking av årsverk som følge av åpningen av protonsenteret på Radiumhospitalet. 

 

Prosentvis vekst hele planperioden 

Om lag 1,15 % fra budsjett 2021 - budsjett 2024 

 

Endring arbeidsproduktivitet i perioden 

Øker med om lag 3,7 % fra budsjett 2021 - budsjett 2024 

 

Tiltak/ forbedringer med effekt på bemanningsvekst 

Klinikken har i skrivende stund ikke noen tiltak som går direkte på å redusere månedslønnet 

bemanning. Dog, har klinikken tiltak for å redusere bruk av variabellønn, som delvis gir 

utslag på årsverk. Klinikken arbeider med tiltak som går på å stagnere bemanningsvekst, jf. 

punkt 4 over og tabell 8 nedenfor, og å frigjøre årsverk som kan omdisponeres til andre 

oppgaver. Klinikken vil med prosjektet «Kloke valg» blant annet søke å identifisere områder 

som man kan gjøre mindre av eller slutte med. Sammen med øvrige prosjekter i 

forbedringsprogrammet som bl.a. trainee og reduksjon i variasjoner i bruk av dag, døgn og 

permisjon vil dette frigjøre arbeidskapasitet til forsterket innsats innen andre områder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Månedsverk totalt 2 019              B2020 B2021 B2022 B2023 B2024
Månedsverk månedslønnede 966 995 998 1 001 1 004 1 010

Månedsverk variabellønnede 57 45 45 45 45 45

Brutto månedsverk 1 023 1 040 1 043 1 046 1 049 1 055

Prosentandel månedslønnede 95,7 % 95,7 % 95,7 % 95,7 % 95,7 %

Prosentandel variabellønnede 4,3 % 4,3 % 4,3 % 4,3 % 4,3 %
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6.3 Forbedret drift (ifht tiltaksområder 2021-2024) 

 

 

 
 

Indikasjonen på nedtrekk av årsverk i tabellen over skal ikke tolkes som nedbemanning, men 

som en stagnasjon av et eventuelt behov for oppbemanning. Ressurser tilsvarende disse 

årsverkene kan ses på som mulighet for omdisponering av stillinger innad i klinikken. 

 

Klinikken har startet med konkret tiltaksarbeid knyttet til budsjett 2021. Tiltakene er i 

skrivende stund ikke konkretisert tilstrekkelig. Klinikken har som ambisjon om å løse 

budsjettutfordringen på 2 % av budsjettrammen, tilsvarende om lag 21 mill. kr., hvert år 

gjennom en kombinasjon av økt aktivitet og reduserte kostnader. Klinikken har parallelt med 

ØLP-prosessen påbegynt arbeidet med investeringsbudsjett 2021, og skal ha en serie med 

styringsgruppemøter for klinikkens forbedringsprogram utover våren. Agendaen her vil være 

å identifisere nye områder som egner seg for å bedre klinikkens kvalitet, effektivitet og 

pasientsikkerhet. 

 

Hovedtrekkene i tiltakene som det er begynt å arbeides med i skrivende stund er:  

 Økt aktivitet ved avansert hjemmesykehus for å frigjøre sengeplasser inne på 

sykehuset 

 Utarbeide standardiserte pasientforløp for bl. a. gastropasienter 

 Effektiv drift ved 5-døgnspost, NB: endrede forutsetninger sammenliknet med budsjett 

2020. Tentativ oppstart ved årsskifte 2020/2021 

 Styrket tidlig diagnose og tidlig persontilpasset medisin gjennom resultater fra 

Nyfødtscreeningen 

 Overvektspasienter – prosjekt pågår nå for bedre samarbeid med 

primærhelsetjenesten. Implementering av resultatet fra prosjektet 

 Reduksjon i kostnader knyttet til prøver som i dag sendes til utlandet 

 Styrke antall behandlings- og forskningsstudier som avansert og til dels «gratis» 

behandling 

Økonomi 

 MNOK

Bemanning 

 Årsverk

Aktivitet 

DRG-poeng

Økonomi 

MNOK

Bemanning 

 Årsverk

Aktivitet 

DRG-poeng

Økonomi 

 MNOK

Bemanning 

 Årsverk

Aktivitet 

DRG-poeng

Økonomi 

MNOK

Bemanning 

 Årsverk

Aktivitet 

DRG-poeng

Tiltak for bedre gjennomføring 1 35 1 35 1,5 50 0,7 23

Tiltak for å begrense økning i 

medikamentkostnadene (4) - Aktiv 

oppgfølging av LIS anbud og 

fullmakter til Sykehusapotekene for 

automatisk bytte til preparat med 

lavest kostnad

1 1 1 1

Variabellønn (9c) - Aktiv oppfølging 

av forskjyvninger for redusere 

variabellønnskostnader

0,43 -0,5 0,43 -0,5

Kunnskap og kompetanseutvikling IKT 

(12a) - Klinikkens 

forbedringsprogram: Forbedring av 

arbeidsflyt

0,3 10 0,3 10

Medisinsk avstandsoppfølging (15) og 

Hjemmebaserte 

spesialisthelsetjenester ved OUS (16) 

- Klinikkens Avansert hjemmesykehus

0,7 25 0,7 25

Øvrige klinikkspesifikke 

forbedringsprogrammer

Tradisjonelle tiltak ifbm. 

Budsjettprosess

12 12 12 12

Pasientområde Anoreksi

Avansert Hjemmesykehus

Sykefraværsprosjektet 1,8 -1,5 1,8 -1,5

Redusere variasjoner i bruk av dag, 

døgn og permisjon

1,6 -1 25 1,6 -1 25

Trainee-ordning 1,7 -2 1,7 -2

Sengepostprosjektet 1 -1 1 -1

Forbedring av arbeidsflyt 1 35

Sum 22,5 -6,0 130,0 21,5 -6,0 95,0 14,5 0,0 50,0 13,7 0 23

2023 20242021 2022

Tiltak Barne- og ungdomsklinikken
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Hvert år utarbeider klinikken en handlingsplan for det inneværende år som vedtas i en bred 

forankret samling med tillitsvalgte og verneombud til stede. Klinikkens mål skissert i 

budsjettskriv 2020 gjelder ikke bare for 2020, men for hele planperioden, og vil være førende 

for hvilke tiltak- og forbedringsområder som det vil arbeides videre med. Klinikken har ikke 

konkrete tiltak for perioden 2022 – 2024, utenom allerede etablerte forbedringsprogram i 

perioden slik som antydet i tabell 8 over. Det skal allikevel være tydelig at klinikkens mål for 

planperioden er: 

 Stabil bemanning 

 Økt omstillingsevne innenfor egne ressurser 

 Aktiviteten skal øke innenfor de tre omsorgsnivåene, hvor hovedvekten av økningen 

skal være innen dagbehandling og poliklinikk 

 Klinikken forventer økt liggetid, grunnet økt kompleksitet i pasientmassen som 

trenger døgnbehandling. Det vil være sentralt å jobbe med tiltak som frigjør 

sengekapasitet 

 Bruken av ekstern innleie og variabellønn skal reduseres sammenliknet med resultat 

2019 

 Fristbrudd skal reduseres 

 Ventetider og ventelister skal reduseres 

 Økt forskningsvirksomhet og økt antall kliniske- og forskningsinitierte studier 

 Sykefraværet skal reduseres (samarbeid med NAV) 

 Arbeidsmiljøet skal bedres (pilotprosjekt med STAMI og NAV) 

 Klinikken skal ha mindre turnover av ansatte hvilket vil bidra til stabilitet i 

ansattgruppen 
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7 Kvinneklinikken 

 

7.1 Aktivitetsutvikling 2020-2024 

 

 
 

Klinikken forventer en vekst på 1 % fra budsjett 2020 til 2021. I dette er det inkludert 

korreksjon for forventet negativt DRG-resultat på 77 DRG hos Reproduksjonsmedisinsk 

avdeling i 2020, slik at forventet vekst fra prognose er 1,3 %. For hele planperioden forventes 

en vekst på 5,6 % fra budsjett 2020. Periodens endring i pasientbehandling/etterspørsel er 

basert på SSBs prognoser for fødsler og befolkningsvekst samt forventede nye, kommende 

krav til fødselsomsorgen. 

 

For Fødeavdelingen er det lagt til grunn Statistisk sentralbyrå sin prognose med forutsetning 

om lav fruktbarhet, som i 2021 forventer en økning i antall fødsler i Oslo på 1,5 %. For hele 

perioden forventes en økning i fødsler på 6,3 %. Dette gir et plantall for fødsler i OUS på 

10 160 i 2024. De nye årlige nasjonale veilederne pålegger samtidig avdelingen nye oppgaver 

i stort volum, slik at arbeidet rundt hvert svangerskap og hver fødsel øker. I forslaget til ny 

nasjonal veileder som nå er på høring, er det anbefalinger om tidligere overtidskontroller, 

flere kontroller hos kvinner med tidligere premature fødsler og nye placentakontroller. Dette 

kan gi flere tusen kontroller per år for fødende bare på OUS. Dette vil sprenge nåværende 

kapasiteten på poliklinikken, - både arealer og bemanning. Det er i planen lagt til grunn at 

netto økning i konsultasjoner på poliklinikken vil være til 20 % i perioden. Avdelingen 

forventer at induksjonsraten vil fortsette å øke, og at dette øker liggetiden i fødsel. Dette er 

svært ressurskrevende, og vil gi behov for større arealer, inkludert flere fødestuer pga lengre 

liggetid ifb med fødsel. I Danmark er induksjonsraten 60 %.  

 

Presset på tilhørende Fostermedisinsk avdeling vil øke ytterligere de nærmeste årene (dog noe 

mindre), med flere fødende, økende kompleksitet og mer patologi. Det er i snitt mer arbeid 

knyttet til hver konsultasjon enn det var for noen år siden, - spesielt har funn av misdannelser 

og arbeid med dette økt. Avdelingens takster er lite differensierte, og fanger ikke opp 

endringen i tyngden på konsultasjonene. Imidlertid forventes DRG-vekten per konsultasjon å 

øke i perioden. Det er lagt til grunn samme aktivitetsvekst i SHO som ved beregning av 

økning i antall fødsler de neste årene. Det er minimalt av aktiviteten som kan reduseres, og 

med nåværende arbeidspress tilsier dette at bemanningen må økes for å kunne møte 

aktiviteten (samt i vareta eksisterende). Avdelingen legger til grunn at muligheter for 

billedlagring kommer på plass i løpet av perioden. System for lagring av ultralydbilder vil øke 

kvaliteten på utredningen hos denne pasientgruppen og kan potensielt også være 

ressursbesparende på sikt.  

 

For Gynekologisk avdeling er det tatt utgangspunkt i SSBs prognoser befolkningsvekst for 

kvinner i alderen 20-64 år ved vurdering av behov for og planlegging av økt aktivitet. I 

planperioden har avdelingen forutsatt en vekst på 4,1 %. Per i dag har gynekologisk avdeling 

ingen ledige stuer til en slik økning (ca 200 operasjoner i året). Pga begrenset areal må det 

derfor planlegges operasjoner og poliklinikk på ettermiddager i uka. Dette vil kreve tilhørende 

økning i støtteressurser hos operasjon og anestesi.  

DRG 

Totalt antall DRG-poeng 22 737 23 122 23 349 23 716 24 062 24 419

Aktivitet - somatikk

Antall polikliniske konsultasjoner 85 116 84 626 86 290 88 345 90 379 92 423

Antall døgnopphold 22 188 22 297 22 586 22 913 23 215 23 529

Antall dagopphold 3 128 3 265 3 325 3 385 3 445 3 505

B2023 B2024DRG og AKTIVITET 2019 B2020 B2021 B2022
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Både pasienter og kirurger krever i økende grad bruk av moderne teknologi. Gynekologisk 

avdeling har ifb med investeringsbudsjett ytret ønske om og behov for mulighet til å gjøre 

robotkirurgi, slik alle andre regionale gynekologiske avdelinger kan.  Robotkirurgi gir både 

bedre oversikt og presisjon. Én slik stue (økt) per uke vil kunne dekke store deler av det nye 

operasjonskapasitetsbehovet, samtidig som det har store fordeler for avdelingens 

pasientgruppe. Man ønsker å tilby pasientene mindre invasiv kirurgi ved å unngå en del åpne 

operasjoner hos pasienter med betydelig forstørret livmor og/eller muskelknuter. 

Gynekologisk avdeling har et økende antall pasienter med avansert endometriose. Disse 

operasjonene er tidskrevende, og bruk av robot kan medføre kortere operasjonstid 

sammenliknet med laparoskopi for disse pasientene.  

 

For Reproduksjonsmedisinsk avdeling er det ikke lagt til grunn noen økning i aktivitet til tross 

for befolkningsvekst og at loven i planperioden vil åpne for nye behandlingstilbud, som for 

eksempel eggdonasjon. Man forventer imidlertid at antall polikliniske besøk per behandling 

vil kunne reduseres og at dette frigir nødvendig kapasitet. Kvaliteten på behandlingen er økt, 

antall OPU (ovarial pick-up) synkende, - samtidig som antall vellykkede forsøk øker. 

 

7.2 Bemanning for å ivareta aktiviteten 2021-2024 

 

 

 
 

Rett fremskrevet vil en tilhørende og tilsvarende bemanningsvekst i planperioden, gi en vekst 

på 5,6 %, dvs fra budsjetterte 682 årsverk i 2020 til 720 brutto årsverk i 2024.  

 

Det vil være behov for å styrke bemanningen på alle avdelinger det planlegges økt aktivitet, 

men med tiltak mener klinikken det kan være mulig å gjennomføre med en økning fra 682 til 

kun 694 årsverk, dvs 1,7 %, hvorav kun 0,2 % i 2021.  

 

Dette vil gi en endret arbeidsproduktivitet på 3,9 % i planperioden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Månedsverk totalt 2 019              B2020 B2021 B2022 B2023 B2024
Månedsverk månedslønnede 621 637 644 655 665 675

Månedsverk variabellønnede 49 45 45 45 45 45

Brutto månedsverk 670 682 689 700 710 720

Prosentandel månedslønnede 93,4 % 93,5 % 93,6 % 93,7 % 93,8 %

Prosentandel variabellønnede 6,6 % 6,5 % 6,4 % 6,3 % 6,2 %

Identifiserte tiltak 6 7 7 7

Brutto månedsverk etter tiltak 683 687 690 694
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7.3 Forbedret drift (ifht tiltaksområder 2021-2024) 

 

 

 
 

Med en planlagt aktivitetsøkning på kun 5,6 % i planperioden 2021-2024, og et 

effektiviseringskrav på 2 % per år, er det tydelig at effektiviseringskravet må løses delvis via 

kostnadskutt. Dette oppleves svært krevende. Store kutt i variabel lønn og innleie er allerede 

innarbeidet i budsjett for 2020.  Klinikken har ikke store varekostnader, og størstedelen av 

klinikkens utgifter er til bemanning. I 2019 var det flere saker om arbeidspress på 

Fødeavdelingen i media, og klinikken har hatt saker både hos Arbeidstilsynet og 

Fylkesmannen. Økende kvalitetskrav i fødselsomsorgen gjør det vanskelig å se for seg 

bemanningsreduksjon. Det er heller ikke identifisert noen tilbud man kan kutte som vil gi 

større kostnadskutt enn inntektstap.  

 

Budsjettåret 2021 er aktivitetsveksten ift budsjett lavest i perioden. Rene kostnadsreduserende 

tiltak må derfor utgjøre en større andel av tiltakene, og dette er vanskelig. Klinikken 

redesigner det tidligere prosjektet for å redusere bemanningskostnader og ressursbruk. 

Klinikken planlegger delprosjekter for å sikre rekruttering (unngå dyre variable kostnader), 

oppgaveglidning (riktig kompetanse til oppgavene) og ytterligere rutiner og 

kompetanseøkning for bedre bemanningsplanlegging. Med nåværende plan har klinikken 

tiltak for ca 60 % av kravet tilhørende budsjett 2021.  

 

Videre i planperioden må klinikken redusere /slutte med aktiviteter som ikke hører/må høre til 

spesialisthelsetjenesten, slik at man får tilstrekkelig kapasitet til nye fødsler, nødvendige 

kontroller iht nye retningslinjer og de stadig mer kompliserte svangerskapene.  

Fødeavdelingen ser for seg at gjennomsnittlig liggetid reduseres ved at noe av nåværende 

døgnbehandling skjer poliklinisk samt hjemme (syke gravide, induksjoner). Det er ønskelig at 

kommunehelsetjenesten, som bygger opp sin jordmorkompetanse og stab, overtar en større 

andel av svangerskaps- og barselkonsultasjonene. Endringsprosessene vil kreve utstrakt 

samarbeid med primærhelsetjenesten. Tidligere hjemreise med tidligere kortere liggetid fra 

barsel kan frigi noen senger på barselhotellet, og kompensere noe for økt liggetid ifb med 

selve fødselen. Dersom man ikke får til dette, kan man forvente en større aktivitetsvekst og 

bemanningsvekst enn det som er lagt til grunn i tabellen, - spesielt poliklinisk.  

 

Behovet for sykepleiere og jordmødre vil øke i perioden sammen med kompleksiteten i 

pasientgruppen. Kompetanseutvikling hos eksisterende personell blir viktig, og at ansattes 

kompetanse brukes på rett sted. 

 

Hos Gynekologisk avdeling legges det til grunn at økningen skjer som dagbehandling og 

poliklinikk, dvs at man får en relativ forskyvning av aktivitet fra døgn- til dag og poliklinisk 

behandling.  

 

Økonomi Bemanning Aktivitet Økonomi Bemanning Aktivitet Økonomi Bemanning Aktivitet Økonomi Bemanning Aktivitet

Dreining døgn ti l  dag pol ./hj.syke 1,7              2,0                 -              1,7             2,0                  -            1,7             2,0                 -             1,7             2,0                 -            

Økt aktivi tet uten ti l svarende økning i  

bemanning 2,2              2,5                 328              3,5             4,0                  360           3,5             4,0                 340            3,5             4,0                 351           

Rekruttering 1,0              -                 -              1,0             -                 -            -             -                 -             -             -                 -            

Turnusplanlegging 0,9              1,0                 -              0,9             1,0                  -            0,9             1,0                 -             0,9             1,0                 -            

Oppgavegl idning 0,5              -                 -              0,5             -                 -            -             -                 -             -             -                 -            

Andre mindre pros jekter 1,0              -                 -              1,0             -                 -            1,0             -                 -             1,0             -                 -            

Sum               7,3                  5,5            328,3              8,6                   7,0         360,1              7,1                  7,0          339,6              7,1                  7,0         350,6 

2024

Tiltak KVI

2021 2022 2023
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Videre forutsettes det at det ikke blir noen vekst i årsverk i administrative støttetjenester.  

 

Hovedstrategien til klinikken er altså å øke aktiviteten uten tilsvarende økning i bemanning 

samtidig som mest mulig aktivitet vris fra døgn til dag/pol og videre til primærhelsetjenesten. 

Oppsummert har klinikken planer for ca 64 % av effektiviseringskravet i planperioden. Det er 

på nåværende tidspunkt vanskelig å se hvordan det resterende skal realiseres, men klinikken 

vil jobbe videre for å finne løsninger som svarer til effektiviseringsbehovet.  
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8 Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon 

 

 

8.1 Aktivitetsutvikling 2020-2024 

 

 
 

Klinikken estimerer en aktivitetsvekst på om lag 1,5 % i året i perioden. Dette begrunnes 

under i avdelingsvise kommentarer.  

 

Merk at det er usikkerhet rundt fremtidige tall for robotassisterte radikale prostatectomier i 

forbindelse med at Østfold etter all sannsynlighet får kirurgirobot i løpet av 2020, se 

detaljering senere. 

 

Avdeling for gastro- og barnekirurgi 

Kreftoperasjoner utgjør størstedelen av elektiv kirurgi og antall operasjoner vil øke 

tilsvarende økning i eldre del av befolkningen i perioden. I tillegg vil nye pasientgrupper få 

tilbud om kirurgisk behandling som følge av bedret tilbud for eldre pasienter med 

sammensatte diagnoser og forhøyet risiko.  Sentralisering av kompleks kirurgi som HIPEC 

(nasjonal tjeneste) og HPB-kirurgi vil gi økning i pasientantall. Eksempelvis var 8 % av alle 

operasjoner på HPB-RH i 2018 pasienter fra andre regionale helseforetak. 14 % av alle 

pasienter på MDT-møter (multi disiplinære team-møter) var fra andre regionale helseforetak. 

 

Det arbeides med å effektivisere forløpene med innføring av prepoliklinikk og 

sammedagskirurgi, men omleggingen krever arealer til dagbehandling og poliklinikk. AGK 

har nå prepoliklinikk og sammedagskirurgi for cirka 70 % av våre pasienter, det er et 

uutnyttet potensial på 30 % som ikke lar seg hente ut før klinikken får disponere mer areal til 

poliklinikk og sammedag.     

 

For barnekirurgi på Rikshospitalet er hovedutfordringen lange ventelister og høy strykprosent 

grunnet øyeblikkelig hjelp, både egen og transplantasjon. Rikshospitalet har ingen dedikert 

øyeblikkelig hjelp-stue og akutt barnekirurgi og transplantasjoner fører til strykning av 

elektive pasienter.  

 

Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer 

Klinikken har identifisert at flere pasienter vil kunne behandles på poliklinikk og dagenhet. 

Dette vil gi rom for en forventet økning i antall kompliserte pasienter på sengepost grunnet 

økende sentralisering av sjeldne, alvorlige sykdommer. Stadig utvikling av nye biologiske 

behandlinger vil holde medikamentkostnadsnivået oppe selv om vi får biosimilars som er 

rimeligere enn originalproduktene. Færre hudpasienter trenger lysbehandling, dette vil 

frigjøre sykepleieressurser og rom på Villa Derma som vil utnyttes til annen poliklinisk 

virksomhet for å ta unna lange ventelister.  

 

Avdeling for transplantasjonsmedisin   

Vi regner med at Donasjon etter hjertedød (cDCD) vil bli godkjent og tillatt i løpet av 2019, 

noe som vil kunne øke tilgangen til organer med anslagsvis 10-15 %, mot slutten perioden 

DRG 

Totalt antall DRG-poeng 39 625 41 266 41 882 42 471 43 169 43 854

Aktivitet - somatikk

Antall polikliniske konsultasjoner 100 624 104 487

Antall døgnopphold 14 171 14 146

Antall dagopphold 16 887 17 134

Må vurderes senere

B2023 B2024DRG og AKTIVITET 2019 B2020 B2021 B2022
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opp mot 20 %.  Men dette vil også medføre økte kostnader relatert spesielt til merarbeid for 

transplantasjonskoordinatorer og donorteam.   

 

En annen endring som vil komme fra 2021 og utover er leverperfusjon av marginale levere.  

Ved ex-vitro testing med perfusjonsmaskin er det sannsynlig at man kan bruke organer av 

«borderline» kvalitet som ellers ikke ville bli brukt. Et konservativt anslag på antall 

perfusjoner pr år er ca 10, av disse kan man oppnå å transplantere 50-60%. Hver perfusjon vil 

koste 40-50.000 kroner og kreve ekstra personellinnsats.   

 

 
 

Avdeling for urologi 

Avdelingen har siste år måttet bruke eksterne tilbydere av urologisk tjenester i Oslo for å 

ivareta tidsfrister. Ettersom kompetansen og ressursene i avdelingen bygges opp vil dette 

kunne tas tilbake. Pasientstrømmen rundt prostatacancer i regionen er i endring, slik at Oslo 

universitetssykehus HF nå opererer færre pasienter fra andre sykehus. De fleste sykehus i 

Helse Sør-Øst RHF har nå tilgang på robot. Dette har redusert antallet robotinngrep i 

avdelingen noe, og denne reduksjonen vil trolig fortsette. Nye behandlingsformer for 

lokalbehandling av tidlig prostatakreft (HiFU)er kun tilgjengelig ved Oslo universitetssykehus 

HF og vil kunne holde igjen reduksjonen, likeledes utvikling av metastasekirurgi for 

prostatacancer.  

 

Pasientstrømmen innen kirurgisk behandling av urologisk kreft er svært usikker og vil måtte 

følges nøye. Innkjøpsavdelingen har nylig opplyst at Østfold er i prosess for å anskaffe robot 

og Østfoldpasientene utgjør i dag ca 1/3 av alle radikale prostatakreftoperasjoner (RALP). En 

del av disse vil sannsynligvis fortsatt bli henvist til behandling i OUS, men etter hvert som 

kompetansen i Østfold bygges opp, vil de håndtere de fleste pasienter med RALP selv. Vi 

estimerer at denne effekten først slår inn i 2021, men kan komme allerede ultimo 2020. Dette 

vil gi en betydelig reduksjon i inntekt som vist under og vil kunne kreve omstillinger. Denne 

kunnskapen er ny for klinikken og vi må bruke tid på å lage tiltak og ev. endrede 

bemanningsplaner.  

 

 

Organ Budsjett 2020 2021 2022 2023 2024

Pancreas 20 20 20 20 20

Lever 108 114 115 118 122

DCD 6 10 10 12 15

Leverperfusjon 0 2 3 4 5

HepC-postive 5 5 5 5 5

Avdød 97 97 97 97 97

Nyre 262 268 272 277 277

Living 79 80 80 80 80

Avdød 171 171 171 171 171

DCD 12 17 21 26 26
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8.2 Bemanning for å ivareta aktiviteten 2021-2024 

 

 
 

Avdeling for gastro- og barnekirurgi 

HPB-kirurgi vil, grunnet økt aktivitet og som flaskehals i utdanning, ha behov for å øke med 

en LiS-stilling i perioden. På Ullevål vil det måtte gjøres en avklaring mot andre fagområder 

for å unngå bemanningsøkning, spesielt gjelder dette gastromedisin og traumatologi.  

 

Avdeling for transplantasjonsmedisin   

Transplantasjonskoordinatortjenesten vil måtte involveres tungt i utviklingstrekkene nevnt 

under Aktivitetsutvikling. Samtidig står avdelingen overfor et generasjonsskifte av større 

dimensjoner idet det er en opphopning av medarbeidere rundt eller over 60 år. Økt antall 

oppgaver, arbeidsbelastning, total vaktbelastning tilsier at transplantasjonskoordinatorgruppen 

må utvides.  Etter avdelingens syn gjøres dette best ved tilsetting av «trainees». Dersom 

volumøkningen slår inn som planlagt for perioden vil sengepost transplantasjon også måtte 

påregne en mindre bemanningsøkning. Mulighet for arealer til driftsendringer og overgang til 

dagbehandling vil være en forutsetning for at bemanningen på sengepost for nyre og 

gastroenterologi kan holdes konstant.  

 

Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer 

Seksjon for klinisk immunologi og infeksjon driftes i dag av fire overleger og med fortsatt 

økning i pasienter og tilsynsfunksjoner vil vi måtte forvente å øke med en stilling for å ivareta 

drift i løpet av perioden.  

Avdeling for urologi 

Stor usikkerhet rundt fremtidig aktivitet gjør bemanningsberegning vanskelig og ytterligere 

komplisert av usikkerhet rundt flytt og endring til prostatakreftsenter på Radiumhospitalet fra 

2024. Endelig konkretisering av drift nytt Radiumhospital og avklaring av pasientvolum fra 

Østfold nærmeste år vil gjøre det mulig med konkrete estimater og ressursbehov. 

Mottaksfunksjonen på Aker vil frafalle ved flytt til Radiumhospitalet, dette utgjør i dag åtte 

årsverk.  
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Estimal antall RALP fra Østfold 

2020

2021

2022

2023

2024

Månedsverk totalt 2 019              B2020 B2021 B2022 B2023 B2024
Månedsverk månedslønnede 960 952 957 957 957 949

Månedsverk variabellønnede 79 82 82 82 82 82

Brutto månedsverk 1 039 1 034 1 039 1 039 1 039 1 031

Prosentandel månedslønnede 92,1 % 92,1 % 92,1 % 92,1 % 92,0 %

Prosentandel variabellønnede 7,9 % 7,9 % 7,9 % 7,9 % 8,0 %
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8.3 Forbedret drift (ifht tiltaksområder 2021-2024) 

 

 
 

Krav om 2 % av rammen i 2019 tilsvarer ca. 23,5 MNOK i effektivisering årlig. Økt aktivitet 

uten tilsvarende bemanningsvekst er klinikkens hovedområde for effektivisering, men dette er 

ikke tilstrekkelig for å oppfylle kravet.  

 

For å klare en økt aktivitet på om lag 1,5 % i året krever det kontinuerlig forbedring av 

operasjonsdrift, poliklinikk og sengepostdrift.  

 

For budsjett 2020 er klinikken godt i gang med å arbeide med klinikkens forbedringsprogram. 

Det er identifisert to store områder som klinikken fokuseres på våren 2019; «Kodekvalitet i 

KIT» og «Fra døgn til dag på Rikshospitalet». Utover dette vil klinikken arbeide videre med å 

identifisere kostnadsreduserende tiltak i fortløpende og spesielt i budsjettprosessen. 

 

Kodekvaliteten i klinikken vurderes som god, men vi har stor andel ISF i inntektsgrunnlaget. 

Vi forventer at systematisk arbeid og standardisering i klinikken gir positiv økonomisk effekt. 

Mer effektiv bruk av personalressursene er avhengig av en endring til mer dagbehandling og 

poliklinikk. Mange enheter er for små til selv å drifte dagenheter, man vil også 

erfaringsmessig få lite effekt av en slik enhet som en del av en sengepost. Klinikken 

gjennomgår aktivitet på Rikshospitalet i RHI og ATX. Det vil være mulig å gjøre mindre 

forbedringer i driften her, men større effekter som kan gjelde for flere avdelinger vil være 

avhengig av en samlet gjennomgang og omfordeling av arealer på Rikshospitalet.  

 

Akerflytt Urologi ved nytt Radiumhospital 2024.  

Klinikken har i flere år lagt til grunn at døgnvirksomheten i urologi flyttes fra Aker til 

Ullevål. Helårseffekten av tiltaket er tidligere beregnet til 6,4 millioner kroner for vår klinikk, 

og har også gunstige effekter for andre klinikker. Dette gjelder spesielt Akuttklinikken og 

Klinikk for radiologi og nukleærmedisin. Effekten forklares ved kostnader til drift av 

akuttmottak, beredskap og vaktordninger. Flytt av døgnaktivitet fra Aker er også en viktig 

forutsetning for å lage et elektivt kirurgisk senter. Et slikt driftskonsept må rendyrkes for å 

være funksjonelt og nåværende blanding med ordinær døgndrift vanskeliggjør effektiv drift. 

 

Dersom karkirurgi flytter i 2020, vil deres deltakelse i felles 8-delt tilstedevaktordning for LIS 

måtte erstattes fullt ut (tre leger) for å ivareta tilstrekkelig dagtid for LIS og overleger i 

urologi. En midlertidig bruk av eksisterende personell i vaktordningen er ikke en aktuell 

løsning fordi det vil medføre tap av dagtid og dermed redusert kapasitet. Et flytt til Ullevål for 

KAR og URO vil også muliggjøre at flere LISleger kan delta i en generell kirurgisk 

vaktordning der. 

 

  

Økonomi Bemanning Aktivitet Økonomi Bemanning Aktivitet Økonomi Bemanning Aktivitet Økonomi Bemanning Aktivitet

Økt aktivi tet uten ti l svarende 

bemanningsøkning

           9,20             12,79          14,94          21,31 

2023 20242021 2022
Tiltak KIT Klinikk
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9 Kreftklinikken 

 

9.1 Aktivitetsutvikling 2020-2024 

 

 
 

Kreftklinikken forventer en underliggende aktivitetsutvikling mot 2021 og årene etter som er 

noe over befolkningsutviklingen. Det henger sammen med flere forhold: 

 Kreftinsidensen forventes å øke med om lag 2 % årlig 

 Det forventes særskilt vekst i utvalgte behandlinger med stor ressursbruk som 

behandling av akutt leukemi pga. nye behandlingsmuligheter, CAR-T-behandling ved 

akutt lymfoblastisk leukemi, og flere allogene stamcelletransplantasjoner 

 Persontilpasset medisin for kreftpasienter vil trolig medføre en særskilt vekst i 

pasientbehandlingen i OUS 

 

På den andre siden skal kreftbehandlingen i Oslo sykehusområde delvis overføres fra Oslo 

universitetssykehus til Lovisenberg Diakonale sykehus og Diakonhjemmet sykehus, noe som 

medfører en lavere vekst enn vi ellers ville hatt. Vekst justert for denne overføringen er vist i 

tabellen under.  

 

 
 

Overføringen tilsvarer i underkant av 1800 DRG-poeng, 15750 polikliniske konsultasjoner og 

rundt 400 innleggelser ved full overføringen. Det er her lagt til grunn at 30 % overføres i 

2020, ytterligere 60 % i 2021 og de siste 10 % i 2022.  

 

9.2 Bemanning for å ivareta aktiviteten 2021-2024 

 

 
 

Overføringen av aktivitet til Diakonhjemmet og Lovisenberg tilsvarer om lag 35 årsverk for 

Kreftklinikken. Disse er trukket fra i årene 2021-2023 med 30, 60 og 10 %. For øvrig er 

underliggende bemanningsvekst lagt på halvparten av den underliggende aktivitetsveksten 

(0,95 %) med forutsetning om ytterligere omlegging til dag- og polikliniske behandling og 

effektivisering i stråleterapi. Også utvidelse av tilbudene om hjemmebehandling og 

hjemmesykehus vil legge til rette for at aktivitetsveksten kan skje uten tilsvarende vekst i 

bemanning.  

 

DRG 

Totalt antall DRG-poeng 31 475 32 218 32 833 33 459 34 098 34 748

Aktivitet - somatikk

Antall polikliniske konsultasjoner 189 311 194 500 198 605 202 727 206 864 211 085

Antall døgnopphold 5 599 5 700 5 801 5 904 6 009 6 115

Antall dagopphold 8 593 8 700 8 700 8 700 8 700 8 700

B2023 B2024DRG og AKTIVITET 2019 B2020 B2021 B2022

DRG 

Totalt antall DRG-poeng 31 475 32 218 32 314 31 876 32 308 32 924

Aktivitet - somatikk

Antall polikliniske konsultasjoner 189 311 194 500 193 879 188 452 190 722 194 614

Antall døgnopphold 5 599 5 700 5 677 5 528 5 585 5 684

Antall dagopphold 8 593 8 700 8 700 8 700 8 700 8 700

DRG og AKTIVITET, JUSTERT FOR OVERFØRING I OSLO SO 2019 B2020 B2021 B2022 B2023 B2024

Månedsverk totalt 2 019              B2020 B2021 B2022 B2023 B2024 Endring 2020-2024
Månedsverk månedslønnede 1 369 1 384 1 393 1 388 1 419 1 448 64

Månedsverk variabellønnede 57 53 54 54 55 55 2

Brutto månedsverk 1 426 1 437 1 446 1 442 1 473 1 503 66

Prosentandel månedslønnede 96,0 % 96,3 % 96,3 % 96,3 % 96,3 % 96,3 %

Prosentandel variabellønnede 4,0 % 3,7 % 3,7 % 3,7 % 3,7 % 3,7 %
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Opptrapping av bemanning til et nytt protonsenter er lagt inn fra 2021-2024, i tråd med 

forutsetningene i forprosjektrapporten for nytt klinikkbygg og protonsenter Her ligger det 

inne 6 årsverk i 2021, ytterligere 3 i 2022 og 20 årsverk i 2023. I 2024 er netto effekt av 

etableringen av protonsenteret 16 årsverk slik at samlet økning er 46 årsverk i perioden. Det 

er foreløpig ikke lagt inn bemanning for drift av forskningsgantryet i det nye protonsenteret. 

Grunnbemanningen vil være på om lag 6 årsverk. Dette krever finansiering som en 

kjernefasilitet og er ikke lagt inn i bemanningstallene i tabellen under.   

 

 
 

Etablering av nye strålebehandlingssentra i regionen forventes ikke før i 2024/2025 med 

Sykehuset Telemark først og Vestre Viken deretter. Det forventes ikke at dette påvirker 

behovet for strålebehandling ved OUS i denne planperioden.  

 

Klinikken vil ha en særskilt vekst i eksternt finansierte prosjekter i planperioden. Dette gjelder 

også årsverk. Spesielt gjelder dette en ny kjernefasilitet for eksperimentell celleterapi og 

satsningen på persontilpasset kreftbehandling.  

 

 
 

 

9.3 Forbedret drift (ifht tiltaksområder 2021-2024) 

 

 
 

Kreftklinikken legger til grunn en aktivitetsvekst på om lag 2 % i hele planperioden. Veksten 

vil være større i poliklinisk behandling enn for innlagte pasienter. Bemanningsvekst for å 

håndtere aktivitetsveksten er lagt som om lag 1 % for hele planperioden. Det er flere 

forutsetninger for at dette skal være mulig. Noen av de viktigste listes opp under:  

- Færre strykninger til operasjon (Avdeling for gynekologisk kreft) 

- Øke andelen sammedagskirurgi (Avdeling for gynekologisk kreft), vil redusere antall 

liggedøgn i sengeposten 

- Redusert gjennomsnittlig liggetid (Avdeling for kreftbehandling), frigjør kapasitet i 

sengepostene 

Overføring til DS og LDS

Månedsverk totalt 2 019              B2020 B2021 B2022 B2023 B2024 Endring 2020-2024
Månedsverk månedslønnede 0 -11 -21 -4 0 -35

Månedsverk variabellønnede 0

Brutto månedsverk 0 0 -11 -21 -4 0 -35

Opptrapping proton

Månedsverk totalt 2 019              B2020 B2021 B2022 B2023 B2024 Endring 2020-2024
Månedsverk månedslønnede 0 6 3 21 16 46

Månedsverk variabellønnede 0

Brutto månedsverk 0 0 6 3 21 16 46

Eksternt finansierte

Månedsverk totalt 2 019              B2020 B2021 B2022 B2023 B2024
Månedsverk månedslønnede 269 296 303 311 311 311

Økonomi Bemanning Aktivitet Økonomi Bemanning Aktivitet Økonomi Bemanning Aktivitet Økonomi Bemanning Aktivitet Økonomi Bemanning Aktivitet

Opptrapping av antal l  pa l l iative senger, AKB 0 0 50 0 0 50

Færre s trykninger ti l  operas jon, GKR 0 0 10 0 0 10

Øke andel  sammedagskirurgi , GKR 0 0 0 0 0 0

Ti l tak for å  begrense økning i  medikamentkostnadene 10 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0

Effektivisere dri ften av sengepostene gjennom redusert 

l iggetid

0 0 0 0 0 0

Frigjøre kapas i tet i  sengepostene gjennom utvidelse av 

ti lbudene om hjemmebehandl ing og hjemmesykehus

0 0 0 0 0 0

Økt aktivi tet uten ti l svarende vekst i  bemanning 0 0 300 0 0 300 0 0 300 0 0 300 0 0 300

Omlegging ti l  haploidentiske givere ved a l lo-tx 4 0 0 3 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0

Flere sykepleierkonsultas joner, GKR 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Økonomiske effekter av personti lpasset kreftbehandl ing

Effektivisering i  s trå leterapi

2023 20242020 2021 2022
Tiltak KRE
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- Utvide tilbudet om hjemmebehandling (Avdeling for kreftbehandling), frigjør 

kapasitet i sengepostene, men pasientene skal fremdeles håndteres av helsepersonell 

- Utvide tilbudet om hjemmesykehus (Avdeling for blodsykdommer), frigjør kapasitet i 

sengeposten, men hjemmesykehuset krever bemanning  

- Effektivisering i stråleterapi gjennom nye maskiner og nytt doseplanleggingssystem 

 

Andre viktige områder det skal arbeides med mot budsjett 2020 er: 

- Opptrapping av antall palliative senger i Avdeling for kreftbehandling. Her må det 

blant annet vurderes bedret kvalitet, økte inntekter og økte kostnader 

- Muligheter for reduserte medikamentkostnader som følge av nytt anbud for 

kreftlegemidler, reduserte medikamentkostnader som følge av riktig bruk av 

antibiotika, muligheter for reduserte kostnader som følge av riktig pasientbehandling 

(start/stoppkriterier for behandling) 

- Omlegging til haploidentiske givere for pasienter som skal ha allogen 

stamcelletransplantasjon. Hva er erfaringene så langt, og hva antas å være mulig i 

2021.  

- Økonomiske effekter ved satsning på persontilpasset kreftbehandling. Medikamentene 

som gis til pasienter som inkluderes i kliniske studier i denne satsningen gis gratis fra 

legemiddelindustrien, men satsningen medfører også en betydelig ekstra ressursbruk 

 

I de siste årene i planperioden vil forberedelser til nytt klinikkbygg og protonsenter være 

svært viktig for kreftklinikken. Planlegging av effektiv drift og realisering av gevinster ved 

drift i nytt bygg blir hovedområdene for klinikkens forbedringsarbeid i denne perioden.  

 

I notat om driftsøkonomiske konsekvenser for nytt klinikk- og protonbygg på 

Radiumhospitalet (delrapport til forprosjektfase, 11. oktober 2019) er det lagt til grunn av 

2024 ville være første hele driftsår for de nye byggende på Radiumhospitalet. Innflytting og 

ibruktakelse vil nå først skje i 2024, slik at første hele driftsår vil være i 2025. Gevinster ved 

nye bygg vil dermed forskyves noe i tid og driftsgevinstene vil i hovedsak komme fra 2025.  

 

De viktigste gevinstene ved de nye byggene er økt kvalitet for pasienter, pårørende og ansatte. 

Økte kvalitet skal også oppnås ved at behandlingen for prostatakreftpasienter og 

brystkreftpasienter samles på Radiumhospitalet når de nye byggene står ferdig.  

 

Nye bygg på Radiumhospitalet legger til rette for effektivisering. Klinikken har over lang tid 

hatt en dreining fra døgnbehandling til poliklinisk behandling for kreftpasienter. De nye 

byggende gir økt kapasitet for poliklinikk og dagbehandling som legger til rette for en 

ytterligere dreining. I tillegg vil de nye arealene gi en større effektivitet i den polikliniske 

behandlingen gjennom standardisering av rom og grunnlag for bedre utnyttelse av utstyr.  

 

Samling av behandlingen av bryst- og prostatakreftpasienter gir grunnlag for forenkling av 

logistikken for disse store pasientgruppene i tillegg til at større fagmiljøer gir økt kvalitet og 

mer enhetlig behandling.  
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10 Hjerte-lunge og karklinikken 

 

 

10.1 Aktivitetsutvikling 2021-2024 

 

 
 

Klinikken skisserer en aktivitets vekst på ca 2,5%  i antall pasientbehandlinger  fra 2020-

2021.  

 

De to største endringene i HLK vil fortsatt være en moderat økning i kateterbasert behandling 

av aorta (TAVI)- og mitralklaffesykdom (MitraClip) og i ablasjonsbehandling av atriale og 

ventrikulære arytmier. Det forventes utflating eller noe fall i antall pasienter til hjertekirurgi, 

men ressursbehovet vil ikke falle tilsvarende pga økende andel kompleks hjertesykdom, 

inklusive økt bruk mekanisk pumpe ved hjertesvikt. Det forventes flere operasjoner for 

avansert aortasykdom og disse inngrepene bør av hensyn til kvalitet sentraliseres til OUS.  

 

I langtidsperioden vil antall til åpen kirurgi mulig reduseres ytterligere med 70 pasienter. 

Dette tallet er imidlertid usikkert og svært mye er avhengig av nye Guidelines som 

presenteres i august 2020. Antall pasienter som vil få LVAD dvs mekanisk hjertepumpe vil 

mest sannsynlig øke i årene fremover med ca 8 pasienter i 4 årsperioden . Det samme gjelder 

antall lungetransplantasjoner dersom det åpnes for  «donores after cardiac death»  DcD. Her 

vil det bli en moderat økning med ca 3-5 pasienter i året. 

 

Forekomsten av koronarsykdom er rimelig stabil og selv om PCI er startet ved Ahus, 

forventes et stabilt nivå av antall PCI ved OUS fordi antall eldre er økende og i tillegg 

kommer en befolkningsvekst.  

Venteliste knyttet til pasienter med behov for ablasjoner er økende, og LHL klinikken har 

ikke mulighet til å øke tilbudet til denne pasientgruppen.  Tilbudet ved OUS må derfor utvides 

de neste årene med ca 160 pasienter pr år . Total aktivitetsvekst i klinikken forventes å bli  ca 

7% ved HLK neste 4 år.  

Det vil være god driftsøkonomi å etablere enten et nytt ablasjons-laboratorium ved HLK neste 

4 år eller organisere kveldsåpning av de eksisterende labber.  

 

Opprettholdelse av en høy invasiv hjertevirksomhet ved OUS krever en operativ og langsiktig 

plan om utskiftning av klinikkens laboratorier på grunn av alder. Klinikken har derfor laget en 

oversikt over dagens laboratorier som viser når det vil være behov å skifte ut hver enkelt lab.  

 

Kartleggingen viser at det er størst behov for ordinære laboratorium og en til to hybridlabber. 

Klinikken vurderer å ikke ha behov for flere avanserte hybrid laboratorier som er etablert i 

intervensjonssenteret. 

 

Dette er nødvendig for å kunne opprettholde dagens pasienttilbud og en fremtidig moderat 

vekst i tilbudet. Utskiftning av laboratorier er investeringer og estimert til å koste 15 mill i 

2020 og i årene fremover estimert til 30 mill pr år.  

 

DRG 

Totalt antall DRG-poeng 36 068 36 150 37 075 38 073 38 792 39 165

Aktivitet - somatikk

Antall polikliniske konsultasjoner 25 503 26 749 27 434 28 125 28 609 28 884

Antall døgnopphold 5 055 5 078 5 208 5 339 5 431 5 483

Antall dagopphold 12 626 12 840 13 169 13 501 13 733 13 865

B2023 B2024DRG og AKTIVITET HLK 2019 B2020 B2021 B2022
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Lungeavdelingen har stabil aktivitet og med unntak av en moderat økning av 

lungetransplantasjoner, lungecancer, og lungefibrose, men forventes ikke større endringer i 

pasientvolum. 

 

 

10.2 Bemanning for å ivareta aktiviteten 2021-2024 

 

 

 
 

Klinikkens hovedstrategi er økt pasientbehandling med en netto gevinst på ca 1% uten 

vesentlig økt bemanningen i planperioden. Økt aktivitet stiller krav til kontinuerlig god 

planlegging av pasientløp og operasjonsdrift internt i klinikken, og i samarbeid med 

Akuttklinikken. Avdelingene melder om en bemanningsvekst over plan perioden på ca 21 

årsverk. Dette realiserer seg til økt forskning og økt /endret pasientbehandling for å dekke 

kravet til pasientbehandling innenfor dagens tidsfrister. 

 

Det vil være behov for styrkning av antall leger ved TKA inntil driften vil bli samlet i HLK. 

Vaktbelastningen innenfor LIS leger på TKA er i dag høy og det vil i perioden bli behov for 

en modernisering av vaktlinjer. Dette innebærer en økning av 3 LIS leger i vaktordningen 

inntil avdelingen er samlet ved et driftssted. I tillegg vil det bli et behov for rekruttering av 

thorax overleger til kirurgi.  Avdelingen står foran et generasjonsskifte med kirurger som vil 

gå av med pensjon i løpet av en 2-5 års periode. Dette krever en plan for å ivareta 

seniorkirurger samtidig som det vil være behov for å rekruttere nye. 

 

Det vil også være behov for bedre utnyttelse og driftsplanlegging av intensiv enheter og 

sengeposter i klinikken.  Klinikken jobber med å redusere innleie av sykepleiere fra eksterne 

vikarbyrå. Dette vil realiseres ved at klinikken jobber med diverse driftsforbedrende tiltak på 

sengepostene i klinikken. Klinikkens ambisjon er å redusere innleie med  ca 5 mill  pr år i 

planperioden,  

 

  

Månedsverk totalt HLK 2 019              B2020 B2021 B2022 B2023 B2024
Månedsverk månedslønnede 827 845 854 860 864 867

Månedsverk variabellønnede 58 55 55 55 55 55

Brutto månedsverk 885 900 907 911 916 920

Prosentandel månedslønnede 93,9 % 94,2 % 94,4 % 94,3 % 94,2 %

Prosentandel variabellønnede 6,1 % 6,1 % 6,0 % 6,0 % 6,0 %
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10.3 Forbedret drift (ifht tiltaksområder 2021-2024) 

 

 
  

 

 Klinikken planlegger med en flytting av KAR avdelingen ut av Aker og inn på Ullevål. 

Flyttingen har vært planlagt en stund, og vil kunne gi positive effekter på vakt og sommerdrift 

ved HLK, samt at Akuttklinikken vil ha besparelser knyttet til beredskap. 

 

Hjerte-lunge og karklinikkens strategi for å gjennomføre en årlig effektivisering tilsvarende 2 

% av rammen for budsjett 2020 vil være basert på en mer hensiktsmessig organisering av 

klinikken for å ivareta pasienter og bemanning. 

 

En endret drift ved Thoraxkirurgisk avdeling vil kunne gi besparelser knyttet til vakt og 

innleie fra vikarbyrå. Videre arbeid med mandatet vil kunne belyse behov for endringer i 

dagens drift som på sikt vil kunne gi en bedre ressursutnyttelse av bemanning i avdelingen. 

 

Hovedstrategien bak forbedringsprogrammet i klinikken er økt pasientbehandling på 1% 

innenfor samme bemanning. Klinikken har et etablert samarbeid med GAT forvaltning for å 

sikre at alle sengeposter og PO/intensivenheter har en god bemanningsplan for alle som 

jobber ved enheten. Klinikkens utfordring er ubesatte stillinger ved intensiv/po og 

operasjonsenheter.  Klinikken jobber derfor med flere tiltak innenfor bemanning både for å 

rekruttere kompetent personell samt bevare og utdanne eget personell. Dette gjelder særlig 

innenfor intensiv og operasjonssykepleiere.  Klinikken samarbeider også sammen med 

Akuttklinikken om å bidra med vikarer til sykehusets egen vikarpool i OSS som et av mange 

tiltak for å få ned innleie fra eksternt vikarbyrå. 

 

 

 

 

MNOK Årsverk DRG MNOK Årsverk DRG

Karflytt fra Aker til Ullevål=> vakt 

trippel A + samarbeid om sommeren

0 0 0 1,5 0,5 0

Organisering Thoraxkirurgisk avdeling 

=> sentralt mandat

? ? ? ? ?

    Sengepostdrift: GAT_gjennomgang 

bemanningsplaner

5 6 0 5 6 0

Redusert innleie fra eksternt 

vikarbyrå => egne vikarer (OUS 

vikarformidling) samt utdanningsløp ( 

TKA + KAD)

5 0 0 5 0 0

Begrense medikamentutgifter => 

klinisk farmasøyt et år 

0,16

Redusere Antibiotikabruk 5% ( 

årsforbruk LUR 2,3 mill, HLK 5 mill)

0,12

Bedre gjennomføring av poliklinisk 

drift, innkrevingsrutiner, ikke møtt

0,5 0 16

Aktivitetsvekst 1% uten tilsvarende 

økning i bemanning

13 12 362

SUM 23 6 0 24 7 378

Tiltak HLK Klinikk 2020 2021
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10.4 Forskningsstrategi i planperioden 2021-2024 

 

  

Kardiologisk avdeling har i sin forskningsstrategi å få ekstern finansiering til et nytt SFI i 

planperioden. 

 

HLK har to forskningsinstitutt – ett lokalisert på Ullevål og ett på Rikshospitalet. Mesteparten 

av forskningen ved disse og i de kliniske avdelinger er finansiert av eksterne midler. Det har 

skjedd en forsiktig oppjustering av intern finansiering i 2019. Den overveiende delen av 

ytterligere ekspansjon vil hovedsakelig skje ved hjelp av ekstern finansiering . 

 

I tillegg har KAD søkt om et nytt SFI fra Norges Forskningsråd. 
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11 Akuttklinikken 

 

 

11.1 Aktivitetsutvikling 2020-2024 

 

 
 

 
 

Akuttklinikken får kun resultateffekt av avvik på DRG-poeng vedrørende Smerteavdelingen. I 

figur 3 over er dog også DRG-poeng knyttet til Avdeling for anestesiologi inkludert. I 

prognosene ut 2024 har klinikken antatt 1 % vekst i DRG-poengene knyttet til Avdeling for 

anestesiologi, mens for Smerteavdelingen har klinikken estimert en årlig vekst på 5% i 2021 

og deretter 3 % årlig vekst. Estimert samlet DRG-vekst for klinikken fra 2020 til 2021 er på 

2,6 %, og veksten fra 2020 til 2024 er på 8,4 %.  

 

Det er stor etterspørsel etter behandling av langvarige smerter. Siden 2007 har 

oppdragsdokumentene bedt om øket kapasitet og kompetanse til behandling av langvarige 

smerter. Regjeringen har besluttet at det skal innføres pakkeforløp for smertebehandling, og 

avdelingen har fått i oppgave å planlegge innføring av et slikt pakkeforløp i klinikken. 

 

Innenfor anestesi (kirurgi og øvrige prosedyrer), baserer klinikken sin årlige vekst i 

langtidsperioden på summen av hva de somatiske klinikkene vil melde inn i sine økonomiske 

langtidsplaner for dag- og døgnvirksomhet. P.t. vet Akuttklinikken ikke hva de andre 

klinikkene har meldt, men estimerer 1 % årlig økning. 

 

Akuttmottaket anslår 3 % årlig økning i antall pasienter i planperioden. Anslaget er basert på 

vekst i antall innleggelser de siste sju år. Innenfor antall innleggelser totalt er det en tendens at 

antall pasienter som ferdigbehandles i akuttmottak øker. Dette er positivt for den enkelte 

pasient og for hele organisasjonen, men er ressurskrevende for akuttmottaket. Det er ofte mer 

jobb med disse pasientene enn de som overflyttes sengeposter i sykehuset.  Endret 

slagorganisering med «en dør inn» på Ullevål har medført en markant aktivitetsøkning.  

 

Intensivaktiviteten varierer noe fra år til år. Antall pasienter gjennom intensiv ventes å øke, 

mens liggetiden ventes redusert pga bedrede behandlingsmetoder, slik at det estimeres med 

ingen endring i antall intensivdøgn i planperioden. Antall respiratordøgn ventes å avta, til 

2019

DRG 

Totalt antall DRG-poeng 1 804 1 410 1 446 1 473 1 500 1 528

Aktivitet - somatikk

Antall polikliniske konsultasjoner 6 046 6 100 6 369 6 542 6 720 6 903

Antall døgnopphold 353 345 349 352 355 358

Antall dagopphold 3 0 0 0 0 0

B2023 B2024DRG og AKTIVITET B2020 B2021 B2022

2021 2022 2023 2024
Smertebehandling 5 % 3 % 3 % 3 %

Akuttmottak 3 % 3 % 3 % 3 %

Anestesier inkl. øvrige prosedyrer 1 % 1 % 1 % 1 %

Intensivdøgn 0 % 0 % 0 % 0 %

Respiratordøgn -2 % -2 % -2 % -2 %

Organdonasjoner 20 % 5 % 2 % 2 %

Simuleringer 1 % 1 % 1 % 1 %

Vekstområde
Vekst i prosent fra foregående år
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tross for økt antall pasienter og med redusert liggetid, i tråd med bedrede behandlingsmetoder 

og fokus på kortere/bedre sedasjon/analgesi. Dette er i tråd med internasjonale anbefalinger 

 

Det estimeres en økning på 20 % i antall organdonasjoner ved innføring av cDCD. Ved 

innføring av cDCD trenger klinikken 3 årsverk spesialsykepleiere med spesialkunnskap i 

organdonasjon (betegnet som SNOD). I årene deretter kan vi forvente en ytterlig økning med 

et styrket fokus på donasjon med flere kompetente personer som arbeider spesifikt med 

donasjoner (SNOD). 

 

Simulering er viktig for å bedre både utdanning og pasientsikkerhet. Klinikken har på 

handlingsplanen for 2020 å videreutvikle simulering i Oslo universitetssykehus iht. 

sykehusets egne behov, kvalitet av utdanning, forbedrete arbeidsprosesser, kvalitet og 

pasientsikkerhet. Med dagens ressurser estimerer Simuleringssenteret å kunne øke aktiviteten 

med 1 % per år i planperioden ved økt utnyttelse av simuleringsøktene. 

 

11.2 Bemanning for å ivareta aktiviteten 2021-2024 

 

 
Figur 1: Bemanningsutvikling 

 

Figur 5 over viser bemanningsutviklingen i planperioden. Det er kun besluttede nye forhold 

inkludert, samt at bemanningen øker i tråd med estimert aktivitetsutvikling pr avdeling. 

Variabel lønn er dog estimert med en lavere veksttakt enn aktivitetsutviklingen, da variabel 

lønn påvirkes i tillegg av andre forhold (f.eks. sykefravær) som ikke forventes å vokse like 

mye som aktiviteten. 

 

Prosentvis bemanningsvekst fra 2020 til 2021 er på 0,9 % før tiltak og 0,0 % etter tiltak. 

Bemanningsøkning fra 2020 til 2024 er på 3,3 % før tiltak og 1,0 % etter tiltak.  

 

Bemanningen tar utgangspunkt i budsjetterte årsverk 2020, men klinikkens prognose tilsier at 

Akuttklinikken vil ligge vesentlig over dette i 2020.  For å dekke opp prognostisert 

underskudd i 2020 og krav om 2 % effektivisering per år i planperioden, må bemanningen 

reduseres med 8,4 % fra faktisk nivå i 2020 til 2024. Klinikkens DRG-aktivitet utgjør kun en 

brøkdel av klinikkens aktivitet slik at Akuttklinikken kan ikke innfri effektiviseringskravet 

ved å øke DRG-produksjon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Månedsverk totalt 2 019              B2020 B2021 B2022 B2023 B2024
Månedsverk månedslønnede 1 728 1 750 1 765 1 780 1 795 1 811

Månedsverk variabellønnede 117 110 110 111 111 112

Brutto månedsverk (før tiltak) 1 845 1 860 1 876 1 891 1 906 1 922

Prosentandel månedslønnede 94,1 % 94,1 % 94,1 % 94,2 % 94,2 %

Prosentandel variabellønnede 5,9 % 5,9 % 5,9 % 5,8 % 5,8 %

Bemanningsendring (før tiltak) 0,8 % 0,9 % 0,8 % 0,8 % 0,8 %

Tiltak -16 -9 -9 -9

Brutto månedsverk (etter tiltak) 1 845 1 860 1 860 1 866 1 872 1 879

Bemanningsendring (etter tiltak) 0,8 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % 0,4 %
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11.3 Forbedret drift (ifht tiltaksområder 2021-2024) 

 

 
Figur 2: Tiltak 2021-2024 

 

Produktivitetsforbedring er hovedstrategien for å forbedre driften i planperioden 2021-

2024. Det handler om å øke aktiviteten uten at bemanningen økes tilsvarende. 

 

Klinikkene er blitt bedt om å planlegge med en årlig effektivisering på 2 % av budsjett 2020 i 

plantallperioden. Akuttklinikken skiller seg fra de somatiske klinikkene, ved at klinikken i 

liten grad blir kreditert DRG-poeng for sin aktivitet. Akuttklinikken skal bidra til at de andre 

klinikkene oppnår sine måltall på DRG-poeng for dag- og døgnbehandling, som 

Akuttklinikken p.t. estimerer vil utgjøre en økning på rundt 1,0 % årlig i gjennomsnitt for 

Oslo universitetssykehus i planperioden 2021-2024.  

 

Budsjettrammen for 2020 utgjør 1 778 millioner kroner (eksklusiv øremerkede midler og 

pensjon), slik at 2 % effektivisering utgjør 36 millioner kroner. Samlede estimerte tiltak i 

2021 er 20 millioner kroner, slik at klinikken har for tiden ikke tilstrekkelig tiltak i forhold til 

effektiviseringskravet. 

 

Klinikkens tiltak i planperioden kan deles i følgende tre hovedkategorier: 

 Produktivitetsforbedring: Håndtere aktivitetsvekst med en lavere økning i 

bemanning enn veksttakten for aktivitet. Akuttklinikken estimerer en 

arbeidsproduktivitet slik at klinikken kun trenger å ha en bemanningsøkning på 

halvparten av aktivitetsveksten. Dette tiltaket utgjør ca. 7 årsverk og 6 millioner 

kroner i nye innsparinger pr år. 
 Avdelingsvis tiltak: Gjelder lokale innsparingsmuligheter avdelingene kan realisere 

selv. Avdelingene melder om samlede tiltak som vil ha årlige innsparinger på rundt 2 

årsverk og 3 millioner kroner. 

 Forbedringsprogram: Avdelingene klarer ikke å finne nok innsparinger alene, slik at 

klinikken har et forbedringsprogram som ser på tvers av avdelinger og klinikker for å 

identifisere og implementere nye tiltak. I 2021 estimerer Akuttklinikken at 

forbedringsprogrammet vil gi en samlet innsparing på 10 millioner kroner og 9 

årsverk. Innsparingen i 2021 er hovedsak knyttet til flytting av KAR fra Aker til 

Ullevål. 

 

Inn mot budsjett 2021 vil hovedtilnærmingene til tiltaksarbeidet være å bidra til økt aktivitet 

for sykehuset med lavere bemanningsøkning enn aktivitetsveksten. Klinikken og sykehuset er 

i en kritisk situasjon med mangel på operasjonssykepleiere. Dette er en stor trussel i forhold 

til bare å opprettholde dagens operasjonsaktivitet. Klinikken og sykehuset jobber med å se på 

ulike løsninger: 

 Oppgaveglidning, samhandling (team arbeid) og bemanningsnormering  

 Rekruttere til og utdanne i effektive utdanningsløp med tilstrekkelig kapasitet i 

høyskole/universitet 

 Gjennomgang av operasjonsprogram som ikke trenger ordinær 

operasjonssykepleiebemanning til dagkirurgi /poliklinikk (enten færre 

Økonomi Bemanning Aktivitet Økonomi Bemanning Aktivitet Økonomi Bemanning Aktivitet Økonomi Bemanning Aktivitet

MNOK Årsverk DRG MNOK Årsverk DRG MNOK Årsverk DRG MNOK Årsverk DRG

Pol ikl inikk 0,6 0 0 0,4 0 0 0,3 0 0 0,3 0 0

Begrense medikamentkostnadene 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bemanningsstyring 18,9 16,1 0 10,1 8,8 0 9,2 9 0 9,4 9,2 0

Andre ti l tak? 0,4 0 0 0,3 0 0 0,2 0 0 0,1 0 0

Totalt 20,1 16,1 0 10,8 8,8 0 9,7 9 0 9,8 9,2 0

2023 20242021 2022
Tiltak Akuttklinikken
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operasjonssykepleiere (<2 per stue) eller lavere kompetansekrav (sykepleiere uten 

spesialutdanning) 

 Knappe ressurser må også deles på tvers av klinikkene, alternativt organiseres i 

samme avdeling 

 Utpeke ledere av operasjonsenhetene og etablere mer moderne 

operasjonsstyringsverktøy for å øke effektiviteten i gjennomføringene av 

operasjonsprogrammene 

 

Klinikkens strategi for effektivisering for årene 2022-2024 vil være å ha høy 

arbeidsproduktivitet, dvs å ha lavere bemanningsøkning enn aktivitetsveksten. I tillegg vil 

forbedringsprogrammet jobbe med strukturelle kostnadsbesparende løsninger. 
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12 Prehospital klinikk 

 

 

12.1 Aktivitetsutvikling 2020-2024 

 

Klinikken finansieres over ramme. Dette medfører at økt aktivitet påvirker kostnader direkte. 

Omlegging av pasientstrømmer i AHUS-området vil f.eks. medføre lengre transporttider og 

ditto reduksjon i stedlig beredskap for deler av området. I tillegg kommer en mindre effektiv 

utnyttelse av ledig retur-transportkapasitet ved avlevering på Kongsvinger versus 

Nordbyhagen. For pasientreiser vil oppgjøret for underleverandører påvirkes ved økt forbruk 

av kilometer. Klinikken har et fokus på å identifisere mulig effektivisering ved omfattende 

bruk av driftsdata, ytterligere differensiering av tjenestetilbudet og forhåpentligvis aksept for 

anskaffelse av IKT-systemer for driftsstyring.  

 

Eksempler (gjelder for alle avdelinger): 

 Oppgavedelingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, inklusive legevakt.  

 Sentralisering av store og viktig behandlingssløyfer medfører økt transportbehov. 

 Kortere behandlingstid i sykehus 

 Tilbakeføringer fra akuttmottaket på Ullevål, Akershus universitetssykehus og 

Sykehuset Østfold Kalnes.  

 

 
 

I planperioden 2020-2024 forventes en vekst tilsvarende gjennomsnittet for tidligere år. 

Vekstraten ligger over tilsvarende for sykehuset for øvrig og hva som er tatt høyde for i 

Statsbudsjettet. 

  

For PRE er veksten i aktivitet gjennom flere år ikke blitt fulgt opp med nødvendig styrking av 

infrastrukturen for driftsstøtte. Volum er i seg selv ikke et problem, men dimensjoneringen av 

understøttende tjenester som er nødvendige for å takle omfanget. Dette planlegger klinikken å 

korrigere for i løpet av planperioden. 

 

De viktigste tiltakene i planperioden for å håndtere veksten vil være; 

1) Identifisere og om mulig unytte stordriftsfordeler bedre 

2) Forsterke differensiering av tjenestetilbudet 

3) Påvirke og endre rekvirentadferd 

4) Styrke operativ samhandling med kommunehelsetjenesten 

5) Aktivt bruke styringsdata i oppfølging og planlegging av produksjonen 

6) Etablere nødvendig infrastruktur for understøttende driftstjenester 

 

Dette krever innsats knyttet til både å etablere, innhente, analysere og anvende driftsdata til 

virksomhetsstyring. Klinikken har startet arbeidet: 

 Konkretisere en kvalitativ analyse av oppdragsmengden med sikte på bedre 

prioritering og differensiering av tjenestens ressurser 

 Identifikasjon av «hyppige brukere» med sikte på kategorisering, tilrettelegging av 

tilbud og andre understøttende tiltak 

2020 2021 2022 2023 2024

Pasientreiser 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 %

Ambulansetjenesten 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 %

AMK 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 %

Luftambulansetjenesten 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 %

Vekstområde
Vekst i prosent fra foregående år
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 Sterkere involvering av legefaglig kompetanse i Akuttmedisinsk 

kommunikasjonssentral (AMK) med sikte på klinisk beslutningsstøtte og prioritering 

 Utvidet bruk av syketransport til inndekning av oppdrag som ikke krever ambulanse 

 Vurdere oppstart av taxi med komfortstoler og medisinsk ledsager. Et mulig 

samarbeid mellom Ambulanse, AMK og Pasientreiser 

 Bedre ressursutnyttelse av personell på tvers i Prehospital klinikk og i eventuelt 

samarbeid med andre klinikker  

 Samhandlingsprosjekter med kommunene/legevaktene og samarbeidende helseforetak 

 Korrigere eventuelle forskjeller i forståelse og grunnlag for rekvirering av ambulanse 

 Utarbeide avtaler om lokal helseberedskap mellom Prehospital klinikk og de enkelte 

kommunene i dekningsområdet 

 

 

12.2 Bemanning for å ivareta aktiviteten 2021-2024 

 

 

 
 

Forventet bemanning i planperioden for å takle aktiviteten. Justert for overheng i 2021 og 

behov for en årlig økning tilsvarende 24 årsverk for å imøtekomme veksten. Det er tatt høyde 

for at stordriftsfordeler kan løse noe av veksten uten en tilsvarende økning i bemanning. Dette 

medfører at den årlige økningen beregnes til 12 årsverk. 

 

Økningen inn i 2021 skyldes overheng og prognostisert avvik på året i år. Fra 2021 og utover 

er det forventet en vekst i årsverk på ca 1,3 %. Dette vil gi en positiv arbeidsproduktivitet sett 

opp mot forventet vekst i aktivitet 

 

12.3 Forbedret drift (ifht tiltaksområder 2021-2024) 

 

 
 

Krav om 2 % av rammen i 2020 tilsvarer ca. 21 millioner i reduserte kostnader årlig. Ut i fra 

klinikkens forventninger til økning i aktivitet legges det til grunn at noe av forventningen kan 

løses ved å bufre deler av veksten uten en tilsvarende økt ressursbruk. Hvis vekstraten ikke lar 

seg påvirke, vil målbildet måtte endres. 

 

 

Kortsiktig strategi for budsjett 2021 

 Startet realisering av gjennomgangen av infrastruktur for ambulansetjenesten med 

fokus på arealplan (ref. kapittel 1) 

 Start forprosjektering av ny AMK-sentral 

 Realisert behov for samling av klinikkstab og ledelse for PRE i nye lokaler 

 Bedre styrt ressursutnyttelse av bemanningsressursene i klinikken 

Månedsverk totalt 2 019              B2020 B2021 B2022 B2023 B2024

Månedsverk månedslønnede 781 809 833 845 857 869

Månedsverk variabellønnede 123 99 99 99 99 99

Brutto månedsverk 904 908 932 944 956 968

Prosentandel månedslønnede 89,1 % 89,3 % 89,5 % 89,6 % 89,7 %

Prosentandel variabellønnede 10,9 % 10,7 % 10,5 % 10,4 % 10,3 %

Bemanning Aktivitet Økonomi Bemanning Aktivitet Økonomi Bemanning Aktivitet Økonomi Bemanning Aktivitet

Bemanningsstyring 12 12 12 12 12 12 12

Effekt nye IKT-systemer 9 9 9

2023 20242021 2022
Tiltak Prehospital klinikk
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o Utvidet bemanningspool 

 Flere timesbiler hos pasientreiser 

 Innføring av elektroniske pasientjournal (A-EPJ) i bilambulansetjenesten ved avsatte 

ressurser til dataforvaltning 

 

Langsiktig strategi for planperioden 2022-2024 

Avhengig av regionale av nasjonale prosesser 

 Videre oppfølging av gjennomgangen av infrastruktur for ambulansetjenesten med 

fokus på arealplan  

 Forsterket innsats knyttet til dataforvaltning etter innføring av elektronisk 

pasientjournal (A-EPJ) i bilambulansetjenesten 

 Vurdere mulig effekt og kostnadsbildet ved «robust mobilt helsenett» 

 Mottak av ny IKT-plattform for AMK (Nasjonal IKT). Kostnadsbildet ikke kjent. 

 Realiserte ny lokasjon for AMK-sentralen 

 Realisert ny lokasjon for samling av klinikkstab og ledelse i PRE 

 Utrede og forberede konsekvenser av avstandskompenserende behandling og 

avanserte hjemmesykehus i regi av OUS og andre samarbeidende sykehus 
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13 Klinikk for laboratoriemedisin  

 

 

13.1 Aktivitetsutvikling 2020-2024 

 

 
 

Antall analyser i Klinikk for laboratoriemedisin vokser generelt mer enn sykehusets DRG 

vekst og vekstanslaget for planperioden reflekterer dette. Bildet er litt variert mellom 

avdelingene med tanke på om økningen er knyttet til inneliggende eller poliklinikk, men 

trenden er at inneliggende aktivitet øker mindre enn poliklinisk aktivitet. Klinikken vil i 

perioden utrede muligheter og begrensninger med tanke på mottak av prøver fra 

primærhelsetjenesten, men det er for tidlig å angi aktivitetsforventninger knyttet til dette og 

derfor ikke synliggjort i aktivitetsutviklingen for perioden. 

 

Avdeling for medisinsk genetikk (AMG) – Avdelingen har hatt en årlig aktivitetsvekst på 9 % 

de siste årene. Det forventes en årlig økning i samme størrelsesorden de neste 5 årene blant 

annet som følge av implementering av persontilpasset medisin. I antall vil analysene synke på 

grunn av teknologiskifte der mange mindre tester erstattes av en større test, men ved å vekte 

inn omfanget av analysene, vil veksten være på ca 8 % årlig fremover. Eksempelvis fører 

etablering av genpaneltester (med high throughput DNA sekvensering), hvor mange gener 

analyseres samtidig, til at flere enkeltgentester kan legges ned.   

 

Avdeling for farmakologi (FAR) – Avdelingen håper å sette i gang et samarbeidsprosjekt med 

Avdeling for rettsmedisin for å etablere analyser knyttet til psykoaktive stoffer, samt 

etablering av psykofarmaka analyser i samarbeid med Klinikk for psykisk helse og 

avhengighet. Utover dette arbeider FAR med å utvikle analysemetoder for en rekke andre 

legemidler, blant annet antiinfektiva. 

 

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (IMM) – Avdelingen har i snitt hatt en årlig 

aktivitetsvekst på 2 % og forventer samme utvikling i planperioden. 

 

Avdeling for medisinsk biokjemi (MBK) – Avdelingen forventer opptil 3 % økning i 

poliklinisk aktivitet per år. Økning begrunnes i avdelingens arbeid med å sette opp nye, 

viktige/ etterspurte analyser generelt, samt etablere flere enkle genetiske analyser spesielt, økt 

DRG-poeng poliklinisk virksomhet 206 241 250 265 280 280

NLK - Inneliggende aktivitet (prosent vekst) 8      8      8      8      8      

NLK - Poliklinisk aktivitet (prosent vekst) 8      8      8      8      8      

NLK - Inneliggende aktivitet (prosent vekst) 3      2      2      2      2      

NLK - Poliklinisk aktivitet (prosent vekst) 2,4   2,5   2,5   2,5   2,5   

NLK - Inneliggende aktivitet (prosent vekst) 2      2      2      2      2      

NLK - Poliklinisk aktivitet (prosent vekst) 2      2      2      2      2      

NLK - Inneliggende aktivitet (prosent vekst) 1,5   1,5   1,5   1,5   1,5   

NLK - Poliklinisk aktivitet (prosent vekst) 3      3      3      3      3      

NLK - Inneliggende aktivitet (prosent vekst) 2      2      1      1      1      

NLK - Poliklinisk aktivitet (prosent vekst) 2      2      1      1      1      

Inneliggende aktivitet (prosent vekst) 3      5      5      3      3      

Poliklinisk aktivitet (prosent vekst) 3      5      5      3      3      

RMF Rettsmedisinske oppdrag 1      1      1      1      1      

NLK - Inneliggende aktivitet (prosent vekst) 2      2      2      2      2      

NLK - Poliklinisk aktivitet (prosent vekst) 3      4      4      4      4      

MIK

PAT

Samlet 

vurdering KLM

B2023Avdeling

AMG

FAR

IMM

MBK

B2024Aktivitet (NLK og DRG) - ØLP 2020 - 2023 2019 B2020 B2021 B2022



 

  49/56 

etterspørsel etter biologiske legemiddelanalyser, høyere antall prosjektprøver, samt økt 

omfang av analyser som utføres for primærhelsetjenesten. 

 

Avdeling for mikrobiologi (MIK) – Avdelingen har i snitt hatt en årlig aktivitetsvekst på 

mellom 1-2 % og forventer samme utvikling i planperioden. Det forventes noe økning innen 

parasittologi og noe utvidet repertoar innen serologi.  

 

Avdeling for patologi (PAT) – Avdelingen har hatt en årlig aktivitetsvekst på mellom 2-4 % 

de siste årene. Hovedutfordringen er å vise at kompleksiteten ved hver prøve øker. I 

planperioden vil avdelingen overta regional funksjon for primærscreening av HPV og utvide 

analysetilbud for molekylær patologi, spesielt rettet mot kreftdiagnostikk. Dette vil øke 

aktiviteten med minimum 3 % i planperioden. 

 

Avdeling for rettsmedisin (RMF) – Avdelingen forventer 1 % årlig aktivitetsvekst i 

planperioden. Aktiviteten er primært styrt av rammevilkår for rekvirering av undersøkelser 

som inkluderer lovgrunnlag og retningslinjer for forvaltningens rekvirering, rettspraksis og 

økonomiske forhold og prioriteringer hos oppdragsgivere. Kriminalitetsutvikling, utvikling av 

RMFs tjenestetilbud samt oppdragsgivers behov for RMFs faglige bistand, vil også kunne 

påvirke aktivitetsveksten. RMF sin aktivitet er i liten grad styrt av sykdomsutfordringer. Det 

er stor variasjon i ressursbruk pr oppdragstype slik at antall oppdrag ikke nødvendigvis er 

lineært med ressursinnsats. 

 

13.2 Bemanning for å ivareta aktiviteten 2021-2024 

 

 

 
 

Alle avdelinger melder om stort press på bemanningen og klinikken melder et 

minimumsbehov på mellom 0,5 og 1 % av brutto årsverk hvert år i planperioden knyttet til 

generell aktivitetsvekst. Investeringer i areal, IKT og MTU vil gi effektiviseringsgevinster 

som vil kunne redusere behovet for slik bemanningsøkning. I tillegg kommer effekter av tiltak 

for å redusere overforbruk og feil bruk av laboratoriediagnostikk. Vekstanslagene for 

aktiviteten er betydelig høyere enn bemanningsutviklingen og differansen er et uttrykk for 

øvrig gevinstrealisering. Arbeidsproduktiviteten er og har vært svært god siste 2 år da 

bemanning ikke har økt, mens aktiviteten øker jevnt. 

 

 

13.3 Forbedret drift (ifht tiltaksområder 2021-2024) 

 

 
 

Månedsverk totalt 2 019              B2020 B2021 B2022 B2023 B2024
Månedsverk månedslønnede 1 301 1 340 1 346 1 353 1 367 1 380

Månedsverk variabellønnede 43 32 32 32 32 32

Brutto månedsverk 1 344 1 371 1 378 1 385 1 398 1 412

Prosentandel månedslønnede 97,7 % 97,7 % 97,7 % 97,7 % 97,7 %

Prosentandel variabellønnede 2,3 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % 2,3 %

Vekst brutto årsverk 0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,0 %

Økonomi Bemanning Aktivitet Økonomi Bemanning Aktivitet Økonomi Bemanning Aktivitet Økonomi Bemanning Aktivitet Økonomi Bemanning Aktivitet

1. IKT (gi tt konsol idert LIMS fra  2024) 2 4,4 4,4 12,2 12,2

2. Eksterne tjenester og samhandl ing 0,25 0 0 0 0

3. Areal , metodikk og utstyr 10 10 10 10 10

4. Ressursstyring 2,6 2 2 2 2

5. Nettverk for kontinuerl ig forbedring 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05

6. Innkjøp 7 7 7 7 7

7. Samhandl ing og rett bruk av KLMs 

tjenester

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Totalt 27,4 2% vekst 3-4% 

vekst

28,95 1,6% vekst 3-4% 

vekst

28,95 1,3% vekst 3-4% 

vekst

36,75 1,3% vekst 3-4% vekst 36,75 1% vekst 3-4% 

vekst

2024 20252021 2022 2023
Tiltak xx Klinikk
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Ressursene i spesialisthelsetjenesten må i større grad styres etter samlet verdiskaping for 

pasienten. God laboratoriediagnostikk og forskning er avgjørende for å sikre god 

pasientbehandling av alle pasientgrupper, og avdelingene i Klinikk for laboratoriemedisin 

bidrar med dette inn i alle pasientforløp. Mer presis behandling gir mer verdi tilført pasienten 

i form av bedre prognose, høyere funksjonsnivå og mindre 

komplikasjoner/bivirkninger/senskader. Mindre forbruk av ressurser på behandling som ikke 

virker gir bedre samfunnsøkonomi. Likeledes er god rettsmedisinsk diagnostikk avgjørende 

for effektive og rettssikre prosesser i justissektoren.  

 

Klinikkens virksomhet påvirkes av samfunnsutvikling og demografi samt av fag- og 

teknologiutvikling. Den viktigste forutsetningen for effektiv drift i planperioden er at det 

investeres i hensiktsmessig MTU, IKT og areal. Investeringer og satsingsområder må sees i 

sammenheng. Spesielt vil investeringer som muliggjør geografisk samling av virksomhet ha 

stor betydning både for effektivitet og kostnadsnivå. I planperioden må klinikken vurdere 

hensiktsmessig fordeling av arealer og tilrettelegging av dette.  

Avdeling for rettsmedisinske fag (RMF) må ut av leide lokaler i Gaustadalléen 30 (UiO). Det 

arbeides med lokalisering i nye leielokaler på Adamstuen (NMBU/VI/Statsbygg). Det er 

dessuten usikkert om RMF får fornyet leiekontrakt for Lovisenberggt 6 som utløper i 

planperioden. Finansiering av eventuell flytting etter oppgradering/ombygging på Adamstuen 

er ikke avklart og vil ikke kunne dekkes inn av årlige, øremerkede driftsbevilgninger til 

rettsmedisin. 

 

I arbeidet med klinikkens forbedringsprogram er det vedtatt 17 prosjekter som vil fortsette i 

2021-2022, samt at det vil bli arbeidet frem ytterligere forbedringsprosjekter. I hovedsak 

knytter forbedringsprogrammet seg til 7 arbeidsområder. For de 7 arbeidsområdene har 

klinikken og styringsgruppen diskutert seg frem til et ambisjonsnivå for gevinstrealisering: 

 Arbeidsområde IKT – hovedprosjektet på dette området er konsolidering og 

oppgradering LIMS. Ambisjonsmål for effektivisering er satt til 3 % av 

kostnadsbasen som berøres av konsolideringen og fordeles over planperioden med 

hoveduttak i 2024 dersom vedtak gjøres i 2020. For øvrige IKT prosjekter settes det et 

ambisjonsnivå for effektivisering på 10-20 % av investeringskostnaden. 

 Arbeidsområde Eksterne tjenester og samhandling – gevinster er identifisert i 

prosjektene og vil ha effekter i 2021 

 Arbeidsområde Areal, metodikk og utstyr – i tillegg til gevinster identifisert i 

pågående prosjekter har klinikken satt et overordnet ambisjonsmål for 

effektivisering på dette området til 10-20 % av investeringsbeløpene som årlig 

tildeles klinikken. For eksempel har det i snitt blitt investert 70 millioner kroner i 

MTU i klinikken siste 3 år. Ved antakelse om at nivået opprettholdes bør det være 

mulig å hente ut gevinster på mellom 7 og 14 millioner kroner hvert år. 

 Arbeidsområde Ressursstyring – årlig ambisjonsmål for effektivisering på 0,2 % av 

lønnsmasse i klinikken. Arbeidsområdet vil kun ha kapasitet til å håndtere 1-3 

prosjekter i enheter/seksjoner hvert år. 

 Arbeidsområde Nettverk for kontinuerlig forbedring – ambisjonsmål for 

effektivisering på 5 % av totalkostnad på aktuelle seksjoner/enheter. Nettverket 

vil kun ha kapasitet til å håndtere 1-3 prosjekter hvert år. 

 Arbeidsområde Innkjøp – årlig ambisjonsmål for effektivisering på 2 % av 

klinikkens totale varekostnader. 

 Arbeidsområde Samhandling og rett bruk av Klinikk for laboratoriemedisins tjenester 

– arbeidsområdet jobber primært med riktig rekvireringspraksis og bredding av pop-

ups i DIPS for å redusere unødvendig rekvirering. Årlig ambisjonsnivå for 

effektivisering på 1 % av klinikkens totale varekostnader. 
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Effekter av teknologiutvikling og investeringer vil ha positive effekter på driftsøkonomien 

både på kort og lang sikt. En av hovedårsakene til at klinikken har klart effektiviseringskrav 

og aktivitetskrav de siste årene er bl.a. grunnet bedre utnyttelse av ressursene ved utskifting 

av MTU. Konsolidering av laboratorieinformasjonssystemene (LIMS) vil være en svært 

viktig forutsetning for at klinikken skal fortsette å ta ut effektiviseringsgevinster og samordne 

virksomhet før de regionale løsningene er på plass. Det vil også være avgjørende for å 

forberede avdelingene på en organisering og arbeidsdeling tilpasset planene for «Nye Oslo 

universitetssykehus HF». Klinikken vil fortsette arbeidet med å bygge systemer for riktig bruk 

av laboratorieanalyser. Funksjonen for pop-up vinduer i DIPS kan breddes og alle fagfelt må 

ha en gjennomgang av analysepakker med sine kliniske rekvirenter. 

 

I hovedsak vil klinikkens strategi for å hente ut effektiviseringseffekter på 2 % årlig gå ut på å 

håndtere aktivitetsvekst uten tilsvarende vekst i bemanning og klinikkens forbedringsprogram 

skal være med på å legge til rette for dette. 
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14 Klinikk for radiologi og nukleærmedisin  

 

14.1 Aktivitetsutvikling 2020-2024 

 

 
 

Tabellen over er en oppsummering av det avdelingene har meldt inn i estimert behov for 

bildediagnostikk og behandling i planperiode. Aktivitetsvekst i planperioden er 14 % og det er 

særlig innenfor modalitetene CT og MR det forventes størst etterspørselsvekst.  

 

Befolkningsveksten som er lagt til grunn er 1,08 % og følger SSB sin framskrivning. De 

største alderskohortene i klinikken er aldersgruppene 50-59, 60-69 og 70-79 år. Noen 

avdelinger har en større andel eldre enn gjennomsnittet og da øker veksten noe mer. For 

Radiumhospitalet, som har størst andel eldre, er befolkningsveksten alene 1,7 %.  

 

Det er lagt til grunn en større vekst i starten av perioden for å håndtere det som i dag oppleves 

som et udekket behov, særlig innenfor MR. Dette søkes løst med ny MR-maskin på 

Rikshospitalet som trenger tilhørende bemanning. I slutten av perioden står ny storbylegevakt 

og nytt sykehus på Radiumhospitalet klart. Begge disse forholdene vil gi et løft i kapasitet 

som igjen vil øke etterspørselen. 

 

Tallene over er ment som et estimat på hva som kan bli forventet vekst i årene som kommer 

og vil ikke være oppnåelig uten økt ressursbruk. 

 

I tallene over er det lagt inn en reduksjon av henvisninger knyttet til overføring av 

medikamentell kreftbehandling til Lovisenberg og Diakonhjemmet i 2021. Sammenlignet 

med etterslep og årlig vekst vil det dessverre ikke få stor betydning for den totale 

etterspørselen. 

 

Det er stor usikkerhet knyttet til veksten innenfor nukleærmedisin. Dette handler om to 

forhold. Det ene er knyttet til etablering av tilbud hos andre helseforetak og det andre handler 

om ny diagnostikk og behandling. Det blir i 2020 etablert PET-tilbud hos Ahus HFog Vestre 

Viken HF. I 2019 utgjorde dette om lag 1 500 pasienter, men det er uklart hvor mange av 

disse som tas hos eget sykehus fremover. I 2019 ble det satt i gang ny behandling i avdelingen 

og i planperioden vil lignende behandlinger for andre sykdomsgrupper bli etablert. Dette vil 

være behandlinger som kun gjøres på regionssykehuset. 

 

 

 

 

 

Modalitet
Antall henvisninger 

2019
∆18/19 i %

 Mål  2020 med dagens 

budsjett målt i % 
2021 2022 2023 2024

Angio                     3 219 6,8 % 0,3 % 1,4 % 2,6 % 2,6 % 3,8 %

CT                   71 103 3,2 % 2,0 % 4,0 % 2,1 % 3,3 % 4,4 %

MG                     5 363 18,5 % 0,0 % 1,7 % 1,8 % 1,8 % 1,8 %

MR                   33 254 0,9 % 1,4 % 9,1 % 2,5 % 3,0 % 5,4 %

NM                     5 289 -6,5 % 2,0 % 1,0 % 1,1 % 1,1 % 1,1 %

PET                     5 726 1,5 % 2,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 %

RG                 165 975 -0,3 % -0,5 % -0,9 % -0,9 % -0,1 % 0,5 %

UL                   39 084 0,5 % 0,3 % 2,2 % 2,2 % 2,8 % 2,8 %

TS                   33 478 1,7 % 0,3 % 2,8 % -3,0 % 2,6 % 2,6 %
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14.2 Bemanning for å ivareta aktiviteten 2021-2024 

 

 
 

For å beregne bemanningsbehovet har klinikken tatt utgangspunkt i hva vi i dag klarer å 

produsere per yrkesgruppe og modalitet. Når man knytter dette sammen med estimert 

etterspørsel får vi estimert bemanningsbehov i planperioden. 

 

Tabellen over viser en vekst bemanningen i på 7 % fra 2020 til 2024. Med en vekst i vektet 

aktivitet på 14 % gir det en økt arbeidsproduktivitet på 7 % i perioden eller 1,75% per år. 

 

I tallene over er det lagt inn effekt som følge av innfasing av kunstig intelligens / AI og en 

noe større effekt av nytt felles RIS/PACS sammenlignet med gevinstene synliggjort i 

prosjektet. Det er på ingen måte sikkert at gevinstene blir slik som anslått, men det er 

klinikkens vurdering at et tydelig uttalt forventningsnivå vil kunne påvirke måloppnåelsen og 

effektene ved implementering av nytt RIS/PACS og etter hvert kunstig intelligens. 

 

 

14.3 Forbedret drift (tiltaksområder 2021-2024) 

 

 
 

Klinikken viktigste tiltak for å forbedre driften i planperioden er å anskaffe et felles 

RIS/PACS. I løpet av 2020 blir det besluttet leverandør og etter det vil man begynne 

implementeringen av nytt system i OUS. Et stabilt og velfungerende RIS/PACS som 

understøtter de ulike delprosessene som finnes i sykehuset vil kunne bidra til å forbedre 

driften og samhandlingen internt i sykehuset og regionen. 

 

Videre arbeider klinikken aktivt med klinikerne for å sørge for at bildediagnostikken blir 

korrekt anvendt. I brukermøter tar klinikken opp problemstillinger som f. eks indikasjon, 

hvordan effektivisere MDT-møter eller bedre henvisningsflyten. Klinikerne har i samme 

forum anledning til å ta opp forhold de mener fungerer mindre bra. 

 

Kunstig intelligens (Artificial Intelligence, AI / KI) og andre beregningsmetoder basert på 

bildedata har et stort potensiale innenfor radiologi og nukleærmedisin. De har potensiale til å 

støtte mange trinn i arbeidsflyten; rekonstruksjon, prosessering, bildeanalyse, diagnosestøtte 

med mere. I 2019 er det blitt etablert en ressursenhet for å fokusere på bruk av AI og andre 

bildeberegningsmetoder. I løpet av planperioden er det sannsynlig at det kommer 

funksjonalitet og programvare som kan brukes til klinisk bruk. Dette vil kunne bidra til 

effektivisering på sikt, men det vil kreve IKT-investeringer, særlig i en oppstartsfase. 

 

Månedsverk totalt 2 019             B2020 B2021 B2022 B2023 B2024
Månedsverk månedslønnede 780 789 803 814 830 852

Månedsverk variabellønnede 34 37 37 37 37 37

Brutto månedsverk 814 826 840 851 867 889

Prosentandel månedslønnede 95,9 % 95,5 % 95,6 % 95,7 % 95,7 % 95,8 %

Prosentandel variabellønnede 4,1 % 4,5 % 4,4 % 4,3 % 4,3 % 4,2 %

Økonomi Bemanning Aktivitet Økonomi Bemanning Aktivitet Økonomi Bemanning Aktivitet Økonomi Bemanning Aktivitet

Ti l tak for bedre gjennomføring av 

pol ikl inisk dri ft

               0,5                0,5                0,5                0,5 

Effekt nye IKT-systemer*                0,9                  1,0                6,7                  7,7                5,2                  6,0                5,2                  6,0 

Reduserte innkjøpskostnader                1,0                1,0                1,0                1,0 

Andre ti l tak                0,6                0,6                0,6                0,6 

Akkumulert ti l takseffekt*                2,1               -                  2,1               -                  2,1               -                  2,1               -   

*Reduserer behov for bemanningsvekst. For at det ikke skal tas med dobbelt tas det ut av akkumulertraden

2024

Tiltak 

2021 2022 2023
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15 Oslo sykehusservice 

 

15.1 Aktivitetsutvikling 2020-2024 

 

Aktivitetsutvikling i servicetjenester utført av Oslo sykehusservice vil i hovedsak følge av 

sykehusets samlede aktivitetsutvikling. 

 

15.2 Bemanning for å ivareta aktiviteten 2021-2024 

 

 
 

Med antatt aktivitetsvekst på om lag 2 %, og forutsetning om effektiviseringskrav på 2 % 

forventes Oslo sykehusservice sin samlede ressursbruk av årsverk til å være om lag uendret. 

Det er her ikke hensyntatt utfall av eventuelle in- eller out-sourcinger. Det er her ikke 

hensynta eventuell fremtidig endring i intern vikarpool som avlaster klinikkenes kjøp fra 

eksterne vikarbyråer. Det er heller ikke hensyntatt eventuelle ønsker om endring i 

oppgavefordeling mellom klinikker og Oslo sykehusservice. 

 

15.3 Forbedret drift (ifht tiltaksområder 2021-2024) 

 

 
 

Klinikkens strategi for å gjennomføre en årlig effektivisering tilsvarende 2 % av rammen for 

budsjett 2020, med hovedfokus på omstilling for budsjett 2021, jfr budsjettskriv men også 

2022-2024: 

 

Oslo sykehusservice tar utgangspunkt i at årlig effektiviseringskrav på 2 % innebærer om lag 

30millioner kroner per år, eller om lag 120millioner kroner ned fra dagens nivå etter 4 år. 

Oslo sykehusservice forutsetter at Oslo sykehusservice som de øvrige klinikkene får mulighet 

til å løse deler av effektiviseringskravet med aktivitetsvekst uten tilsvarende vekst i 

ressursbruk. Det innebærer at Oslo sykehusservice får sin andel av kompensasjon for 

aktivitetsvekst. 

 

Med teknologisk utvikling og nye muligheter er det naturlig at det årlig fremkommer ønsker 

om at sykehuset skal prioritere nye oppgaver. Ønskene kommer fra klinikkene, direktørens 

stab samt enheter i Oslo sykehusservice. Samtidig bør utvikling også gi muligheter til bortfall 

av tradisjonelle oppgaver eller måten de utføres på. Sykehuset og Oslo sykehusservice bør gå 

igjennom hvilke oppgaver som i dag leveres gjennom Oslo sykehusservice, og om det er noen 

av disse som kan og/eller bør fases ut. 

Månedsverk totalt 2 019              B2020  B2021  B2022  B2023  B2024 
Månedsverk månedslønnede 1 765 1 785 1 785 1 785 1 785 1 785

Månedsverk variabellønnede 116 115 115 115 115 115

 - herav overtid 0 0 0 0 0 0

 - herav ekstrahjelp 0 0 0 0 0 0

Brutto månedsverk 1 881 1 900 1 913 1 926 1 939 1 952

Prosentandel månedslønnede 93,8 % 93,9 % 93,3 % 92,7 % 92,1 % 91,4 %

Prosentandel variabellønnede 6,2 % 6,1 % 6,0 % 6,0 % 5,9 % 5,9 %

Økonomi Bemanning Aktivitet Økonomi Bemanning Aktivitet Økonomi Bemanning Aktivitet Økonomi Bemanning Aktivitet

Anslag potens ia le - utfas ing av "gamle" 

oppgaver

5 3 5 3 5 3 5 3

Ans lag potens ia le - in- el ler out-sourcing 

av oppgaver

7,5 7,5 7,5 7,5

Ans lag potens ia le - optimal isere oppgaver 

som skal  utføres  i  egen regi

10 6 10 6 10 6 10 6

Ans lag potens ia le - redusere overforbruk 

av tjenester fra  OSS - herundere arealer

5 3 5 3 5 3 5 3

Ans lag potens ia le - redusere omfang  

sortiment på leveranser fra  OSS

2,5 1 2,5 1 2,5 1 2,5 1

2023 20242021 2022
Tiltak Oslo sykehusservice
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Der hvor oppgaver skal utføres gjennom Oslo sykehusservice så må Oslo sykehusservice 

sikre at de utføres mest mulig effektivt og innenfor rammer Oslo sykehusservice har. 

 

 

Sykehuset har ikke lenger kostnader til merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra eksterne 

leverandører, og sykehuset står slik sett friere til å velge om tjenester skal utføres av egne 

ressurser eller av andre. Oslo sykehusservice vil vurdere om andre kan levere tjenester bedre 

og/eller rimeligere enn Oslo sykehusservice får til selv i dag, men også vurdere om det er 

oppgaver andre leverer i dag som Oslo sykehusservice kan levere bedre og/eller rimeligere i 

egen regi. Vektertjenester er et eksempel på en tjeneste som Oslo sykehusservice anbefaler at 

settes ut til andre leverandører, mens lønn- og personaltjenester er en tjeneste Oslo 

sykehusservice mener Oslo sykehusservice selv kan gjøre rimeligere. Før en tjeneste eventuelt 

settes ut vil det bli vurdert om interne tiltak kan iverksettes for å beholde tjenesten i egen regi. 

I en slik prosess vil også ansatte behov for trygge og gode ansettelsesforhold og forutsigbarhet 

bli sett opp mot eventuelle ønsker om utsetting av tjenesten.  

 

For lønns- og personaltjenester som i dag utføres av Sykehuspartner HF er det for 2020 

aktuelt å utføre en pilot før eventuell full implementering i perioden 2021-2024.  

 

Der hvor Oslo sykehusservice skal benytte egne ressurser til tjeneste leveranse må Oslo 

sykehusservice sine enheter sørge for å optimalisere sin produksjon og tjenesteleveranse 

innenfor de begrensninger de har med tanke på utstyr, lokaler og tilgjengelige 

investeringsmidler. Dette gjelder administrative tjenester, servicetjenester og tekniske 

tjenester. 

 

Oslo sykehusservice kan også bidra til at sykehuset unngår overforbruk av varer, tjenester og 

infrastruktur. De regionale helseforetakene er blitt bedt om å se på en husleiemodell felles for 

alle HF, og hvor Helse-Vest er bedt om å lede arbeidet.  

Internfakturering av tjenester som pasient mat og portøroppdrag kan også vurderes. Modell 

for finansiering av service og vedlikehold av Medisinsk teknisk utstyr kan vurderes. 

 

Omfang av sortiment av tjenester og produkter kan vurderes. Matvarer og måltider er et 

eksempel hvor kjøkkenet i utgangspunktet har et begrenset sortiment men hvor mottagere kan 

ha forventninger ut over sortimentet som tilbys. 

 

Vi vil også vurdere andre områder hvor gevinsten i hovedsak ligger hos klinikkene: 

 Partnerskapsmodeller mellom Oslo universitetssykehus HF og leverandør innen 

medisinsk teknisk utstyr kan være aktuelt.  

 Tilførsel av ressurser til arbeidsmiljøavdelingen knyttet mot sykefravær, kultur og 

arbeidsmiljø kan gi gevinster i klinikkene. Prosjekter i OUS har vist at satsning på 

bedre arbeidsmiljø har effekt på sykefravær, turnover og antall strykninger, noe som 

igjen har en positiv effekt på økonomiske resultater.   

 Tilførsel av ressurser i form av hygienesykepleiere til avdeling for smittevern vil gi 

betydelige økonomiske gevinster for klinikkenes pasientbehandling ved å redusere 

infeksjoner, men det er vanskelig å måle. 
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1. INNLEDNING 
 
Områdeplan for bygg ved OUS HF er en plan for investeringer i eksisterende areal som utføres i regi av OUS HF. Større 
regionale byggeprosjekter som gjennomføres av Sykehusbygg på vegne av Helse Sør-Øst RHF er ikke en del av denne 
investeringsplanen. 
 
Oslo Universitetssykehus HF (OUS) har et samlet areal på vel 1000 000 kvm fordelt på mer enn 40 adresser. 
Hoveddelen av virksomheten er samlet på Rikshospitalet, Ullevål, Radiumhospitalet og Aker. Mye av virksomheten 
foregår i gamle og uhensiktsmessige bygg. Med unntak av Rikshospitalet, har bygningsmassen i OUS en snittalder på 
60 år, som er 20 år høyere enn gjennomsnittet for norske sykehus. Byggenes dårlige tilstand vises bl.a. gjennom den 
tette oppfølgingen fra ulike tilsyn som eksempelvis; Oslo brann og redningsetat (OBRE), arbeidstilsyn (AT) og 
direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) samt avvikssystemene internt. Alder på byggene gjør det 
spesielt vanskelig å tilpasse eller videreutvikle byggene til å møte dagens tekniske og funksjonelle krav. Uegnet og 
lite fleksibel bygningsmasse fører også til at sykehuset driver sin virksomhet på et betydelig større areal enn 
nødvendig1.  
 
Arbeidet med utredning og planlegging av nye bygg som Oslo Universitetssykehus har jobbet med de siste årene har 
vært omfattende. Helseministeren vedtok målbildet for OUS i 2016 som gikk ut på å samle virksomheten på færre 
steder, dvs et lokalsykehus på Aker, et regionalt sykehus på Gaustad, et sykehus på Radiumhospitalet for spesialisert 
kreftbehandling og nybygg for Regional sikkerhet.  
 
Radiumhospitalet har vært gjennom forprosjekt for nytt klinikkbygg og har startet rivningsarbeider og forberedelser 
for bygging. RSA har gjennomført konseptfase, og har fått godkjent oppstart av forprosjekt, men er noe forsinket 
grunnet tomtespørsmål. Aker (og Rikshospitalet) fikk godkjent oppstart av forprosjekt i Stortinget i 2019, og det er 
planlagt at forprosjektet starter nov 2020. Byggeperioden for etappe 1 for disse to prosjektene forventes å strekke 
seg til 2030.  
 
Samtidig som det bygges, må foretaket planlegge for drift og investeringer i eksisterende bygningsmasse i et omfang 
som er tilstrekkelig for å opprettholde forsvarlig drift. Dette gjelder også for bygg som ikke inngår i det fremtidige 
målbildet. I økonomisk langtidsplan (ØLP) legges det opp til en finansiering av investeringer i eksisterende bygg som 
skal videreføres, som er langt lavere enn det som trengs for å skifte ut allerede nedskrevet og nedslitt anlegg, samt 
infrastruktur som trengs for å møte nye bygg.  
Det første året er krevende slik at det kun er helt nødvendig utskiftning på Rikshospitalet som blir prioritert.  
 
 

2. STATUS FOR BYGG 
 
 
Her omtales en kort bygningsmessig status samt tilhørende utfordringer på hver lokasjon.  
 
Det ble gjort en tilstandskartlegging i 2017 av alle bygg i Oslo Universitetssykehus. Fargekodene på de påfølgende 
kart over lokasjoner, gjenspeiler disse. Ny kartlegging gjøres i 2020. Kartene er derfor ikke helt oppdatert, og 
endringer vil kunne forekomme.  
 

                                                 
1
 Foreløpige analyser viser at vi kunne redusere totalt areal med 150 000 – 200 000 kvm gjennom å erstatte gamle bygg med 

nybygg og likevel ha kapasitet til å håndtere befolkningsveksten frem mot 2031. 
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2.1. Ullevål sykehus 

Ved Ullevål er det stor virksomhet innenfor både somatikk og psykisk helse. Ullevål ivaretar en rekke lokal-, område 
og regionsfunksjoner inkludert traume/akuttmottak, samt enkelte nasjonale funksjoner.  Etter fusjonen er det 
overflyttet en del regionale funksjoner fra Ullevål til Rikshospitalet, samt flyttet inn døgn og akuttfunksjoner fra Aker 
til Ullevål. I sum har endringene ført til en fortetting og behov for tilpasning av sengeposter, poliklinikkområder og et 
nytt akuttbygg som ble åpnet i 2014.  
Bygningsmassen i Kirkeveien er oppført i perioden 1902 – 2007 og utgjør ca 290 000 m2. Sentrale deler av dagens 
pasientbehandling gjennomføres i kirurgisk- og medisinsk bygg fra tidlig 1900. Teknisk sett bærer bygningsmassen 
preg av den høye alderen og manglende utskiftning av infrastruktur.  

  
Oversikt teknisk tilstand Ullevål sykehus , 2017  

 
Bygningsmassen har svært varierende grad av teknisk fleksibilitet og følgelig også svært varierende grad av 
levedyktighet sett i forhold til fremtidsrettet og langsiktig sykehusdrift. Noen bygg (Kreft og isolatbygget, 
Barnesenteret og Akuttmottaket) er av nyere dato og hver for seg, mer funksjonelle. De ligger spredt på Ullevål, slik 
at de kan ikke dra effekter av god logistikk.  
Funksjoner fra Ullevål er forutsatt overført gradvis til de øvrige lokalisasjonene og det er planlagt med svært lite 
investeringer på Ullevål utover lånepakke fase II.   
 

2.2. Rikshospitalet  

På Rikshospitalet ivaretas i dag lands-, region- og en del områdefunksjoner med en større andel elektiv behandling. 

Oslo Universitetssykehus har gjennomført tiltak for å samle regionsfunksjoner på Rikshospitalet de siste ti årene. 

Dette gjelder funksjoner som tidligere var ved hhv Radiumhospitalet og Ullevål.  Samlingen av aktivitet har medført 

fortetting og kapasitetsutfordringer på sengeposter og poliklinikkområder generelt, og spesielt for operasjon, 
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intensiv og postoperativ virksomhet samt for støtteareal, infrastruktur og medisinsk teknisk utstyr med tilhørende 

bygningsmessige utfordringer. 
 
Bygningsmassen utgjør til sammen ca. 231 000 m2, inkludert glassgate, hotell og tekniske mellometasjer. 
Bygningene er 25 år gamle. Bygningsmassens tilstand fremstår gjennomgående med økende behov for vedlikehold 
og utskiftninger. Rikshospitalet omfattes så langt ikke av lånepakkegrunnlaget og de såkalte Fase II investeringer for 
å lukke brudd på lov og forskrift.  
 
Produksjonsstøtteutstyr samt en del øvrig infrastruktur har den felles utfordring at det er investert nytt samtidig. 
Denne infrastrukturen har en gjennomsnittlig levetid på 15-20 år. Alle sentrale overvåkningssystemer, alarm og 
styringsanleggene på Rikshospitalet, med unntak av adgangskontroll anlegget, er over 20 år gamle. Alle disse 
systemene er bygd på teknologi fra tidlig 1990 tallet. Dette gjelder sentral driftskontroll anlegg (SD)/med 
undersentraler, brannvarsling og nødlys/ledelys. Leverandørene av disse systemene har varslet for flere år siden at 
det ikke finnes reservedeler og oppgraderingsmuligheter for disse systemene (end of live/end of service). 
Dette kan medføre at hvis det oppstår feil med anleggene risikerer vi å miste hele eller deler av hvert enkelt av disse 
systemene pga mangel på reservedeler og programvare. 
Konsekvensen av å miste hele eller deler av et eller flere av disse systemene vil være svært krevende for driften av 
sykehuset. Det er derfor lagt inn en plan for utskiftning av disse anleggene som vil bli prioritert over 4 år. Samlet 
investering er estimert til omkring 200 millioner.  
Det er også estimert betydelige beløp for å oppgradere bygget i planperioden frem til 2038.  
 
Teknisk sett er bygningsmassen forventet å ha meget lang levetid, men kapasitet knyttet til teknisk infrastruktur er 
for en stor del maksimalt utnyttet. Hovedvannforsyning, varme- og gassanlegg er vurdert å være tilfredsstillende. 
Øvrige forhold, dvs. reservekraft, hovedforsyning for strøm, nødstrøm samt kjøleanlegg og ventilasjon har 
underkapasitet og behov for oppgradering. Forholdene knyttet til transport og logistikksystemer, samt tomt og 
områdeforhold er alle vurdert som akseptable.  

 
 
Oversikt teknisk tilstand Rikshospitalet, 2017  

 

2.3. Radiumhospitalet 

“Tung” intensivkrevende kirurgisk virksomhet er flyttet fra Radiumhospitalet til Rikshospitalet.  Radiumhospitalet 

ivaretar 50 % av kreftbehandlingen innen OUS. I forprosjekt for nytt klinikkbygg og protonsenter er det lagt til grunn 
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en virksomhetsmodell som i tillegg til dagens virksomhet samler all bryst-, gynekologisk og prostatabehandling både 

kirurgisk og onkologisk. Det pågår fremdeles virksomhetsavklaringer for best mulig utnyttelse av areal og funksjoner 

på Radiumhospitalet. 

Prosjektet har lagt til grunn at et nytt klinikkbygg vil erstatte store deler av A og B bygget (fra 2 etasje og opp), D 

bygget, samt deler av C bygget.  De byggene som er med i det fremtidige målbildet, er deler av C, hele F, J og K. Bygg 

som er revet er D,E, G, H og I bygget samt deler av C bygget.  

Bygningsmassen på Radiumhospitalet fremstår som et kompakt konglomerat. Den eldste bygningen (F) er fra 1928 
og det nyeste bygget fra 2009. Med unntak av nybyggene er bygningsmassen i dårlig teknisk tilstand med vesentlig 
oppgraderings behov gitt fortsatt drift i byggene.  Lånepakkegrunnlaget for lukking av avvik har lagt til grunn 
betydelige oppgraderinger spesielt i A, B og C bygget. Oppgradering av sengeposter i A og B bygget forutsettes 
erstattet av et nytt klinikkbygg. Resterende av arealene som skal bevares i C må oppgraderes. I tillegg, J og K. Det er 
gjort en omfattende oppgradering i F-bygget, hovedsakelig til kontorer og nukleærmedisinsk avdeling. Begge deler 
vil da gå til «fratrekk» i nytt klinikkbygg og ikke innlemmes i dette. Argumentasjonen for kontorisering av F bygget er 
imidlertid primært fraflytting av D bygget. Dette bygget ble revet for å få plass til klinikkbygget. Også garderober er 
en del av ny virksomhet og kommer til fratrekk for nybygg da disse ble flyttet fra D til BU3.  
 

 

Oversikt teknisk tilstand Radiumhospitalet, 2017 (noen bygg her er revet G, H, D deler av C) 

 
Forsyningsanleggene ved Radiumhospitalet har varierende kvalitet. Noe er oppgradert, men det er behov for 
utskiftning eller oppgradering av en del. Dette gjelder vann og avløpsledninger, gassanlegg, hovedforsyning strøm og 
nødstrøm. Det er forutsatt nye tekniske anlegg i forbindelse med klinikkbygget.  
 

2.4. Aker  

Det er fortsatt kirurgisk døgn og akuttvirksomhet på Aker, i hovedsak gjelder dette fagområdene karkirurgi og 
urologi. Karkirurgi er planlagt flyttet til Ullevål i løpet av 2020/2021. OUS har også en betydelig elektiv dagkirurgisk 
virksomhet på Aker samt flere medisinske funksjoner, som eksempelvis rehabilitering, endokrinologisk poliklinikk 
etc., samt en betydelig virksomhet innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
 
I 2014 etablerte OUS en 20 års avtale med Oslo kommune om utvikling og drift av en samhandlingsarena på Aker, nå 
kalt Aker Helsearena. Oslo kommune har vedtatt etablering av en storbylegevakt på Aker. Aker sykehus for OUS sin 
virksomhet har gjennomført konseptfasen. Slik som planene foreligger nå, skal det etableres et stort lokalsykehus for 
både somatikk og psykiatri for mange av Oslos bydeler. Dette sykehuset blir et stort robust områdesykehus for Oslo.  
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Også på Aker er det gjenstående avvik ift brann, elektro, ventilasjon, gassanlegg, vann og avløpsledninger. 
Investeringer her er planlagt til totalt 120 mill kroner i lånegrunnlaget. Disse må imidlertid sees opp mot planer om 
nybygg slik at bygg som skal flyttes ut av ikke blir oppgradert. 

   
Oversikt teknisk tilstand Aker sykehus, 2017 

 

2.5. SSE 

Avdeling for kompleks epilepsi (AKS, tidligere SSE), ligger i Sandvika og har et nasjonalt ansvar for barn, ungdom og 
voksne personer med vanskelig kontrollerbar epilepsi. På sikt planlegges dette samlet til Rikshospitalet i nye bygg, 
men dette vil ikke skje i første byggetrinn (1. etappe). I 2020 gjennomføres noe fornying av kjøkken og våtrom på 
voksenpost 1.  

2.6. Dikemark 

Dikemark huser deler av virksomheten til psykisk helse og avhengighet. Dette dreier seg i hovedsak om 
psykosebehandling, rus og/eller farlighetsproblematikk. I tillegg ligger regional sikkerhetsavdeling (RSA), lokal 
sikkerhetsavdeling og avdeling for utviklingshemming/autisme på området.   
 
Bygningsmassen på Dikemark utgjør ca. 76 000 kvm. Under halvparten av arealene er i bruk og en del lokaler brukes 
kun sporadisk som kontor/møterom o.l. Med unntak av et par av bygningene2 bærer bygningsmassen på Dikemark 
preg av mangelfullt vedlikehold. De fleste byggene har en vektet teknisk tilstandsgrad på over 2,0. Mange 
underliggende komponenter har tilstandsgrad 3 og behov for strakstiltak. Fleksibiliteten for bygningene er vurdert 
som dårlig og har store begrensninger i forhold til å bygge om til annet bruk. Riving forhindres i stor grad ved at 30 av 
32 bygg er fredet, hvorav 7 både interiør- og eksteriørmessig. Også tomtegrunn på 248 dekar er fredet med unntak 
av 20 dekar.  
 
Forsyningsanleggene ved Dikemark er preget av elde, slitasje og underkapasitet. Det er et gjennomgående behov for 
oppgraderinger og/eller vedlikehold. Bunnledningsnett er nylig utbedret.  
 
Det foreligger en konseptfase som viser at det er mulig og ønskelig å samlokalisere RSA, lokal sikkerhet og PUA ved 
en ny tomt på Ila (sør eller nord for landsfengselet). Reguleringsproblematikk gjør at prosjektet er noe forsinket, og 

                                                 
2
 Dagali og Kurhus 1 
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forprosjekt vil starte opp så snart tomtespørsmålet er avklart. Alderspsykiatri flytter fra Vardåsen til Gaustad tidlig 
høst 2020. Enkelte tomter legges ut for salg i løpet av 2020/2021.   
 

2.7. Gaustad sykehus og Sognsvannsveien (BUP-Sogn) 

Virksomheten på Gaustad sykehus er hovedsakelig døgnvirksomhet for voksen psykiatri, Rus og avhengighet, i tillegg 
til hoveddelen av forskningsvirksomheten i klinikk for psykisk helse og avhengighet.  
 
Bygningsmassen er av eldre type som har store begrensninger i forhold til tilpasningsmuligheter og fremtidige 
bruksområder. Bygningsmassen på rundt 40 000 kvm har også stort teknisk oppgraderingsbehov. En betydelig andel 
av bygningene, samt tomten, har vernestatus. De aktuelle forsyningsanleggene ved Gaustad sykehus er alle vurdert å 
være utilfredsstillende eller i dårlig teknisk stand. Dårligst tilstand har hovedvannforsyningen og 
nødstrømssystemene. Disse har stort og relativt akutt behov for utbedring.  
 
Det er ikke konkrete planer for Gaustad sykehus i første etappe av utbyggingen ved Rikshospitalet, men det er 
muligheter for å omgjøre til eksempelvis kontorbygg og pårørendearealer etter at psykiatrien flytter til Aker.  
 
I Sognsvannsveien (tidligere statens senter) er det også virksomhet for psykisk helse og avhengighet.  Ungdom akutt 
har to døgnenheter og en skole.  
En vurdering av levedyktighet basert på Multiconsults kartlegging i 2011 viser at byggene i Sognsvannsveien (ca 12 
000 kvm) generelt er middels egnet og lite fleksible. I tillegg har de vernestatus som gjør ombygninger kostbare. 
Virksomheten som er her i dag skal til Aker når nytt lokalsykehus er bygd.  

3. PRIORITERINGER INNEN BYGG FOR PLANPERIODEN 2021 - 2024 

 

3.1 Inndeling av bygginvesteringer  

Bygginvesteringer er delt i ordinære investeringer og investeringer som går på å lukke avvik (Fase II). Totalt for 
planperioden ligger det inne følgende: 
 

 
 

 
3.1.1 Ordinære bygginvesteringer 

I ØLP ligger det to linjer for ordinære bygginvesteringer. Det er en linje for bygg som 
skal videreføres, og en for Nye Oslo Universitetssykehus.. I linjen for bygg som skal videreføres, ligger poster som 

består av: 

 Byggtilpasninger MTU, nytt eller erstattet MTU utstyr krever investeringer i bygg 

 Byggtilpasninger IKT, spesielt kommunikasjonsrom som utvidet trådløst nett har hatt behov for den siste 
tiden.  

 Sentrale og virksomhetstilpasninger, dette er investeringer som prioriteres av ledelsen, se 3.1.4 

 Teknisk utskiftning, se 3.1.3. 

 

I linjen for ordinære investeringer nye OUS, ligger kostnader i regionale prosjekter, se 3.1.5 

 

 

Investeringsbudsjett ØLP 2021 ØLP 2022 ØLP 2023 ØLP 2024 ØLP 2025 ØLP 2026 ØLP 2027 ØLP 2028 ØLP 2029 
Ordinære investeringer Bygg  177 250 334 477 592 659 581 590 108 
Ordinære investeringer Bygg Nye OUS 138 115 45 20 20 20 200 
Tilsynsavvik (fase II) 201 178 77 
Totale bygginvesteringer 516 543 456 497 612 679 781 590 108 
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3.1.2 Lukking av avvik (Fase II) 

 
OUS ble i St prop 1 2015 tildelt et lån på 1,2 mrd over 4 år, foreløpig utvidet med 2 år, i tillegg til at sykehuset har en 
egenfinansiering på 30 % som tilsier en totalramme på vel 1,8 mrd nok. Dette kalles Fase II vedlikeholds 
investeringer / lukking av avvik. Midlene ble tildelt for å lukke tilsynsavvik og avvik fra lov og forskrift. Dette er avvik 
OUS har jobbet lenge med å lukke og i tett dialog med Arbeidstilsynet, Oslo brann og redningsetat og DSB 
(Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) i hovedsak. Ullevål, Radiumhospitalet og Aker er de 
lokalisasjonene der disse midlene er planlagt benyttet både til bygg og infrastruktur.  
 
Det ligger en tydelig forutsetning fra HSØ om at bruk av midlene skal vurderes opp mot fremtidig utvikling av OUS og 
nybygg slik at man ikke investerer unødig i bygg som blir erstattet. Dette gjelder spesielt Radiumhospitalet.  
Ved at målbildet til OUS vedtatt, har OUS gått inn i en dialog med HSØ om prioriteringen av resterende midler. For 
OUS er det mer hensiktsmessig å flytte noen av de udisponerte midlene som er knyttet opp mot Ullevål, til 
Rikshospitalet, som så langt ikke har vært prioritert inn i lånepakken. Rikshospitalet er den lokasjonen som har vært 
prioritert lavest de siste årene. Her vil det være behov for økende utskiftninger. Blir dette godkjent, vil mye av 2021 
budsjettet flyttet dit. På Aker er det gjort en del investeringer allerede, slik at de byggene som skal stå når nytt 
lokalsykehus kommer vil bli prioritert fremover. Det ligger i målbildet at Ullevål skal selges, og her vil det ikke 
prioriteres store investeringer. 
 
  
3.1.3 Teknisk utskiftning 
I tillegg til lukking av de største avvikene, er det i planperioden et mål å sikre nødvendig kvalitet på utstyr til 
produksjonsstøtte samt virksomhetskritiske anlegg som gass, kjøling etc. Som beskrevet under kapitelet om status 
på bygg (kap.2) er situasjonen også på disse områdene utfordrende.  Utstyr til produksjonsstøtte og 
virksomhetskritiske anlegg omfattes i liten grad av lånesøknaden. Her pålegger ikke myndighetene tiltak, men 
funksjonalitet i utstyr og anlegg er likevel avgjørende for kvalitet i pasientbehandlingen og utskifting/ utbedring må 
gjennomføres.  
 
Det er også slik at lukking av tilsynsavvik på Rikshospitalet, på grunn av type/kategori ikke er inkludert i 
lånesøknaden. Samtidig er det klart at bygningsmassen på Rikshospitalet inngår i fremtidens OUS uavhengig av 
alternativ. Det er derfor nødvendig å inkludere investeringer nødvendig oppgradering i tillegg til verdibevarende 
vedlikehold for denne bygningsmassen i planperioden. Dette gjelder større investeringer som eksempelvis utskifting 
av brannvarslingsanlegg. Bygget er nå over 20 år og det har vært gjort få større oppgraderinger ved denne 
lokalisasjonen etter åpning. Det er også nødvendig å gjøre tekniske oppgraderinger ved andre lokalisasjoner der 
virksomheten skal videreføres. 
 

Investeringsbudsjett 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Radiumhospitalet - teknisk utskiftning 0 10 30 40 50 10 10 10 0

Aker - teknisk utskiftning 10 20 15 40 20 20 20 20 0

Gaustad psyk - teknisk utskiftning 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rikshospitalet - teknisk utskiftning 0 25 74 152 297 424 386 455 48

Ullevål - teknisk utskiftning 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brann, SD (sentral driftsanlegg), Nødlys - RH*** 50 50 50 0 0 0 0 0 0

Havari 22 30 30 30 30 30 30 30 30

MTU byggkostnader - 20% av MTU 70 70 60 60 50 40 40 30 30

IKT byggkostnader 25 25 25 25 25 25 25 25 0

Kontorisering gamle Gaustad 20 60 50 50 50

Biobank 10 50 50 40

Øvrige sentrale og virksomhetstilpasninger* 20 20 20 20 20 20 20

Delsum ordinære investeringer 177 250 334 477 592 659 581 590 108

Kjøp tomt 67

Nye OUS frikjøp 60 0 0 0 0 0 0 0 0

Nye OUS Rokade Rikshospitalet 11 115 45 20 20 20 200 0 0

Delsum Nye OUS 138 115 45 20 20 20 200 0 0

Sum totale investeringer bygg egen likviditet 315 365 379 497 612 679 781 590 108
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I planperioden 2021-2024 er det hovedsakelig satt av midler til oppgradering av infrastruktur på Rikshospitalet, 
byggkostnader som følge av MTU eller IKT og havarier. På slutten av planperioden settes det av midler til teknisk 
oppgradering av varige arealer på Radiumhospitalet også.  
 
3.1.4 Tilpasning i forbindelse med endring av drift 
Sykehuset har betydelige driftsmessige utfordringer som må løses gjennom arealtiltak på kort og mellomlang sikt 
frem til nye bygg står klare. Dette er tilpasninger som ikke dreier som bygningsmessige oppgraderinger eller 
utskiftninger.  
 
3.1.5 Biobank 
Det er et behov for en sentralisert lagringsfasilitet for biobanker til forskning og diagnostikk som ikke er hensyntatt i 
nybyggene. Jmf ledermøtesak 029/19 er det startet forprosjektering for lagringsfasilitet for biobanker. Det er i første 
omgang startet opp på Rikshospitalet, deretter er det vedtatt å starte forprosjekt Radiumhospitalet. Ledermøtet ser 
på mulighet for kartlegging av areal på Aker i tillegg. Det er lagt inn midler til biobank fra år 2023 til 2026.  
 
3.1.6 Ordinære investeringer i tilknytning til regionale prosjekter 
Det skal gjøres store investeringer i nye bygg for sykehuset. Helse Sør-Øst RHF er eier av disse byggeprosjektene. 
Omfanget begrenses til nye bygg. For sykehuset vil det også være behov for investeringer i midlertidig rokadeareal, 
ombygginger i eksisterende arealer i Rikshospitalet for å samlokalisere fag og funksjoner og kostnader knyttet til 
ressursbruk og tiltak for å sikre drift (f.eks støy og støvskjerming) i prosjektperioden.  
 
I forbindelse med prosjektet på Rikshospitalet vil det allerede i 2021/2022, være behov for omgjøring av virksomhet 
som er lokalisert i C1, blant annet thorax, obspost og akuttmottak.  C1 er tenkt revet på slutten av 2022 så før Q2 
2022, må virksomheten her ha flyttet. Om dette er fortetning av allerede eksisterende virksomhet andre steder, 
rokering av andre virksomheter eller leid areal er nå i planleggingsfasen. Sykehotellet blir revet i samme periode, og 
denne delen må også løses.  
 

4.  VIDERE UTVIKLING FRA 2025 TIL 2039 
 
Sykehuset har betydelige driftsmessige utfordringer som må løses gjennom arealtiltak på kort og lang sikt. 
Virksomhetsutfordringer og effektiviseringsbehov vil bare løses gjennom nye sykehusbygg.  
 
For ny sikkerhetspsykiatri planlegges det et forprosjekt når reguleringsprosessen er mer fastlagt, men trolig i løpet av 
2020 med forventet ferdigstillelse 2025. Konseptfasen for Aker og Rikshospitalet er vedtatt, og forprosjekt starter 
opp i løpet av 2020. I perioden fra 2025 til 2030 vil det pågå stor byggeaktivitet på Aker og Rikshospitalet. Første 
byggetrinn (1. etappe) på disse sykehusene forventes ferdigstilt i 2030. Det er ønsket at 2. etappe kommer som en 
direkte fortsettelse, men denne er foreløpig ikke tidfestet.  Alle prosjektene skal legge til rette for etappevis 
etablering i tråd med vedtak HSØ.  
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1. Innledning og bakgrunn 
Det å ha en oppdatert utstyrspark, som er godt tilpasset sykehusets behov og spesialisert pasientbehandling, er 

avgjørende for om sykehuset skal lykkes med i å nå sine mål. Det har lenge vært kjent at den medisinsk-tekniske 

utstyrsparken ved Oslo universitetssykehus (OUS) er blant de eldste i Vest-Europa. Dette har gjort at sykehuset 

har økt prioriteringen av investeringer til MTU de siste årene, på tross av økonomiske utfordringer. Resultatene av 

denne satsningen har påvirket den totale gjennomsnittsalderen, men som en følge av en betydelig reduksjon i 

bruk av finansiell leie for de kommende årene vil investeringsmidlene reduseres og gjennomsnittsalderen vil trolig 

øke igjen (Se kapittel 5.2).¨ 

OUS står foran store investeringer i nye bygg med tilhørende store investeringer i MTU, i denne planperioden vil 

det gjelde ny storbylegevakt på Aker, og protonsenter og nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet (RAD). Det er verd 

å merke seg at selv om investeringene i beløp er store vil de ha en begrenset innvirkning på utstyrsparkens totale 

tilstand fordi både storbylegevakten og Radiumhospitalet utgjør en relativt liten andel av den totale 

utstyrsmengden og protonsenteret er nytt og ikke erstatter noe annet. Utstyret som omfattes av nytt klinikkbygg 

på Radiumhospitalet utgjør eksempelvis rundt 8% av verdien på den totale utstyrsdatabasen For hvert av de to 

stedene er det egne utstyrsprosjekt som håndterer MTU-delen, for RAD er det Sykehusbygg som er ansvarlig 

mens det er Oslo Kommune som er ansvarlig for storbylegevakten på Aker. Disse to prosjektene er ikke detaljert 

behandlet i denne områdeplanen, men investeringsbeløpene fremgår av tabellene i kapittel 5.1 og 5.2, og de 

øvrige utstyrsplanene er avstemt med planene for de to prosjektene. 

Investeringsnivået er den viktigste enkeltfaktoren for utstyrsparkens tilstand, men det er langt fra den eneste 

faktoren av betydning. Langs hele kjeden, fra utstyrsbehovet identifiseres til utstyret en dag må kasseres, finnes 

faktorer som har påvirkning på utstyrsparken. Det er derfor jobbet for en metodikk for å optimalisere alle ledd i 

denne utstyrskjeden og dermed få mest og best mulig pasientbehandling igjen for de tilgjengelige midlene. Den 

praktiske konsekvensen av denne nye metodikken er beskrevet i kapittel 3. Dette er en omfattende jobb og 

denne områdeplanen må derfor sees på som et første skritt i den nye investeringsstrategien der innholdet vil 

måtte tilpasses etter hvert som utskifting og nyanskaffelser iverksettes. Den ferdige områdeplanen blir derfor ett 

dynamisk strategisk dokument. 

2. Definisjoner og kort status 
Begrepet medisinsk-teknisk utstyr (MTU) blir ofte omtalt som alt medisinsk utstyr som drives av strøm eller 

batteri, og alt laboratorieutstyr som brukes i diagnostikk og pasientbehandling. 

Det var ved årsskiftet (2019/2020) registrert 39 877 aktive MTU-enheter ved OUS. Disse MTU-enhetene hadde en 

registrert akkumulert (historisk) anskaffelseskostnad på 3 867 millioner kroner. Utstyrsparkens 

gjennomsnittsalder var per 1.1.2020 på 9,1 år når alle MTU-enheter teller likt. Dette er en liten nedgang fra 2019 

(9,33 år), men nedgangen skyldes hovedsakelig ferdigstillelse av oppdatering av utstyrsregisteret (Medusa) som 

følge av tellerrunden tidligere tellerunde på Ullevål og er derfor en registreringsteknisk nedgang. 

Med mål om å stanse aldringsprosessen av utstyrsparken og redusere gjennomsnittlig alder, ble det i OUS 

utarbeidet en plan for å gjennomføre investeringer i medisinsk-teknisk utstyr i størrelsen 350 millioner kroner per 

år i perioden 2013-2015. Denne har blitt fulgt opp i årene etter med investeringer rundt 400 millioner. Denne 
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satsningen har vært mulig gjennom bruk av finansiell leie. Dette har bidratt positivt på snittalderen til 

utstyrsparken, men for å snu utviklingen vil det være nødvendig å øke til rundt 550 millioner kr. investert årlig.  

Økonomisk langtidsplan (ØLP) for 2021-2024 er redusert i forhold til ØLP tidligere år. Dette reduserer utskifting av 

eldre utstyr, og bidrar negativt til snittalder på utstyrsparken som igjen kan gå ut over effektiv og sikker drift. 

I planperioden vil ny storbylegevakt på Aker, nytt klinikkbygg Radiumhospitalet og nytt protonsenter ferdigstilles. 

Det vil anskaffes mye nytt utstyr i disse byggene, noe som vil bidra positivt på utskifting. Samtidig vil dette påvirke 

handlingsrommet for utskifting på andre områder negativt.  

3. Overordnede strategiske valg 
Tidligere økonomiske langtidsplaner for MTU har hatt fokus på et overordnet investeringsnivå og hvilke årlige 

beløp som er nødvendige for å senke gjennomsnittsalderen på utstyrsparken. Den overordnede målsetting i 

denne rapporten er å kunne svare på hvilket utstyr som bør skiftes ut, og når det bør byttes.  

Anskaffelsesprosessene ved OUS kan beskrives som i figur 1 og 2. 

 

Figur 1, sammenbruddprosess. Et sammenbrudd utløser en innmelding som prioriteres(1). Ved positivt vedtak i prioriteringsutvalget (PRU) og godkjenning av 

Koordineringsgruppen for innkjøp (KGI) (2) gjennomføres en anskaffelse (3). Normalt er dette enkeltanskaffelser, eventuelt med opsjoner. Tilslutt installeres 

utstyret og settes i drift (4).  

 

 

Figur 2, elektiv prosess. En planlagt utskifting eller nye behov utløser innmelding til elektiv investeringsprosess, MTU (1). Etter prioriteringsprosess i PRU, KGI 

og ledermøtet i OUS (OUS-LM) blir anskaffelsene prioritert og vedtatt. I forbindelse med dette velges hvordan anskaffelsen kan gjennomføres (3), 

flåteutskiftning, enkeltanskaffelser, større regionale anbud, ulike typer partnerskapsløsninger eller leieforhold og innovative anskaffelser.  
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Den overordnede MTU-strategien beskrives i figur 3. I en sammenbruddstyrt forvaltning utelukkes 

«Behovskartlegging» og deler av «Analyse og prioriteringer». 

 
Figur 3, overordnet strategi for forvaltning av MTU.  

Det er fem hovedpunkter i den nye strategien som er av betydning: 

1. Dreie mer av investeringene over fra sammenbruddprosess til elektiv prosess (3.1) 

2. Optimalisere prioriteringsprosessen (3.2) 

3. Optimalisere anskaffelsesprosessen til å få mer MTU og bedre kvalitet for investeringsmidlene (3.3) 

4. Posisjonering av mobilt MTU (3.4) 

5. Utviklingen av Nye OUS (3.5) 

En forutsetning for å kunne gjennomføre første kulepunkt er at investeringsbeløpene er over minimumsnivå slik 

at det kan brukes likviditet til planlagte anskaffelser, istedenfor å måtte begrense seg til utelukkende å måtte 

erstatte sammenbrudd. Dette drøftes i kapittel 5.2. 

3.1 Dreining av investeringer fra sammenbrudd til elektiv prosess  
OUS har en gammel medisinsk-teknologisk utstyrspark. Det gir en høy andel sammenbrudd av utstyr med 

påfølgende sammenbruddanskaffelser. Dette har i hovedsak to ulemper, det er dyrt å gjøre enkeltanskaffelser 

under tidspress, og det låser utstyrsparken til den eksisterende konfigurasjon istedenfor å velge konfigurasjon 

etter behov.  

Det er viktig å få dreid mer av anskaffelsene fra sammenbrudd til elektiv prosess. For å få til dette ble dagens 

investeringsrammeverk endret i 2018/19. Den elektive prosessen ble utvidet fra å skje én, til to ganger i året. 

MTU-investeringene deles i to deler, med mulighet for å melde inn endringer på vedtatte saker. Dette gjorde det 

mulig å flytte kostbare sammenbruddssaker til en klinikkprioritert elektiv anskaffelse. I tillegg er det mulig å 

omprioritere nye MTU-behov. I 2019 var ca. 35 % av utstyrsinvesteringene sammenbrudd, og ca. 45 % av de 

elektive utstyrsinvesteringene var til planlagt utskiftning. I 2020 er det satt av ca. 28 % av 

utstyrsinvesteringsmidlene til sammenbrudd og ca. 55 % vil gå til planlagt utskiftning (foreløpige tall).  

3.2 Optimalisering av prioriteringsprosessen 

Det er en krevende oppgave å gjøre helhetlige prioriteringer på tvers av klinikker, enheter og seksjoner. For å 

forbedre prioriteringsgrunnlaget innad i klinikkene og for sykehusledelsen, har MTV vinteren 2019/20 utført et 
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pilotprosjekt med Nevroklinikken (NVR). Pilotprosjektet hadde som hensikt å forbedre kommunikasjon på tvers av 

fag og MTV, hvor NVR skulle utrede sine MTU-behov på kort og lang sikt med tanke på kritikalitetene for drift- og 

pasientsikkerhet og MTV bidra med status på utstyr, muligheter i markedet, se utstyr på tvers av flere klinikker 

mm. Resultatet av pilotprosjektet var svært godt, og ga NVR en strategi for utskiftning og langsiktige 

investeringsbehov, samt bedre grunnlag til MTV sin områdeplan for MTU. MTV ønsker å ha et slikt samarbeid 

med alle klinikkene på sykehuset, da investeringsbudsjettene for MTU reduseres hvert år fremover, noe som fører 

til større behov for planlegging og synliggjøring av behov og kritikalitet for å kunne prioritere riktig gitt 

budsjettramme.  

3.3 Optimalisering av anskaffelsesprosessen  

Som vist i figur 2 er det flere muligheter i elektiv prosess. Enkelte av alternativene innebærer betydelige 

besparelser for sykehuset, og det er et klart mål å utnytte dette potensialet maksimalt. Som eksempel kan 

regionale anskaffelser nevnes, der størrelse og omfang på anskaffelsene har vist seg å gi vesentlig bedre 

betingelser for sykehuset. Et annet eksempel er innovative anskaffelser, slik som hybridlabben på 

Intervensjonssenteret på Rikshospitalet, der en samarbeidsavtale med leverandør sikrer sykehuset tilgang på helt 

ny teknologi til en lav investeringskostnad. I tillegg kan sykehuset være med å påvirke utviklingen av utstyret slik 

klinikken selv mener er formålstjenlig.  

Utfordringen er å styre anskaffelsene til riktig prosess. Dette krever erfaring med utstyrsgruppen, 

anskaffelsesprosesser, tett kontakt mellom MTV og klinikk, samt inngående markedskunnskap for det aktuelle 

utstyret. Kompetanse og erfaring i MTV er derfor svært viktig for dette arbeidet. 

3.4 Posisjonering av mobilt MTU 

Det er dokumentert fra andre sykehus (Eks. Cambridge, England) at strategisk posisjonering av mobilt MTU gjør at 

mengden utstyr kan reduseres, uten at det går ut over tilgangen. Akkurat hvor mye utstyrsmengden kan 

reduseres vil være avhengig av hvor god planlegging og administrering av behov er før posisjonering innføres. I 

Cambridge dokumenterte de en reduksjon på omlag 25 % for de utstyrsgruppene som ble inkludert i studien. I 

tillegg følger positive bieffekter som bedre kontroll over utstyrsparken, mindre tid til å lete etter utstyr, og mindre 

utstyr som blir borte. Det er et pågående prosjekt på posisjonering av mobilt utstyr i OUS.  

3.5 Utviklingen av nytt OUS 

I hovedsak er det nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet som får betydning for de strategiske valgene for 

anskaffelse av MTU i denne perioden. Det er vedtatt en overføringsgrad på 20 % til nytt klinikkbygg, noe som 

gjenspeiler den dårlige MTU-tilstanden ved Radiumhospitalet. Det er et mål at MTU som skal kjøpes til nytt 

klinikkbygg ikke kommer inn samme år som bygget er ferdig fordi det er mer hensiktsmessig med noe spredning i 

tid.  All erfaring viser at det er vanskelig å tilpasse en styrt utskiftning, når mye utstyr må erstattes samtidig fordi 

det er kjøpt inn i samme år, og det er også bedre prosesser når "bølgetoppen" kan dempes og utstyret anskaffes i 

puljer over noe mer tid enn akkurat innflyttingsåret.  
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4. Medisinsk teknisk utstyr i verdi og antall 
Når alt MTU deles inn i innkjøpsgrupper (7 stk.), blir fordelingen av historisk anskaffelseskostnad per 01.01.20 

som vist i figur 4.  

 
Figur 4, fordeling av historisk anskaffelseskostnad på de 7 ulike innkjøpsgruppene. 

Som figuren viser, er en vesentlig del av verdien knyttet til bildedannende og stråleterapeutisk utstyr, samt 

laboratorieutstyr. Disse to gruppene står for omtrent 2/3-deler av verdien. I antall enheter, er det klart flest 

enheter knyttet til anestesi og intensiv. 

Alderssammensetningen for de ulike innkjøpsgruppene er svært varierende. Gjennomsnittsalder per 

innkjøpsgruppe er vist i figur 5.  

 

 
Figur 5, gjennomsnittsalder per innkjøpsgruppe (år) 
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Gjennomsnittsalder i figur 5 er imidlertid en svært grov inndeling, og det vil være store variasjoner i levetider for 

underkategorier innenfor hver innkjøpsgruppe. Dette er vist i figur 6, og blir beskrevet i påfølgende kapitler. 

 

 
Figur 6, aldersfordeling per innkjøpsgruppe 

  
Figur 7 og 8, aldersfordelingen i antall og verdi. 

 

Figur 9, aldersfordeling på utstyrsparken som funksjon av akkumulert anskaffelseskostnad. 
  

Aldersgruppe Akkumulert anskaffelsesverdi

Eldre enn 10 år 1 321 662 933                                         

Mellom 5 - 10 år 1 072 138 503                                         

Yngre enn 5 år 1 490 726 547                                         

Totalsum 3 884 527 983                                         
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4.1 Bildedannende og stråleterapeutisk utstyr  

Generelt: Klart største kategori i verdi, liten i antall. Viktig med jevn utskiftingstakt.  

Ønsket plan: Det foreligger en utskiftningsplan som delvis er blitt fulgt og har gitt en positiv endring i snittalder. 

Aldersfordelingen, akkumulert anskaffelseskostnad og aldersfordelingen på underkategoriene er vist i figurene 

10, 11 og 12. 

 
Figur 10, aldersfordeling på kategorien bildedannende og stråleterapeutisk utstyr fordelt på antall enheter 

 
 

 
Figur 11, aldersfordeling på kategorien Bildedannende og stråleterapi som funksjon av akkumulert anskaffelseskostnad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aldersgruppe Akkumulert anskaffelsesverdi

Eldre enn 10 år 537 303 061                                                                      

Mellom 5 - 10 år 430 702 428                                                                      

Yngre enn 5 år 712 652 266                                                                      

Totalsum 1 680 657 755                                                                   
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Figur 12, aldersfordeling for underkategorier av bildedannende og stråleterapeutisk utstyr som funksjon av verdi 

 
Figuren viser at denne kategorien har vært prioritert, da tilstanden er bra for flere viktige kategorier. 

Angiografi og intervensjon: Kapasiteten må økes, i tillegg til at 50 % av utstyrsparken bør skiftes ut over en 4 

årsperiode. Det ble etablert nytt Arytmisenter på Rikshospitalet for HLK for ca. 10 år siden, hvor det ble installert 

3 nye angiografilaboratorier, Elfys 1, 2 og 3, som alle ble levert og installert i 2010. I tillegg ble Angio 7 installert i 

2010. På Ullevål er det behov for utskiftning av en Angiolab på H1 som også ble installert i 2010. Disse labbene 

passerer forventet levetid i løpet av 2020 og må skiftes ut i nærmeste fremtid. For KRN vil Angio 1 og 2 på 

Rikshospitalet og Angiolab på Akuttmottaket på Ullevål ha behov for utskiftning i løpet av 2021-2024, da de 

passerer forventet levetid i løpet av denne perioden. I 2020 skiftes det ut en Angio Hybridlab på 

Intervensjonssentret som benyttes av HLK til TAVI-undersøkelser. 

CT: Over 60 % av CT-anlegg har en aldersfordeling som er under 5 år. I 2020 anskaffes det mobile CTer til NVR og 

OPK som er spesialtilpasset arbeidsflyten til disse klinikkene. Volumet i OUS av CT-maskiner tilsier at det bør 

prioriteres 1 til 2 stk. CTer per år. CT-kapasiteten er nesten nådd på eksisterende maskiner, og det er behov for en 

økning av kapasitet.  I den neste 4 års perioden bør det derfor investeres i 3 stk. CTer. 

Mammografi: I 2017 og 2019 ble store deler av mammografiutstyret skiftet ut eller oppgradert, og tilstanden til 

utstyrsparken er bra. I midlertid bør 2 stk. mammografiapparat skiftes ut i perioden, samt at kapasiteten må økes 

for å klare å gjennomføre forpliktelsen vi har ovenfor Kreftregisteret/Mammografiprogrammet. 

MR: Tilstanden på MR-parken er relativt bra, som følge av høy utskiftingstakt de siste årene. 1 stk. MR på 

Radiumhospitalet skal skiftes ut i løpet av 2020, men for å opprettholde den bra tilstanden på parken må 3 stk. 

MR skiftes ut i 2023-2024 og kapasiteten økes med en ny MR på Rikshospitalet for KRN. MR er et område hvor det 

per nå ofte er størst utvikling på software, og ikke nødvendigvis hardware. For anbudspakken bør man 

gjennomføre en kost/nytte-vurdering av å inkludere tilgang på fremtidige software-oppgraderinger i anskaffelsen 

og avtalen. 

I 2023 vil ny storbylegevakt være klar og det kommer en ny MR. Det nye klinikkbygget på Radiumhospitalet står 

klart samme år, og om alt går etter plan vil det etableres tre nye MR i cluster i nytt klinikkbygg.  

Nukleærmedisinsk utstyr: Tilstanden på det nukleærmedisinske utstyret vil bli bedre i løpet av 2020, da det 

skiftes ut tre gamma-kameraer til en SPECT/CT på Rikshospitalet.  For å få tilstanden på et akseptabelt nivå, bør 1 
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stk. SPECT/CT skiftes ut i 2021 og 1 stk. PET/CT på Ullevål for KRN. Det er også meldt inn fra KRN at det vil være 

behov for en økning av 2 stk. PET/CT frem mot 2027, da kapasiteten er nådd.  

Røntgen- og gjennomlysningslaboratorier: Denne gruppen har en høy gjennomsnittsalder da halvparten er over 

10 år. Det skiftes ut 2 stk. røntgenlaboratorier på sammenbrudd i 2020. Det må derfor legges opp til en planlagt 

utskifting, med opsjoner i avtalene det kan gjøres avrop på. Behovet er stort, og det bør skiftes ut 1 til 2 

stasjonære røntgenlaboratorier hvert år fremover i den neste 4 årsperioden.  

Stråleterapiutstyr: Dette utstyret er i snitt gammelt og må byttes ut, selv om strålekapasiteten ved OUS skal 

trappes ned. I dag er det 16 stk. Linac i drift, 10 stk. Radiumhospitalet og 6 stk. på Ullevål sykehus. Etter utskifting 

av 1 stk. Linac på Ullevål sykehus i 2020 vil det fortsatt være 8 stk. Linac som er 10 år eller eldre. Levealder, 

forhold til dagens teknologi, samt at det på flere Linac kommer EOS (end of support) i 2022, gjør at disse 8 stk. 

Linac må skiftes ut i henhold til plan 

De nye stråleterapisentrene i HSØ er planlagt i drift med 4 stk. Linac i 2023 og 2025. De 3 stk. Linac på Ullevål 

sykehus som er 14 år ønskes å holdes i drift til de nye stråleterapisentrene har kapasitet til å ta over driften. 

Behovet er en utskifting 5 stk. Linac i perioden 2021-2023, samt at det er behov for to CTer og en MR for 

bildeopptak. I perioden videre fra 2025-2030 er behovet noe lavere med 5 stk. Linac og 1 stk. av CT og MR.  

Ultralyd: Ultralyd brukes i økende grad som veiledning ved ulike typer innstikk. OUS har mer enn 300 stk. 

ultralydapparater, og mange kommer på sammenbrudd. Det arbeides med en ny regional avtale på enkelte typer 

ultralyd. Avtaler må på plass for å kunne gjøre avrop grunnet det store volumet, men ulike bruksområder 

vanskeliggjør en generell avtale. Arbeid med en langtidsplan må oppstartes.  

 

4.2 Terapi og diagnostikk  

Generelt: Terapi og diagnostikk er utstyr som ofte er tverrgående og brukes i alle fagfelt i sykehuset, samt 

grunnutstyr av terapi og diagnostikk i spesialavdelinger. Det er stor variasjon i alder på utstyr i denne kategorien. 

For en del av utstyret, er dette forklart av variasjon i forventet levetid. Aldersfordelingen, akkumulert 

anskaffelseskostnad og aldersfordelingen på underkategoriene er vist i figurene 13, 14 og 15.  

  
Figur 13, aldersfordeling på kategorien Terapi og diagnostikk fordelt på antall enheter 
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Figur 14, aldersfordeling på kategori Terapi og diagnostikk som funksjon av akkumulert anskaffelseskostnad. 

 

  
Figur 15, aldersfordeling for underkategorier av Terapi og diagnostisk utstyr som funksjon av verdi  

Ønsket plan: Det må utarbeides en omforent og forankret vurdering av hva som er optimal levetid for hver 

underkategori, med hensyn på kvalitet, sikkerhet og effektivitet i pasientbehandlingen og teknologisk utvikling. 

Audiologisk utstyr har svært lang levetid og skal ligge høyt, samme kan sies om deler av det dermatologiske og 

odontologiske utstyret. Det har vært prioritert utskiftning av svært gammelt utstyr på øye, og det er årsaken til at 

oftalmisk utstyr har en relativt lav gjennomsnittsalder.  

 

4.3 Operasjon og kirurgi  

Generelt: Denne kategorien inneholder alt MTU som anvendes til kirurgiske inngrep og undersøkelser. Herunder 

også tilleggsutstyr som måtte følge med. Aldersfordelingen, akkumulert anskaffelseskostnad og aldersfordelingen 

på underkategoriene er vist i figurene 16, 17 og 18.  

Aldersgruppe Akkumulert anskaffelsesverdi

Eldre enn 10 år 54 507 185                                         

Mellom 5 - 10 år 61 431 413                                         

Yngre enn 5 år 91 191 454                                         

Totalsum 207 130 052                                       
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Figur 16, aldersfordeling på kategorien Operasjon og kirurgi utstyr fordelt på antall enheter 

 
Figur 17, aldersfordeling på kategori Operasjon og kirurgi som funksjon av akkumulert anskaffelseskostnad. 

 
Figur 18, aldersfordeling for underkategorier av operasjon og kirurgisk utstyr 

Ønsket plan: Også for operasjons og kirurgi må det utarbeides en omforent og forankret vurdering av hva som er 

optimal levetid for hver underkategori. For eksempel for endoskopi, ser det ut som tilstanden til utstyrsparken er 

god, men det er viktig å presisere at dette er utstyr med høy slitasje og hyppige sammenbrudd.  et er stort fokus å 

få mer minimal-invasiv kirurgi, og det er viktig at endoskopiparken til OUS er oppdatert. I tillegg viser grafen at 

over 90 % av undersøkelse- og operasjonsmikroskop er eldre enn 10 år. Det er viktig å påpeke at denne gruppen 

er en blanding av undersøkelse- og operasjonsmikroskop, hvor operasjonsmikroskop har en levetid på rundt 10 år 

og undersøkelsesmikroskop kan ha lenger levetid. 

Aldersgruppe Akkumulert anskaffelsesverdi

Eldre enn 10 år 147 470 238                                       

Mellom 5 - 10 år 116 094 031                                       

Yngre enn 5 år 153 424 148                                       

Totalsum 416 988 418                                       
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4.3.1 Kirurgirobot 

Innenfor robotassistert kirurgi forventes en markant utvikling de kommende årene, hvor robotkirurgi vil bli 

anvendt på flere nye fagområder samtidig med at teknologien og markedet endrer seg raskt. Det forventes at det 

blir flere leverandører og konkurranse innenfor flere av fagområdene som igjen vil medføre lavere investerings-, 

drift- og servicekostnader.  

I Oslo Universitetssykehus benyttes kirurgirobot på Aker Sykehus og Radiumhospitalet. De øvrige sykehusene 

Ullevål og Rikshospitalet har også behov for kirurgiroboter. Roboten gir flere fordeler knyttet til dagens 

pasientbehandling. Kvalitet, presisjon og oversikt i krevende kompliserte kirurgiske inngrep er sentrale fordeler 

roboten i dag kan bidra med. Kirurgene har fått økt kompetanse og prosedyrer man tidligere måtte gjennomføre 

med åpen kirurgi, kan i dag utføres effektiv, pasientsikkert og med høy kvalitet og presisjon med minimal-invasiv 

robotteknikk.  

Robotene gir også markant bedre ergonomiske arbeidsforhold for kirurgen. Dette fører igjen til at svært 

kompetente kirurger med mange års erfaring kan ha mulighet til å stå lenger i arbeidslivet før belastning og 

slitasje gjør at de må trekke seg tilbake. I tillegg har minimal-invasive teknikker med kirurgiroboten fått pasienten 

raskere på beina, redusert andel komplikasjoner og endret behov for postoperativ overvåkning.  

En sammenstilling av behovet frem mot 2025 viser at foruten de tre eksisterende kirurgiske robotene som er i 

drift i OUS i dag, er det identifisert et ytterligere behov for fem kirurgiske roboter tilsvarende da Vinci eller liknede 

teknologi, samt to kirurgiske roboter til fagområdet nevrokirurgi. Prosjektgruppen  for strategiarbeidet med 

kirurgiroboter anbefaler at det anskaffes 2 roboter i 2021 og 2 roboter i 2022 til henholdsvis Ullevål og 

Rikshospitalet. Planen hensyntar også eksisterende roboter i OUS, men er i skrivende stund ennå ikke vedtatt. Det 

er heller ikke satt av øremerkede midler til robotinvesteringene innenfor rammen av ØLP, men de inngår i 

tabellen i kapittel 5.2 (Antatt investeringstabell (2020) 2021-2024 for reelt investeringsbehov, rad "Operasjon og 

kirurgi"). 

 

4.4 MTU-infrastruktur 
Generelt: MTU-infrastruktur er fastmontert utstyr og grunnutrustning til utførelse av prosedyrer. Kategorien har 

utstyr som i utgangspunktet har lengre levetid enn de fleste andre. Aldersfordelingen, akkumulert 

anskaffelseskostnad og aldersfordelingen på underkategoriene er vist i figurene 19, 20 og 21.  



14 
 

  
Figur 19, aldersfordeling på kategorien MTU infrastruktur fordelt på antall enheter 

  
Figur 20, aldersfordeling på kategori MTU-infrastruktur som funksjon av akkumulert anskaffelseskostnad. 

  
Figur 21, aldersfordeling for underkategorier av MTU-infrastrukturutstyr  
 

Ønsket plan: Rapportene fra operasjonsstuekartleggingen er underlag for oppgradering- og utskiftningsplaner, og 

en andel av investeringsbudsjettene de siste årene har blitt avsatt for å dekke opp for utskiftninger  

Sterilisering og vask gjelder stort sett dekontaminator og instrumentvaskemaskiner, hvorav mange av disse er fra 

innflyttingen på nytt Rikshospital for over 20 år siden. Flere av disse har kommet på sammenbrudd det siste året, 

og belyser viktigheten av å utarbeide en utskiftningsplan i god tid, da det har vært krevende å bytte ut én mot én.  

 

Aldersgruppe Akkumulert anskaffelsesverdi

Eldre enn 10 år 76 729 705                                         

Mellom 5 - 10 år 34 282 819                                         

Yngre enn 5 år 35 403 390                                         

Totalsum 146 415 914                                       
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4.5 Anestesi og intensiv 

Generelt: Underkategoriene representerer mye av utstyret som anvendes av anestesi og intensivavdelingene. 

Aldersfordelingen, akkumulert anskaffelseskostnad og aldersfordelingen er vist i figurene 22, 23 og 24. 

  
Figur 22, aldersfordeling på kategori Anestesi og intensiv fordelt på antall enheter. 

  
Figur 23, aldersfordeling på kategori Anestesi og intensiv som funksjon av akkumulert anskaffelseskostnad. 

  
Figur 24, aldersfordeling for underkategorier av anestesi og intensivutstyr  

Plan: Underkategoriene er godt egnet for regionale anskaffelser og flåteutskiftning. For infusjonsutstyr er flåten 

standardisert, men det er behov for en suppleringsavtale. Flåten ble skiftet over en fireårsperiode fra 2014. 

Suppleringskjøp er gjennomført etter det.  

Det er et behov for utvidelse og oppgradering av monitornettverkene og den teknologiske utviklingen på området 

er stor. Det er derfor viktig at vurderer bruk og installasjon, tverrgående monitorordning, logistikk, personvern og 

medisinsk målsetning. 

Det må avsettes midler til suppleringskjøp og utvidelse for å få til slike løsninger som gir mer effektiv bruk av 

utstyret.  Integrering mot DIPS og Metavision er også viktig å få til her. OUS har sammen med resten av det norske 

Aldersgruppe Akkumulert anskaffelsesverdi

Eldre enn 10 år 104 235 045                                         

Mellom 5 - 10 år 190 341 154                                         

Yngre enn 5 år 163 655 558                                         

Totalsum 458 231 757                                         
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helsevesenet valgt å ta i bruk det britisk National Early Warning Score 2 (NEWS) som verktøy for mer digitaliserte 

arbeidsprosesser og det viktig at MTU og infrastruktur vil kunne understøtte dette.  

Regional rammeavtale for anestesiapparater var på plass våren 2019, og det er startet en planlagt flåteutskifting 

av 170 stk. anestesiapparatene over 4 år. PRIMUS-anestesiapparatene på Aker og Ullevål utgjør den eldste delen 

av flåten, der de eldste apparatene er 16 år gamle. I tillegg erstattes LEON som i dag brukes på barn på 

Rikshospitalet med nye apparater. I fase 1 erstattes disse med nye apparater i 2020.  

I fase 2 i 2021 ønskes LEON-apparater erstattet med nye apparater. Det vil da være et begrenset antall LEON-

apparater igjen på Ullevål, slik at det kan være naturlig å bytte ut disse samt halvparten av LEON på gang 2 og 3 på 

Rikshospitalet. I fase 3 i 2022 er det ønsket at resterende LEON-apparater erstattes som i fase 2. Her inngår også 

Radiumhospitalet, Intervensjonssenteret og Simsenteret.  

Dersom ikke denne planen gjennomføres i sin helhet så vil sykehusets operasjonsdrift stå i fare for å måtte 

reduseres. Det vil få konsekvenser for hele sykehusets operasjonsdrift. 

Regional rammeavtale for respirasjonsutstyr var på plass høsten 2018 og en utskiftingsplan er startet. 

Respiratorer voksen/barn er og blir skiftet ut i 2019 og 2020 (6 MNOK) på sykehusene. I 2021 er det ønsket at den 

siste fasen av flåteutskiftningen av respiratorer gjøres med 2,7 MNOK. Det er også laget en utskiftningsplan for 

transportrespiratorer fra 2020-2023. 

 

4.6 Laboratorieutstyr 

Generelt: Laboratorieutstyr er ikke kategorisert på samme måte som annet MTU, da det er ingen undergrupper. 

Denne områdeplanen vil derfor redegjøre for laboratorieutstyr generelt. 

Kompleksiteten i laboratorieutstyret og i laboratoriedriften øker stadig, noe som fører til økte kostnader, ikke 

bare for selve utstyret, men knyttet til IKT og bygg også. Klinikk for laboratoriemedisin (KLM), som har 

mesteparten av laboratorieutstyret i OUS, er i dag lokalisert på alle 4 sykehusene. Klinikken opererer med 4 ulike 

laboratoriedatasystemer (LIMS), i tillegg til ProSang som benyttes til blodgivere. Dette fører til mange forskjellige 

integrasjoner og mellomvareløsninger. På grunn av ulik LIMS og forskjellige lokasjoner, er det behov for samme 

type utstyr på flere lokasjoner, selv om mye laboratorieutstyr kan brukes på tvers av fagfelt.  

Nytt IVD-regulativ er trått i kraft, med krav til implementering innen 2022. Dette stiller strengere krav til utstyret 

og laboratoriene, og øker kostnaden på innkjøp av utstyr, samt muligens økte servicekostnader på utstyret. 

Ønsket plan: Det er planlagt ny automasjonslinje på Radiumhospitalet i forbindelse med nytt klinikkbygg. 

Instrumenteringen på Radiumhospitalet er fra 2009, og har allerede overgått sin levetid. Om den holder til 2023 

er vanskelig å forutse. Automasjonslinjen på Ullevål ble installert i 2011, og nærmer seg levetid. 

Automasjonslinjen på Rikshospitalet og analyseinstrumentene på Aker ble installert i 2016/2017. Årlige kostnader 

for forbruksvarer til dette utstyret ligger på 20-30 millioner. Det er et potensiale for stor gevinstrealisering ved å 

gjøre en investering i en flåteutskiftning for medisinsk biokjemi, samt på tvers i KLM.  

Alderssammensetningen av laboratorieutstyr OUS eier kan gi et visst inntrykk av hvor mye som må reanskaffes 

hvert år fremover, vist i figur 26 og 27, da laboratorieutstyr generelt har en levetid på 9 år (mikroskoper er ikke 
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med i denne kategorien). Figuren viser at 61 % av laboratorieutstyret er eldre enn 10 år, til en akkumulert 

anskaffelseskostnad på 317 MNOK.  

   

Figur 26, aldersfordeling på kategori Laboratorieutstyr fordelt på antall enheter 

 

Figur 27, aldersfordeling på kategori Laboratorieutstyr som funksjon av akkumulert anskaffelseskostnad 

Hvis man ser på innmeldingene for elektive investeringer 2020, kan det også gi et overblikk over behovet. Trekker 

man fra hva som ble innvilget, er det totalt meldt inn et behov på 193 MNOK. 80 MNOK av dette er utskiftning, 33 

MNOK er økt kapasitet, 35 MNOK er ny teknologi i tillegg til nåværende og 45 MNOK er ny teknologi som tar over 

for nåværende.  

Med bakgrunn i at 61 % av alt laboratorieutstyr er eldre enn 10 år, med en samlet anskaffelseskostnad på over 

300 MNOK, at det er meldt inn et behov på over 110 MNOK som ikke er utskiftning, og at automasjonslinjen på 

Ullevål bør skiftes ut i nærmeste fremtid, er behovet mye høyere enn investeringstakten som har vært de siste 

årene. Dette fører til at KLM har et etterslep på MTU-investeringer som gjør at man anskaffer på sammenbrudd. 

Man får da ikke mulighet til å planlegge investeringer for forbedring av laboratoriene. Konsolidering er vanskelig 

på grunn av flere ulike LIMS, og begrensninger på bygg. I tillegg er teknologien under endring i flere fagfelt, og vi 

ser at det ofte er behov for større investeringer for å holde tritt med teknologien. En-til-en bytte ved 

sammenbrudd er i mange tilfeller ikke lengre mulig.  

Aldersgruppe Akkumulert anskaffelsesverdi

Eldre enn 10 år 316 872 354                                       

Mellom 5 - 10 år 188 997 188                                       

Yngre enn 5 år 299 675 227                                       

Totalsum 805 544 769                                       
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Figur 28, årlige anskaffelser av laboratorieutstyr siste 12 år  
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5. Antatt investeringsfordeling for ØLP-investeringsramme (5.1) og reelt 

investeringsbehov (5.2) i planperioden (2020) 2021 – 2024 

5.1 Antatt investeringstabell (2020) 2021-2024 for ØLP-investeringsramme  

Note Innkjøpsgrupper 2020 2021 ØLP 2022 ØLP 2023 ØLP 2024 ØLP Sum ØLP 

Total ramme 
Total ordinær ramme inklusiv nytt 
klinikkbygg Radiumhospitalet, Gaustad, 
Storbylegevakt, Aker og protonsenter 

388 342 347 1226 509 2424 

Total ramme 
Total ordinær ramme eksklusiv nytt 
klinikkbygg Radiumhospitalet, Gaustad, 
Storbylegevakt, Aker og protonsenter  

388 342 347 300 300 1289 

1 Bildedannede og stråleterapeutisk utstyr 114 59 60 40 36 195 

2 Terapi og diagnostikk 13 10 10 8 12 40 

3 Anestesi og intensiv 63 44 26 13 15 98 

4 Operasjon og kirurgi 21 20 35 20 15 90 

5 MTU infrastruktur 33 20 15 12 8 55 

6 Lab-utstyr 63 39 41 34 31 145 

7 Annet overført til MTU-elektiv 7 5 5 5 5 20 

8 Reserve 10 5 5 5 5 20 

9 Sammenbrudd* 22 100 110 120 130 460 

10 Inven2 As 5 5 5 5 5 20 

11 Forskningsrelaterte investeringer 11 10 10 10 10 40 

12 Innovative anskaffelser 4 3 3 5 5 16 

13 Aktiveringer 22 22 22 21 21 86 

14 Nytt klinikkbygg RAD 0 0 0 352 50 402 

15 Protonsenter 0 0 0 418 159 577 

16 Nye Gaustad 0 0 0 0 0 0 

17 Nye Aker 0 0 0 0 0 0 

18 Ny storby-legevakt 0 0 0 156 0 156 

19 Kostnad ved eventuelt kjøp av leid utstyr 0 0 0 2 2 4 

Tabell 1: Økonomisk langtidsplan for MTU investeringer 2021 – 2024 med vedtatt budsjett for MTU investeringer. * Sammenbruddbudsjettet 2020 er på 100 
MNOK, men 78 MNOK er vedtatt og fordelt på sin innkjøpsgruppe. Derav 22 MNOK i 2020. 
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5.2 Antatt investeringstabell (2020) 2021-2024 for reelt investeringsbehov uten dekning i ØLP  

 

Note Innkjøpsgrupper 2020 2021 ØLP 2022 ØLP 2023 ØLP 2024 ØLP Sum ØLP 

Total ramme 
Totalt behov inklusiv. nytt klinikkbygg 
Radiumhospitalet, Gaustad, Storbylegevakt, 
Aker og protonsenter  

388 669 570 1395 669 3302 

Totalt behov 
Totalt behov ekslusiv nytt klinikkbygg 
Radiumhospitalet, Gaustad, Storbylegevakt, 
Aker og protonsenter 

388 669 570 469 460 2167 

1 Bildedannede og stråleterapeutisk utstyr 114 222 203 156 90 671 

2 Terapi og diagnostikk 13 16 18 16 26 76 

3 Anestesi og intensiv 63 64 38 13 38 153 

4 Operasjon og kirurgi 21 89 68 43 66 265 

5 MTU infrastruktur 33 31 16 13 10 70 

6 Lab-utstyr 63 90 70 70 70 300 

7 Annet overført til MTU-elektiv 7 5 5 5 5 20 

8 Reserve 10 10 10 10 10 40 

9 Sammenbrudd* 22 100 100 100 100 400 

10 Inven2 As 5 5 5 5 5 20 

11 Forskningsrelaterte investeringer 11 10 10 10 10 40 

12 Innovative anskaffelser 4 5 5 5 5 20 

13 Aktiveringer 22 22 22 22 23 89 

14 Nytt klinikkbygg RAD 0 0 0 352 50 402 

15 Protonsenter 0 0 0 418 159 577 

16 Nye Gaustad 0 0 0 0 0 0 

17 Nye Aker 0 0 0 0 0 0 

18 Ny storby-legevakt 0 0 0 156 0 156 

19 Kostnad ved eventuelt kjøp av leid utstyr 0 0 0 2 2 4 

Tabell 1: Økonomisk langtidsplan for MTU investeringer 2021 – 2024 med ønsket reelt investeringsbehov for MTU investeringer . * Sammenbruddbudsjettet 
2020 er på 100 MNOK, men 78 MNOK er vedtatt og fordelt på sin innkjøpsgruppe. Derav 22 MNOK i 2020. 
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5.3 Forklaringer til antatt investeringstabell (2020) 2021-2024 for reelt investeringsbehov (5.2)  

I økonomisk langtidsplan for 2021-2024 er det tatt hensyn til en pålagt reduksjon i finansiell leie og avsetning av 

midler til nye sykehus. Dette innebærer et betydelig redusert investeringsnivå i planperioden. Tilgjengelige 

investeringsmidler vil i planperioden i større grad måtte gå til utskiftinger i forbindelse med akutte sammenbrudd 

i stedet for planlagte utskiftinger. Tabellen viser derfor en oppsummering av tentative planer/ behov. 

Av spesielle forhold som ligger til grunn for prioriteringene i tabellen nevnes konkret i følgende noter: 

1. Bildedannende og stråleterapeutisk utstyr  

 Angiografi og intervensjon  

Behovet fra klinikker som bør ligge inne i en investeringsplan: 

o Elfys 1 - 1 stk. Angiolab fra 2010 på RH (HLK) i 2021 

o Elfys 2 - 1 stk.  Angiolab Biplan fra 2010 på RH (HLK) i 2022 

o Elfys 3 - 1 stk. Angiolab Biplan fra 2010 på RH (HLK) i 2023   

o Angio 1 - 1 stk. Angiolab fra 2009 på RH (KRN) i 2021 

o Angio 5 - 1 stk. Angiolab fra 2008 på AS (KRN) i 2021 

o H1 - 1 stk. Angiolab fra 2010 på US (HLK) i 2021 

o Angio 2 - 1 stk. Angiolab fra 2010 på RH (KRN) i 2022   

o Angio 7 - 1 stk. Angiolab fra 2010 på RH (HLK) i 2022   

o Akuttmottaket 1 stk. Angiolab i 2024 på US (KRN) 

Det er med de gitte forutsetninger for investeringer i MTU vanskelig å gjennomføre en slik utskiftingsplan.  

 CT 

CT er vært prioriterte investeringer de seneste årene som er i tråd med innstillingene fra fagmiljøene 

innen radiologi.  Volumet i OUS av CT-maskiner tilsier at det bør det prioriteres 1 til 2 per år. I den neste 4 

års perioden bør det investeres i 3 stk. CTer. 

o 1 stk. CT på US (KRE) i 2021 

o 1 stk. CT på RAD (KRE) i 2023 

o 1-2 stk. CT i 2022-2024 

Det er med de gitte forutsetninger for investeringer i MTU vanskelig å gjennomføre en slik utskiftingsplan. 

 Dental og kjeverøntgen 

Mye gammelt utstyr og utskiftning / sammenbrudd kan forventes de neste årene. 

 Mammografiutstyr 

I 2017 og 2019 ble store deler av mammografiutstyret skiftet ut eller oppgradert, og tilstanden til 

utstyrsparken er bra. I midlertid bør 2 stk. mammografiapparat skiftes ut i perioden, samt at kapasiteten 

må økes for å klare å gjennomføre forpliktelsen vi har ovenfor Kreftregisteret/Mammografiprogrammet. 

Det er med de gitte forutsetninger for investeringer i MTU vanskelig å gjennomføre en slik utskiftingsplan.  

 MR 

Grunnet betydelige flyttekostnader er det veldig viktig å planlegge plassering av MR langt frem i tid da 

den i praksis ikke kan flyttes. 

Behovet fra klinikker som bør ligge inne i en investeringsplan: 

o 1 stk. MR nr 5 i 2022 på RH (KRN) 

o 1 stk. MR i 2023 på RAD 8, hvor US MR kasseres og ny monteres på RAD (KRE) 

o 1 stk. MR i 2023 på US (KRN) 
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o 1 stk. MR i 2024 på RH (KRN) 

 Nukleærmedisinsk utstyr 

Kapasiteten for SPECT/CT og PET/CT er nådd. Det skiftes ut tre gamma-kameraer til en SPECT/CT på RH i 

2020.  

Behovet fra klinikker som bør ligge inne i en investeringsplan: 

o 1 stk. SPECT/CT i 2021 på US (KRN) 

o 1 stk. PET/ CT i 2022 på US (KRN) 

Det er med de gitte forutsetninger for investeringer i MTU vanskelig å gjennomføre en slik utskiftings- og 

økningsplan.   

 Radiografiutstyr, stasjonær  

Det er et stort antall røntgen- og gjennomlysningslaboratorier, og de har en høy gjennomsnittsalder. 

Halvparten er over 10 år. Det skiftes ut 2 stk. røntgenlaboratorier på sammenbrudd i 2020. Det må derfor 

legges opp til en planlagt utskifting, med opsjoner i avtalene det kan gjøres avrop på. Behovet er stort for 

at de skiftes ut 1 til 2 stasjonære røntgenlaboratorier hvert år fremover i den neste 4 årsperioden. Det er 

med de gitte forutsetninger for investeringer i MTU vanskelig å gjennomføre en slik utskiftingsplan. 

 Radiografiutstyr, mobilt 

Elektiv utskiftning av mobile røntgenapparater og C-buer baserer seg på re-anskaffelse av eksisterende 

utstyr (fra analog teknologi til digital teknologi), og en liten økning framover for å ta høyde for økt 

produksjon.  C-bue og mobile røntgenapparater egner seg på regionale rammeavtaler som muliggjør 

gunstige anskaffelser. Nytt utstyr bidrar til endret arbeidsflyt og mindre dosebelastning (O-arm). Aker 

skifter ut en fastmontert Angiolab med en mobil C-bue. 

 Ultralyd 

Ultralyd brukes i økende grad som veiledning ved ulike typer innstikk. OUS har mer enn 300 stk. Mange 

ultralydapparater kommer på sammenbrudd. Det vil arbeides med en ny regional avtale på enkelte typer 

ultralyd. Grunnet det store volumet må avtaler på plass for å kunne gjøre avrop, men ulike 

bruksområdene vanskeliggjør en generell avtale. Arbeidet med en langtidsplan må oppstartes. Det er med 

de gitte forutsetninger for investeringer i MTU vanskelig å gjennomføre en slik utskiftingsplan.  

 Stråleterapeutisk utstyr 

Stråleterapiutstyret ved OUS er i snitt gammelt og må byttes ut, selv om strålekapasiteten ved OUS skal 

trappes noe ned, da det av HSØ etableres stråleterapi i Skien og Drammen. Det er i dag 16 stk. Linac i drift 

i OUS, 10 stk. Radiumhospitalet og 6 stk. på Ullevål sykehus, og etter utskifting av 1 stk. Linac på Ullevål 

sykehus i 2020 vil det fortsatt være 8 stk. Linac som er 10 år eller eldre. Det vil ikke være mulig kunne 

møte behovene framover uten økt utskiftingstakt av lineærakseleratorer (Linac) og utstyr til 

stråleterapiplanlegging (CT og MR). 

Behovet fra klinikk er som foreslått med en investeringsplan som innebærer følgende: 

o 2 stk. Linac på RAD i 2021 

o 2 stk. Linac på RAD i 2022 

o 1 stk. Linac på RAD i 2023 

I perioden videre fra 2025-2030 er behovet noe lavere med 5 stk. Linac og 1 stk. av CT og MR. 

 

2. Terapi og diagnostikk  

 Grunnutrustning til neonatal og føde 

Utskiftning av åpne kuvøser er satt i gang i 2019 og 2020. Systemløsning til CTG er et regionalt HSØ-

prosjekt i RSKI. 
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 Dialyse 

Over halve dialysemaskinparken er mellom 5 og 10 år gammel nye anskaffelser må gjøres. 

 Pasientnært måleutstyr 

Generelt mye gammelt utstyr (blodtrykksapparater, blærescanner, termometer, vekter m.m.). For 

blodtrykksmåler bør en vurdere integrasjon mot kurve, samt hensyn ta USE (early warningscore). 

 Annet terapi og diagnostisk utstyr 

ØNH, odontologisk utstyr, oftalmisk utstyr, nevrologi og nevrofysiologi 

 

3. Anestesi og intensiv 

 Anestesiutstyr 

Regional rammeavtale var på plass våren 2019. Det er startet en planlagt flåteutskifting av 170 stk. 

anestesiapparatene over 4 år. PRIMUS-anestesiapparatene på Aker og Ullevål utgjør den eldste delen av 

flåten, der de eldste apparatene er 18 år gamle. 

I fase 2 i 2021 ønskes LEON-apparater erstattet med nye apparater. Det vil da være et begrenset antall 

LEON-apparater igjen på Ullevål, slik at det kan være naturlig å bytte ut disse samt halvparten av LEON på 

gang 2 og 3 på Rikshospitalet. 

Behovet fra klinikkene er som foreslått med en investeringsplan som innebærer følgende: 

o Fase 1 av 65 stk. anestesi-apparater med 6 MNOK 2019 og 20 MNOK 2020 

o Fase 2 av 51 stk. anestesi-apparater med 21 MNOK 2021 

o Fase 3 av 65 stk. anestesi-apparater med 22 MNOK 2022 

Det er med de gitte forutsetninger for investeringer i MTU vanskelig å gjennomføre en slik utskiftingsplan. 

Dersom ikke denne planen gjennomføres i sin helhet så vil sykehusets operasjonsdrift stå i fare for å 

måtte reduseres. Det vil få konsekvenser for hele sykehusets operasjonsdrift.  

 Infusjonsutstyr 

Flåten er standardisert, men det er behov for en suppleringsavtale. Flåten ble skiftet over en 

fireårsperiode fra 2014. Suppleringskjøp er gjennomført etter det. 

 Intensivutstyr 

Det er innkjøpt en intensivseng årlig under virksomhetstilpasninger for god og effektiv drift (BC). 

 Respirasjonsutstyr 

Regional rammeavtale var på plass høsten 2018 og en utskiftingsplan er startet. I 2021 er det ønsket at 

den siste fasen av flåteutskiftningen av respiratorer gjøres med 4 MNOK. Resterende respiratorer skiftes 

på en ny rammeavtale om 7-10 år. Det anskaffes 7 stk. reiserespiratorer i 2020 til verdi av 2 MNOK og det 

er ønsket at det følges opp med å anskaffe ytterligere 7 stk. reiserespiratorer i 2021 til verdi av 2 MNOK. 

Behovet fra klinikkene er som foreslått med en investeringsplan som innebærer følgende: 

Respiratorer: 

o Flåteutskiftningen av 56 respiratorer gjøres i 2019 til 12 MNOK 

o Flåteutskiftningen av 21 respiratorer gjøres i 2020 til 4,7 MNOK 

o Ønsket at det følges opp med å anskaffe ytterligere flåteutskiftningen av 11 respiratorer gjøres i 

2021 til 2,7 MNOK 

Transportrespiratorer: 

o Flåteutskiftningen av transportrespirator utskifting av 7 stk. i 2020 til 2 MNOK. 

o Ønsket at det følges opp med å anskaffe ytterligere 7 stk. reiserespiratorer i 2021 av 2 MNOK 

o Ønsket at det følges opp med å anskaffe ytterligere 7 stk. transportrespiratorer i 2022 av 2 MNOK 

o Ønsket at det følges opp med å anskaffe ytterligere 7 stk. transportrespiratorer i 2023 av 2 MNOK 
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Det er med de gitte forutsetninger for investeringer i MTU vanskelig å gjennomføre en slik utskiftingsplan. 

 Overvåkningsutstyr 

Generelt er det anskaffet mye overvåkningsutstyr og det er en standardisering på sykehusene. Det er dog 

ikke en homogen utstyrspark.  

Fordelingen er ca. 400 stk.  Nihon Kohden monitorer på Rikshospitalet, ca. 30stk. monitorer på 

Radiumhospitalet og ca. 10 stk. på Ullevål. Det er ca. 300 stk. Phillips monitorer på Ullevål, ca. 30 stk. på 

Aker og ca. 50 stk. på Rikshospitalet. 

Det må avsettes midler til suppleringskjøp og utvidelse for å få til slike løsninger som gir mer effektiv bruk 

av utstyret., samt oppgraderinger av SW og at nye løsninger for sengepostene vurderes videre. 

Det er med de gitte forutsetninger for investeringer i MTU vanskelig å gjennomføre en slik utskiftingsplan. 

 

4. Operasjon og kirurgi  

 Endoskopi 

Det er registrert om lag 300 fleksible endoskop i hele OUS og 84 tilhørende rack. Normert levetid er bare 

4 år for fleksible endoskop, og det foreslås avsatt penger til egen post på budsjett for kommende 

budsjettår. Det arbeides med muligheten for en regional avtale.  

 Operasjonsrobot 

Kirurgirobot på Aker ble erstattet i 2018 og en erstattes på Radiumhospitalet i 2020. Det er både i 

budsjettprosess 2019 og spesielt i 2020 fra flere fagområder og klinikker innmeldt behov for anskaffelse 

av flere kirurgiroboter ved OUS, både ved Ullevål, Radiumhospitalet og Rikshospitalet. Anskaffelse av 

kirurgiroboter innebærer store investerings- og driftskostnader.  

Behovsgjennomgangen fra prosjektgruppen er som foreslått med en investeringsplan som innebærer 

følgende: 

o 2 stk. kirurgisk robot i 2021  

o 2 stk. kirurgisk robot i 2022 

o 2 stk. robotarm, nevrokirurgisk i 2021 

 Laser  

Mye av utstyret er over 10 år og behovene meldes inn elektivt. 

 Undersøkelses- og operasjonsmikroskop 

Denne utstyrsgruppen har levetid på over 10 år. 

 Kirurgiske verktøy 

 Annet operasjon og kirurgisk utstyr 

 

5. MTU infrastruktur  

 Operasjonsbord 

Operasjonsbordene på Rikshospitalet (systembord) viser stor slitasje. Det arbeides med en rammeavtale 

på operasjonsbord, slik at det settes av en sum hvert år for å skifte ut de eldste og mest slitte bordene. 

Det er med de gitte forutsetninger for investeringer i MTU vanskelig å gjennomføre en slik utskiftingsplan. 

 Operasjons- og undersøkelseslamper 

Operasjonslampene på Rikshospitalet er gjennomgående i svært dårlig forfatning. En god del av disse er 

skiftet ut i 2018, og utskiftingen fortsettes i årene fremover. Plan legges for Ullevål. Det er lagd en 

rammeavtale og det settes av en sum hvert år for å skifte ut de eldste og mest slitte lampene. Det er med 

de gitte forutsetninger for investeringer i MTU vanskelig å gjennomføre en slik utskiftingsplan. 
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 Sterilisering og vask 

Det skiftes ved elektivt og sammenbrudd autoklave, bekkenspylere, instrumentvaskemaskiner, 

skopvaskemaskiner og ultralydvasker.  

 Uttakssentraler 

Uttakssentralene på Radiumhospitalet må skiftes med minimumsløsning til nytt klinikkbygg er på plass. 

Ullevål må skifte 14 stk. uttakssentraler.  

 

6. Lab  

 Kombinasjon av nye analysemaskiner og automatiserte løsninger tilsier en økning over tid. Det er mye 

gammelt utstyr og altfor mye utstyr skiftes ut etter sammenbrudd. Det er derfor viktig å få på plass en 

langtidsplan for utskifting av kategorien Lab-utstyr. Volumet på MTU og forbruksmateriell utgjør store 

summer og må sees under ett. 

 

7. Annet overført til MTU-elektiv  

 Simulering, videokonferanse, AV-system mm.  

 

8. Reserve  

 Reserve er en konto for å kunne håndtere viktige investeringer som ikke er kjent og ikke faller inn under 

kategorien sammenbrudd eller står på elektiv liste. Posten disponeres av administrerende direktør. 

 

9. Sammenbrudd  

 Sammenbruddspotten for MTU som bryter sammen i løpet av året. Opprinnelig skulle det legges opp til 

en retardering av beløpet i denne posten, med en antatt stabilisering av sammenbruddsraten etter hvert 

som mer penger får ut det dårligste utstyret. Det er med de gitte forutsetninger for investeringer i MTU 

vanskelig å planlegge en utskifting av det dårligste utstyret, og man må derfor regne med at flere av de 

fremtidige investeringene vil skje grunnet sammenbrudd. Dette fører til at det må avsettes mer penger til 

sammenbrudd i årene som kommer.  

 

10. Inven2 As 

 Overført likviditet fra Inven2 AS er en total ramme som fordeles på driftskostnader og investeringer. 

 

11. Forskningsrelaterte investeringer 

 Forskningsrelaterte investeringer er viktig for at OUS skal kunne delta i studier på høyt internasjonalt nivå. 

Innmeldte behov blir prioritert av Fagråd MTU forskning. Det er viktig at sykehuset viderefører praksis 

med å investere i noe forskningsutstyr framover innenfor egne investeringsrammer.  

 

12. Innovative anskaffelser 

 Innovative anskaffelser er produkt/tjeneste som utvikles i samarbeid med privat aktør innenfor aktuelle 

markedssegment. 

 

13. Aktiveringer 

 Aktivering er potten for ressursbruk internt i MTV for gjennomføring av vedtatte anskaffelser. 

 

14. Nytt klinikkbygg RAD  
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 MTU-budsjettet for investeringer vil også påvirkes av de nye sykehusprosjektene. Totalsummen på MTU i 

2023 inkluderer Nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet. Det må planlegges nøye hva som skal inngå der. 

Det er viktig med et godt samarbeid med Sykehus Bygg, slik at vi finner en harmonisk plan for hva som 

flyttes med og hva som ikke vil flyttes inn i nye bygg.  Utnytte muligheten av regionale- og OUS- 

rammeavtaler som er aktive og kommende. I prosjektet nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet er OUS HF 

forpliktet til å overføre utstyr til en verdi av minimum 61,4 MNOK eksl. MVA. Komplett og endelig liste på 

enhetsnivåer er overlevert Sykehus Bygg, men her vil det komme endringer underveis og det arbeides 

med at mer kan overføres, slik mer nødvendig MTU kan anskaffes av Sykehus Bygg. 

 

15. Protonsenter 

 MTU-budsjettet for investeringer vil også påvirkes av de nye sykehusprosjektene.  

 

16. Nye Gaustad 

 MTU-budsjettet for investeringer vil også påvirkes av de nye sykehusprosjektene. 

 

17. Nye Aker 

 MTU-budsjettet for investeringer vil også påvirkes av de nye sykehusprosjektene. 

 

18. Ny storby-legevakt  

 Prosjektet ser for seg følgende innvestering fordelt per år: 

o 2022 MTU 20 MNOK 

o 2023 MTU 136 MNOK 

Totalt MTU 156 MNOK 

Det legges opp til i hovedsak lånefinansiering, men det vil være kostnader som ikke kan lånefinansieres 

(flytting av CT og gjennomlysnings lab, samt oppgradering, flytting av annet utstyr, tillegg til eksisterende 

utstyr som må tilpasses). Det bør derfor være ca. 10-20 % av totalsummen bør være tilgjengelige midler, 

ikke lånefinansiert. 

 

19. Kostnad ved eventuelt kjøp av leid utstyr. 

 Ved utgangen til 2019 er det inngått totalt 488 finansielle leieavtaler siden oppstart av leie av MTU. Det 

forventes å øke jevnt i løpet av året. Utstyr som er leid, må vurderes før leieperioden utløper, om utstyret 

skal leveres tilbake eller kjøpes. Den finansielle leieperioden varierer fra utstyrskategorier og det varierer 

fra 4 år til 10 år. En estimert restverdi på 6 % er benyttet i tabellen som viser status ved utkjøp basert på 

tall fra november 2019. 
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5.2 Effekt av redusert ramme for finansiell leie for MTU-området 

I områdeplanen er det innarbeidet en gradvis nedtrapping av bruk av finansiell leie som verktøy for investeringer i 

tråd med føringer fra Helse Sør-øst. For MTU-området vil dette primært gi seg utslag i et lavere investeringsnivå 

enn tidligere antatt og foreslått i tidligere versjoner av MTU-områdeplanen. Effekten av dette kan være vanskelig 

å anslå da det er mange variable som inngår, men overordnet er det likevel mulig å si noe om hva som forventes 

vil bli konsekvensen av et redusert investeringsnivå. 

Gjennomsnittsalder brukes ofte som et overordnet uttrykk for utstyrsparkens tilstand. Høy alder indikerer en 

teknologisk utdatert og lite effektiv utstyrspark med lav driftssikkerhet. Særlig blir dette uttalt når 

gjennomsnittsalderen nærmer seg utstyrets forventede levetid, som i snitt er 10 år for MTU. Det må påpekes at 

de seneste års økte MTU-investeringer har gitt en effekt som er synlig innenfor prioriterte områder, som for 

eksempel bildedannende utstyr, der situasjonen har blitt betydelig bedre. Det viser at det nytter å satse, og at 

summen av økte investeringer, og tiltak for å optimalisere prioriteringer og anskaffelser, vil gi pasienter og 

klinikere ved OUS et verktøy som holder et riktig nivå på kvalitet og tilgjengelighet i forhold til den pasient-

behandlingen sykehuset er pålagt å levere. Det motsatte må forventes å inntreffe når investeringsnivåene synker.  

Utviklingen i gjennomsnittsalder er beregnet og vist i figur 29, der søylene angir forventet verdivektet 

gjennomsnittsalder forutsatt den angitte nedtrappingen av finansiell leie som angitt i Økonomisk langtidsplan 

2020-2023. Til å utvikle prediksjonsmodellen er det brukt historiske data tilbake til 1990-tallet, og basert på disse 

utstyrsdataene er det utviklet en statistisk validert modell som har vist god prediksjon på utviklingen i verdivektet 

gjennomsnittsalder som funksjon av investeringsnivå. Modellen viser at verdivektet gjennomsnittsalder øker noe, 

selv med utstyrsinvesteringer som følge av nye bygg. Hovedårsaken er at nedgangen i gjennomsnittsalder på 

utstyret som følge av utstyrsinvesteringer i nye bygg ikke er tilstrekkelig til å veie opp for fravær av 

investeringsmidler i en aldrende utstyrspark i sykehuset for øvrig. I forhold til tidligere kommunisert måltall om en 

gjennomsnittsalder på 7,4 år på utstyrsparken er det klart at utstyrsparken vil fjerne seg fra måltallet, selv om 

økningen isolert sett kanskje ikke kan kalles dramatisk.

 

Figur 29. Utviklingen i verdivektet gjennomsnittsalder som funksjon av investeringsbeløp for ØLP med redusert investeringsnivå som følge av reduksjon i 

finansiell leie for årene 2019-2039 til et jevnt nivå på 100 millioner kr per år. Protonsenteret er holdt utenfor. 
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Simuleringene viser at gjennomsnittsalderen vil stige. De praktiske konsekvensene av denne økningen er en 

dårligere utstyrspark hvor det må forventes hyppigere sammenbrudd, økt nedetid, økt frekvens i reparasjoner og 

vedlikeholdskostnader. For investeringsstrategien vil den begrensede investeringstakten måtte gi seg utslag i at 

det kan bli nødvendig å reversere prosessen med å minske andelen sammenbruddanskaffelser til fordel for 

elektive anskaffelser. I hvor stor grad dette vil skje er i hovedsak avhengig av det endelige investeringsnivået over 

tid. Som tidligere påpekt er sammenbruddanskaffelser kostbare og ineffektive, og medfører vesentlige ulemper 

for driften som kan gjøre det vanskeligere for klinikkene å oppnå sine produksjonsmål. Verre, sett fra pasientens 

ståsted, er den økte risikoen for pasientskader, manglende behandling og lengre ventetider. Den risikoen er 

vanskeligere å akseptere enn rene produksjonstekniske eller økonomisk risiko. 

Det er umulig å tallfeste risikoen eller å gi robuste anslag på mulige konsekvenser med tilstrekkelig sikkerhet, når 

utstyrsparkens tilstand nærmer seg det uforsvarlige. Imidlertid er det viktig å være klar over at utstyrsparken i 

utgangspunktet allerede er gammel og marginene er derfor allerede små for å kunne takle flere påfølgende år 

med en betydelig lavere investeringstakt. Dette bør tas inn i vurderingen når de økonomiske langtidsplanene 

legges for MTU-investeringstakten i OUS for årene framover. 

6. Oppsummering og konklusjon 

OUS har en stor og kompleks utstyrspark, som er motoren i den spesialiserte pasientbehandlingen som drives ved 

sykehuset. For at denne skal fungere på en tilfredsstillende og forsvarlig måte er det viktig å ha et nivå på MTU-

parken som ikke er for dårlig i forhold til behovet. Det er igangsatt et stort arbeid for å etablere et system som: 

a. Gjør at OUS får mest mulig igjen for hver investerte krone 

b. Kan få en oversikt over eksakt hvilke utstyrstyper som skal anskaffes neste periode 

c. Kan få mer av anskaffelsene fra sammenbrudd til elektiv prosess 

Dette nye systemet vil forhåpentligvis forbedre situasjonen på utstyrssiden. Likevel vil det fortsatt være 

nødvendig å øke investeringstakten for å få ned gjennomsnittsalderen på utstyret til et nivå som er nærmere 

måltallet fra Helse Sørøst på 7,4 år.  

I økonomisk langtidsplan for 2021-2024 er det tatt hensyn til en pålagt reduksjon i finansiell leie. Dette innebærer 

et redusert investeringsnivå i planperioden, som reduserer utskifting av eldre utstyr og dermed bidrar negativt og 

øker snittalderen på utstyrsparken.  
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REGIONALE FØRINGER 
I 2020 har Helse Sør-Øst RHF (HSØ) etablert en delstrategi for teknologiområdet. Denne 

planen legger spesielt vekt på 8 innsatsområder. Det er naturlig at Oslo universitetssykehus 

HF (OUS) sin områdeplan relateres til disse områdene og viser hvordan denne planen støtter 

de regionale målsetningene. 

 

REGIONAL UTVIKLINGSPLAN 

Føringene i regional utviklingsplan gjør at OUS ser det nødvendig å legge vekt på god og 

innovativ bruk av teknologi for å understøtte nye og mer individualiserte behandlingsformer, 

behandling utenfor sykehuset, mer samhandling og mer medvirkning med pasientene for å 

styrke deres mestringsevne. OUS har en ambisjon om å være ledende innen ny teknologi, og 

ved hjelp av teknologi kunne «utvikle morgendagens behandling sammen med pasientene». 

REALISERE EN INNBYGGER EN JOURNAL 

I 2020 vil OUS være pilot for det nasjonale programmet for å bruke kjernejournal til å dele 

dokumenter og data mellom helsepersonell. I første omgang blir epikriser og 

sammenfatninger tilgjengeliggjort, og det jobbes med å tilgjengeliggjøre ytterligere 

informasjon. HSØ sin delstrategi for teknologiområdet 2020-2025 legger vekt på oppdraget 

om å samarbeide med de andre helseregionene for å etablere felles grensesnitt mot nasjonale 

løsninger og strukturert journal. Strukturert journal er en felles ambisjon der OUS og HSØ vil 

samarbeide fremover. I tillegg uttrykker HSØ sin delstrategi en ambisjon om å etablere neste 

generasjon elektronisk pasientjournal, samt bidra til realisering av pasientens legemiddelliste 

som vil gi oversikt over legemidler i bruk for hver pasient.  

For OUS er det spesielt viktig å få på plass gode samhandlingsløsninger også på tvers av 

nivåene. I perioden skal Ny storbylegevakt bygges, der kommunal legevakt og foretaket skal 

etablere en felles legevakt for Oslos befolkning. 

OUS deltar i regionale og nasjonale prosjekter for å bidra til videreutvikling av helsenorge.no 

og tar i bruk tjenester når de er tilgjengelige.  

TA I BRUK NY TEKNOLOGI FOR BEDRE HELSEHJELP 

Som et resultat av 20 års digitalisering av papirbaserte prosesser, vil mange av sykehusets 

kliniske prosesser være digitalisert i løpet av 2019/2020. Den første fasen av digitalisering er 

nesten over, samhandling og integrasjon mellom våre IKT tjenester, slik at de kliniske 
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prosessene understøttes på en enklere og mer effektiv måte. Videre arbeid vil ha fokus på økt 

utnyttelse av eksisterende system bedre utnyttelse av resursene i sykehuset. Digitalisering og 

innsamling av store datamengder, gjør bruk av kunstig intelligens helt nødvendig. Dette for å 

utnytte sanntidsdata til bedre beslutningsstøtte, samt legge til rette for sanntidsdata mellom 

de samhandlende partene. Organisasjonen beveger seg mot en fase med ibrukstakelse, 

effektivisering av arbeidsprosesser, innovasjon og videreutvikling av sykehusets infrastruktur 

og tjenester.  

HSØ sin delplan på området legger vekt på tiltak som legger til rette for at pasientene har 

tilgang til egen informasjon, har mer påvirkning på sin egen behandling, kan få behandling i 

hjemmesykehus eller poliklinikk digitalt – og de vil få mer ansvar og oppgaver. 

Disse tiltakene er sammenfallende med aktivitetene i OUS Områdeplan for IKT. 

INNFØRE NYE LEVERANSEMODELLER 

For et sykehus med en målsetning om å gi den beste pasientbehandlingen innenfor gitte 

økonomiske rammer, er bruk av riktig teknologi viktig. Å investere i, samt ta i bruk ny 

teknologi, er dermed et grunnleggende premiss for kvalitet og effektivitet i utførelsen av 

sykehusets samfunnsoppdrag. En driver i utviklingen er definerte behov i 

pasientbehandlingen der tjenestene produseres. 

I en utvikling der teknologiperspektivet står så sentralt er det avgjørende at OUS tar et ansvar 

for hvordan organisasjonen skal utvikles med utgangspunkt i de muligheter teknologien gir. 

Kompetanse knyttet til å ta i bruk ny teknologi og hvordan dette kan gjøres, blir spesielt viktig.  

OUS IKT støtter klinikken med kompetanse for å forstå og påvirke arbeidsprosesser i tråd med 

teknologiendringer. God dialog med brukermiljøene fra klinikkene i OUS er også avgjørende 

for å samlet sett kunne fylle følgende roller: 

 Å være en kompetent og støttende teknologipartner for klinikkene i OUS 

 Å være en kompetent premissgiver ved utforming av regional teknologistrategi 

 Å være en komplementær kraft i samarbeidet med vår driftsleverandør 

 

ØKE KLINISK INVOLVERING I TEKNOLOGIARBEIDET 

Målbildet for området informasjons- og kommunikasjonsteknologi i OUS de neste fem år, 

realiseres gjennom regionale og lokale prosjekter. Det er avgjørende at alle prosjekter 

gjennomføres i tett dialog med de som har nødvendig kunnskap om kjernevirksomheten i 

sykehuset. Dette sikrer at vi gjør tingene riktig, men også at vi gjør de riktige tingene. 

Behovene i sykehuset må veie tyngst i alle prosjekter.  

OUS har over år gjennomført betydelige investeringer på IKT-området. I langtidsplanen er det 

forutsatt et resultat med overskudd. Et bidrag til dette er å øke utnyttelsesgraden av 

eksisterende systemer. Dette krever at teknologien tas i bruk og utnyttes på en effektiv og 

kvalitetsmessig god måte. Under hvert hovedområde i planen er det skissert et sett av 

forventede effekter knyttet til tiltakene. Generelt er det nødvendig å fokusere på følgende 

tiltak ute i klinikken: 

 Det må settes klare mål for og krav til medarbeideres kompetanse rundt teknologi og 

bruk av systemverktøy.  

 Det må jobbes med å tilpasse arbeidsprosesser som innbefatter bruk av IKT-systemer 

slik at arbeidsflyten blir effektiv og utnyttelsesgraden størst mulig. 

«Oslo 

universitetssykehus 

skal være et 

fremragende 

universitetssykehus, 

en lærende og 

skapende 

organisasjon» 
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 Det må jobbes med å tydeliggjøre sammenhengen mellom fag og kliniske IKT-

systemer. 

 Gevinstrealiseringsarbeidet må fra starten av forankres i brukermiljøene og ha en 

sentral plass gjennom hele prosjektperioden.  

DEFINERE OG REALISERE ARKITEKTURMÅLBILDER OG VEIKART 

I løpet av planperioden er det en målsetning at medarbeiderne i OUS skal oppleve mer 

effektive arbeidsprosesser der dobbeltregistrering unngås blant annet ved å innføre 

strukturert journal og etablere bedre integrasjon mellom systemene. At data er tilgjengelige 

for kvalitetssikring, beslutningsstøtte og forskning ved behov er også viktig. Vi må etableres 

støtte for god logistikk i klinikkene, ved operasjonsavdelingene og i samhandlingen med 

pasientene, uavhengig av om de befinner seg på sykehus eller hjemme. Dette krever oppnåelse 

av flere milepæler: 

I løpet av planperioden er det en målsetning om at OUS gjennom deltagelse i og ibrukstagelse 

av regionale programmer har 

 et felles laboratoriedatasystem for medisinsk biokjemi, mikrobiologi, farmakologi og 

immunologi, som gir nye muligheter for bedre service til pasientene i tillegg til færre 

og bedre integrasjoner mot DIPS /andre IKT-løsninger 

 startet på innføringen av digital patologi 

 tatt i bruk et ytt, felles system for radiologi og multimedia 

 en infrastruktur som understøtter forskning gjennom sikker tilgang til kliniske data 

(klinisk datavarehus), multimedia innhold, standardiserte registerløsninger (eReg og 

MedInsight), dokumentasjon og gjenfinning av biologisk materiale (digitalisert 

biobank) og understøttelse av brede samtykker 

 sikre skyløsninger som muliggjør lagring og håndtering av store datamengder, 

utprøving av ny teknologi i medisinsk bruk, bruk av kunstig intelligens, samt 

strukturert, fleksibel og sikker deling av elektroniske ressurser mellom forskere og 

forskningsgrupper internt og eksternt (multisenterstudier) 

  moderne fellesløsninger for de viktigste administrative prosessområdene. Et viktig 

område i tiden fremover vil være å bruke de eksisterende løsningene til å arbeide mer 

effektivt, det vil si å redusere brukernes tidsbruk og/eller øke kvaliteten i arbeidet.  

 en oppgradert fysisk infrastruktur (kabling, strøm, kjøling), samt oppdatert nettverks-

, server- og klientpark med støtte for mobilitet, lagring av store datamengder og 

sikker utveksling av data 

OUS vil delta i regionens ulike fora for koordinering av felles definisjon og realisering av 

målarkitekturer. Dette omfatter deltagelse i kliniske fagnettverk, konseptutredninger og 

arkitekturråd. Det omfatter også deltagelse i regionale prosjekter og lokale mottaksprosjekter. 

OUS vil ta ansvar for at lokale prosjekter er i tråd med regionens vedtatte arkitekturprinsipper 

og vedtatte felles målarkitekturer.  I den grad avvik forekommer vil OUS sørge for at avvikene 

behandles i henhold til de regionale styringsstrukturer. 

Det generelle trusselbildet i cyber viser at et kontinuerlig fokus på sikkerhet i sykehusets IKT-

løsninger og infrastruktur er helt nødvendig for å ivareta et akseptabelt risikonivå. OUS jobber 

kontinuerlig med en rekke aktiviteter som er en direkte konsekvens av nye krav fra 

Personvernforordningen innført i 2018. 

MÅL BILDE FOR IKT UTVIKLINGEN I OUS 
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NYE OUS 

OUS skal i perioden frem mot 2035 bygge mange nye sykehusbygg. Den store aktiviteten innen 

bygg og bygg relatert virksomhet vil sette store krav til IKT utviklingen ved OUS i årene 

fremover og sykehuset må ta i bruk mulighetene som ligger i nye bygg og ny teknologi for å 

effektivisere driften.  

I planperioden vil det være fokus på å utvikle moderne og fremtidsrettede IKT tjenester for 

Radiumhospitalet (RAD) og Storbylegevakten (SBL), samt å sikre at det som utvikles for disse 

to byggeprosjektene tas mest mulig i bruk i resten av OUS. I planperioden vil det også bli 

prioritert å delta i arbeid med å utvikle IKT konsepter og tjenester for den planlagte 

byggevirksomheten på Aker/ Gaustad og regional sikkerhetsavdeling (RSA). 

Den satsningen som OUS skal gjøre innen nye bygg tilpasset den medisinske utviklingen som 

skjer fremover vil kreve tung satsning innen teknologi og at sykehuset evner å prioritere 

tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å gjennomføre analyser, anskaffelser og 

implementering raskere enn tidligere, både lokalt og ikke minst i de regionale anskaffelses- og 

implementeringsløpene. 

Prosessforbedring og gevinstrealisering er viktige områder som understøtter dette arbeidet. 

God samhandling mellom helsepersonell og tekniske IKT-ressurser, vil sikre at beslutninger 

rundt valg av teknologi og utstyr gjøres i tråd med behovene som beskrives for administrativt 

og klinisk område.   

I forbindelse med ibrukstakelse av nye bygg på Radiumhospitalet og Ny storbylegevakt på 

Aker forventes det at medarbeidere på sykehuset er i stand til å nyttiggjøre seg både bygg og 

teknologiske løsninger som sikrer kvalitativ god drift, og at de forutsatte mål om 

effektivisering og gevinstrealisering nås. For å sikre dette, arbeides det med en samlet plan 

etter modell av andre sykehusprosjekter der organisasjonsutvikling er en av flere 

delaktiviteter. Et element i det å hente ut gevinster er knyttet til bruk av ny og eksisterende 

teknologi i nye bygg.  

 

For å følge opp alle initiativene som påvirker byggeprosjektene på en effektiv og koordinert 

måte, samt at tiltakene henger sammen med øvrige tiltak for sykehuset, har IKT-avdelingen 

(IKT) etablert et Bygg-koordineringsprosjekt som ser på helhetsbildet til de aktiviteter som 

skal utføres.  

For å nå målsetningene om å ta i bruk mulighetene som ligger i nye bygg og ny teknologi og 

også å effektivisere driften i OUS er vi avhengig av at det gjennomføres aktivitet som ligger i 

både regionale programmer og i arbeidet med infrastrukturmodernisering (STIM 

programmet) i SP.  

Nødvendig aktivitet samt intenderte effekter er beskrevet i de påfølgende kapitler. 

AKTIVITETER PÅ TEKNOLOGI OG INFRASTRUKTUR 2021-2024 

OUS og foretaksgruppen er avhengige av en modernisert og sikker lokal og regional IKT-

infrastruktur1 for å produsere fleksible, effektive tjenester og å legge til rette for innovasjon. 

                                                                    

1 Med standardisert, modernisert og sikker IKT-infrastruktur menes servere, nettverk, klienter og 

bygningsmessige tilpasninger 
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I planperioden planlegges følgende å være levert: 

 Ferdigstilt utbredelse av trådløst nett i prioriterte bygg (2021) 

 En moderne og fleksibel infrastruktur for forskning (i løpet av planperioden) 

 Bedre og sikrere støtte for medisinsk.- (MTU) og byggeteknisk utstyr (BTU) 

 Tilfredsstillende sikkerhet innebygget i infrastrukturen 

 Løsninger for sporing og posisjonering av utstyr og personell er tilgengelig for 

tjenester som trenger dette. 

 Moderne telekommunikasjons- og videoøsninger er tilgjengelig for pasienter og 

brukere på OUS, dette inkluderer løsninger for videokonsultasjoner. 

 Brukere på OUS skal kunne bruke forskjellige typer skytjenester. 

 High Performance Computing (HPC) og High Performance Storage (HPS) er 

tilgjengelig for OUS brukere. 

 Infrastruktur for avansert hjemmesykehus og medisinsk avstandsoppfølgning er 

tilgjengelig  

 

 

Tiltak 

 Etablere trådløst nett i prioriterte bygg 

 Ferdigstille lokal forskningsinfrastruktur og støtte implementering av Regionalt 

program for Forskning (RIF) på OUS. 

 Etablere løsninger for støtte til drift og forvaltning av MTU og BTU i samarbeid med 

ISOP og STIM programmene i SP. 

 Etablere API løsninger for å overføre data fra ikke innskrevne pasienter 

 

Forutsetningen for dette er at Helse Sør-Øst sitt nye program for standardisering og 

infrastrukturmodernisering (STIM) leverer i tråd med de behovene foretaket har. Programmet 

er forsinket i forhold til opprinnelige planer. 

 

Effekter 

Infrastrukturen gir ikke direkte effekter i seg selv, men gjør tilgjengelig kapasiteter som andre 

prosjekter og tjenester kan benytte seg av. Disse infrastrukturaktivitetene gjør sykehuset i 

stand til å benytte moderne tjenester og ikke minst ta i bruk avanserte løsninger i nye og 

eksisterende bygg. 

For OUS er det viktig at funksjonalitet tas i bruk på hele sykehuset og ikke bare i de nye delene 

av sykehuset da det vil medføre et vesentlig høyere risikobilde for tjenestene og ikke minst 

pasientbehandlingen. 

AKTIVITETER PÅ KLINISK OMRÅDE 2021-2024 

KLINISKE HOVED LØSNINGER 
Under beskrives de behov OUS ser i forhold til kliniske løsninger i perioden. 

Ambisjonsnivået er i hovedsak i tråd med leveranseplaner til regionale programmer.  

KURVE (METAVISION) 

Bredding av kurvesystemet (Metavision) til alle sengeposter er planlagt ferdigstilt i 2020 eller 

2021 og er tilgjengelig for å ta i bruk den regionale prosessen for lukket legemiddelsløyfe 

(LLS). Det er en målsetning at foretaket innen 2023 bør ha tatt i bruk lukket legemiddelsløyfe 

for å sikre at pasienter får rett legemiddel i rett dose, til rett tid og på rett måte. I perioden vil 

også Klinisk legemiddelsamhandling gjennomføres slik at integrasjonen mellom Metavision og 

DIPS forbedres med tanke på bedre legemiddelsamstemming for pasienten. 
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OUS vil tidlig i perioden gjennomføre en analyse av hvilke forutsetninger LLS vil ha for 

byggeprosjektene i tett dialog med den regionale konseptgruppen, samt om det er realistisk at 

LLS er klar til i tide til RAD. 

 

Tiltak: 

 Ferdigstille bredding av kurve 

 Gjennomføre en analyse av muligheter for å innføre LLS før frys på RAD 

 Delta i regionalt prosjekt for lukket legemiddelsløyfe 

 Delta i regionalt prosjekt for klinisk legemiddelsamhandling 

 Gjennomføre prosjekter for beslutningsstøtte basert på kunstig intelligens 

 

Effekt: 

Innføring av gjennomgående kurve, lukket legemiddelsløyfe og klinisk legemiddelsamhandling 

vil gi større legemiddelsikkerhet og reduksjon av legemiddelrelaterte avvik. Bruk av 

elektronisk kurve og bedre legemiddelsamhandling vil redusere feiltolkning knyttet til 

håndskrift og usikkerhet i hvor legemiddelbruk er dokumentert og dermed bidra til økt 

pasientsikkerhet. Når LLS er innført får legene ferdige doseringsforslag og varsles ved 

medikamentallergier eller uheldige medikamentkombinasjoner. Forbedret klinisk praksis og 

behandlingsoppfølging, samt forbedret legemiddelsikkerhet vil kunne føre til reduksjon i 

antall liggedøgn. 

Gjenbruk av data vil gi ny innsikt. I tillegg vil strukturerte data kunne bidra til etablering av 

maskinlæring og beslutningsstøtte. 

 

STRUKTURERT ELEKTRONISK JOURNAL (DIPS ARENA) 

OUS vil prioritere å bredde DIPS Arena i løpet av perioden. Innen 2023 har OUS en ambisjon 

om å få tatt i bruk DIPS Arena med strukturert journal. Dette innebærer at hele 

arbeidsprosesser er erstattet med ny Arena funksjonalitet slik at klinikerne i minst mulig grad 

blir avhengig av å bruke både DIPS Arena og DIPS Classic. En mer strukturert journal 

innebærer at helsepersonell kan registrere én gang (med god kvalitet) og data kan gjenbrukes 

til rapportering, kvalitetssikring, forskning og styringsdata. Registreringsarbeidet vil også 

kunne bli mer automatisert, det er mindre behov for dobbeltregistreringer og systemene kan 

gi beslutningsstøtte til klinikerne. Utveksling av data til samarbeidende helseinstitusjoner og 

pasienter forenkles, fordi innholdet er mer standardisert.  

 

Utvikling av strukturert innhold til bruk i blant annet DIPS Arena har pågått i flere år i form av 

arketyper i henhold til spesifikasjonene til openEHR Foundation.  Det er etablert et nasjonalt 

redaksjonsutvalg for arketyper (NRUA) som består av ressurser fra de 4 helseregionene og 

OUS per 2020 er to personer i inntil 50 % frikjøp til den nasjonale 

arketypeforvaltningen/sekretariatet. Som eksempel ble det i begynnelsen av 

koronapandemien startet et samarbeid mellom ledende nasjonale aktører samt leverandører 

for å etablere felles informasjonsmodeller for COVID-19 basert på godkjente arketyper. Dette 

for å sikre at forskjellige løsninger som utvikles for bruk under koronapandemien lagrer data 

som er sammenlignbare, forutsigbare og gjenfinnbare.  På denne måten kunne DIPS tilby en 

løsning for både screening av koronapasienter og registrere data til Pandemiregisteret i Arena 

i løpet av kort tid.  

 

I gevinstnotatet for Nytt klinikk- og protonbygg er det beskrevet et behov for et 

planleggingssystem som blant annet kan simulere endringer i sanntid for å optimalisere 

driften. Operasjonsplanlegging skjer i DIPS, men for å oppnå gevinster bør man oppgradere til 
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DIPS Arenas operasjonsplan. Det vurderes å starte opp igjen aktiviteten på OUS for å se på 

hvordan operasjonsplanlegging kan tas i bruk kun på RAD før DIPS Arena. 

Tiltak:  

 Overgang til DIPS Arena for hele foretaket 

 Innføring av operasjonsplan i DIPS Arena  

 Bygge kompetanse om arketyper i OUS i nært samarbeid med kliniske miljøer 

 Samarbeide tett med HSØ og Nasjonal forvaltning av arketyper i Norge 

 Samarbeide med internasjonalt miljø om arketyper 

 Deltagelse i nasjonalt arbeid knyttet til arketyper samt tett samarbeid med HSØ på 

området 

 Innovasjonsarbeid knyttet til bruk av kunstig intelligens i kjernesystemene 

 

Effekt:  

DIPS Arena tilgjengelig for alle brukere vil forenkle brukernes hverdag, gjøre det mulig å 

forbedre arbeidsprosesser og informasjonsflyt også i nye bygg. Arena legger også til rette for 

samhandling med pasient gjennom helsenorge.no til DIPS som gir bedre info om pasient 

planlegging. 

DIPS operasjonsplan vil gi bedre oversikt og planlegging for foretakets operasjonsstuer. 

Strukturert journal vil bidra til gjenbruk av data og mindre dobbeltregistrering. I tillegg vil det 

bidra til en mer presis dokumentasjon som kan gi grunnlag for klinisk beslutningsstøtte. 

Strukturering vil også bidra til en mer effektiv dialog med pasienter og tjenester der 

pasientene selv foretar en del av registreringen. Strukturert journal vil også være enklere å 

oversette, både for å støtte pasienter i utlandet og for å kunne dele informasjon med klinikere i 

andre land. 

HELSELOGISTIKK  

OUS legger til grunn at klinisk logistikk handler om arbeidsprosesser i sykehus, 

informasjonsflyt mellom prosessene, effektiv vareflyt, effektiv ressursutnyttelse av personell, 

utstyr og arealer og bedre koordinering av pasientflyt. I 2024 vil strukturert EPJ basert på 

DIPS Arena være tett integrert med kurvesystemet slik at dobbeltregistrering ikke er 

nødvendig og systemene til sammen gir god støtte for arbeidsprosesser i klinikken. 

MetaVision har funksjoner for automatisk høsting av data fra MTU, registrering av kliniske 

observasjoner, forordning og administrering av medisiner og lukket legemiddelsløyfe mot 

apotek. Integrerer man dette med turnusplaner har man god oversikt over timebøker for 

personell, rom, pasienter, utstyr, medisinlagre, bestilte prøver og undersøkelser og prøvesvar. 

Ved hjelp av ny sikker teknologisk plattform kan man ta denne funksjonaliteten i bruk på 

mobilt utstyr, tavler og kiosker. 

OUS gjennomfører svært mange operasjoner og er avhengig av å optimalisere planlegging og 

logistikk på dette området. Et samarbeid med DIPS AS vil kunne påvirke utviklingen av 

løsningen for å ivareta behovene. 

 

Anskaffelse av regional løsning for helselogistikk pågår. Prosjektet er i anskaffelsesfase og skal 

etter planen inngå kontrakt i desember 2020. Anskaffelsen dekker tre 

hovedfunksjonsområder:  

 

  Innbyggertjenester  

  Styring av pasientflyt og ressurser 

  Intern kommunikasjon og varsling på mobile enheter.  
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Nye OUS med RAD og SBL forutsetter helselogistikk. Det må gjennomføres en 

konseptutredning for å avklare hva som kan dekkes med eksisterende systemer og hva som 

blir levert gjennom det regionale prosjektet. 

 

Tiltak: 

 Deltagelse i og påvirkning av det regionale prosjektet for anskaffelse av en løsning for 

helselogistikk  

 Optimalisere grensesnittene mellom de ulike kliniske hovedsystemene for enklere 

bruk av informasjon og bedre logistikk 

 Gjennomføre foranalyse (konseptutredning) for å avklare behov og mulige løsninger, 

spesielt med tanke på RAD og SBL 

 Integrasjon av GAT (system for turnusplaner og modul for fleksitid) 

 etablere et samarbeid med DIPS AS for å tilpasse Arena operasjonsplan til klinikkenes 

behov 

 

 

Effekt:  

En optimalisering av grensesnitt og arbeidsfordeling mellom de ulike hovedsystemene vil gi 

mindre dobbeltregistrering og sikrere gjenfinning av data. Klinisk aksept vil øke når de 

kliniske systemene bidrar til effektive arbeidsprosesser og bedre pasientsikkerhet. 

Datakvaliteten vil øke når muligheten for feilregistrering minimeres, noe som igjen vil øke 

datakvalitet for sekundærbruk. Gevinster knyttet til bruk av regional løsning vil kartlegges i 

konseptutredning. 

DIGITALE INNBYGGERTJENESTER OG AVANSERT HJEMMESYKEHUS 
OUS vil i planperioden ta i bruk nasjonale tjenester for pasientkommunikasjon og innsyn i 

egne data etter hvert som disse tilgjengelig gjøres på den nasjonale plattformen helsenorge.no. 

Det foregår betydelig innovasjons- og forskningsaktivitet i OUS på dette området2. I 

forbindelse med korona-pandemien har bruken av verktøy for medisinsk avstandsoppfølging 

økt betydelig. I de neste fem årene er det en målsetning for OUS å få etablert en felles satsing 

på pasienttjenester, hjemmesykehus, medisinsk avstandsoppfølging, digitale forløp, 

medbestemmelse og samvalg, noe som vil gjøre OUS bedre rustet til å utvikle morgendagens 

behandling sammen med pasientene.  

 

For nye sykehusbygg er det viktig å ta høyde for pasienttjenester, både som hjemmesykehus 

og medisinsk avstandsoppfølging. For RAD kan det være aktuelt med hjemmesykehus der 

cytostatika kan gis og følges opp via Metavision og for poliklinisk oppfølging etter behandling. 

For SBL er det ønskelig med aktiv deltagelse fra pasienten selv pre-triage hjemme, bruk av 

egne data, bruk av videokonsultasjoner og elektronisk innregistrering / betaling. 

 

Tiltak: 

 Etablere nødvendig infrastruktur og tjenester for å kunne benytte tjenester for 

medisinsk avstandsoppfølging og hjemmesykehus utenfor sykehusets område 

 Bidra til at hjemmesykehus og medisinsk avstandsoppfølging blir tatt i bruk på 

sykehuset 
                                                                    

2 Innovasjonsavdelingen (med idépoliklinikken), Senter for fremtidig helse (C3), Senter for pasientmedvirkning og 

samhandlingsforskning, IKT-avdelingen, Intervensjonssenteret samt klinikker og staber. 

«Sammen med 

pasientene utvikler vi 

morgendagens 

behandling» 



11 

 

 Etablere støtte for nye bygg og nye behandlingsmåter 

 Videreføre MinJournal som en innovasjonsplattform for nye tjenester 

 Etablere et innovasjons- og utviklingssamarbeid knyttet til pasienttjenester på OUS 

 Delta i regionale prosjekter for å ta i bruk helsenorge.no 

 

Effekt:  

Bruk av hjemmesykehus og e-konsultasjoner (video / asynkron oppfølging) vil kunne 

minimere behovet for fysiske besøk ved sykehuset, samtidig som det vil øke trygghetsfølelsen 

til pasientene og sikre lik behandling. For pasientene kan dette bety betydelig mindre reising, 

øke muligheten for brukermedvirkning og samarbeid med primærhelsetjenesten. For 

sykehuset vil det øke mulighetene for å opprettholde behandlingskapasitet for elektiv 

behandling i situasjoner hvor oppmøte er utfordrende/ikke tilrådelig. 

PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET   

Klinikk Psykisk helse og avhengighet er i ferd med et større kartleggings- og 

standardiseringsarbeid knyttet til bruk av papirskjema for psykrometriske tester. Samtidig er 

det nylig innført pakkeforløp for psykisk helse og rus og i den forbindelse er det en nasjonal 

forventning om ibrukstakelse av feedback skjema og elektroniske psykrometriske skjema. 

Klinikken har deltatt i konseptanalysen for medisinsk avstandsoppfølging som er gjennomført 

som en del at Forbedring av driften. Helse Sør-Øst har gjennomført en anskaffelse av verktøyet 

CheckWare for psykiatrien, og det vil være en fordel å benytte det samme verktøyet for begge 

formål.  I tillegg vil klinikken være den første klinikken som tar i bruk DIPS Arena overalt, noe 

som kan bidra til at de får strukturerte data for ytterligere kvalitetsforbedring. På området 

foregår det en god del interessant bruk av teknologi som eMeistring og klinikkens eget 

innovasjonsprosjekt, iTandem for oppfølging og behandling av psykiatriske pasienter. 

 

Tiltak: 

 Innføre elektroniske verktøy for feedback og psykrometriske tester 

 Innføre verktøy for elektronisk oppfølging og behandling 

 Innføre DIPS Arena 

 

Effekt: 

Innføring av feedbackverktøy og elektroniske psykrometriske tester vil gi økt kvalitet i 

oppfølging og behandling av pasienter innen psykisk helse og rus. Samtidig bruker klinikken 

anledningen til å standardisere bruken slik at det blir enklere å benytte data til kvalitetssikring 

og måling. Bruk av elektroniske verktøy gir mindre dobbeltregistrering og bedre oversikt. 

Elektroniske verktøy for avstandsoppfølging av pasienter kan gi effektiviseringsgevinster. 

RADIOLOGI OG MULTIMEDIA 
I planperioden skal det være tatt i bruk ett gjennomgående system for radiologiområdet i OUS. 

Systemet skal kunne understøtte en gjennomgående arbeidsflyt for området, uavhengig av 

hvor funksjonene er plassert geografisk. I tillegg skal et felles multimedialt lager være tatt i 

bruk, slik at det er enkelt å legge til bilder i journal, gjenfinne multimedialt innhold av alle 

typer, redigere og merke innhold. Det skal også etableres et system for måling av stråledoser. 

God billedkvalitet som tillater sammenligning med tidligere undersøkelser, bidrar til økt 

kvalitet i pasientbehandlingen og, i akutte tilfeller, til raskere oppstart av riktig behandling. 

Samtidig vil sikkerheten øke.   

Siste mulighet for å innføre nytt RIS/PACS for ikke å komme i konflikt med frys-perioden, er 

våren 2022. Dersom denne fristen ikke overholdes, må eksisterende RIS/PACS benyttes og 
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multimedia arkiv, samhandlingsløsning og doseovervåking kan ikke innføres før etter frys-

perioden (tidligst i 2024). 

 

Tiltak 

 OUS skal på vegne av HSØ anskaffe og ta i bruk feller RIS/PACS system i OUS 

 OUS skal på vegne av HSØ anskaffe og ta i bruk multimedia system  

 OUS skal på vegne av HSØ anskaffe og ta i bruk system for måling av stråledoser og 

samhandling 

 

Effekt:  

Et felles RIS/PACS og multimedia system vil øke pasientsikkerheten ved at all dokumentasjon 

er lagret ett sted og ikke på private enheter. Samhandlingsløsningen vil i tillegg til å øke 

pasientsikkerheten, gi en økonomisk gevinst ved at det blir slutt på å håndtere bilder på CD 

som sendes frem og tilbake i taxi. Kostnaden til Sykehuspartner bør gå ned ved forenklet drift. 

I tillegg muliggjør et felles system ibrukstaking av maskinlæring og elektronisk bildetolkning 

som kan avlaste klinikerne. 

 

System for overvåkning av stråledose gjør at det kan rapporteres og følges opp på den samlede 

stråledose pasienter utsettes for i behandlingen. Innføringen dekker også et myndighetskrav. 

LABORATORIEOMRÅDET  

I løpet av perioden er det for OUS en klar målsetning å få innført et gjennomgående 

laboratoriedatasystem for området patologi i tråd med regionale føringer og prosjekter.  Det 

er også viktig å komme i gang med digital patologi. I tillegg er det en målsetning for OUS å ha 

tatt i bruk et felles laboratoriedatasystem for de andre fagområdene medisinsk biokjemi, 

mikrobiologi, immunologi og farmakologi. Avdeling for medisinsk genetikk bør også ha innført 

et felles genetikksystem som samhandler tett med andre laboratoriesystemer.  

For laboratorieområdet er det viktig at alle aktører i primær- og kommunehelsetjenesten samt 

helseforetak i alle helseregioner kan rekvirere laboratorieprøver elektronisk fra alle relevante 

laboratorier i OUS og motta svar. 

   

Unilab vil brukes på Radiumhospitalet frem til det regionale LVMS-systemet innføres på OUS.  

RAD og OSBL planlegges med bruk av rørpost. Dette skal benyttes i forbindelse med 

forsendelse av laboratorieprøver fra de ulike avdelinger/poster til prøvemottaket. Ved mottak 

av rørpost på en enhet, må personell varsles og løsningen må derfor integreres med 

meldingsvarsler 

Tiltak 

 OUS gjennomfører implementering av det regionale systemet DIPS Interactor for 

elektronisk rekvirering og svar av laboratorieprøver for aktuelle aktører 

 Plan for implementering av desentral prøvetakning (RAD og SBL) og Oppsett av 

desentral prøvetakning for Radium og SBL 

 Tilrettelegging for rørpost RAD og SBL 

 OUS deltar i det regionale prosjektet for å ta i bruk patologimodulen Labvantage 

Medical Suite i LVMS. 

 OUS deltar i det nasjonale prosjekt om digital patologi for å etablere skanning, lagring 

og diagnostikk av digitaliserte mikroskopiske bilder 

 Det etableres et internt prosjekt i Avd. for patologi ved OUS for innføring av digital 

patologi   

 OUS fortsetter vil fortsette å understrek behovet for et felles laboratoriesystem for 

andre fagområder innen lab 
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 OUS innfører nytt laboratoriedatasystem for medisinsk genetikk, og etablerer 

integrerte løsninger for å understøtte genetiske laboratorieundersøkelser 

 Det gjennomføres en oppgradering og flytting av fagsystemet for rettsgenetikk i 

straffesaker (Embla) Det gjennomføres også en flytting av lukket nett 

(rettstoksikologi) til OUS nett. 

 

Effekt:  

Det regionale laboratorieprosjektet fokuserer på felles patologisystem. Laboratoriearbeid i 

patologi er mye håndarbeid og har stor behov for et funksjonelt arbeidsverktøy som kan 

understøtte bildeanalyse og mønstergjenkjenning (digital patologi). For de øvrige 

fagområdene innen laboratoriemedisin vil et felles laboratoriesystem på OUS gi mulighet for 

optimaliserte arbeidsprosesser, mer effektiv drift samt færre integrasjoner og mer effektiv 

drift. Bredding av elektronisk rekvirering vil tilrettelegge for bedre og raskere service til 

rekvirenter internt og eksternt samt mulighet for økte inntekter. 

STRÅLETERAPIOMRÅDET 

Nytt protonsenter, som er en del av Nye OUS, vil samlokalisere doseplanaktiviteten i OUS. OUS 

vil i 2021 ha ett hovedsystem for doseplanlegging, RayStation. Integrerte, sømløse løsninger 

internt i OUS vil være viktig for pasientsikkerhet og effektivitet. Innenfor stråleterapiområdet 

skal det gjennomføres en konsolidering og sanering av gamle arkiv-, doseplan- og 

verifikasjonsløsninger. Den nye regionale anskaffelse av multimedia løsning kan bidra til 

denne konsolideringen ved arkivering av historisk informasjon i DICOM format. 

 

Tiltak 
 Implementere RayStaion som hovedsystem for doseplanlegging i OUS.  
 Konsolidering av arkiv- og verifikasjonsløsninger.   
 Ibrukstakelse av DICOM arkiv (RMA) slik at historisk info kan tas vare på og gamle 

løsninger kan saneres. 

Effekt:  
Nytt doseplansystem vil understøtte daglig drift på en god måte, muliggjøre avansert 

stråleterapi og tilrettelegge for automatisk doseplanlegging. Konsolideringsarbeidet vil 

forenkle drift og forvaltingen betydelig i tillegg til at pasientsikkerheten bedres. 

PREHOSPITALE TJENESTER 

I planperioden vil prehospital journal tas i bruk. Prosjektet er regionalt og har valgt 

leverandøren Bliksund. Prosjektet kjøres i regional regi. Nasjonalt prosjekt for å etablere 

flåtestyring med prediksjonsverktøy, samt logistikkverktøy skal i løpet av perioden anskaffet 

løsning som kan tas i bruk på OUS. Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral Oslo må ha et IKT-

system som tilfredsstiller det volumet og behovet som eksisterer i dag og frem i tid. Det lange 

tidsperspektivet i det nasjonale prosjektet gjør at det er igangsatt en dialog med Helse Sør-Øst 

RHF knyttet til tiltak frem til det nasjonale prosjektet kan levere nødvendig funksjonalitet. 

 

For Ny storbylegevakt er integrasjon med nye systemer for ambulansetjenesten svært viktig, 

og er en del av planene knyttet til den regionale utrullingen med estimert ibrukstakelse første 

kvartal 2021. 

 
Tiltak 

 OUS deltar i det regionale prosjektet for prehospital journal og vil ta i bruk løsningen 

 OUS inkluderer regional prehospital journal i planene for ny storbylegevakt 
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 OUS deltar i det nasjonale prosjektet for anskaffelse av logistikk og styringsverktøy og 

vil ta i bruk systemet anskaffet av det nasjonale prosjektet 

 Nødvendige tiltak for stabilisering av eksisterende tjenester frem til nasjonalt prosjekt 

er klart gjennomføres. 

 

Effekt:  

En felles regional elektronisk ambulansejournal vil sikre dokumentasjon av 

pasientinformasjon i hele behandlingskjeden. Et nytt system for flåtestyring, prediksjon og 

logistikk vil sikre raskere oppmøtetider for ambulansene og dermed sørge for at pasientene 

kommer raskere til behandling. Bedre driftsstabilitet vil bidra til bedre arbeidsmiljø og lavere 

driftskostnader. 

FORSYNING FRA STERILSENTRALENE TIL OPERATIV VIRKSOMHET 
I 2020 har OUS valgt T-DOC fra Getinge som ny logistikk- og kvalitetsstyringsløsning for 

Sterilavdelingen. OUS-DOC, som er i bruk på Rikshospitalet og Ullevål sykehus, skal erstattes 

med T-DOC som skal innføres på alle sterilsentralene på OUS. På lengre sikt ligger det nå til 

rette for å integrere informasjonsprosessene slik at alt utstyret som trengs ved en operasjon, 

bestilles automatisk når operasjonen settes opp i operasjonsplanleggingsprogrammet og når 

operasjonen er ferdig, overføres automatisk informasjon om hvilket utstyr som ble benyttet 

tilbake til pasientens elektroniske journal. 

Tiltak 
  Implementere T-DOC i OUS i 2020 og 2021, først på UL, deretter på de tre andre 

sykehusene.  
 Implementere T-DOC på Storbylegevakten, Øyeavdelingen og Kvinneklinikken når 

dette blir prioritert og besluttet.  
 Integrere T-DOC med operasjonsplanleggingssystem, EPJ, sporingssystem, ERP etter 

hvert som forholdene ligger til rette for dette og det prioriteres i OUS 
 
Effekt:  
Et nytt sporingssystem vil føre til sikrere og mer forutsigbar bestilling av utstyr, forbedret 

ressursstyring, kvalitetssikring i reprosesseringsprosessene og styrking av 

infeksjonskontrollprogrammene. Det gir muligheter for optimalisering av utstyrsutnyttelse, 

kostnadsstyring og lagerhåndtering. 

 

SEKUNDÆRBRUK AV REGISTRERTE DATA 

KLINISK DATAVAREHUS 

I arbeidet med Klinisk datavarehus er det en klar målsetning om å kunne høste data fra flere 

elektroniske behandlingssystemer. Dette vil gjøre det mulig å kvalitetssikre, optimalisere og 

analysere behandlingen på tvers av mange pasienter. Klinisk datavarehus vil levere data til 

lokale og nasjonale kvalitetsregistre, og til dels erstatte slike kvalitetsregistre. Forskerne vil 

kunne effektivisere datainnsamling og slippe manuelle søk i mange ulike systemer. På den 

måten kan de bruke tiden på å finne ny kunnskap om sykdom og behandling. Arbeidet med 

strukturert journal, klinisk datavarehus, rapportering til nasjonale kvalitetsregistre og 

gevinstrealisering henger tett sammen. 

 

Nye OUS / RAD legger stor vekt på god tilretteleggelse av IKT for forskning. Klinisk 

datavarehus vil være en svært viktig kilde. 

 

Tiltak: 

«Sykehuset utnytter 

kvalitetsregistre og 

indikatorer i forbedring 

av tjenester» 
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 Synliggjøre registreringspraksis og slik å bidra til kvalitetsheving i grunndata 

 Implementere nødvendig infrastruktur og integrasjoner slik at flere datakilder kan tas 

i bruk 

 Tilpasse løsningen i tråd med foretaket og de forskjellige brukergruppenes behov 

 Muliggjøre analysering og visualisering av diagnostikk og behandling basert på 

sammenhenger i data fra ulike kilder, for eksempel ved å måle og synliggjøre effekter 

av ulike medisinske og/eller kirurgiske prosedyrer for gitte populasjoner definert av 

diagnose 

Effekt:  

Optimalisering av diagnostikk og behandling basert på sammenhenger synliggjort av Klinisk 

datavarehus. Bedre grunnlag i kvalitetssikringsarbeidet, og oppfølging av antibiotikabruk i 

sykehuset. Klinisk datavarehus gir mulighet for automatisering av overføring til nasjonale 

kvalitetsregistre i tillegg til at det vil kunne erstatte behovet for mange lokale kvalitetsregistre 

som vedlikeholdes manuelt. 

MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE 

Medisinske kvalitetsregistre er viktige verktøy for oppfølging av kvalitetsmål og 

kvalitetsindikatorer. OUS har ansvaret for 19 nasjonale kvalitetsregistre og har et regionalt 

oppdrag for å drive Servicemiljø for nasjonale kvalitetsregistre i Helse Sør-Øst. Med bakgrunn i 

det nye personvernlovverket, inklusive den europeiske personvernforordningen (GDPR), har 

foretaket tatt i bruk et kontrollerbart antall godkjente registerløsninger. En av målsetningene 

knyttet til kvalitetsregistre er å knytte utviklingen av disse tettere opp mot journalsystemene, i 

første omgang sørge for at klinikerne slipper dobbeltregistrering. 

Tiltak 

 Migrering av registre på ikke godkjent plattform til godkjente med bakgrunn i 

personvernforordningen og en oversiktlig drift og forvaltning av registrene 

 Forbedre de godkjente løsningene med manglende funksjonalitet og innebygd 

personvern i tråd med Personvernforordningen 

Effekt:  

Standardiserte registreringsløsninger vil kunne motta strukturert informasjon fra DIPS Arena 

på en ensartet måte som vil frigjøre mye tid for klinikere på alle sykehus som rapporterer data 

til nasjonale kvalitetsregistre.  

Operere i henhold til lovmessige krav knyttet til etablering og bruk av registre 

EUROPEISK SAMARBEID (EUROPEAN REFERENCE NETWORKS – ERN) 
EU direktivet om anvendelse av pasientrettigheter i grensekryssende helsetjenester 

(pasientrettighetsdirektivet) trådde i kraft april 2011. European Reference Networks er 

etablert i Europa for å bistå i diagnostisering og behandling for sjeldne diagnoser. OUS har i 

2024 en målsetning om tilgang til sikre fellesløsninger for å delta i dette samarbeidet 

elektronisk. 

 

Tiltak 

 Avklare sikkerhetsspørsmål og implementere infrastrukturkrav for å kunne delta i 

europeisk samarbeid. 

Effekt:  

Deltagelse i ERN vil gi pasienter med sjeldne diagnoser en raskere og sikrere diagnostikk samt 

gjenbruk av data til forskning på samme område. Strukturert journal vil underlette 

informasjonsdeling g oversetting av ulike språk. 

«Sykehuset er en pådriver i 

utvikling av gode 

nasjonale og regionale 

IKT-systemer» 
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AKTIVITETER INNEN OMRÅDET FOR FORSKNING OG INNOVASJON 2021 -2024 

Oslo universitetssykehus har en omfattende aktivitet innen forskning og innovasjon, men har 

ikke tilfredsstillende løsninger for å understøtte denne virksomheten.  Inntil nye lokale eller 

regionale løsninger er på plass, vil OUS kjøpe enkelte IKT-tjenester fra Universitetet i Oslo for 

forskere med særskilte behov.  

Tilstrekkelig IKT-støtte til forskning forventes fra 2024. OUS har da en infrastruktur som 

understøtter forskning gjennom sikker tilgang til kliniske data (klinisk datavarehus), 

multimediaobjekter, standardiserte registerløsninger (eReg og MedInsight), dokumentasjon 

og gjenfinning av biologisk materiale (biobank), understøttelse av brede samtykker og sikker 

tilgang til eksterne forskningsressurser. Viktige verktøy er sikre skyløsninger, elektronisk 

samtykkeløsning, lagring og håndtering av store datamengder, utprøving av ny teknologi i 

medisinsk bruk, bruk av kunstig intelligens, samt strukturert, fleksibel og sikker deling av 

elektroniske ressurser mellom forskere og forskningsgrupper internt og eksternt 

(multisenterstudier). OUS er i perioden hovedpartner i to nasjonale fyrtårnprosjekter i regi av 

Norges Forskningsråd som tar i bruk kunstig intelligens og maskinlæring for automatisk 

tolking og diagnostisering av patologibilder (DoMore-prosjektet) og beslutningsstøtte for 

presisjonsmedisin (BigMed-prosjektet). 

 

Tiltak 

 Levere infrastrukturløsninger som understøtter foretakets forskning 

 Tilrettelegge for bruk av UIO sine tjenester i OUS sitt nett 

 Ta i bruk regionale løsninger levert fra det regionale programmet «Regional IKT 

for forskning» 

 Delta i samarbeidsprosjekter med klinikkene i bruk av kunstig intelligens og 

maskinlæring (som prosjekt knyttet til maskinlæring for tolking av bilder fra 

koloskopi med flere) 

Effekt: 

En god og sikker infrastruktur vil bidra til at forskerne kan bruke mer tid på selve 

forskningen slik at ny kunnskap raskere blir tilgjengelig og antall publikasjoner øker.  

AKTIVITETER INNEN ADMINISTRATIVE LØSNINGER 2021-2024 

Et viktig arbeid i tiden fremover vil være å bruke de eksisterende løsningene til å arbeide mer 

effektivt, det vil si å redusere tidsbruk og/eller øke kvaliteten i arbeidet. Dette gjøres som en 

kombinasjon av forbedringsprosjekter basert på kartlagte og forventede effekter, samt ved å 

ta i bruk eksisterende løsninger på delområder som i dag mangler god systemstøtte. 

ØKONOMI, INNKJØP OG LOGISTIKK 
OUS har siden 2015 bidratt i arbeidet med å forbedre regional ERP-løsning slik at løsningen 

løftes til et nivå som dekker OUS’ minimumskrav.  Et prosjekt for innføring av regional ERP-

løsning startet før sommeren 2019, og skal i første omgang realisere en løsning som kan tas i 

bruk av OUS. Etter at løsningen er ferdig utviklet vil ordinær innføring iverksettes. 

Tiltak  

 Gjennomføring av tidligere avtalt utviklingsaktivitet. 

 Gjennomføring av regionale forbedringsaktiviteter som er nødvendige for at OUS 

skal kunne bruke regional ERP-løsning med tilhørende grunndataforvaltning. 

«OUS driver 

fremragende forskning 

og pasientbehandling 

som gjensidig styrker 

hverandre. Forskning, 

innovasjon og 

utdanning er en 

integrert del av 

virksomheten» 
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 Etablering av ny regional fakturaløsning inkludert regionale 

forbedringsaktiviteter relatert til fakturaprosess og løsning for 

merverdiavgiftkompensasjon. 

 Gjennomføring av tiltak som er nødvendige for at regional ERP-løsning i sin 

helhet er i stand til å behandle særskilte kategorier personopplysninger. 

 Innføring og ibrukstakelse av regional ERP-løsning ved OUS. 

 

Effekt:  

Regional ERP-løsning er tatt i bruk ved OUS. 

OPPLÆRINGS- OG KOMPETANSESTYRING 
Flere enheter i sykehuset har personale som skal ha strukturert og verifisert opplæring i 

interne arbeidsprosesser, instrumenter, rutiner og prosedyrer. Dersom enheten er ISO-

sertifisert/akkreditert stilles det ytterligere krav til oppfølgning og dokumentering av 

kompetansetiltakene og varighetene av disse. I dag håndteres de administrative rutinene 

knyttet til denne typen kompetansestyring i stor grad ved hjelp av manuelle rutiner eller ved 

bruk av lokale og hjemmelagede løsninger.  

I planperioden innføres felles regional løsning for kompetansestyring (kompetanseportalene 

Dossier) for å dekke behovet for styring og dokumentasjon av kompetansekrav, -tiltak og 

oppfølging. Dette vil både øke kvaliteten og redusere det administrative merarbeidet som 

følger av dagens manuelle rutiner. 

Tiltak 

Ta i bruk kompetanseløsningen fra Dossier Solutions som kompetansestyringsløsning 

for klinikker og avdelinger som i dag har behov for sertifisering i interne prosedyrer, 

utstyr og lignende. 

Effekt: 

Etablering av en felles løsning for kompetansestyring for å dekke dette behovet vil øke 

kvaliteten generelt, samt redusere det administrative merarbeidet relatert til dagens 

manuelle rutiner.  

Det kan forventes en bedring i gjennomføringsgraden på interne opplæringstiltak.  

Leder og ansatt vil få en samlet visuell fremstilling av kompetanseutviklingen, noe 

som forenkler kompetansestyring og – utvikling på både individ og organisasjonsnivå. 

EFFEKTIVISERING AV INNKJØP 
Analyser viser at kun deler av innkjøpene ved OUS håndteres gjennom foretakets 

innkjøpsløsning. I tillegg til at dette reduserer kontrollen med korrekt bruk av 

innkjøpsfullmakter risikerer man å velge feil leverandør og å betale for mye for innkjøpet. 

Denne problemstillingen gjør seg særlig gjeldende ved kjøp av tjenester. 

Tiltak 

Forbedre støtten for tjenestekjøp i innkjøpsløsningen slik at det blir enklere å følge 

innkjøpsrutinene ved OUS og derved minimere lekkasjene i form av kjøp ved hjelp av 

telefon og epost. 
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Effekt:  

OUS vil øke oppfyllelsen av regionale målsetninger som grad av innkjøpsvolum 
gjennom innkjøpssystemet samt kjøp på avtaler. De konkrete effektene av de ulike 
tiltaksforslagene skal vurderes og estimeres som en del av de respektive tiltakenes 
foranalyser. 
 

FORBEDRING OG EFFEKTIVISERING AV FAKTURERING 
Forbedret løsning for fakturering av aktivitet i kliniske fagsystemer, laboratoriesystemer og 

andre fagsystemer ble tatt i bruk i 2018., I planperioden vil det bli fokusert på håndtering av 

fakturering fra ytterligere forsystemer samt automatisering av faktureringsrutinene slik at 

fakturering i størst mulig grad kan utføres av Regnskapsavdelingen alene. Dette innebærer 

blant annet forbedret funksjonalitet for håndtering av varierende datakvalitet i 

datagrunnlagene som hentes fra forsystemene. 

Tiltak 

Foranalyser for å kartlegge hvordan fakturering skal gjøres for fagområder som i dag 

håndterer fakturering manuelt. Etablering av funksjonalitet som automatiserer 

håndtering av avvikssituasjoner. 

Effekt:  

Gevinstene vil bli realisert i form av mer effektive og automatiserte 

faktureringsprosesser som gir reduserte transaksjonskostnader, og bedre 

inntektssikring som gir potensiale for økte inntekter sammenlignet med dagens 

situasjon. Det vil også gi brukerne bedre rapporteringsmuligheter enn i dag og bedre 

oversikt over hva som faktureres over tid. 

INTERN OG EKSTERN KOMMUNIKASJON 
OUS har mange ansatte som skal nås gjennom ulike kommunikasjonskanaler ved sykehuset. 

Intranettet ble etablert i 2010 som en intern kommunikasjonskanal, men selv om intranettet 

over tid har blitt beriket med en rekke nye tjenester, er selve nyhetskanalen i intranettet i 

hovedsak den samme som ved etableringen. I tiden fremover vil det dermed være behov for 

forbedring av interne og eksterne kommunikasjonskanaler med særlig fokus på egne ansatte. 

Dette må sees i sammenheng med mulighetene som oppstår ved pågående forbedringer av 

sykehusets tekniske plattform og samhandlingskomponentene som inngår i denne. 

Tiltak 

Gjennomføre oppgradering og forbedring av intranettet med særskilt fokus på 

internkommunikasjon og løsninger som når brukerne der de er. 

Effekt:  

De foreslåtte tiltakene skal gjøre intranettet mer brukervennlig og dermed støtte opp 

under «Økt grad av sikker og stabil drift» og «Økt effektivitet i sykehuset og 

optimaliserte arbeidsprosesser». 

AUTOMATISERING OG ROBOTISERING 
Ny teknologi og nye hyllevareløsninger muliggjør og forenkler automatisering av 

standardiserte prosesser og rutiner ved hjelp av predefinerte regelsett. Bruk av historiske data 

til utvikling av kunstig intelligens og robotisering av arbeidsprosesser og rutiner gir også nye 

muligheter på flere områder.  

«OUS skaper rom for 

utvikling gjennom 

standardiserte 

arbeidsprosesser, god 

bemanningsstyring og 

effektiv drift av 

sengeposter, 

poliklinikker og 

operasjonsenheter» 
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Tiltak 

Gjennomføre foranalyser og piloter for å utforske mulighetsrommet og vurdere 

egnetheten av kunstig intelligens og robotisering for ulike oppgaver innenfor 

administrative prosesser. 

Effekt:  

Identifisering av mulighetsrommet for bruk av kunstig intelligens og robotisering av 

prosesser og oppgaver på det administrative området. Vurdering av hvilke områder 

som skal prioriteres på kort og lang sikt. 

DIGITALISERING AV VARESTRØMMER 
Nye OUS og de regionale byggeprosjektene forutsetter en gjennomgående digitalisering av 

varestrømmene for å muliggjøre effektivt mottak i sentrale varemottak med effektiv 

interntransport til bestiller og behovshaver. Et viktig prinsipp i digitaliseringen av 

varestrømmene er at samtlige varekjøp gjøres i innkjøpssystemet slik at varens mottaker er 

kjent når leverandøren gjør sin leveranse i sentrale varemottak. 

LEGEMIDDELFORSYNING  

OUS har i dag ikke et eget IKT-system eller IKT-støtte for legemiddelforsyning, men benytter 

IKT-systemer fra Sykehusapoteket til legemiddelforsyning, herunder apotekstyrte 

legemiddellagre.  Det er en målsetning i OUS om at alle anskaffelser av legemidler skal 

registreres og følges opp i ERP-systemet for å sikre riktig at riktige fullmakter etterleves for 

anskaffelse av legemidler. Det er også viktig at bestillings- og leveranserutiner av legemidler 

kan samordnes med andre varer. Selv om det er en sammenheng mellom lukket 

legemiddelsløyfe og legemiddelforsyning som begreper, så er det også viktig å holde disse 

begrepene adskilt da de representerer to ulike prosesser (H). 

Lukket Legemiddelsløyfe omhandler det som skjer mot pasient med rekvirering, tilordning, 

journalføring og kontroll av dette.  Her er systemene DIPS, Metavision og CMS sentrale.  

Legemidlene hentes fra lokalt medisinrom/farmasitun eller leveres fra Sykehusapoteket.   

Legemiddelforsyning omhandler det logistikkmessige med organisering av lokale medisinrom, 

farmasitun og sentralt lager med medisinroboter, rørpostsystemer og andre transport og 

lagerløsninger.  Analyser, lagerbehov og innkjøp til lager er sentrale funksjoner.  OUS vil 

innføre Tønsys som en del av systemstøtten til legemiddelforsyningen. 

SPORING, LOKALISERING OG HÅNDTERING AV INFORMASJON OM VARER I BEVEGELSE 

Dagens IKT-løsning baserer seg på iProcurement som en integrert del av OUS-ERP.  Denne 

funksjonen er planlagt videreført i Regional-ERP.  Det er avdekket behov for forbedring av 

informasjonslogistikken, det vil si bedre tilgang til informasjon tilknyttet ordrer og leveranser, 

eksempelvis: 

 Lagerstatus fra sentrallager på varer som bestilles fra Hovedlager i OUS 

 Lagerstatus fra HSØ Forsyningssenter på varer som bestilles fra Forsyningssenteret 

 Leveringstid på de varer som ikke er på lager hos HSØ Forsyningssenter 

 Råd og Tips om alternative varer hvis varer er erstattet eller om det finnes alternative 

produkter med kortere leveringstid eller lavere pris. Viktig at bestiller kan beslutte 

hva som skal anskaffes. 

 Leverings- og sporingsinformasjon på alle varer som sendes fra OUS Hovedlager  

 Leverings- og sporingsinformasjon på alle varer som mottas fra HSØ Forsyningssenter  
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 Automatisk varemottak basert på datafangst når lastbærer passerer inn på sentrale 

varemottak i nye bygg (Aker, Radium, Nye OUS, Storbylegevakten, etc.) 

Forbedret informasjonslogistikk vil være sentralt som arbeidsverktøy for servicemedarbeider 

og for administrasjon av varemottak. 

TRANSPORTPLANLEGGING  
Transport i OUS er organisert med ca. 90-95 % faste ruter som dekkes av ca. 60 biler i ulike 

størrelse.  Transportavdelingen henter også post og småpakker hos Posten.  Hasteoppdrag 

bestilles pr tlf.  

OUS har i dag ingen systemstøtte for transportavdelingen, og det er en målsetning om at det 

innføres IKT-løsninger som støtter følgende funksjonelle behov: 

 Planlegging og optimalisering av faste transportruter 

 Bestilling av hasteoppdrag 

 Trafikkstyring på sentrale varemottak, eksempelvis Radiumhospitalet 

 Flåtestyring av biler 

 Bestilling av taxi og andre budbiler 

Tilsvarende verktøy er i dag i drift hos både taxiselskaper, Ruter og andre.  Parallelt med dette 

pågår en utvikling av både 4G, 5G og innendørs dekning av Wi-Fi.  Det vises også til pågående 

prosjekt med automatisk sporing og datafangst. 

Det er derfor en målsetning om at det anskaffes IKT-system som understøtter transportbehov 

for OUS og flåtestyring av dette. 

TEKSTILFORSYNING  

Det er i dag ikke etablert IKT-støtte for bestilling, forvaltning og styring av tøy og tekstiler.  

Alle rutiner for bestilling og levering foregår helt manuelt.  Excel og papirnotater benyttes. 

Det anbefales at det etableres IKT-støtte for lagerføring, bestilling og forvaltning av tøy og 

tekstiler.  Det er også en målsetning at nytt system er integrert i regional ERP-løsning slik at 

bestillings- og leveranserutiner kan samordnes med andre varer, herunder sporing og 

informasjonslogistikk for øvrig. 

Ny IKT-løsning skal også sørge for kostnadsfordeling av tøy og tekstiler.  Dette kan kun oppnås 

med enkle og automatiserte rutiner for uttak og innlevering av arbeidstøy.  Prinsippet om 

aktiv forsyning skal opprettholdes for andre typer av tøy enn arbeidstøy. 

MAT OG ERNÆRING  
Det finnes i dag ikke et felles IKT-system for forvaltning av mat og ernæring, samt 

koordinering og støtte til innkjøp, lager og matforsyning.  Sentralkjøkkenene ved Ullevål og 

Rikshospitalet benytter IKT-systemer for å understøtte sine interne prosesser, men disse 

løsningene er ved slutten av sin livssyklus. I tillegg benyttes også bestillingsportalen hos ASKO, 

Tine og Nortura ved bestiller av matvarer. Grunnlaget for bestilling er imidlertid ikke 

registrert i ERP-systemet.  Intern matforsyning til avdelingskjøkken er heller ikke støttet av et 

IKT-system. 

Helse Sør-Øst har vurdert å anskaffe eller utvikle et eget IKT-system for matforsyning, 

matproduksjon, ernæring og forvaltning av dette.   
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Det er også en målsetning at nytt system er integrert i Regional-ERP slik at bestillings- og 

leveranserutiner kan samordnes med andre varer, herunder sporing og informasjonslogistikk 

for øvrig. Det er også en målsetning at det etableres kostnadsfordeling for mat.  

TRANSPORT AV LAB-PRØVER 
OUS har i dag fem ulike LAB-systemer (LIMS).  Disse benyttes som interne systemer for hver 

av sine LAB-er, og det er ingen integrasjon eller datautveksling mellom disse systemene.  For å 

kunne få en samordnet logistikk og informasjonslogistikk for LAB-prøver, så er en felles 

integrasjonsplattform et sentralt behov.  Selv om en konsolidering av systemer på labområdet 

vil gi en betydelig forenkling vil det ikke være mulig å etablere ett felles LAB-system for OUS, 

da flere LAB-er har spesielle behov, eksempelvis: 

 Genetikk (har Swisslab) 

 Patologi (har LVMS) 

 Rettsmedisin (har Embla) 

Det er derfor helt sentralt at LIMS-systemer i OUS på sikt integreres med hverandre og med 

DIPS.  Videre må det etableres løsninger for eksterne brukere som primærhelsetjenesten, 

sykehjem og andre eksterne brukere.  Dette er sentralt for å kunne etablere registrering og 

sporing av forsendelsen, uavhengig hvordan denne sendes. 

Merking av lastbærer er også sentralt i dette.  Med lastebærer her menes enten kasse, eske, bil 

eller annen forpakning.  Dette vil gi muligheten for tidlig varsling til LAB som skal motta 

prøver.  Integrasjon med framtidig rørpost og AGV-systemer må også inkluderes i dette.  

Merking bør også omfatte Post og andre eksterne forsendelser.   

Ny LIMS-plattform bør også ha en funksjon for eksterne kunder slik at de kan registrere LAB-

prøven og bekrefte rekvisisjon før varen pakkes og sendes. Det er pr i dag vanskelig å se for 

seg at alle disse utfordringene vil løses de kommende 3-4 år 

POST 

OUS registrerer mottatt brevpost i Saks-/Arkivsystem.  Denne skannes, registreres og sendes 

videre elektronisk til mottager. For pakker og vareleveranser som er registrert i ERP-system 

vil det utføres mottaksregistrering før disse sendes videre.  LAB-prøver mottaks registreres 

ikke, og registreres først når de er mottatt på LAB. 

Det er en målsetning at LAB-prøver blir mottaksregistrert og merket før videre forsendelse 

med intern transport.  Det er i dag ingen registrering av utgående postforsendelser, og det er 

en målsetning at dette etableres. 

For LAB-prøver kan felles LIMS-plattform benyttes og for bestillinger registrert i ERP vil dette 

systemet benyttes.  Det finnes ikke et IKT-system for registrering av utgående forsendelser, og 

det anbefales at dette etableres.  Dette bør omfatte både Budbil og Post. 

RENHOLD 
OUS benytter i dag Clean Pilot som verktøy for planlegging og gjennomføring av renhold på 

flere steder i sykehuset. Clean Pilot eller en tilsvarende løsning bør tas i bruk i hele foretaket 

som en del av Nye OUS. 

PROSESSFORBEDRING OG GEVINSTREALISERING 2021-2024 
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Aktiviteter for områdene prosessforbedring og gevinstrealisering vil i tillegg til ordinære IKT 

leveranser, hovedsakelig ha fokus på Nye Oslo universitetssykehus i perioden 2021-2024. Det 

er likevel viktig at nye prosesser er anvendelig i hele sykehuset der det er formålstjenlig. 

 Områdene prosessforbedring og gevinstrealisering handler om et helhetlig perspektiv 

på teknologi, arbeidsprosesser og organisasjonsutvikling, og skal bidra til økt 

forståelse og innsikt i prosess- og forbedringsarbeid ved OUS. På denne måten vil en 

sikre gode arbeidsprosesser og en høy utnyttelsesgrad av både helsepersonell og 

tekniske løsninger.  

Arbeidsprosesser som innbefatter bruk av IKT-løsninger må tilpasses slik at arbeidsflyten blir 

effektiv og at systemene utnyttes i størst mulig grad. Dette er et arbeid som må gå parallelt 

med innføring av ny teknologi, samt være en del av forbedringsarbeidet ved OUS. HSØ sitt 

rammeverk for gevinstrealisering vil benyttes i forbedringsarbeidet.  

Tiltak: 

- Vurdere hvordan prosesser og prosessforbedringer kan benyttes innenfor HSØ 

RHF sine 8 innsatsområder, (delstrategi for teknologiområdet), samt Nye Oslo 

universitetssykehus 

- Veilede helsepersonell gjennom å ta i bruk metode for prosessforbedring, samt 

HSØ sitt rammeverk for gevinstrealisering, herunder vurdere og foreslå gevinster 

og indikatorer som kan realisere endringens effektmål 

- Veilede helsepersonell i implementering av endringstiltak og gevinstrealisering 

Effekt:  

- Effektive arbeidsprosesser og kvalitetssikrede pasientforløp 

- Effektiv ressursutnyttelse og økt behandlingskapasitet 

- Effektiv samhandling på tvers av virksomhetsområder 

- Tilfredse medarbeidere og godt omdømme  

RISIKO OG SÅRBARHET 
I arbeidet med å drifte, vedlikeholde og utvikle IKT-tjenester er gode avveininger mellom ulike 

risikoelementer essensielt for at det etableres hensiktsmessige og trygge tjenester. Det 

arbeides kontinuerlig for å informere ansatte og ledere om trusselbildet og foretakets 

prosedyrer på området. På teknisk side er arbeidet med å redusere mulige angrepsflater og 

øke mulighetene for detektering av sikkerhetshendelser en grunnleggende designfaktor i ny 

infrastruktur. 

TEKNOLOGI OG BEREDSKAP FOR PANDEMIHÅNDTERING 

De siste månedenes pandemihåndtering har tydelig vist behovet for oppdaterte teknologiske 

løsninger for å støtte og effektivisere den kliniske driften. OUS IKT tjenester, både de utviklet 

internt og de som produseres av SP, har vist seg å være meget viktige for sykehusets drift og 

effektivitet i denne perioden.  

Det blir viktig for OUS i denne planperioden å videreutvikle sine IKT tjenester for å sikre 

tilgjengelighet i beredskapssituasjoner og fleksibilitet i tjenesten for å kunne tilpasses et 

fremtidig, men ukjent risikobilde. OUS vil tidlig i planperioden videreutvikle sine IKT krav slik 

at de blir justert etter de erfaringer som denne pandemihåndteringen har vist oss. 
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Pandemien har vist viktigheten av å ha riktig og tilstrekkelig teknologisk kompetanse tett på 

sykehuset og den kliniske hverdagen. OUS vil i planperioden jobbe videre med å etablere 

denne kompetansen og sammen med HSØ og SP sørge for klare ansvarsområder innen IKT 

området. 

Tiltak 

 Utarbeide en årlig trusselvurdering for området med jevnlige oppdateringer ved 

forandringer i trussel- eller sårbarhetsbildet. 

 Påpeke behovet for gode sikkerhetsmekanismer i designet av infrastrukturen. 

 Etablere formalisert samarbeid med andre aktører som kan bidra til å redusere risiko 

for OUS. 

 Gjennomgå eksisterende krav til IKT tjenester for å sikre at pandemierfaringer og 

krisescenarier er dekket. 

 Utarbeide risiko- og sårbarhetsvurderinger for de krisescenarier DSB skisserer i sine 

rapporter. 

RAMMEFAKTORER  

FINANSIERING OG KAPASITET 

I Helse Sør-Øst finansieres IKT-investeringene i hovedsak med regionale investeringsmidler. 

Det er viktig at disse investeringene gjøres på en slik måte at de dekker de behov vi har i 

sykehuset. OUS sin evne til å påvirke hvilke sentrale prioriteringer som gjøres på IKT området 

er avgjørende for å få dekket sykehusets behov. Deltagelse i og påvirkning av regionale 

programmer og prosjekter er derfor viktig. 

Manglende kapasitet hos Sykehuspartner kan medføre at det er utfordrende å få levert både 

vedlikehold og videreutvikling av eksisterende infrastruktur. OUS har god teknologi 

kompetanse Som støtter opp behov i de kliniske miljøer og er bindeledd mellom klinikk og 

Sykehuspartner som driftsleverandør 

OUS vil legge vekt på en god dialog med Sykehuspartner knyttet til det ansvaret de har for 

teknisk drift og forvaltning av infrastruktur og applikasjoner. For å redusere dagens 

operasjonelle risiko er det i tråd med ett av hovedområdene i den regionale 

teknologistrategien også viktig med en løpende dialog med Sykehuspartner og HSØ RHF rundt 

hva som er hensiktsmessige leveransemodeller for teknologi og teknologitjenester i OUS. 

DRIFTSBUDSJETT OG INVESTERINGER I PERIODEN 

REGIONALE INVESTERINGER 
Tallene i tabellen under legger til grunn en fordeling av regionale investeringer i tråd med 

gjelden praksis i HSØ der alle regionale tjenester finansieres regionalt og avskrivning fordeles 

etter en definert nøkkel. (ca. 30 % legges til OUS) 

Tallene for regionale investeringer er sammenstilt på bakgrunn av tall og planer mottatt fra 

Helse Sør-Øst og Sykehuspartner. Uavhengig av finansieringskilde, vil OUS måtte dekke 

avskrivningene av alle investeringer som del av tjenestepris fra Sykehuspartner. Styresak 055-

2019 «Økonomisk langtidsplan 2020-2023» i Helse Sør-Øst RHF viser at regionen totalt 

planlegger med «Årlig totalt investeringsnivå til IKT vil ligge på mellom 1,5-2,0 milliarder 

kroner.» 
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REGIONALE INVESTERINGER  2021 2022 2023 2024 Sum 

Regional IKT-portefølje/regionale prosjekter (Regional finansiering) 200 200 200 200 800 

STIM og Sykehuspartner investering (Regional finansiering) 270 270 270 270 1080 

Sum regionale investeringer  470 470 470 470 1880 

Investeringer som dekkes av byggelån er ikke med i denne tabellen. 

LOKALE INVESTERINGER 
I tabellen for lokale investeringer er det også tatt inn investeringer knyttet til fase 1 i nye OUS 

som ikke er dekket av andre lokale eller regionale investeringsmidler. 

(Tall i MNOK) 

    

 

LOKALE INVESTERINGER 2021 2022 2023 2024 SUM 

Lokale investeringer, støtte dagens drift og porteføljen "Forbedring av driften i 
OUS" (OUS finansiering) 

35 35 35 35 
140 

IKT i store byggeprosjekter Fase 1 48 59 38 
Tall 

foreligger 
ikke p.t. 

145 

Totalt lokale investeringer 83 94 73 35 285 

IKT i store byggeprosjekter inkluderer Fase 1 investeringer som OUS er ansvarlig for å finansiere for Nytt sykehusbygg på Radium-hospitalet og 

Storbylegevakten. også  

Fase 1 investeringer i Fra og med 2024 i forbindelse med nye sykehusbygg på Aker og Rikshospitalet inkludert. IKT- 

Behovene innen persontilpasset medisin vil øke, og med det, behovene for tungregning og 

lagring av svært store datamengder, som også innebærer en kostnad på investeringssiden. 

IKT-langtidsbudsjettet har usikkerhet knyttet til omfang og fremdrift av regionaliseringen av 

IKT-løsningene og usikkerhet knyttet til hastighet og volum på persontilpasset medisin. I 

tallene over er det ikke tatt høyde for at volum på persontilpasset medisin øker eksponentielt 

innenfor denne planperioden. 

ESTIMERT BRUK AV LOKALE DRIFTSMIDLER I 2021 – 2024 

(TALL I MNOK) 

 2021 2022 2023 2024 

Driftsbudsjett til prosjekter 50 50 50 50 

Driftsbudsjett «Nye OUS» 50 50 50 50 

Total driftskostnad IKT, utenom prosjekt 1 327   1 325 1 322 1 384 

Totalt IKT driftsmidler OUS 1 427 1 425 1 422 1 484 
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RISIKOBILDE 
Risiko Konsekvens Tiltak 

Manglende leveranseevne 

hos tjenesteleverandør 

Sykehuspartner  

Påvirker leveranseevnen til det enkelte 

prosjekt og kvaliteten på daglig drift 

Kan påvirke pasientsikkerheten i 

foretaket. 

Hindrer utvikling, effektiv drift og 

kvalitetsforbedringer 

Kostnadsdrivende 

SP deltar i foranalyser 

SP kunde ansvarlig involveres 

i planlegging av hvordan 

leveransekapasiteten kan 

sikres 

SP oppfordres til 

virksomhetsnær forvaltning  

SP oppfordres til å skalere 

aktivitet etter oppgavens 

størrelse og kompleksitet 

Stopp eller manglende 

iverksetting av regionale 

prosjekter  

Manglende økonomiske 

ressurser 

 

Stanser pågående og planlagte 

prosjekter (midlertidig eller permanent) 

Regionale anskaffelser gjøres ikke og 

prosjekter som er avhengige av 

anskaffelsen, kan ikke ferdigstilles. 

Hindrer mulighet for effektivisering og 

etablering av mer kostnadseffektiv drift 

Sikre realistiske planer og 

nyttige leveranser også om 

omfanget må nedskaleres og 

forankre dette hos prosjektets 

eier 

Sikre helhetlig og langsiktig 

planlegging 

 

Manglende involvering av 

kliniske resurser gir lav 

brukertilfredshet i regionale 

løsninger 

 

 

Prosjekter igangsettes uten at 

avhengigheter er kartlagt og forstått/ 

håndtert 

Prosjekter igangsettes uten at behov 

eller ønskede effekter er tilstrekkelig 

utredet/kartlagt 

Urealistiske fremdriftsplaner 

Dårlig forankring i brukermiljøer som 

gir utfordringer for ibrukstagelse 

Foranalyser gjennomføres 

regionalt på programnivå med 

god forankring i aktuelle 

brukermiljøer 

Regionale løsninger må 

utvikles og implementeres 

med et øye for at det er 

varierende kompleksitet i 

foretaksgruppen  

 

Systemløsninger med 

mangelfull funksjonalitet 

Mangelfull funksjonalitet medfører tap 

av kvalitet og effektivitet i 

virksomheten  

OUS er tydelig på hvilke 

minimumsbehov som må dekkes 

for at løsningen skal kunne 

brukes i et sykehus med regions- 

og landsfunksjon 

Høy kompleksitet i den 

virksomheten teknologi og 

systemer skal understøtte 

medfører høy kompleksitet 

og lav brukertilfredshet i 

Prosjekter igangsettes uten at 

avhengigheter er kartlagt og forstått/ 

håndtert.  

Prosjekter igangsettes uten at behov 

eller ønskede effekter er tilstrekkelig 

Foranalyser gjennomføres 

regionalt på programnivå med 

god forankring i aktuelle 

brukermiljøer,  

Regionale løsninger må 
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regionale løsninger 

 

 

utredet/kartlagt. 

Urealistiske fremdriftsplaner.  

Dårlig forankring i brukermiljøer som 

gir utfordringer for ibrukstakelse. 

utvikles og implementeres 

med et øye for at det er 

varierende kompleksitet i 

foretaksgruppen  

Ikke å lage for store og 

komplekse prosjekter. 
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1. INVESTERINGSPLANER FOR ØVRIGE INVESTERINGER 

Planen består av investeringer innenfor senger, vaskeri, behandlingshjelpemidler (BHM), 
kjøkkenutstyr, ambulanser og andre kjøretøyer. Planen dekker alle investeringsbehov utover de 
behov som er beskrevet i investeringsplanene for IKT, MTU og bygg. 
 

1.1 Lastebiler/biler/trucker o.a. 

Sykehuset disponerer ca. 100 enheter rullende utstyr (eksklusive ambulanser) med en 
gjennomsnittsalder på ca 9 år. Lastebilene brukes til mat-, tekstil- og varetransport. Minibusser og 
personbiler brukes til pasienter mellom sykehusene. De siste årene er det investert i underkant av 
plan og gjennomsnittlig levealder har vært noe økende.  
 

1.2 Senger med tilhørende utstyr 

Sykehuset disponerer ca. 3000 senger med tilhørende sengehester, stativ og madrasser. Det er 
investert for lite i senger de siste årene og behovet for nye senger er derfor stort. Det finnes flere 
forskjellige senger herunder barnesenger, intensivsenger og fødesenger. Det er størst behov for 
utskifting av normale voksensenger.  
 

1.3 Renholdutstyr 

Samlet for alle lokalisasjoner har renholdsavdelingen ca. 55 store maskiner for daglig hygienisk vask 
av mopper og kluter. Maskinparken er gammel med risiko for at kvalitetskrav ikke overholdes. 
Avdelingen har utarbeidet plan for utskifting over 5 år.  
 

1.4 Kjøkkenutstyr 

Oslo universitetssykehus HF har to hovedkjøkken, ett lokalisert på Ullevål og ett på Rikshospitalet. 
Det er jevnlig behov for utskifting av kjøkkenmaskiner og utstyr. 
 

1.5 Posisjoneringsutstyr 

For å sikre mest mulig effektiv bruk av utstyr så er det behov for posisjoneringsutstyr som kan vise 
hvor utstyr er til en hver tid, og for å analysere bruken av utstyret. Dette gjelder kostbart 
medisinskteknologisk utstyr samt senger med mer. 
 

1.6 Uforutsette/øvrige behov for produksjonsstøtteutstyr 

I en så stor virksomhet som Oslo universitetssykehus vil det alltid dukke opp enkeltbehov som ikke 
dekkes av planene over. Eksempler er 2 sengevaskemaskiner som enkeltvis har 
anskaffelseskostnader på over 1mnok, renovasjonsutstyr som avfallskomprimatorerer, etc. 
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1.7 Ambulanser 

Områdene som Ambulansetjenesten betjener, opplever en sterk befolkningsvekst. Forutsigbar 
utskifting av ambulanser er nødvendig for å kunne tilby befolkningen en forsvarlig 
ambulanseberedskap. En lavere gjennomsnittlig kilometerstand reduserer antall verkstedbesøk, og 
færre biler vil være ute av drift.  
 

1.8 Behandlingshjelpemidler til hjemmebehandling (BHM)  

BHM har vært økende de senere årene. Hjemmebehandling er blitt en mer aktuell behandlingsform 
enn tidligere ettersom pasienter sendes hjem tidligere fra sykehusene.  
 
 
 

2.  MÅLBILDE FOR PLANPERIODEN 2021 - 2024 

 

2.1 Lastebiler/biler/trucker o.a. 

Gitt en utskiftingstakt som er skissert i figur 1 kommer bilparken på sykehuset til å holde seg på en 
noe økende gjennomsnittlig levealder på om lag 9 år. 
 

År 2021 2022 2023 2024 

Investering (ca. mnok) 4 4 4 4 

Figur 1 
 

2.2 Senger med tilhørende utstyr 

Det er de senere årene vært behov for en utskiftning av ca 200 senger med tilleggsutstyr og 300 
madrasser for å opprettholde behovet og standarden på utstyret. I 2018 blir antallet vesentlig lavere, 
og genererer et etterslep som må tas igjen i de neste årene. Figur 2 angir et beregnet 
investeringsnivå knyttet til senger i planperioden. 

 

År 2021 2022 2023 2024 

Investering (ca. mnok) 6 6 6 5 

Figur 2 
 

2.3 Renholdutstyr 

Maskinparken er spredt rundt på alle lokalisasjoner og er gammel med risiko for at kvalitetskrav ikke 
overholdes.  
 

År 2021 2022 2023 2024 

Investering (ca. mnok) 1 1 1 1 

Figur 3 
 

2.4 Kjøkkenutstyr 

Oslo universitetssykehus HF sine to hovedkjøkken er ikke tilrettelagt for moderne og effektiv 
matproduksjon. Produksjonslinjene og vareflyten er ikke hensiktsmessige, og selv med store 
investeringer i dagens bygningsmasse vil ikke OUS sine hovedkjøkken bli optimale. Det er ikke lagt inn 
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betydelige investeringer knyttet kjøkken i planperioden da det er antatt at denne type investeringer 
vil komme lenger frem i tid. Figur 4 angir antatt investeringsnivå knyttet til kjøkken i planperioden og 
gjelder utskifting av utstyr som gryter og maskiner. Investeringsnivået er nødvendig for å 
opprettholde drift og gi tilstrekkelig kapasitet i planperioden 

 

År 2021 2022 2023 2024 

Investering (ca. mnok) 2 2 2 1 

Figur 4 
 

2.5 System for sporing av utstyr 

Det er ønskelig å innføre system for sporing av utstyr gjennom en trinnvis modell. Utstyr som anses 
hensiktsmessig å kunne spore/lokalisere er blant annet tverrgående MTU og senger. Det er opprettet 
et tverrfaglig prosjekt ved sykehuset som er i full gang med å definere behovet, evaluere forskjellige 
teknologiske løsninger, og som skal i gang med uttesting i løpet av våren 2020. Deretter vil det bli lagt 
opp til en trinnvis innføring der infrastruktur og teknologivalg blir tilpasset de ulike behovene 
avdelinger og klinikker har innenfor de geografisk avgrensede områdene som er naturlig for hvert 
sykehus. Dette vil antatt gi et jevnt kostnadspådrag over fire år slik vist i figur 5. 
 

År 2021 2022 2023 2024 

Investering (ca. mnok) 1 1 1 1 

Figur 5 
 

2.6 Uforutsette/øvrige behov produksjonsstøtteutstyr 

For dette formålet er det naturlig nok vanskelig å planlegge langt frem i tid fordi denne posten i stor 
grad er basert på sammenbrudds gjenanskaffelser. Av den grunn vil det bli satt av en årlig sum som 
erfaringsmessig vil dekke opp de viktigste postene innenfor denne kategorien. 
 

År 2021 2022 2023 2024 

Investering (ca. mnok) 4 6 6 5 

Figur 6 
 

2.7  Ambulanser  

Ambulansetjenesten har en målsetting om utskifting av ambulanser ved 300 000 km. Det betyr at 
sykehuset bør ha en gjennomsnittlig kilometerstand på ambulanseflåten på 150 000 km. Sykehuset 
har i dag et gjennomsnitt på om lag 200 000 km. Etter avhending av biler har sykehuset fortsatt flere 
ambulanser som har kjørt over 250 000 km. Basert på disse forutsetningene har prehospital klinikk 
beregnet behovet i perioden 2021-2024 til å være hhv 32mnok, 32mnok, 34mnok og 34mnok.   Figur 
6 angir planlagt investeringsnivå knyttet til ambulanser i planperioden.  
 

År 2021 2022 2023 2024 

Investering (ca. mnok) 30 30 30 25 

Figur 7 
 

2.8 Behandlingshjelpemidler til hjemmebehandling (BHM)  

Den teknologiske utviklingen innenfor medisinsk teknisk utstyr til hjemmebehandling forventes å 
fortsette i årene som kommer. Leverandører kan i dag tilby stadig mer avansert/kostbart MTU, og 
forskning på området vil føre til at nye utstyrstyper blir utviklet, som igjen vil medføre flere 
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utleveringer av utstyr fra sykehuset. OUS får hvert år ansvar for nye utstyrsområder fra Helse – og 
omsorgsdepartementet og det er stor sannsynlighet for at BHM vil få nye ansvarsområder i løpet av 
perioden. Figur 5 angir antatt investeringsnivå knyttet til BHM i planperioden.  
 

År 2021 2022 2023 2024 

Investering (ca. mnok) 25 25 25 20 

Figur 8 
 

2.9 Aggregert investeringsnivå for øvrige investeringer 

Figur 9 viser aggregerte investeringsnivået for å nå målbildet i perioden. 
 

År 2021 2022 2023 2024 

Investering 73 74 74 61 

Figur 9 
 
     

3.  VIDERE UTVIKLING FRA 2025 TIL 2039 

 
Det er i denne områdeplan ikke vurdert vesentlig endring i investeringsnivå som følge av endrede 
driftskonsepter. Med nye bygg, og flytting av mellom lokalisasjoner vil behov for nye servicearealer 
måtte vurderes. Det vil kunne innebære vesentlige investeringer innen i matproduksjonsutstyr, 
utlevering av tekstiler, leveranse av varer med mer. Dette vil bli kartlagt ifm planlegging av nybygg. 
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Styret ved Oslo universitetssykehus har bedt om regelmessig statusrapportering 

for de aktivitetene som gjennomføres i OUS og i samarbeid med Helse Sør-Øst 

prosjektorganisasjon (HSØ PO).  

 

Viktige hendelser siden sist 

Igangsettelsestillatelse for nye Radiumhospitalet ble gitt 26. april 2020 og 

grunnarbeider er igangsatt. 

 

I foretaksmøtet 5. mars 2020 fikk Oslo universitetssykehus HF i oppdrag å 

utarbeide en rapport som konkretiserer hvordan akuttmedisinsk og akuttkirurgisk 

virksomhet, inkludert traumevirksomhet, planlegges organisert i Nye Oslo 

universitetssykehus. Arbeidet er i full gang, med nærmere 50 deltakere fra de 

ulike fagmiljøene knyttet til akuttvirksomheten. Det avholdes ukentlige møter. 

Foreløpig er hovedaktiviteten rettet inn mot innhenting av tallmateriale og annen 

relevant bakgrunnsinformasjon. Fram mot sommeren vil fokus dreies mot å 

beskrive framtidig driftsmodell. 

 

Arbeidet i klinikkene med konkretisering av fagfordeling mellom Nye Aker og 

Nye Rikshospitalet er forsinket på grunn av COVID problematikken. Frist for 

ferdigstillelse er derfor forskjøvet til primo juni.  

 

Oppdrag med avklaring arealbruk for universitet og forskning i etappe 1 er 

fullført.  Avklaring av forhold knyttet til trykktank, enhet for høyrisikosmitte og 

utvidet opptaksområde psykisk helsevern er sluttført og foreliggende rapporter 

skal behandles på vanlig måte i helseforetakets beslutningsfora.  

 

Det er etablert en samhandlingsprosedyre mellom Oslo universitetssykehus og 

Helse Sør-Øst prosjektorganisasjon. Denne regulerer roller og ansvar i 

forbindelse med forprosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet.  Prosedyren legges 

fram for styringsgruppen i Helse Sør-Øst som avholder møte den 25. mai 2020.  

 

Pågående aktivitet 

Med lettelse i trykket fra COVID-pasienter er arbeidet innen flere områder 

kommet i gang igjen med god framdrift. Den gruppen som arbeider med 

smittevern får et utvidet mandat for også å vurdere mulige konsekvenser og 

erfaringer av pandemien som bør tas med i forprosjektplanleggingen.  

 

For Ny sikkerhetspsykiatri pågår det fremdeles avklaring av regulering og 

tomtealternativene.  Ansvaret for prosessen ligger til Helse Sør-Øst 

Prosjektorganisasjon, men Oslo universitetssykehus deltar i arbeidet. 

 

Styring 

Porteføljestyre for Nye Oslo universitetssykehus avholder nest møte den 2. juni 

2020.  Programstyrene som er etablert for Nye Radiumhospitalet og Ny 

storbylegevakt gjennomfører sine aktiviteter som planlagt. 

 

Risikostyring Nye Oslo universitetssykehus 

Styret ved Oslo universitetssykehus har bedt om en redegjørelse for hvordan 

Nye Oslo universitetssykehus jobber med risikostyring. 

 

Nye Oslo universitetssykehus følger i hovedtrekk Helse Sør-Østs 

risikostyringsprosess for prosjekter, og har utarbeidet et utkast til plan for 

risikostyring.  Planen er tilpasset kompleksiteten og de ulike nivåene i 
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porteføljen Nye Oslo universitetssykehus. Risikoplanen vil inngå som et av Nye 

Oslo universitetssykehus sine styrende dokumenter. 

 

Det er lagt vekt på å tydeliggjøre hvilket ansvarsområde Nye Oslo 

universitetssykehus har, og derved avgrense risikoarbeidet til de områder Nye 

Oslo universitetssykehus og Oslo universitetssykehus sin organisasjon for øvrig, 

kan og skal håndtere.  Risiko utenfor dette området vil bli adressert til rette 

ansvarlig enhet. I første rekke gjelder dette prosjekteier Helse Sør-Øst RHF og 

Helse Sør-Øst Prosjektorganisasjon. 

 

Risikostyring er en prosess som er utformet for å kunne identifisere, vurdere, 

håndtere, følge opp og kommunisere risiko. Basert på identifisert risiko 

beskrives og iverksettes tiltak slik at risikoen kommer innenfor akseptert nivå. 

 

Risikouniverset er et første overordnet utkast for risikobildet i porteføljen. Dette 

vil danne grunnlag for videre oppfølgende arbeid med et risikoregister for Nye 

Oslo universitetssykehus.  Risikouniverset vil variere i løpet av porteføljens 

levetid, og vil bli lagt fram for styret til orientering som ledd i rapporteringen om 

framdrift i Nye Oslo universitetssykehus. 

 

Vedlagt er også en matrise som viser hvilke betydelige konsekvenser avvik fra 

planlagt gevinstrealisering vil ha for Oslo universitetssykehus sin økonomiske 

bærekraft etter ibruktakelse. 

 

Administrerende direktørs vurdering: 

Framdriften i Nye Oslo universitetssykehus anses å være tilfredsstillende. Det er 

noen forsinkelser i leveranser grunnet COVID pandemien og de konsekvenser 

dette hadde for virksomheten, særlig før påske. Da situasjonen nå er vesentlig 

roligere muliggjør dette at det holdes god framdrift i forberedelser til forprosjekt 

Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Tilsvarende gjelder for framdrift Nye 

Radiumhospitalet og Storbylegevakten. 

 

Framlagt plan for risikostyring vil være et viktig verktøy i styringen av 

porteføljen Nye Oslo universitetssykehus.  Konsekvenser for avvik fra 

identifisert gevinstrealisering vil kunne bety betydelige økonomiske og 

driftsmessige konsekvenser for Oslo universitetssykehus etter ibruktakelse av 

nye bygg.  Det er derfor sentralt at arbeidet med risikostyring prioriteres og at 

risikobildet rapporteres regelmessig. 
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1. Innledning 
Nye Oslo universitetssykehus (Nye OUS) er en portefølje av programmer og prosjekter som 

er etablert for å bidra til planlegging av gode og fremtidsrettede løsninger i de nye 

sykehusene, samt forberede for ibruktakelse og gevinstrealisering når byggene står ferdig.  

Hovedformålet med risikostyring i Nye OUS er å unngå at trusler mot gjennomføring av dette 

arbeidet inntreffer og påvirker mål og leveranser i Nye OUS negativt. Nye OUS må også 

unngå å komme i en posisjon hvor muligheter i porteføljen ikke kan realiseres. 

Risiko knyttet til gjennomføringen av byggeprosjektene eller pågående drift i byggeperioden 

tilligger ikke mandatet eller planen for risikostyring i Nye OUS. Imidlertid vil aktivitet i 

forbindelse med byggearbeider, særlig der dette foregår tett på ordinær drift, forutsette et 

nært samarbeid mellom drifts-organisasjonen og byggeprosjektet, slik at dette ikke fører til 

unødvendig ulempe.  

Risikostyringen skal bidra til suksess for Nye OUS og interessenter ved at risikoinformasjon er 

tilgjengelig når viktige beslutninger blir tatt. 

1.1. Formålet med risikoplanen 

Risikoplanen skal strukturere risikostyringen, ved at: 

 Formålet med risikostyringen fastlegges. 

 Roller og ansvar for risikostyringen formaliseres. 

 Risikostyringsprosessen beskrives. 

 Toleranser og prosjektets behov for risikoreserver blir estimert (tid/kost). 

 Kravene til oppfølging av risikonivå og tiltak tydeliggjøres. 

 Rutiner for risikorapportering dokumenteres. 

1.2. Gyldighet 

Risikoplanen gjelder for Nye OUS. 

Risikoplanen inngår som ett av Nye OUS sine styrende dokumenter. 

1.3. Avgrensing 

Risikoplanen dekker ikke risikostyring i helseforetakene, andre prosjekter eller andre 

virksomheter. 
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2. Rammene for prosjektets risikostyring 

2.1. Policy 

Risiko skal være kjent, eid, kommunisert og håndtert. 

 Nye OUS følger Helse Sør-Øst RHF sitt rammeverk for risikostyring i prosjekter. 

 Nye OUS måler risiko mot egne målsettinger for porteføljen, og tilsvarende i sine 

programmer- og prosjekter. 

 Nye OUS sitt risikoregister skal holdes oppdatert og skal være tilgjengelig for den som 

behøver innsyn i det 

 Akseptabelt risikonivå besluttes individuelt for hver risiko av den som er risikoeier. 

Risikoeier kan være i eller utenfor Nye OUS sin styringslinje. 

 Interessenter i Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus skal gis nødvendig innsyn i 

Nye OUS sin risikoprofil.  

 Interessenter utenfor Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst, informeres i tråd 

med Nye OUS sin godkjente kommunikasjonsplan eller via Oslo universitetssykehus 

sin kommunikasjonsavdeling. 

2.2. Referanser til prosjektdokumentasjon 

Nye OUS har ansvaret for medvirkning ved utforming av løsninger i de nye sykehusene, 

forankring og utvikling av organisasjonen, og forberedelse til ibruktagelse av nye bygg. Dette 

skjer ved samhandling med prosjektorganisasjonen og medvirkning fra ansatte og brukere. 

Nye OUS har ansvar for å forberede og koordinere alle aktiviteter som skal ivaretas frem mot 

endelig ferdigstillelse og ibruktagelse av nye og tilhørende oppgraderte bygg. I dette ligger 

også at utforming av areal og arbeidsprosesser så godt som mulig er tilpasset et behov og 

mulighetsrom som vi kan se konturene av fremover. Byggene skal understøtte gode 

pasientforløp, være fremtidsrettet og moderne, samt at de bidrar til et godt arbeidsmiljø. 

Samhandling, roller og ansvar er beskrevet i prosedyre for samhandling mellom Oslo 

universitetssykehus HF og Prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF 

Når risikouniverset for prosjektet tegnes er effektmålene, det vil si hva OUS har som mål å 

oppnå av effekter og gevinster når Nye OUS er realisert, helt vesentlig.   
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Følgende overordnede effektmål er i tidligere prosjektfaser1 definert for Nye OUS: 

 Et sykehus som tar utgangspunkt i pasientens perspektiv. 
 Et helsefremmende, godt og sikkert arbeidsmiljø. 
 Bidra til god oppgavefordeling innenfor regionen generelt og Oslo sykehusområde 

spesielt. 
 Forskning, utdanning og innovasjon tett integrert i forskningsnære klinikker. 
 Tilfredsstiller kapasitetsbehov samt funksjonelle og tekniske krav. 
 Robust og tilpasningsdyktig bygningsmasse. 
 Korte transportavstander for pasienter, ansatte og varer. 
 Bærekraftige og klimavennlige løsninger. 
 Bygninger og utemiljø som støtter opp om pasienters og ansattes helse og trivsel. 
 Et økonomisk bærekraftig sykehus. 

 

Det arbeides i 2020 med konkretisering av disse målene for OUS virksomhet for å 

tydeliggjøre utviklingsretning og ambisjoner for Nye OUS frem mot ibruktakelse og 

gevinstrealisering i nye sykehus. Resultatet av dette arbeidet vil inkluderes i underlaget for 

risikovurderinger  for Nye OUS. 

Gevinstrealiseringsplaner, slik beskrevet i tidligfaseveilederen, vil utarbeides på program-

nivå i Nye OUS. Risiko knyttet til realisering av planlagte gevinster vil inngå i risikovurdering i 

Nye OUS, både på program og porteføljenivå.   

Følgende kritiske suksessfaktorer ble definert i Idefasen for Nye OUS, og har ligget til grunn 

for etterfølgende prosjektfaser. Disse vurderes fremdeles som vesentlige. 

 Solid forankring av porteføljen i organisasjonen. 

 Alle involverte har felles målforståelse. 

 Klare ansvarsområder og tydelige mandater. 

 Godt planlagt-, åpen- og transparent prosess. 

 Tilstrekkelig tid og ressurser for nøkkelpersoner til å arbeide med programmene og 

prosjektene i Nye OUS. 

Fremdriftsplaner for forberedelser til mottak og ibruktakelse av nye bygg vil foreligge per 

program, og risiko knyttet til disse vil beskrives og følges opp per program. Risikoforhold som 

påvirker andre program vil løftes til porteføljenivå.  

 

                                                      
1
Først beskrevet i Idéfaserapporten, deretter noe forbedret formulert i konseptrapport for Aker og Gaustad.  
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2.3. Roller og ansvar  

Rolle Ansvar ifm. risikostyring (bygger på Veileder rolledefinisjoner) 

Prosjekteier Administrerende direktør i Oslo universitetssykehus godkjenner risikoplanen 

for Nye OUS og er eskaleringspunkt for Nye OUS, i saker som omhandler 

risikostyring. 

Merknad 

 Dersom prosjektdirektør formelt eskalerer manglende risikoeierskap til 

prosjekteier, overtar prosjekteier ansvaret for å håndtere risikoen inntil 

rett risikoeier er oppnevnt. 

Styringsgruppe Porteføljestyret for Nye OUS utgjør styringsgruppen og skal påse at Nye OUS 

har forsvarlig risikostyring. 

Styringsgruppen innspill til prioritering av risiko, og kriterier for akseptabelt 

risikonivå, der det ikke foreligger en risikoeier. 

 Risikoeier Risikoeier er den som har myndighet til å bestemme om tiltak skal settes inn, 

og hva tiltaket i så fall skal være. Rollens ansvar omfatter å: 

 Overvåke og følge opp eid risiko. 

 Gi interessenter forsvarlig informasjon om risikoen til rett tid. 

 Påse at vedtatte tiltak blir finansiert og implementert. 

Merknader: 

 Risikoeier kan være utenfor Nye OUS sin direkte styringslinje. 

 Risikoeier bør være plassert høyt nok i organisasjonen til å få gjennomslag 

for å finansiere og implementere eventuelle tiltak. 

 Risikoeier bør ha operativt ansvar for området som kan påvirkes om en 

risiko inntreffer, da dette øker sjansen for at risikoeier forstår risikoen. 

 Rollen kan delegeres. Risikoeier skal i så fall etablere toleransegrenser for 

ansvaret som er delegert, og delegeringen skal dokumenteres. 

Tiltaksansvarlig Tiltaksansvarlig er den som har fått ansvar for å iverksette ett eller flere tiltak 

som risikoeier har besluttet skal gjennomføres. Rollens ansvar omfatter å; 

 Implementere tiltak i tråd med risikoeiers beslutning. 

 Følge opp at tiltaket virker som forutsatt. 

 Rapportere status til risikoeier, og holde risikokoordinator informert 

om status for tiltaket/tiltakene. 
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Prosjektdirektør 

Nye OUS 

Prosjektdirektør i Nye OUS skal etablere risikostyringsprosessen i henhold til 

gjeldende metodikk, og deretter sikre at Nye OUS utøver risikostyring i tråd 

med prosessen, slik at risiko er kjent, eid, kommunisert og håndtert.  

Merknad:  

 Dersom ikke annet er besluttet, innehar prosjektdirektør rollen som 

prosjektets risikokoordinator. 

 Prosjektdirektør er ansvarlig for å håndtere risikoer som er ført i 

risikoregister, men hvor risikoeier ikke er oppnevnt og akseptert. 

 Prosjekteier overtar ansvaret for å håndtere risikoer der risikoeier 

mangler dersom prosjektdirektør formelt eskalerer problemene rundt 

risikoeierskap til prosjekteier. 

Risikokoordinator Risikokoordinator har det operative ansvaret for å etablere, forbedre, 

koordinere og rapportere risikostyring i Nye OUS. Dette skal utføres i tråd 

med gjeldende metodikk, og å følge opp den samlede risikoeksponering og 

fremdrift i tiltak 

Rollens ansvar omfatter å: 

 Etablere og koordinere risikostyringen innad i porteføljen Nye OUS . 

 Etablere og holde ved like Nye OUS sitt risikoregister. 

 Påse at risikovurderinger innad i Nye OUS blir gjennomført, og legger til 

rette for at interessenter kan bidra i risikovurderingene når dette er 

hensiktsmessig. 

 Følge opp fremdrift i implementering av vedtatte tiltak. 

 Utarbeide risikorapporter og holde risikoeiere og interessenter informert 

om utviklingen i relevante risikoer i tråd med føringer fra 

prosjektdirektør. 

2.4. Definisjoner 

Prosjektet benytter definisjoner fra ISO 31000:2009 Risikostyring – Prinsipper og 

retningslinjer. 

Risiko: Virkningen av usikkerhet knyttet til mål.  

 Merknad 1: En virkning er et avvik fra det forventede. Avvik kan oppfattes som positivt 
eller negativt. Virkningen kan omfatte både positive og negative konsekvenser. 

 Merknad 2: Usikkerhet er en tilstand hvor det mangler informasjon, forståelse av eller 
kunnskap om en hendelse, dens konsekvens eller mulighet for at den forekommer. 

Risikostyring: Koordinerte aktiviteter for å rettlede og kontrollere en organisasjon med 

hensyn til risiko. 
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Risikovurdering: Samlet prosess som består av risikoidentifisering, risikoanalyse og 

risikoevaluering 

Rammeverk for risikostyring: Sett av elementer som gir grunnlaget og de 

organisasjonsmessige løsningene for å utvikle, iverksette, overvåke, gjennomgå og 

kontinuerlig forbedre risikostyringen i hele virksomheten. 

2.4.1. Presiseringer 

Allerede inntrufne hendelser og pågående tilstander er ikke risiko. De er problemer som skal 

håndteres utenfor risikostyringsprosessen. Risiko med negativ konsekvens for prosjektet er 

trusler mot prosjektet, mens risiko med positivt utfall for prosjektet er muligheter. 

2.5. Toleranser og akseptkriterier 

Toleranser og akseptkriterier er en styre- og ledelsesmessig vurdering hvor det tas stilling til 

hva som er et akseptabelt nivå for risikoen for ikke å nå den aktuelle målsettingen, altså 

hvilken risikotoleranse organisasjonen har på området. Deretter må det konkluderes på om 

den avdekkede risikoen ligger innenfor det nivået. 

Det er OUS ledelses oppgave å avklare foretakets holdning til risikoer og definere dets 

risikotoleranse (toleransegrenser), i samsvar med styrets signaler og vedtak. Risikotoleranse 

kan uttrykkes gjennom akseptkriterier. 

Akseptkriterier er Oslo universitetssykehus HF’s egne kriterier eller objektive, nasjonale 

standarder for å vurdere risiko. Det er vurdert slik at dette fanges opp gjennom sannsynlighet for 

og konsekvens av uønskede hendelser sammenholdt med de standarder/den praksis man har i 

dag. 
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3. Prosess for risikostyring i prosjekter 
Risikostyring er en prosess som er utformet for å kunne identifisere, vurdere, håndtere, følge 

opp og kommunisere risiko slik at risikoen er innenfor akseptert nivå. 

Nye OUS følger Helse sør-øst sin risikostyringsprosess for prosjekter, som er en tilnærming til 

ISO 31000:2009 Risikostyring – Prinsipper og retningslinjer.  

 

 

Figur 1: Helse Sør-Østs risikostyringsprosess for prosjekter og programmer 
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4. Rutine for risikostyring 

4.1. Identifisere risiko 

Risikoidentifikasjon innebærer at Nye OUS og aktuelle interessenter, finner frem til risikoer 

(positive eller negative hendelser/tilstander) som kan påvirke Nye OUS. 

Risikoidentifikasjonen skal ta høyde for at risiko kan utvikle seg over lang tid og at risiko kan 

oppstå plutselig, på grunn av hendelser som kommer brått på. 

Hyppighet: Risiko skal identifiseres ved: 

 Oppstart knyttet til plan for gjennomføring av prosjektets mandat. 

 Viktige endringer i fremdriftsplanen. 

 Viktige endringer i kommersielle forhold. 

 Endringer i mål og gevinstplaner for Nye OUS. 

 Viktige milepælpasseringer og faseoverganger i prosjektmodellen. 

 Konstatert inntrådt risiko. 
 
Omfang: Risikoidentifikasjonen omfatter følgende risikomomenter for Nye OUS: 

 leveranser 

 gevinstrealisering 

 fremdrift 

 økonomi 
 
Kilder til risiko: Risikoidentifikasjonen tar hensyn til at det er flere kilder til risiko, f.eks.: 

 Nye OUS kan være en kilde til risiko (kapasitet, kompetanse, verktøy metode osv.) 

 Aktører i omgivelsene (Eier, leverandører, helseforetak, brukere osv.) 

 “Tradisjonelle” kilder (naturkatastrofe, strømbrudd, latent feil i programvare osv.) 

 Rammebetingelser (tildeling, merkantile forhold/kontrakter, avhengigheter osv.) 
 

Det tilligger ikke dette mandatet å vurdere politisk risiko 
 
Metode: Risikokoordinator beslutter fremgangsmåte for å identifisere prosjektrisiko. 
Eksempler på teknikker som kan bli brukt er: 

 Strukturert idémyldring  

 Intervjuer og ekspertvurderinger 

 SWOT (styrker, svakheter, muligheter og trusler) 
 
Omverdenvurdering og risikouniverset er hjelpemidler som kan bli brukt, uansett 
fremgangsmåte eller metodevalg. 
 
Risikoregister: Risikokoordinator sørger for å etablere og vedlikeholde et risikoregister som 
inneholder en samlet oversikt over identifiserte risikoer.  

 Risikoregisteret skal være tilgjengelig i delt mappeområde til Nye OUS.  
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 Nye OUS registrerer risiko i Excel-basert risikoregister etter mal fra Helse sør-øst. 
 
Risikobeskrivelsen skal være presis, og skal være uttrykt som en mulig fremtidig hendelse. 

 Formatet “Hendelse/tilstand kan føre til virkning” skal brukes så langt som mulig 

  Årsaker til at risikoen kan utløses, og virkning om risikoen, utløses skal beskrives. 

4.2. Analysere risiko 

Risikoanalysen innebærer at identifiserte risikoer blir vurdert for å fastslå Nye OUS sitt 

risikonivå. Risikonivå angis i form av sannsynlighet for at risikoen utløses og konsekvensen 

målt i økonomi, fremdrift, kvalitet, gevinst, pasientsikkerhet og HMS for ansatte. 

Nåsituasjonen skal legges til grunn når konsekvens og sannsynlighet anslåes.  

Tidligste og seneste tidspunkt for når en risiko kan inntreffe bør anslåes.  

Konsekvens og sannsynlighet bør anslåes for en fremtidig situasjon hvor eventuelle tiltak er 

fullt ut implementert. Differansen mellom nåsituasjon og fremtidig situasjon bidrar i 

vurderingen av om det er lønnsomt å iverksette tiltak. 

Risikokoordinator beslutter fremgangsmåte for å anslå sannsynlighet og konsekvens.  

Nye OUS vil bruke nødvendige fageksperter eller andre ressurspersoner i vurderingene. 

Følgende metoder er eksempler på mulige fremgangsmåter som kan brukes: 

 Modellering og simulering 

 Erfaringstall/historikk 

 Ekspertvurderinger 

4.2.1. Sannsynlighet 

Sannsynlighet skal måles over Nye OUS sin gjenværende varighet og kategoriseres slik:  

Verdi Benevning Sannsynlighet Forklaring  

1 Meget liten Mindre enn 10 %  blir veldig overrasket om det skjer 

2 Liten Mellom 10 % og 35 %  tror ikke det vil skje 

3 Moderat Mellom 35 % og 65 %  kan skje 

4 Stor Mellom 65 % og 90 %  Ganske stor sjanse for det skjer 

5 Svært stor Større enn 90 %  blir overrasket om det ikke skjer 

 

Merk: Hendelser med 100% sannsynlighet for å inntreffe skal ikke behandles som en risiko. I 

disse tilfeller er det tiltakene som skal risikovurderes. 
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4.2.2. Konsekvens 

Konsekvens skal angis for Nye OUS samlet. Konsekvens skal måles i parameterne økonomi, 

fremdrift, kvalitet, pasientsikkerhet og HMS for ansatte.  

 Kategoriseringen for fremdrift, kvalitet og pasientsikkerhet skal ikke endres. 

 Parameteren for økonomi (totalkostnad) skal utarbeides for hvert prosjekt. 

 En risiko kan ha både positive og negative effekter. Nye OUS kan ha to tilnærminger 

til fremstilling av dette:  

o Samle positive og negative effekter, slik at risikoene kan presenteres i 

risikobildet for trusler eller i risikobildet for muligheter.  

o Bruke to risikobilder for å presentere en risiko for prosjektet, med én «kule» i 

matrisen for muligheter og én i matrisen for trusler. 

4.2.3. Konsekvensskala for trusler (negative konsekvenser) 

Konsekvens skal anslås for Nye OUS. 

Nye OUS har følgende hovedformål: 

1. Bidra til at de nye byggene, ved ibruktagelse, gjør det mulig for virksomheten å innfri 

effektmål og gevinstrealiseringsplaner.                                                    

2. Bidra til at organisasjonen underveis er tilpasset og satt i stand til å gjennomføre de 

endringer som sikrer god ibruktakelse.  

Skalaen for konsekvens skal speile dette. 

Verdi Benevning Betydning  

-1 Marginal  Ubetydelige forverring i kvalitet, fremdrift og økonomi. 

Ubetydelig personskade (Forstås som både pasient-, pårørende- 
og ansatteskader.) og HMS for ansatte, som følge av pågående 
aktiviteter. 

-2 Liten  Hvis ett eller flere av punktene under slår til: 

1. Forskyving i leveranser innenfor planlagt slakk 

2. Redusert finansiell effekt mellom 1 og 3% av planlagt/ 
estimert gevinst. 

3. Kvaliteten (omfang/leveranser, brukskvalitet og/eller 
driftbarhet) må justeres ned i forhold til prosjektets egne 
(interne) ambisjoner 

4. Mindre alvorlig  personskade (Forstås som både pasient-, 
pårørende- og ansatteskader) og HMS for ansatte, som følge 
av pågående aktiviteter. 

-3 Moderat  Hvis ett eller flere av punktene under slår til: 

1. Forskyving i leveranser ut over planlagt slakk, men uten å 
endre kritisk linje 
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2. Redusert finansiell effekt mellom 3 og 8% av 
planlagt/estimert gevinst. 

3. Kvaliteten blir litt dårligere enn avtalt 

4. Alvorlig personskade (Forstås som både pasient-, pårørende- 
og ansatteskader.) og HMS for ansatte som følge av 
pågående aktiviteter.   

-4 Alvorlig  Hvis ett eller flere av punktene under slår til: 

1. Forskyving av leveranser på kritisk linje 

2. Redusert finansiell effekt mellom 8 og 20% av planlagt/ 
estimert gevinst. 

3. Kvaliteten blir vesentlig dårligere enn avtalt   

4. Svært alvorlig personskade (Forstås som både pasient-, 
pårørende- og ansatteskader.) og HMS for ansatte som følge 
av pågående aktiviteter. Fare for tap av liv. 

-5 Svært 
alvorlig  

Hvis ett eller flere av punktene under slår til: 

1. Sluttmilepæl ikke nådd (vesentlig utsettelse av Nye OUS sin 
planlagte sluttdato) 

2. Redusert finansiell effekt > 20% av planlagt/ estimert 
gevinst. 

3. Leveransen blir ikke akseptert 

4. Tap av liv 

4.2.4. Risikomatrise for trusler 

Risikoer med negativ konsekvens for prosjektmål skal presenteres i en risikomatrise som vist 

under. Fargene kategoriserer risikonivået som Lav (grønn) eller Middels (gul) eller Høy (rød). 

  
Figur 2: Risikomatrise for negativ risiko (trusler) mot prosjektmål 

Fargene i matrisen angir minimumsnivå for 

rapportering og overvåking. 

Risikoeier beslutter om en risiko er akseptabel og 

om tiltak skal iverksettes. 

Raden for å markere risiko som har inntruffet, kan 

utelates fra risikobildet 

Fargene gir IKKE føringer for om en risiko er 

akseptabel eller ikke. En grønn risiko kan være 

uakseptabel; en rød risiko kan være akseptabel 
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4.2.1. Konsekvensskala for muligheter (positive konsekvenser) 

Konsekvens skal angis for Nye OUS. 

Verdi Benevning Betydning  

1 Marginal  Ubetydelige forbedringer i kvalitet, fremdrift og økonomi. 
Ubetydelig forbedret ivaretagelse av pårørende og HMS for 
ansatte.  

2 Liten  Hvis ett eller flere av punktene under slår til: 
1. Mer slakk enn planlagt 
2.Forbedret finansiell effekt mellom 1 og 3% av 

planlagt/estimert gevinst. 
3. Kvaliteten blir bedre enn prosjektets egne/interne 

ambisjoner (omfang/leveranser, brukskvalitet og/eller 
driftbarhet) 

4. Noe bedre eller noe mer ivaretagelse av pasienter, 
pårørende og HMS for ansatte. 

3 Moderat  Hvis ett eller flere av punktene under slår til: 
1. Mye mer slakk enn planlagt 
2. Forbedret finansiell effekt mellom 3 og 8% av 

planlagt/estimert gevinst. 
3. Kvaliteten blir litt bedre enn avtalt 
4. Bedre eller mer ivaretagelse av pasienter, pårørende og HMS 

for ansatte. 

4 Verdifull  Hvis ett eller flere av punktene under slår til: 
1. Sluttmilepæl noe fremskyndet 
2. Forbedret finansiell effekt mellom 8 og 20% av 

planlagt/estimert gevinst. 
3. Kvaliteten blir mye bedre enn avtalt på ett hovedområde 
4. Mye bedre eller mye mer ivaretagelse av pasienter, 

pårørende og HMS for ansatte. 

5 Svært 
verdifull  

Hvis ett eller flere av punktene under slår til: 
1. Sluttmilepæl vesentlig fremskyndet 
2. Forbedret finansiell effekt > 20% av planlagt/estimert 

gevinst. 
3. Kvaliteten blir mye bedre enn avtalt på mange områder 
4. Sparte liv 
 

4.2.2. Risikomatrise for muligheter 

Risikoer med positiv konsekvens for prosjektmål presenteres i en risikomatrise som vist 

under. Fargene kategoriserer risikonivået som Positiv (lys blå) eller Svært positiv (mørk blå). 
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Figur 3: Risikomatrise for positiv risiko (muligheter) for prosjektmål 

4.3. Evaluere risiko 

Å evaluere risiko vil si å vurdere om risikoens konsekvens og sannsynlighet er akseptabel, 

eller om det må settes inn tiltak for å redusere risikoen eller øke risikoen. 

Risikoeier er den som skal evaluere risikoen. Vedkommende må derfor ha myndighet til å 

avgjøre om tiltak er nødvendig. 

Nye OUS skal normalt ikke eie eller avgjøre om produktrisiko eller forretningsmessig risiko er 

akseptabel for prosjekteier eller linjeledere. Slik risiko skal normalt eies utenfor Nye OUS. 

Unntaket er når Nye OUS er delegert myndighet til 1) å beslutte og 2) å skaffe finansiering og 

3) å bemanne opp for å implementere tiltak i disse områdene.  

Når det foreligger godkjente kriterier for å vurdere risiko mot (akseptkriterier/toleranser), 

skal risiko vurderes mot disse.  

Risikokoordinator tar initiativ til at alle åpne risikoer i risikoregisteret blir tildelt en risikoeier 

og påser at problemer med risikoeierskap eskaleres.  

Fargene i matrisen er valgt for visuelt å skille 

trusler og muligheter fra hverandre.  

Om risiko i mørkeblått felt ikke utnyttes, bør 

den i alle fall overvåkes slik at prosjektet vet når 

mulighetsvinduet lukkes og risikoeier må 

kontaktes for en siste bekreftelse av at 

muligheten ikke skal utnyttes 

Fargene gir IKKE føringer for om en positiv 

risiko skal overvåkes eller utnyttes. 
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Betydningen av fargene i risikobildet er angitt i tabellen under: 

 

Figur 4: Betydningen av fargene i matrisen for risiko mot prosjektmål 

En dokumentert plan for overvåking skal minst beskrive hvem som skal utføre overvåkingen, 

hva som skal overvåkes og når vedkommende skal varsle. 

4.4. Håndtere risiko 

Risikohåndtering vil si å planlegge og å implementere besluttede tiltak, og å overvåke 

risikoen og prosessen med å implementere tiltakene. PRINCEs tiltakskategorier er: Unngå, 

redusere, overføre, dele, akseptere, utnytte eller styrke. 

Risikoeier beslutter hvilke tiltak som skal gjennomføres. Prosjektleder kan være ansvarlig for 

å effektuere og/eller følge opp at besluttede tiltak blir implementert på vegne av risikoeier. 

Prosjektet skal dokumentere hvem (ved navn) som tok beslutningen og hvorfor beslutningen 

om å øke risikoen ble tatt når risikoen (negativ for prosjektet) øker fra gul til rød sone. 

Prosjektdirektør er ansvarlig for at tiltak som legges på Nye OUS blir implementert. 

Risikoeier er ansvarlig for at Nye OUS får nødvendig finansiering og ressurser til å gjøre 

jobben. 

4.5. Overvåke risiko 

Risikonivået til enkeltrisikoer overvåkes for å: 

 Sikre at Nye OUS har kontroll på det samlede risikonivået. 

 Være sikker på at tiltak etableres som planlagt og at tiltakene fungerer etter 
hensikten. 

 
Risikoregisteret skal holdes oppdatert med informasjon fra risikoovervåkingen. 
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Rød risiko skal ha en dokumentert plan for overvåking. Gul risiko behøver en dokumentert 

plan når skåre er -10 eller -12. Prosjektdirektør skal samarbeide med risikoeier om å etablere 

planen og rutiner for å følge planen. Minstekrav til innhold i en dokumentert plan er: 

 hvem (navn) som er ansvarlig for overvåkingen,  

 hva (parametere) som skal overvåkes, og  

 når (tydelige kriterier) eskalering skal skje. 

4.6. Rapportere risikoinformasjon 

Informasjon om risiko og tiltak skal inngå i informasjonsflyten og styringsdialogen mellom 

Administrerende direktør i OUS, Prosjektdirektør/porteføljeansvarlig, programledere, 

portefølje- og programstyrer, samt innad i Nye OUS og til HSØ/HSØ prosjektorganisasjon.  

4.6.1. Rutinemessig rapportering 

Ved faseendring i prosjektmodellen (BP1 … BP5): 

 Risikobilde med status for viktige risikoer og tiltak ved passering (PPT-mal) 

 Beskrivelse av ny risiko som oppstår etter å ha gått inn i den nye fasen 

 Valgfritt: Utfyllende beskrivelse av viktige risikoer (PPT-mal). 
 
I styringsgruppemøter på prosjekt-, program- og porteføljenivå: 

 Risikobilde med status for viktige risikoer og tiltak (PPT-mal) 

 Beskrivelse av ny risiko som oppstår for de beslutningene som tas i møtet 

 Valgfritt: Utfyllende beskrivelse av viktige risikoer (PPT-mal). 
 
I Nye OUS interne prosjektmøter (fast agendapunkt): 

 Vesentlige risikoer i risikoregisteret presenteres og evalueres 

 Mulighet for nye risikoer diskuteres, om nødvendig oppdateres risikoregister eller en 
risikoidentifikasjon av muligheten for nye risikoer igangsettes. 

4.6.2. Ad hoc rapportering 

Initiert av Nye OUS. Ved vesentlig endring av risikobildet, eller når toleranser er overskredet, 

skal prosjektdirektør snarest mulig informere nivået over (for eksempel risikoeier, 

styringsgruppe og program om prosjektet er del at et program). Andre interessenter varsles 

hvis det er relevant. 

Initiert av interessenter i Helse Sør-Øst 

Ved saklig behov vil prosjektdirektør overlevere nødvendig risikoinformasjon til 

interessenter internt i Helse Sør-Øst. 
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Plan for risikostyring 
 

Nye OUS 
 

Dato: Referanse: 
 

Initiert av eksterne 

Prosjektet kan gi innsyn i risikoer til relevante interessenter, for eksempel mulige nye 

leverandører. 

 Media skal alltid henvises direkte til Helse sør-øst sin kommunikasjonsdirektør eller til 
kommunikasjonsdirektør ved Oslo universitetssykehus. 

 Før andre eksterne får innsyn skal Oslo universitetssykehus sin 
kommunikasjonsdirektør og prosjekteier alltid konsulteres. 

 Begrunnelsen for å gi innsyn skal dokumenteres. 

4.7. Riskoreserve 

Nye OUS har ikke fastsatt risikoreserve.   

Imidlertid viser erfaring fra Nye Radiumhospitalet at det er et behov for å ha risikoreserver til 

uforutsette, men nødvendige utgifter og tiltak, på grunn av bygging tett opp mot ordinær 

drift. 

Dette vil bli adressert i arbeidet med økonomisk langtidsplan og budsjett. 

4.8. Lukke risiko 

Risikoeier kan beslutte å lukke en risiko, for eksempel når:  

 Tidspunktet for at risikoen kan inntreffe er passert (“gått ut på dato”) 

 Risikoen (negativ) er unngått som følge av aktive tiltak (“fjernet”) 

 Risikoen (positiv) er realisert og gevinsten er tatt (“tatt”) 

 Risikoen har oppstått (“inntruffet”) og heller ikke kan oppstå på nytt 

 Det er klart at risikoen aldri var noen risiko i utgangspunktet (“feilvurdert”). 
 

Lukket risiko skal ikke slettes fra risikoregisteret, men flagges/markeres som lukket. 

Risikoregisteret skal også inneholde informasjon om når og hvorfor risikoen ble lukket. 

 

5. Verktøy  
Prosjektveiviseren 

Risikoregisteret for Nye OUS vil benytte prosjektveiviserens mal for risikoregister i Excel. 
 



Faser i gevinstarbeidet Konseptfase Forprosjekt OU-prosess Gjennomføring

Foreløpi forslag 

Konsekvensskala gevinster 

Nye OUS Status gevinstarbeid

Gevinsrealiseringsplan. Alle 

berørte klinikker (2020 mill.  

kroner) Marginal Liten Moderat Alvorlig Svært alvorlig

Fokus i eierstyringen fra HSØ ved 

bærekraftvurdering er effekt av 

kontantstrøm gevinster over prosjektets 

levetid

Nytt klinikkbygg Radiumhospitalet

Er utarbeidet gevinstrealiseringsplan i 

forprosjekt 103 0,5 % 1 % 3 % 8 % 20 %

Årlig effekt(mill kr.) 0,5                  1,3                  3,2                  8,0                    20,1                    

Effekt bærekraft over prosjektets 

levetid(mill. kr) uten rente eff.
15 39 97 241 604

8 % årlige  lavere driftsgevinster på RAD betyr 

at bærekraften forverres med 240 mill. kr 

over prosjektets levetid

Nye Aker, herav:

Er utarbeidet gevinstestimater i 

konseptfasen 572

PHA
Er utarbeidet gevinstestimater i 

konseptfasen 198 0,5 % 1 % 3 % 8 % 20 %

Årlig effekt(mill kr.) 1,0                  2,5                  6,2                  15,5                  38,7                    

Effekt bærekraft over prosjektets 

levetid(mill. kr) uten rente eff.

30 74 186 464 1160

8 % årlige  lavere driftsgevinster på nye Aker 

PHA betyr at bærekraften forverres med 464 

mill. kr over prosjektets levetid

Somatikk Er utarbeidet gevinstestimater i 

konseptfasen 374 0,5 % 1 % 3 % 8 % 20 %

Årlig effekt(mill kr.) 1,9                  4,7                  11,7                29,2                  73,0                    

Effekt bærekraft over prosjektets 

levetid(mill. kr) uten rente eff.

56 140 351 877 2191

8 % årlige  lavere driftsgevinster på nye Aker 

somatikk betyr at bærekraften forverres med 

877 mill. kr over prosjektets levetid

Nye Rikshospitalet

Er utarbeidet gevinstestimater i 

konseptfasen 680 0,5 % 1 % 3 % 8 % 20 %

Årlig effekt(mill kr.) 3,4                  8,5                  21,3                53,1                  132,8                 

Effekt bærekraft over prosjektets 

levetid(mill. kr) uten rente eff.

102 255 637,5 1594 3984

8 % årlige  lavere driftsgevinster på nye RH 

somatikk betyr at bærekraften forverres med 

1594 mill. kr over prosjektets levetid



 

 

 

Nye Oslo universitetssykehus  
 
Notat 
Risikounivers  
 
 
Nye OUS har begynt arbeidet med risikostyring av porteføljen.  Det vil utarbeides en plan for 
risikostyring etter mal fra Helse Sør Øst, inkludert en risikomatrise som vil holdes oppdatert 
gjennom prosjektet.  
 
For å gi et overordnet innledende bilde av risikoområdene i porteføljen har vi tatt 
utgangspunkt i en kategorisering av kildene til risiko vist nedenfor (HSØ risikounivers). Alle 
kategoriområdene vurderes relevante for porteføljen Nye OUS, men ikke alle underkategorier.   
 

 
 
 
Porteføljen Nye OUS omfatter medvirkningsprosesser og program for ibruktakelse av nye 
sykehusbygg på Radiumhospitalet, Storbylegevakten, Aker, Rikshospitalet, og nybygg for 
sikkerhetspsykiatri.   
I disse prosjektene har OUS et definert ansvar for følgende:  

o Virksomhetsinnhold og driftsmodell 
o Organisasjonsutvikling 
o Forankring og medvirkning knyttet til ansatte, brukere, tillitsvalgte og vernetjenesten 
o Driftsøkonomi og økonomisk bærekraft 
o Fremtidig eier og driftsansvarlig 

 
Risikouniverset for porteføljen vil derfor knyttes til effektmål og gevinstrealisering, utvikling 
og forberedelse av organisasjonen til mottak av nye bygg. 
Selve byggeprosjektene eies og ledes av Helse Sør Øst, og risiko knyttet til gjennomføring av 
disse inkluderes ikke i Nye OUS risikovurderinger. 



 
 

Nye Oslo universitetssykehus               Revisjon:   01 

Dato: 21.04.20 
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Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse 
Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. 
 

 
Org.nr.: NO 993 467 049 MVA 
www.oslo-universitetssykehus.no 

 

 
En første gjennomgang av risikouniverset er vist i tabellen nedenfor. Det er også angitt noen 
få eksempler på hendelse / tilstand.  Tabellen viser risikoelementer på et overordnet nivå.  
 

Risikoområde        Eksempler på hendelse/tilstand                     Eksempel tiltak 

Eierstyring og 
endringsledelse 

 Uklar fagfordeling mellom sykehusene  Etablert aktivitet i klinikkene                                                            
med leveranser ila våren 2020 

 Manglende forankring og eierskap          Struktur for samhandling styrket 
for økt involvering TV og Vernetjeneste 

Prosjektorganisasjon  Etablering prosjektorganisasjon               Innspill til budsjett 2021         
Nye Aker og Nye Rikshospitalet                Avklaring mot HSØ PO 

Prosjektgjennomføring  xx 

Leverandør og 
merkantilt 

 xx 

Leveranse  xx 

Overlevering til drift  xx 

Ibruktakelse og 
gevinstrealisering 

 xx 

 
 
Både på porteføljenivå, og i de enkelte program vil det arbeides dedikert og spesifikt med 
risikostyring, og styrende dokumenter som reflekterer dette utgangspunktet.  
 



 

 

 

 

Oslo universitetssykehus HF 

 

Styresak 

Dato møte:  27. mai 2020 

Saksbehandler: Direksjonssekretær 

Vedlegg:   

 

 

 

SAK 51/2020  PLAN FOR STYRET I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS 

 

 

Forslag til vedtak 

 

Styret tar saken til orientering. 

 

Styret setter opp et møte den 16. juni 2020 klokken 16 til 17. 

 

 

 

 

 

Oslo, den 20. mai 2020 

 

 

 

 

Bjørn Atle Bjørnbeth 
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Plan for styret i Oslo universitetssykehus HF 

Møte Vedtakssaker Orienteringssaker 

16. juni 2020 

kl 16-17 

Plan for forprosjekt Nye Aker og 

Nye Rikshospitalet 

 

25. juni 2020 

kl 12-18 

Styremøter i 2021 

 

Rapportering per mai 

Utvidet rapport 1. tertial og 

resultater per mai 2020. 

Risikovurdering 2020 

Konsernrevisjon pakkeforløp 

COVID-19 

Budsjett 2021 

Nye Oslo universitetssykehus 

ADs orienteringer 

28. august 2020 

kl 10-14 

 

 Rapportering per juli 

COVID-19 

24. september 2020 

kl 10-16 

 Utvidet rapport 2. tertial 2020 

Plan for styret 

Eierskap i selskaper 

Oppfølging styresaker 

Budsjett 2021 

Nye Oslo universitetssykehus 

Møte med Brukerutvalget 

ADs orienteringer 

28 oktober 2020 

kl 10-16 

 Rapportering per september 

Risikovurdering 2020 

Plan for styret 

Budsjett 2021 

Nye Oslo universitetssykehus 

ADs orienteringer 

28. oktober 2020 

kl 16-20 

 

Styreseminar Styreevaluering 

 

27. november 2020 

kl 10-16 

 

Reservetid 

 

 

18. desember 2020 

kl 10-16 

Budsjett 2021 

Plan for internrevisjon 2021 

Oppnevne valgstyre ansattevalgte 

Rapportering per november 

Plan for styret 

ADs orienteringer 

 
 



 

 

Oslo universitetssykehus HF 

 

Styresak  

Dato møte:  27. mai 2020  

Saksbehandler:  Leder Direktørens kontor  

Vedlegg:   

 

 

SAK 52/2020 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ORIENTERINGER 

 

 

Følgende legges frem til orientering:  

 

1. Finans 

2. Forskningspriser 

3. Oslo universitetssykehus i mediene   

4. Referat og øvrige vedlegg 

 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

Oslo den 20. mai 2020  

 

 

 

 

Bjørn Atle Bjørnbeth 

 

 

 



Oslo universitetssykehus HF styresak 52/2020 Side 2 av 5 

1. FINANS 

 

Avkastning pensjonsmidler 2019 

Investering av pensjonsmidlene til Oslo universitetssykehus ble behandlet i styresak 

131/2011. Følgende vedtak om rapportering ble fattet:  

 

Styret ber om halvårig rapportering relatert til utvikling i Statens pensjonskasse. 

For de øvrige pensjonskassers vedkommende rapporteres resultatene i 

kollektivporteføljene årlig. Ved større endringer i investeringsstrategien for 

kollektivporteføljene informeres styret i Oslo universitetssykehus HF om dette.  

 

For 2019 rapporteres følgende avkastning:  
 Statens pensjonsfond utland (tildelt): 21,9 pst. i norske kroner (-3,18 pst. i 2018)  

 Kommunal landspensjonskasse (KLP): 8,5 pst. (1,5 pst. i 2018) 

 Oslo pensjonsforsikring AS (OPF): 10,3 pst. (2 pst. i 2018) 

 Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH): 8,2 pst. (0,7 

pst. i 2018) 

 

Avkastningen Oslo universitetssykehus tildeles i Statens pensjonskasse (SPK) 

omfatter avkastning på plassering i norske statsobligasjoner og plassering i Statens 

pensjonsfond utland (SPU). Tildelt avkastning på plasseringen i SPU er fondets 

avkastning i norske kroner redusert med 0,11 pst. i forvaltningskostnader. 

Avkastningen i fondets valutakurv var 19,95 pst. for 2019. På grunn av utviklingen 

i kronekursen var avkastningen i SPU 22,01 pst. i norske kroner. Faktisk avkastning 

på statsobligasjonene i SPK foreligger først senere i år. Tallene for KLP, OPF og 

PKH er såkalt verdijustert avkastning.  

 

Avkastningen i 2019 var historisk god og betydelig bedre enn avkastingen i 2018. 

Avkastningen i 2018 ble forklart med urolige og en uvanlig utvikling i 

aksjemarkedene. På grunn av koronasituasjonen var det for første kvartal 2020 

negativ verdijustert avkastning i PKH, KLP og OPF, mellom minus 3,7 pst. og 

minus 4,6 pst. Første kvartal for SPU er annerledes. Dette skyldes at kronekursen 

svekket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av kvartalet og fondets 

markedsverdi målt i norske kroner er derfor lite endret fra årsskiftet.  

 

Replassering av pensjonsmidler 

I styresak 131/2011 fattet styret vedtak om at plassering av pensjonsmidler i Statens 

pensjonskasse (SPK) har som intensjon at man på sikt skal ha en sammensetning og 

risikoprofil som speiler de øvrige store pensjonskassene. Basert på vedtaket 

replasserte foretaket om lag 1,9 mrd. kroner i desember 2011, herav ble om lag 1,4 

mrd. kroner plassert i norske statsobligasjoner og det resterende beløpet ble plassert 

i Statens pensjonsfond utland (SPU). Plasseringen i statsobligasjoner er senere 

replassert i nye statsobligasjoner med ulik løpetid. 

  

Ett av foretakets plasseringer i statsobligasjoner har forfalt og om lag 280 millioner 

kroner ble replassert i mai. I forkant av beslutningen ble det innhentet råd fra 

Mercer AS. Mercer anbefalte at beløpet plasseres i norske statsobligasjoner med ett 

års løpetid. Plasseringsalternativene tilbudt av SPK var norske statsobligasjoner 

med ulik løpetid og tentativ rente var mellom 0,12 pst. for ett års løpetid og 0,69 

pst. for 10 års løpetid. Forskjellen mellom renten på statsobligasjoner med ett års 

løpetid og øvrige løpetider ble vurdert som for lav til at lenger løpetid ble valgt. 

Beløpet på om lag 280 millioner kroner ble derfor replassert i statsobligasjoner med 
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ett års løpetid. Endring av andelen i SPU tilbys ikke av SPK ved replasseringer i 

mai. 

 

2.  PRISER TIL FREMRAGENDE FORSKERE VED OSLO 

UNIVERSITETSSYKEHUS 

 

For Oslo universitetssykehus er det viktig å synliggjøre fremragende 

forskningsresultater, og det er etablert ulike belønningsordninger for fremragende 

forskning. To ganger årlig deles det ut priser for fremragende forskningsartikler, og 

én gang i året deler sykehuset ut priser til fremragende forskere. Prisene til 

fremragende forskere består av én hovedpris - Excellent Researcher Award - på 

300.000 kroner til en etablert og suksessrik forsker som har evnet å bygge opp et 

forskningsmiljø ved OUS, og to priser á 150.000 kroner til fremragende forskere 

som er i en tidlig fase av forskerekarrieren - Early Career Awards. Prispengene skal 

benyttes til videre, fritt valgte forskningsformål ved OUS. Kandidatene nomineres 

fritt ut fra angitte kriterier og med krav til begrunnelse. Vurderingene foretas av 

sykehusets eksterne Scientific Advisory Board. Årets priser for fremragende 

forskning er tildelt som følger:  

  

Excellent Researcher Award: Michael Bretthauer 

Bretthauer er leder av Klinisk forskningsseksjon ved Avdeling for 

transplantasjonsmedisin, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og 

transplantasjon, og professor ved Institutt for helse og samfunn, Det medisinske 

fakultet, Universitetet i Oslo. 

 

Komiteens begrunnelse: 

«Dr Bretthauer is a gastroenterologist/endoscopist and the Head of the Colorectal 

Cancer Screening Group of South-East Norway. He was also the first leader of the 

Clinical Effectiveness Research group and is now the Head of the Clinical Research 

Center at Oslo University Hospital. Dr Bretthauer has been instrumental in a number 

of important clinical trials with the aim of determining the value of colonoscopic 

screening, as well as in a trial to evaluate the possibility to treat Clostridium 

Difficile infections with fecal transplantation instead of antibiotics. Dr Bretthauer´s 

research projects are characterized by being creative, innovative and meticulously 

designed, and focused on answering important questions in clinical medicine, 

particularly in effectiveness and preventive medicine. Dr Bretthauer is 

internationally recognized and has an impressive publication record with several 

contributions in high impact journals. He has been able to establish a very strong 

and productive research team. The work of Dr Bretthauer has already had a 

considerable impact, and we are confident that he will continue to contribute in a 

significant manner to the research at Oslo University Hospital». 

 

Early Career Awards – to likeverdige prisvinnere:  

 

Anna-Maria Hoffmann-Vold er postdoktor ved Avdeling for revmatologi, hud- og 

infeksjonssyksdommer, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og 

transplantasjon. 

 

 

Komiteens begrunnelse: 

«Anna-Maria Hoffman-Vold defended her PhD thesis in 2014 at the University of 

Oslo. She is currently a post-doc researcher at the Department of rheumatology, 
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Oslo University Hospital (OUH) and is head for the systemic sclerosis research at 

OUH. After a post-doc stay at UCLA she has become a world-leading expert on 

systemic sclerosis, with establishment of a population-based cohort of this disorder 

in combination with interesting intervention 

studies with fecal microbiota. Hoffman-Vold is thus principle investigator for 

multicenter studies within systemic sclerosis. She has strong national and 

international collaborations, is an active participant in several scientific 

organisations related to her current research area, and is regularly invited as keynote 

speaker at international meetings. Hoffman-Vold has published her findings in 

highly ranked journals and she has received a large grant recently (19 mill NOK) for 

her intervention study with fecal microbiota». 

 

Olav Kristianslund er overlege ved Øyeavdelingen, Klinikk for hode, hals og 

rekonstruktir kirurgi. 

 

Komiteens begrunnelse: 

«Olav Kristianslund defended his thesis in 2018 at the University of Oslo. He has a 

medical degree with specialization in ophthalmology and is now a consultant at the 

department of ophthalmology at Oslo University Hospital. In addition, he holds a 

Master degree in Health Economics. Despite of his young age, he has already shown 

impressive achievements in the areas of cataract surgery and intraocular lens (IOL) 

dislocation research. This includes several research techniques notably randomized 

controlled trials. He is now supervising several PhD-students and has been able to 

establish a network of collaborators nationally and internationally. The scientific 

papers have been published in the highest ranked journals in ophthalmology. He has 

been invited to give presentations at several international meetings within his 

research area. Kristianslund received the H.M. gold medal 2019 for his PhD thesis 

and the same year the price from the Norwegian Ophthalmological Society for 

extraordinary clinical and/or research achievements in ophthalmology». 

 

Oslo universitetssykehus er svært stolt over disse tre verdige vinnerne! Nyhetssak 

og publisering på nett og i sosiale medier vil bli gjort når tildelingsseremoni har 

funnet sted. 

 

 

3.  OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS I MEDIENE APRIL 2020 

 

I april 2020 ble det registrert 2799 mediesaker om sykehuset, mot 6155 i mars 2020. 

 

Periode 
Antall 

saker 

Vekting/etterlatt inntrykk  Vekting prosent Kommentar 

April 2020 2799 

 

Positiv: 31 

Nøytral: 60 

Negativ: 4 

Ikke vektet: 5* 

Den økte andelen 

positive saker 

skyldes oppslag 

om Covid-19-

studier. 

*) Grått er andelen meldinger om personskade (vektes ikke). 
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Sentrale saker i perioden: 

 

Covid-19 

Hovedtema har også denne måneden vært Covid-19. I april har det særlig vært fokus 

på studiene som sykehuset deltar i. Det for øvrig et stort antall saker med tall og 

statistikk knyttet til pandemien, der sykehuset er nevnt. 

 

Sykehuset i sosiale medier: 

Mest leste saker på sykehusets Facebook-side i perioden:  

 Spørsmål og svar om smittevern (egen artikkel) – 61 208 

 Smittevask av ambulanser (egen film) - 60 413 

 Unge intensivpasienter (ekstern artikkel) – 52 533 

 Kunnskapspakke laget av OUS’ fysioterapeuter (ekstern artikkel) – 25 189 

 Gratulerer med bioingeniørdagen (eget bilde) – 19 112 

 

 

4.  REFERAT OG ØVRIGE VEDLEGG 

 

 Protokoll fra foretaksmøte 18. mai 2020 (vedlegg) 

 Protokoll fra foretaksmøte 28. april 2020 (vedlegg) 

 Protokoll fra OUS styremøte 27. april 2020 (vedlegg) 

 Foreløpig protokoll fra HSØ styremøte 12. mai 2020 (vedlegg) 

 Foreløpig protokoll fra HSØ styremøte 30. april 2020 (vedlegg) 
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PROTOKOLL 
FRA 

FORETAKSMØTE I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 
 
Mandag 18. mai 2020 klokken 11:00 ble det avholdt foretaksmøte i Oslo 
universitetssykehus HF. Møtet ble gjennomført digitalt, sammen med Sunnaas sykehus 
HF og Vestre Viken HF. 
 
Dagsorden: 
1. Foretaksmøtet konstitueres 
2. Dagsorden 
3. Årlig melding 2019, jf. vedtektene §§ 6 og 14 
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2019, jf. lov om 

helseforetak § 43 og vedtektene § 6 
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44 
 
 
Til stede var: 
Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Svein Gjedrem, 
som også ledet møtet. 
 
I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF: 

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 
Eierdirektør Tore Robertsen, som også førte protokoll 

 
Fra styret i Oslo universitetssykehus HF møtte: 

Styreleder Gunnar Bovim 
Nestleder Anne Kari Lande Hasle 
Styremedlem Aasmund Magnus Bredeli 

 
I tillegg møtte fra administrasjonen i Oslo universitetssykehus HF: 

Administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth 
 
Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven. 
Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven. 
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Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres  
 
Som øverste eiermyndighet og møteleder ønsket styreleder Svein Gjedrem velkommen 
og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til 
innkallingen. 
 
Styreleder Gunnar Bovim ble valgt til å godkjenne protokollen sammen med møteleder. 
 
Foretaksmøtet vedtok: 
 
Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt. 
 
 
Sak 2: Dagsorden 
 
Styreleder Svein Gjedrem spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. 
Det var ingen merknader til dagsorden. 
 
Foretaksmøtet vedtok: 
 
Dagsorden godkjennes. 
 
 
Sak 3: Årlig melding 2019, jf. vedtektene §§ 6 og 14 
 
Vedtektenes § 14 pålegger Oslo universitetssykehus HF å oversende årlig melding til 
Helse Sør-Øst RHF. Meldingen skal omfatte styrets rapport for foregående år. Rapporten 
skal vise hvordan pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøte eller satt som 
vilkår for økonomisk kompensasjon, er oppfylt. Vilkår knyttet til bevilgningen fremgår 
av Oppdrag og bestilling 2019 til Oslo universitetssykehus HF. 
 
Årlig melding for 2019 fra Oslo universitetssykehus HF er behandlet i helseforetakets 
styre og oversendt Helse Sør-Øst RHF innen fristen. 
 
Meldingen er gjennomgått i Helse Sør-Øst RHF og vurdert opp mot de krav som er stilt 
til helseforetaket i Oppdrag og bestilling 2019 og foretaksmøter i løpet av året. Generelt 
vurderes den årlige meldingen å være dekkende og relevant for de etterspurte 
rapporteringspunktene. 
 
I Helse Sør-Øst utarbeides det årlig en plakat med konkrete styringsmål. Disse er sortert 
inn under tre overordnede mål. Styringsmålene i plakaten er tatt inn i oppdrag og 
bestilling til Oslo universitetssykehus HF. 
 
I gjennomgangen har Helse Sør-Øst RHF spesielt merket seg utviklingen innen 
nedenstående områder. 
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Pakkeforløp kreft 
 
Ved Oslo universitetssykehus HF er 60 prosent av pakkeforløpene for kreft gjennomført 
innen standard forløpstid i 2019. I Oppdrag og bestilling 2019 ble det fremmet krav om 
at andel pakkeforløp gjennomført innenfor standard forløpstid skulle være minst 70 
prosent. Målet er således ikke nådd for 2019 og det må arbeides for måloppnåelse i 
2020. 
 
Reduksjon av unødvendig venting 
 
 Ventetider somatikk 
 

Oslo universitetssykehus HF har en gjennomsnittlig ventetid på 59,4 dager i 2019. 
Gjennomsnittlig ventetid innen somatikk er lengre enn kravet i Oppdrag og bestilling 
2019 om 55 dager. 

 
 Ventetider psykisk helsevern 
 

Oslo universitetssykehus HF har en gjennomsnittlig ventetid på 42,5 dager innen 
psykisk helsevern for voksne i 2019. Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk 
helsevern for voksne er nær, men fortsatt lengre enn kravet i Oppdrag og bestilling 
2019 om 40 dager. Målet er således ikke nådd for 2019 og det må arbeides for 
måloppnåelse i 2020. 
 
Helseforetaket har en gjennomsnittlig ventetid på 71,5 dager innen psykisk helsevern 
for barn og unge i 2019. Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helsevern for barn og 
unge er lengre enn kravet i Oppdrag og bestilling 2019 om 40 dager. Målet er således 
ikke nådd for 2019 og det må arbeides for måloppnåelse i 2020. 

 
 Ventetider tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 
 

Oslo universitetssykehus HF har en gjennomsnittlig ventetid på 27,4 dager innen TSB. 
Gjennomsnittlig ventetid innen TSB er kortere enn kravet i Oppdrag og bestilling 
2019 om 35 dager. Foretaksmøtet er fornøyd med måloppnåelsen og forutsetter at 
det gode arbeidet videreføres. 

 
Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
 
 Det er i Oppdrag og bestilling 2019 stilt krav om høyere vekst innen psykisk helsevern 

og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk. Kravet måles ved 
gjennomsnittlig ventetid, aktivitet (polikliniske konsultasjoner) og kostnader. 

 
Gjennomsnittlige ventetider ved Oslo universitetssykehus HF er omtalt ovenfor. 
 
Økning i poliklinisk aktivitet fra 2018 til 2019 har vært større for somatikk enn for 
TSB. Økningen i poliklinisk aktivitet har vært større for psykisk helsevern enn for 
somatikk. Kravet er dermed bare delvis oppfylt. 
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Kostnadsnivået har økt mer for somatikk enn for psykisk helsevern og TSB. Kravet er 
ikke oppfylt. 

 
 Det er et mål at all behandling i størst mulig grad skal være basert på frivillighet. 

Brukerstyrte plasser for pasienter med psykiske lidelser og utbygging av differensiert 
ambulant virksomhet er satsingsområder i arbeidet for å redusere tvangsbruk. 
 
Resultater i 2019 viser at målet om redusert bruk av tvang ikke er nådd på regionalt 
nivå. Utviklingen i bruk av tvang skal ha stor ledelsesmessig oppmerksomhet og tiltak 
som kan underbygge en positiv utvikling må følges opp. 

 
Redusert bruk av bredspektret antibiotika 
 
Bruk av bredspektret antibiotika skal reduseres med 30 prosent innen utgangen av 
2020 sammenlignet med 2012. Som ledd i å oppnå dette, ble det stilt krav i Oppdrag og 
bestilling 2019 at Oslo universitetssykehus HF skulle oppnå 20 prosent redusert bruk 
sammenlignet med 2012. Resultatet for 2019 viser at dette er redusert med 8,1 prosent 
(tall fra Sykehusenes Legemiddelsenter (SLS)). Kravet er ikke oppfylt. 
 
Korridorpasienter 
 
Det skal ikke forekomme korridorpasienter ved Oslo universitetssykehus HF. For 2019 
er det registrert en andel korridorpasienter på 0,7 prosent. 
 
Utvikling hittil i 2020 
 
For 2020 vil beredskapsarbeidet i forbindelse med koronaepidemien påvirke 
helseforetakenes muligheter til å nå målene og gjennomføre oppgavene i Oppdrag og 
bestilling 2020. De tre overordnede målene i Oppdrag og bestilling 2020 ligger fast, men 
det vil innen mange områder ikke være mulig å nå de kvantitative målsetningene som er 
satt. Det vil også være nødvendig å skyve på tidsfrister for ulike oppdrag. 
 
Helse Sør-Øst RHF vil komme tilbake med endring i Oppdrag og bestilling 2020 til Oslo 
universitetssykehus HF når det foreligger vurderinger fra Helse- og 
omsorgsdepartementet av hva som vil være et hensiktsmessig samlet oppdrag for resten 
av 2020. 
 
Foretaksmøtet vedtok: 
 
Foretaksmøtet tar årlig melding 2019 fra Oslo universitetssykehus HF til orientering. 
 
 
Sak 4: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2019, jf. lov 

om helseforetak § 43 og vedtektene § 6 
 
Forslag til årsregnskap og årsberetning 2019 for Oslo universitetssykehus HF er 
behandlet i helseforetakets styremøte 27. mars 2020. 
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Styret i Oslo universitetssykehus HF har fremlagt et positivt årsresultat på 376 millioner 
kroner. Det regnskapsmessige overskuddet overføres til annen egenkapital. 
 
Foretaksmøtet viste til resultatkrav for Oslo universitetssykehus HF slik det fremgår i 
Oppdrag og bestilling 2019: 
 
Årsresultat 2019 for Oslo universitetssykehus HF skal være på minst 200 millioner kroner. 
 
Det fremlagte årsresultatet innebærer at årsresultatet er 176,0 millioner kroner høyere 
enn resultatkravet. Foretaksmøtet er tilfreds med at resultatkravet for 2019 er oppfylt. 
 
Det fremlagte regnskapet er godkjent av helseforetakets revisor. 
 
Foretaksmøtet merket seg at Oslo universitetssykehus HF har tatt inn erklæring om 
ledernes ansettelsesvilkår, jf. allmennaksjeloven § 6-16 a og vedtektene § 8 a, som en 
note i årsregnskapet. Det minnes i denne forbindelse på at erklæringen i henhold til krav 
i allmennaksjeloven skal inneholde retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen 
godtgjørelse for det kommende regnskapsåret. 
 
Foretaksmøtet vedtok: 
 
Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2019 godkjennes. 
 
 
Sak 5: Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44 
 
Lovpålagt revisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med 
avgivelse av revisjonsberetning. Oslo universitetssykehus HF har i 2019 mottatt regning 
på kr 571 875,- for lovpålagt revisjon. I henhold til helseforetakslovens § 44 annet ledd, 
godkjente foretaksmøtet at revisors godtgjørelse dekkes etter regning. 
 
Foretaksmøtet vedtok: 
 
Foretaksmøtet godkjenner revisors godtgjørelse for 2019. 
 
 
 
 
Møtet ble hevet klokken 11:15. 
 
Hamar, 18. mai 2020. 
 
 

styreleder Svein Gjedrem 
Helse Sør-Øst RHF 

 styreleder Gunnar Bovim 
Oslo universitetssykehus HF 

 
Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur.
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PROTOKOLL 
FRA 

FORETAKSMØTE I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 
 
Tirsdag 28. april 2020 klokken 14:00 ble det avholdt foretaksmøte i Oslo 
universitetssykehus HF. Møtet ble gjennomført som felles telefonmøte sammen med 
Akershus universitetssykehus HF, Sunnaas sykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, 
Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Telemark HF, Sykehuset Østfold HF, Sørlandet 
sykehus HF og Vestre Viken HF. 
 
Dagsorden: 
1. Foretaksmøtet konstitueres 
2. Dagsorden 
3. Overordnede rammer for aktiviteten i 2020 i lys av utbruddet av covid-19 
 
Til stede var: 
Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Svein Gjedrem, 
som også ledet møtet. 
 
I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF: 

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 
Eierdirektør Tore Robertsen, som også førte protokollen 

 
Fra styret i Oslo universitetssykehus HF møtte: 

Styreleder Gunnar Bovim 
Nestleder Anne Kari Lande Hasle 
Styremedlem Aasmund Magnus Bredeli 

 
I tillegg møtte fra administrasjonen i Oslo universitetssykehus HF: 

Administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth 
 
Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven. 
Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven. 
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Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres  
 
Som øverste eiermyndighet og møteleder ønsket styreleder Svein Gjedrem velkommen 
og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til 
innkallingen. 
 
Styreleder Gunnar Bovim ble valgt til å underskrive protokollen sammen med 
møteleder. 
 
Foretaksmøtet vedtok: 
 
Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt. 
 
 
Sak 2: Dagsorden 
 
Styreleder Svein Gjedrem spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. 
Det var ingen merknader til dagsorden. 
 
Foretaksmøtet vedtok: 
 
Dagsorden godkjennes. 
 
 
Sak 3: Overordnede rammer for aktiviteten i 2020 i lys av utbruddet av covid-19 
 
Regjeringen har vedtatt en midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen for å 
understøtte helseregionenes beredskapsarbeid. Endringene innebærer blant annet at 
spesialisthelsetjenestens plikt til å fastsette en frist for rett til nødvendig helsehjelp ikke 
gjelder. Videre er pasientens rett til å få informasjon om vedkommende har rett til 
nødvendig helsehjelp utvidet fra 10 til 30 virkedager. Pasientens rett til fritt 
behandlingsvalg er begrenset til å gjelde psykisk helsevern, tverrfaglig rusbehandling og 
intensiv habilitering av barn i virksomheter godkjent etter spesialisthelsetjenesteloven 
§ 4-3. Godkjenningsordningen knyttet til private virksomheters adgang til å yte 
spesialisthelsetjenester mot betaling består. De nevnte endringene er vedtatt med 
hjemmel i koronaloven og vil gjelde så lenge koronaloven gjelder. Regjeringen har 
fremmet forslag for Stortinget om at den nevnte loven skal gjelde fram til 27. mai 2020. 
Det vurderes om det etter koronaloven oppheves fortsatt vil være behov for enkelte 
unntak fra helselovgivningen. I så fall vil det bli fremmet en lovproposisjon om dette. 
 
3.1 Innretning av aktivitet fremover 
Foretaksmøtet viser til rapportering til Helse Sør-Øst RHF fra Oslo universitetssykehus 
HF av 14. april 2020 og la vekt på at planarbeidet må videreføres og ses i lys av 
oppdaterte analyser fra Folkehelseinstituttet. 
 
Som del av forberedelsene til å kunne motta et høyt antall covid-19-pasienter i 
spesialisthelsetjenesten har det vært nødvendig å ta ned elektiv virksomhet. Aktivitet 
har videre vært tatt ned av smittevernhensyn. Den planlagte aktivitetsnedgangen har 
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blitt forsterket av sykdom og karantene hos de ansatte, samt at pasienter har avlyst 
avtalte timer. 
 
Konsekvensen av aktivitetsnedgangen er at mange pasienter har fått et redusert 
helsetilbud og risiko for forverret helse. Samtidig har flere sykehus ledig kapasitet. 
 
17. april 2020 ble det avholdt foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF. Ut fra dagens 
situasjonsbilde la dette foretaksmøtet til grunn at det nå er grunnlag for en gradvis 
opptrapping til mer normalt drift i helseforetakene. Opptrappingen skal skje i tråd med 
etablerte prioriteringskriterier. Parallelt med dette må arbeidet med å planlegge og 
forberede for et høyt antall covid-19-pasienter, et høyt antall intensivpasienter og en 
smittetopp fortsette. Avtaler med private om disponering av personell, utstyr og arealer, 
samt andre tiltak knyttet til ansettelser og innkjøp av utstyr, skal i utgangspunktet 
videreføres. 
 
Ved en opptrapping av aktiviteten må ulike hensyn balanseres. Det må tas hensyn til 
beredskapsplanlegging, bemanningssituasjonen, hensiktsmessig arbeidsfordeling 
mellom de ulike institusjonene og smitteverntiltak, inkludert tilgang til 
smittevernutstyr. Noen steder vil opptrapping av aktivitet også måtte ses i sammenheng 
med tilgjengelighet av transport. I vurderingene må det tas høyde for oppdaterte 
analyser fra Folkehelseinstituttet når det gjelder forventet sykdomsutvikling. Det må 
også tas høyde for usikkerhet i disse analysene og at situasjonen raskt kan endre seg. 
 
Aktivitetsnedgangen har ikke bare omfattet helseforetakene, men også 
avtalespesialister, private med avtale med regionale helseforetak og private som er 
godkjent gjennom ordningen for fritt behandlingsvalg. Tilnærming til en 
normalsituasjon tilsier at kapasiteten hos disse aktørene må utnyttes så langt det er 
hensiktsmessig for å opprettholde et godt spesialisthelsetjenestetilbud til befolkningen. 
Det legges vekt på at helseforetaket i denne situasjonen sørger for god dialog med de 
aktuelle virksomhetene. Samarbeid med avtalespesialistene om aktiviteten i 
avtalepraksis og etablering av samarbeidsavtaler der dette ikke er etablert, skal 
prioriteres. 
 
3.2 Samarbeid med kommunene 
Kommunenes helsetilbud er også sterkt berørt av covid-19-epidemien. Håndteringen av 
epidemien har forsterket behovet for effektiv samhandling mellom kommuner og 
helseforetak. Det bør derfor være faste møtepunkter mellom helseforetakene og 
kommunene i deres nedslagsfelt. Formålet med møtene vil blant annet være 
informasjonsdeling, samarbeid om pasientbehandling/pasientforløp og rådgivning 
mellom helseforetak og kommuner. Møtepunktene bør være innenfor rammen av 
etablerte samarbeidsstrukturer. Ansvaret for å koordinere møtene legges til 
helseforetakene. 
 
Foretaksmøtet viste for øvrig til prinsipper for innføring av helsefellesskap som er 
nedfelt i avtale mellom regjeringen og KS. 
 
3.3 Digital hjemmeoppfølging og nettbasert behandling mv. 
I Oppdrag og bestilling 2020 ble det gitt oppdrag om å flytte tjenester hjem til pasienten 
ved hjelp av teknologi. 



 
 

 

Protokoll fra foretaksmøte i Oslo universitetssykehus HF 28. april 2020 Side 4 av 6 

 
Erfaringer fra de siste ukene har vist hvilke muligheter som ligger i å flytte tjenester 
hjem til pasientene ved hjelp av teknologi, herunder gjennom videokonsultasjon. Det er 
høstet erfaringer angående hvilke utfordringer og hindringer helsetjenesten møter. I 
arbeidet med å øke omfanget av digital hjemmeoppfølging (f.eks. oppfølging av personer 
med kroniske lidelser basert på pasientrapporterte opplysninger) og nettbasert 
behandling (f.eks. videokonsultasjon og e-mestring) ytterligere, er det viktig at 
helseforetakene melder fra om utfordringer og hindringer. 
 
3.4 Gjennomføring av utdanningsløp 
Håndteringen av pasienter som er rammet av koronaepidemien skal prioriteres. Det må 
sikres tilstrekkelig bemanning med riktig kompetanse gjennom bl.a. opplæringstiltak. 
Samtidig er det nødvendig at praksisstudier for helsefagstudenter så langt som mulig 
gjennomføres i helseforetakene når koronaepidemien er under kontroll. For å legge til 
rette for dette er det nødvendig at universitets- og høyskolesektoren og helse- og 
omsorgstjenestene samarbeider godt. De må derfor i fellesskap vurdere 
handlingsrommet for gjennomføring av praksisstudier, slik at studentenes progresjon og 
uteksaminering av nye kandidater ikke stopper opp eller blir unødig forsinket. 
Alternative løsninger for avvikling av praksisstudier bør vurderes, herunder hvorvidt 
praksis kan erstattes med simulering eller andre alternativer. 
 
Det er ønskelig at samarbeidet mellom sektorene i størst mulig grad koordineres og 
løses lokalt. 
 
3.5 Arbeidet med testing av befolkningen 
Det er som ledd i regjeringens strategi nødvendig med betydelig økt testkapasitet. Økt 
testkapasitet vil være et viktig tiltak for å hindre smitte og begrense sykdom, og dermed 
legge til rette for å kunne reversere andre inngripende tiltak. Ambisjonen er at alle med 
symptomer skal kunne testes i løpet av mai. 
 
Opptrapping av testaktiviteten krever innsats innen ulike områder: 
 
 Laboratoriekapasiteten må utvides og dimensjoneres for å ivareta behovet for testing 

av befolkningen for SARS-CoV-2-virus i egen region. Målet er å utvide kapasiteten på 
landsbasis til opp mot 100 000 tester i uka i månedsskiftet april/mai, og en videre 
oppskalering også etter dette. 

 Ansvaret for prøvetaking ligger i kommunene. Det kan imidlertid være behov for 
bistand fra helseforetakene i en overgangsfase med ekstra høy aktivitet. 

 Mer omfattende testing krever økt tilgang på testutstyr og prøvetakingsutstyr. 
Mangel på reagens har så langt vært en begrensende faktor. Det skal derfor legges 
vekt på alternative testmetoder. 

 For Oslo universitetssykehus HF skal det etableres økt testkapasitet for 
storvolumtesting av SARS-CoV-2 med alternative metoder, jf. brev fra Helse Sør-Øst 
RHF av 2. april og 8. april 2020. 

 
3.6 Videre arbeid 
Beredskapsarbeidet vil påvirke helseforetakenes muligheter til å nå målene og 
gjennomføre oppgavene i Oppdrag og bestilling 2020. De tre overordnede målene i 
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Oppdrag og bestilling 2020 ligger fast, men det vil innen de fleste områdene ikke være 
mulig å nå de kvantitative målsetningene som er satt. Det vil også være nødvendig å 
skyve på tidsfrister for ulike oppdrag. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet viser i protokoll fra foretaksmøtet for Helse Sør-Øst 
RHF 17. april 2020 til at mål og oppdrag i styringsdokumentene vil bli gjennomgått for å 
avklare hva som vil være et hensiktsmessig samlet oppdrag for resten av 2020 fram mot 
nytt foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF i juni 2020. Helse Sør-Øst RHF vil når denne 
vurderingen foreligger, komme tilbake med endring i Oppdrag og bestilling 2020 til Oslo 
universitetssykehus HF. 
 
Foretaksmøtet vedtok: 
 
1. Oslo universitetssykehus HF skal: 
 

• Fortsette arbeidet med å planlegge og forberede for et høyt antall intensivpasienter, i 
tråd med analyser gjennomført av Folkehelseinstituttet. 

• Starte opptrapping til mer normalt drift. 
• Styrke samarbeid med kommunene for å håndtere covid-19-epidemien, herunder 

legge til rette for faste møtepunkter og så langt som mulig innrette samarbeidet i 
tråd med prinsippene for innføring av helsefellesskap. 

• Prioritere samarbeid med avtalespesialister om aktiviteten i avtalepraksis og inngå 
samarbeidsavtaler der dette ikke er etablert. 

• Ta i bruk digital hjemmeoppfølging og nettbasert behandling der det er mulig og 
melde behov for justeringer i nasjonale rammevilkår som raskt kan iverksettes til 
Helse Sør-Øst RHF. Dette gjelder blant annet ISF-ordningen, reguleringer, praktisk 
veiledning og nasjonale e-helsetiltak. 

• Samarbeide med utdanningsinstitusjonene om å finne løsninger som bidrar til at flest 
mulig helsefagstudenter kan gjennomføre praksis. Det gjelder spesielt for 
utdanninger det er særlig behov for, eksempelvis utdanning i akutt-, anestesi-, 
intensiv- og operasjonssykepleie, samt bioingeniører. Alternative veiledningsformer 
skal vurderes. 

• Legge til rette for økt testkapasitet både gjennom utvidet laboratoriekapasitet og 
bistand til kommunene når det gjelder prøvetaking ved behov. 

• For Oslo universitetssykehus HF skal det etableres økt testkapasitet for 
storvolumtesting av SARS-CoV-2 med alternative metoder, jf. brev fra Helse Sør-Øst 
RHF av 2. april og 8. april 2020. 

 
2. Overordnede rammer for aktiviteten i Oslo universitetssykehus HF i 2020 endres som 

følge av covid-19-epidemien. 
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Møtet ble hevet klokken 14:30. 
 
Hamar, 28. april 2020. 
 

styreleder Svein Gjedrem 
Helse Sør-Øst RHF 

 styreleder Gunnar Bovim 
Oslo universitetssykehus HF 

 
Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur.
 



 

 

 

Oslo universitetssykehus HF 
 

Protokoll 

 

Møtenavn: Styremøte  

Til: Styrets medlemmer 

Dato dok.: 27. april 2020 

Dato møte: 27. april 2020 kl 10.00 – 12.50 

Møtet ble avviklet som videokonferanse 

Offentlighet:  

Referent: Jørgen Jansen 

 

 

 

 

Tilstede: Gunnar Bovim (møteleder), Tore Eriksen, Svein Erik Urstrømmen, Aasmund 

Magnus Bredeli, Svein Stølen (deltok under sakene 36-40), Anne Kari Lande Hasle, Else 

Lise Skjæret-Larsen, Nina Tangnæs Grønvold 

 

Forfall:  

 

Til stede fra administrasjon: Bjørn Atle Bjørnbeth, Morten Reymert, Hilde Myhren, Just 

B. Ebbesen, Sølvi Andersen, Susanne Flølo, Erlend B. Smeland. 

 

Tilstede ellers: observatører Erna Hogrenning og Anne Giertsen.  Møtet ble strømmet på 

YouTube. 

 

 

Sak 36/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste 
 

 
Vedtak: 

 

Styret godkjenner innkalling og sakliste. 
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Sak 37/2020 Rapport per mars 2020 
 

Vedtak: 

 

Styret tar rapporten til orientering. 

 

 

Sak 38/2020 Orientering om status i forbindelse med COVID-19 
 

 

Vedtak: 

 

1. Styret tar presentasjonen av status og tiltak i forbindelse 

med COVID-19 til orientering. 

 

2. Styret ser at det har vært, og vil være, en krevende 

situasjon for sykehuset og de ansatte og vil berømme det 

omfattende arbeidet som er gjort i den innledende fasen av 

epidemien med å etablere kapasitet og ordninger for å kunne 

håndtere situasjonen fremover. 

 

 

Sak 39/2020 Rapport om helse, miljø og sikkerhet 2019 
 

Vedtak: 

 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

Sak 40/2020 Etterlevelse avforskrift om ledelse og kvalittetsforbedring 
 

 

Vedtak: 

 

Styret tar redegjørelsen om forskrift om ledelse og 

kvalitetsforbedring til etterretning og ber administrerende 

direktør om å oversende til Helse Sør-Øst innen 15. mai 2020. 

 

 

Sak 41/2020 Nye Oslo universitetssykehus 
 

Vedtak: 

 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

Sak 42/2020 Retningslinjer for fastsettelse av lønn og godtgjørelse for 

ledende ansatte 
 

Vedtak: 

 

Styret tar saken til orientering og legger til grunn at 

personalpolitikken i Oslo universitetssykehus følger de 

statlige retningslinjene for fastsettelse av lønn og annen 

godtgjørelse til ledende ansatte. 
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Sak 43/2020 Plan for styret i Oslo universitetssykehus 
 

 

Vedtak: 

 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

Sak 44/2020 Administrerende direktørs orienteringer 
 

 

Vedtak: 

 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

Sak 45/2020 Godkjenning av protokoll styremøte 27. april 2020 
 

 

Vedtak: 

 

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 27. april 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Bovim 

styreleder 

Anne Kari Lande Hasle 

nestleder 

Nina Tangnæs Grønvold 

 

 

 

 

 

Tore Eriksen 

 

 

 

 

Svein Stølen 

 

 

 

 

Aasmund Magnus Bredeli  

 

 

 

 

Svein Erik Urstrømmen 

 

 

 

 

Else Lise Skjæret-Larsen 
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Møteprotokoll 
 
 
Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Skype/telefon 

Dato: 12. mai 2020 

Tidspunkt: Kl 15:00 – 18:00 
 
Følgende styremedlemmer møtte: 
    
Svein I. Gjedrem Styreleder   
Anne Cathrine Frøstrup Nestleder   
Kirsten Brubakk    
Olaf Qvale Dobloug    
Christian Grimsgaard    
Bushra Ishaq    
Vibeke Limi    
Einar Lunde   Fra kl 15:10 
Lasse Sølvberg  
Sigrun E. Vågeng    

 
Fra brukerutvalget møtte: 
    
Nina Roland    
Lilli-Ann Stensdal    

 
Fra administrasjonen deltok: 
 
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 
Eierdirektør Tore Robertsen 
Viseadministrerende direktør Jan Frich, økonomidirektør Hanne Gaaserød, direktør 
teknologi og e-helse Rune Simensen, direktør personal og kompetanseutvikling Svein 
Tore Valsø, konserndirektør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin 
Sande og enhetsleder IKT-prosjektportefølje Eli Stokke Rondeel 
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Saker som ble behandlet: 
 
 

045-2020 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret godkjenner innkalling og sakliste. 
 
 
 

046-2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. april 2020 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Protokoll fra styremøte 30. april 2020 godkjennes.  
 
 
 

047-2020 Sykehuset Telemark HF – utbygging somatikk Skien, konseptfase 
steg 1  

 
Oppsummering 
Saken gjelder utbygging og ombygging ved Sykehuset Telemark HF, Skien. Prosjektet 
innebærer etablering av stråleterapi med støttefunksjoner og nytt bygg for sengeområder 
og akuttmottak. 
 
Styret ba i sak 055-2018 Sykehuset Telemark HF – prosjekt utvikling av somatikk Skien, 
videreføring til konseptfase, om en orientering om arbeidet etter at steg 1 av konseptfasen er 
fullført. 
 
Styret skal i tråd med gjeldende fullmaktstruktur for bygginvesteringer, sak 073-2019, 
godkjenne hovedprogram og hovedalternativ som steg 1 av konseptfasen.   
 
Saken gjør rede for arbeidet med steg 1 av konseptfasen og presenterer hovedprogram og 
hovedalternativ med virksomhetsinnhold, grunnlag for dimensjonering, økonomiske 
beregninger og overordnede krav til bygg, teknikk, uteområder og infrastruktur.   
 
Kommentarer i møtet 
Styret slutter seg til forslaget til vedtak. Styret understreker at det må arbeides videre med 
en finansieringsordning for denne typen prosjekter hvor også kapitalkostnadene inkluderes. 
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Styret viste også til at Sykehuset Telemark HF og andre helseforetak som har 
byggeprosjekter må sette seg inn i evalueringsrapporten for nytt østfoldsykehus når denne 
foreligger. 
 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret godkjenner fremlagt hovedprogram og ber om at dette legges til grunn for det 

videre arbeidet i steg 2 av konseptfasen. 
 

2. Styret godkjenner at alternativ 3 for utbygging av somatikk ved Sykehuset Telemark HF 
Skien, bestående av et kreftsenter med enhet for stråleterapi og nytt sengebygg med 
akuttsenter, bearbeides videre i steg 2 av konseptfasen. 

 
 
 

048-2020 Innføring av kryptert stamnett som kjøp av tjeneste fra Norsk 
Helsenett SF 

 
Administrerende direktør trakk saken fra behandling. 
 
 

049-2020 Regional delstrategi for teknologiområdet 

 
Oppsummering 
Denne saken bygger på regional utviklingsplan og beskriver strategi, mål og retning for 
videre utvikling av teknologiområdet i Helse Sør-Øst. Regional delstrategi for 
teknologiområdet er utarbeidet med deltagelse fra helseforetakene og behandlet i 
direktørmøtet i regionen. Delstrategien er også presentert og diskutert i styremøtet 5. 
februar 2020, jf. styresak 008-2020. Innspill fra styret er innarbeidet og strategien legges nå 
fram for beslutning. 
 
Kommentarer i møtet 
Styret slutter seg til den regionale delstrategien for teknologiområdet. Styret understreket 
at det må være kort gjennomføringstid fra gode innovasjonsideer til teknologiske løsninger 
er utviklet. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret slutter seg til regional delstrategi for teknologiområdet. 
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050-2020 Oslo universitetssykehus HF - forlengelse av leieforhold og bruk av 
opsjon i leieavtale for Kreftregisterets lokaler  

 
Oppsummering 
Oslo universitetssykehus HF, Kreftregisteret, inngikk i 2011 leieavtale for arealer i Oslo 
Cancer Cluster Innovasjonspark (OCCI) med overtakelse av lokalene i juli 2015. OCCI er 
lokalisert i Ullernchausseen 64 ved siden av Radiumhospitalet. Leieavtalen ble inngått for 
fem år, med opsjon på forlengelse i fem pluss fem år. Avtalens første periode utløper i 2020, 
og Oslo universitetssykehus HF, Kreftregisteret, vil forlenge leieforholdet.  
 
Avtaleforlengelsen har en verdi på over 100 millioner kroner og må godkjennes av styret i 
Helse Sør-Øst RHF etter fullmaktgrensene i finansstrategien (styresak 033-2019). Styret ved 
Oslo universitetssykehus HF behandlet forlengelse av leieavtalen i styresak 91/2019. 
Kreftregisteret har varslet utleier at det er ønskelig med forlengelse av leieforholdet og tatt 
forbehold om godkjennelse av styret i Helse Sør-Øst RHF. 
 
Kreftregisterets formål er regulert gjennom egen lov og forskrift (helseregisterloven og 
kreftregisterforskriften). Kreftregisteret har egen finansieringspost på statsbudsjettet 
(omtalt under kap. 732, post 70, postene 72–75 og post 78 i statsbudsjettet 2020) og eget 
enhetsstyre. 
 
Kommentarer i møtet 
Styret sluttet seg til forslaget til vedtak. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret gir Oslo universitetssykehus HF fullmakt til å videreføre leieavtale for lokaler til 
Kreftregistertet med Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS i fem år og å benytte en opsjon 
på ytterligere fem år. 
 
 
 

051-2020 Vestre Viken HF - nytt hovedkontor med samlokalisering av 
administrasjonen i Drammen 

 
Saken ble handlet i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26 a, annet ledd. 
 
 
 
Styrets vedtak fremgår av B-protokoll. 
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052-2020 Styrende dokumenter for Helse Sør-Øst RHF i 2020 

 
Oppsummering 
Helse Sør-Øst RHF skal sørge for spesialisthelsetjenester til befolkningen i regionen («sørge 
for»-ansvaret) og ivareta eieransvaret for underliggende helseforetak. Oppgavene skal løses 
innenfor et sett av lover, regler og forventninger til måloppnåelse, herunder 
spesialisthelsetjenesteloven (sykehusenes plikter), pasientrettighetsloven (om pasientenes 
rett til helsehjelp, fritt sykehusvalg etc.) og helseforetaksloven (om organiseringen av 
sykehus). I tillegg til helselovgivningen vil også lover for forholdet mellom virksomhet og 
ansatte (eksempelvis arbeidsmiljøloven) og miljølovgivning (eksempelvis 
forurensningsloven) gi føringer for hvordan Helse Sør-Øst RHF planlegger og etterlever krav 
til virksomheten. 
 
Denne saken gir en oversikt over de sentrale styrende dokumenter som legger føringer for 
virksomheten i det regionale helseforetaket og de helseforetak det regionale helseforetaket 
eier.  
 
Kommentarer i møtet 
Styret ba om at oversikten ble oppdatert med forskrift om ledelse og kvalitet i helse- og 
omsorgstjenesten, instruks for revisjonsutvalget og lenke til ny melding om Statens direkte 
eierskap i selskaper — Bærekraftig verdiskaping som nå er behandlet av Stortinget. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret er kjent med og tar til etterretning oversikten over styrende dokumenter 
 
 
 

053-2020 Årsplan styresaker 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Årsplan styresaker tas til orientering. 
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054-2020 Driftsorienteringer fra administrerende direktør 

 
Administrerende direktør orienterte i tillegg til de skriftlige orienteringer om: 

• Revidert nasjonalbudsjett fremlagt av Regjeringen i dag 
• Status koronaepidemien. Presentasjonen sendes styret etter møtet. 

 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl 18:05  
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Oslo, 12. mai 2020 
 
 
 

   

Svein I. Gjedrem  Anne Cathrine Frøstrup  
Styreleder  nestleder 
 
 
 
 

  

Kirsten Brubakk  Olaf Qvale Dobloug 
 
 
 
 

  

Christian Grimsgaard  Bushra Ishaq 
 
 
 
 

  

Vibeke Limi  Einar Lunde 
 
 
 
 

  

Lasse Sølvberg  Sigrun E. Vågeng 
 
 
 
 

  

  Tore Robertsen 
styresekretær 
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Møteprotokoll 

 
 

Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Skype/telefon 

Dato: 30. april 2020 

Tidspunkt: Kl 10:00 – 14:00 

 

Følgende styremedlemmer møtte: 

    

Svein I. Gjedrem Styreleder   

Anne Cathrine Frøstrup Nestleder   

Kirsten Brubakk    

Olaf Qvale Dobloug    

Christian Grimsgaard    

Bushra Ishaq    

Vibeke Limi    

Einar Lunde    

Lasse Sølvberg  

Sigrun E. Vågeng   Fra kl 11:45 

 

Fra brukerutvalget møtte: 

    

Nina Roland    

Lilli-Ann Stensdal    

 

Fra administrasjonen deltok: 

 

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 

Eierdirektør Tore Robertsen 

Viseadministrerende direktør Jan Frich, økonomidirektør Hanne Gaaserød, direktør 
teknologi og e-helse Rune Simensen, direktør personal og kompetanseutvikling Svein 
Tore Valsø, konserndirektør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin 
Sande og enhetsleder IKT-prosjektportefølje Eli Stokke Rondeel 
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Saker som ble behandlet: 

 
 

029-2020 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
Styret godkjenner innkalling og sakliste. 
 
 
 

030-2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. mars og ekstraordinært 
styremøte 15. april 2020 

 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
Protokoll fra styremøte 12. mars og ekstraordinært styremøte 15. april 2020 godkjennes.  
 
 
 

031-2020 Virksomhetsrapport per februar og mars 2020 

 

Oppsummering 

Saken presenterer virksomhetsrapport for februar og mars 2020. 
 

Kommentarer i møtet 

Styret viste til at man ville få et bedre bilde av konsekvenser av Covid-19-epidemien når det 
etter hvert foreligger mer informasjon og data. Styret må derfor komme tilbake til aktuelle 
spørsmål ved senere rapporteringer. Styret pekte også på at investeringsaktiviteten for bygg 
må opprettholdes. 
 
Styret understreker at det i den videre dialogen med Helse- og omsorgsdepartementet om 
konsekvensene av Covid-19-epidemien må presiseres at: 

 Helseforetakenes investeringsevne må opprettholdes 

 Den innsatsstyrte finansieringen som er en overslagsbevilgning bør omgjøres til en 
fast bevilgning i 2020 

 Manglende gjestepasientinntekter bør kompenseres 

 Det må sikres kompensasjon for økte personalkostnader som har påløpt og som vil 
påløpe så lenge epidemien pågår og i etterkant grunnet utsatt pasientbehandling 
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Styret ber om raushet fra Regjeringen ved fremleggelse av revidert nasjonalbudsjett slik at 
ikke helseforetakene av økonomiske årsaker må gjennomføre innsparinger ut over høsten 
som vil gå ut over pasienttilbudet. 
 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Styret tar virksomhetsrapport per februar og mars 2020 til etterretning. 
 
 
 

032-2020 Årsregnskap, årsberetning 2019 og spesialisthelsetjenestens 
rapport for samfunnsansvar 2019 

 

Oppsummering 

Årsberetning og årsregnskap 2019 med noter legges fram til behandling. I tillegg legges 
Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar for 2019 fram for styret til 
orientering. 
 

Kommentarer i møtet 

Styret ga honnør for god årsberetning og var også fornøyd med rapporten om 
samfunnsansvar. Styret ba om at det ble gitt en omtale av systematisk innhenting av 
brukererfaringer i endelig versjon av årsberetningen. 
 
Ekstern revisor presenterte en overordnet gjennomgang av årsregnskapet. Ekstern revisor 
hadde også en kort gjennomgang med styret alene. 
Styret understreker at standard i Helse Sør-Øst er at alle helseforetaksstyrer har alenetid 
med ekstern revisor. Styret ba om at administrerende direktør understreket dette overfor 
styrelederne i eget brev. 
 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
1. Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2019. 

 
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne mindre endringer i 

årsberetningen og årsregnskapet for 2019, basert på innspill gitt i møtet. 
 
3. Styret tar spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar for 2019 til orientering. 
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033-2020 Gjennomføring av foretaksmøter mai 2020 

 

Oppsummering 

I henhold til helseforetakenes vedtekter skal det avholdes foretaksmøter innen utgangen av 
juni hvert år der helseforetakenes årsregnskap, årsberetning og årlig melding skal 
behandles. Det planlegges at disse foretaksmøtene gjennomføres 18. mai 2020. Helse- og 
omsorgsdepartementet gjennomfører foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 11. juni 2020 for 
behandling av tilsvarende saker.  
 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Det avholdes foretaksmøter med helseforetakene i Helse Sør-Øst 18. mai 2020 med 
behandling av følgende saker: 

 Helseforetakenes årsregnskap og årsberetning for 2019 

 Honorar til revisor i 2019 

 Helseforetakenes årlige melding 2019 
 
 
 

034-2020 Tertialrapport 3. tertial 2019 for regionale byggeprosjekter 

 

Oppsummering 

Styresaken har som formål å redegjøre for status per 3. tertial 2019 for de regionale 
byggeprosjektene i Helse Sør-Øst.   
  
I saken inngår en kort beskrivelse av prosjektene og en vurdering av situasjonen med særlig 
oppmerksomhet på risikoområder og eventuelle avvik. 
 

Kommentarer i møtet 

Styret var fornøyd med den orienteringen som ble gitt om virkningen Covid- 19-epidemien 
har hatt så lang for de regionale byggeprosjektene. Styret legger vekt på at fremdriften i 
byggeprosjektene overholdes slik at det også kan være et bidrag til å opprettholde 
aktiviteten i økonomien. Styret er fortsatt bekymret for fremdriften for regional 
sikkerhetsavdeling ved Oslo universitetssykehus HF og støtter at det nå følges to spor. 
 
Styret støttet at erfaringer fra Cocid-19 epidemien tas med i den videre planleggingen av nye 
Aker og nye Rikshospitalet. 
 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
Styret tar status per tredje tertial 2019 for regionale byggeprosjekter til etterretning. 
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035-2020 Status og rapportering for regional IKT-prosjektportefølje per 
tredje tertial 2019 

 

Oppsummering 

Saken omfatter de styrevedtatte prosjektene i den regionale IKT-prosjektporteføljen. Det 
rapporteres på fremdrift, økonomi, kvalitet og risiko for hvert prosjekt. Rapporteringen per 
prosjekt avsluttes når den aktuelle IKT-løsningen er innført ved de helseforetak som 
omfattes av prosjektet. Oppgraderinger av løsningen etter at den er satt i drift inngår ikke i 
rapporteringen. Dersom det er behov for vesentlig utviklingsarbeid før løsningen er satt i 
drift, og som krever økt kostnadsramme, vil det bli fremlagt sak for styret om dette. 
Rapporteringen vil da bli tilpasset ny styrevedtatt kostnadsramme. 
 

Kommentarer i møtet 

Styret viser til omtale av kritiske punkter fra ekstern kvalitetssikrer og viser til at dette også 
har betydning for behandlingen av etterfølgende saker (sak 036-2020 og 037-2020).  
 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Styret tar status per tredje tertial 2019 for gjennomføringen av de styregodkjente 
prosjektene i regional IKT-prosjektportefølje til etterretning. 
 
 
 

036-2020 Status og rapportering tredje tertial 2019 for programmene STIM 
og ISOP, Sykehuspartner HF 

 
Oppsummering 

I foretaksmøtet den 14. juni 2018 fikk Sykehuspartner HF i oppdrag å etablere et nytt 
program for standardisering og modernisering av regionens IKT-infrastruktur. 
Foretaksmøtet viste til og var basert på styresak 048-2018 i Helse Sør-Øst RHF. 
Planleggingen av dette programmet (STIM) ble igangsatt høsten 2018 og programmet ble 
formelt etablert 1. januar 2019. 
 
Denne styresaken omfatter status per 31. desember 2019 for programmene STIM 
(standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering) og ISOP (tilgangsstyring, 
informasjonssikkerhet og personvern). Det rapporteres på fremdrift, kvalitet, økonomi og 
risiko for hvert prosjekt i de to programmene.  
Saken omtaler også virksomhetsrapporten for januar 2020 for programmene STIM og ISOP. 
Grunnen til dette er at status som beskrives i januar 2020 viser en vesentlig mer utfordrende 
situasjon enn det som fremkommer i virksomhetsrapporten per tredje tertial 2019. 
 
Det er spesielt programmet STIM som har store utfordringer. Denne styresaken beskriver 
hva disse utfordringene er og hvilke krav Helse Sør-Øst RHF må stille Sykehuspartner HF i 
den videre oppfølgingen av programmet.     
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Kommentarer i møtet 

Sykehuspartner HF har håndtert utfordringene med Covid-19-epidemien godt. Samtidig er 
ikke framdriften i STIM-programmet tilfredsstillende. Styret er særskilt bekymret for 
prosjektet felles plattform. Styret understreket at det fortsatt må være tett og god 
oppfølging fra Helse Sør-Øst RHF og at samarbeidet med de øvrige helseforetakene må 
ivaretas. Styret konstaterer at det er utfordringer i den interne organiseringen av 
programmet i Sykehuspartner HF og vektlegger at det må være korte beslutningslinjer for å 
sikre god fremdrift i programmet.  
 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
1. Styret er bekymret over fremdriften i programmet STM og tar ellers status per tredje 

tertial 2019 for programmene STIM og ISOP som gjennomføres i regi av Sykehuspartner 
HF, til orientering. 
 

2. Styret legger til grunn at Sykehuspartner HF iverksetter de tiltak som er nødvendige for 
å nå målene for programmene STIM og ISOP. 

 
 
 

037-2020 Følgerevisjon av Program STIM – 3. tertial 2019 

 

Oppsummering 

Styret i Helse Sør-Øst RHF ba revisjonsutvalget i møte 13. desember 2018 om å utarbeide et 
opplegg for en følgerevisjon av Program for standardisering og IKT-
infrastrukturmodernisering (STIM). Styret sluttet seg til konsernrevisjonens innretning av 
revisjonen i møte 25. april 2019. Revisjonen gjennomføres med tertialvise rapporter. Denne 
saken presenterer resultatene fra revisjonen for 3. tertial 2019.  
 

Kommentarer i møtet 

Styret viste til at konsernrevisjonens følgerevisjon må komme tettere på prosjektarbeidet og 
delta i relevante møter og prosjektaktiviteter i Sykehuspartner HF. 
 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
Styret tar revisjonsrapport 13/2019 om Program STIM til orientering. 
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038-2020 Sørlandet sykehus HF – forprosjektrapport nybygg psykisk 
helsevern i Kristiansand 

 

Oppsummering 

Forprosjektet for nybygg psykisk helsevern Kristiansand, Sørlandet sykehus HF, er basert på 
den løpende oppfølgingen av forprosjektet gjennom prosjektstyret, foreliggende 
forprosjektrapport, prosjektstyrets vedtak av 27. februar 2020 og vedtak i styret i Sørlandet 
sykehus HF 12. mars 2020.   

Prosjektrapporten dekker de områder, oppgaver og krav som ligger til et forprosjekt, gitt av 
veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter og mandat for prosjektstyret fastsatt av 
Helse Sør-Øst RHF. 

Prosjekteringen er gjennomført i samspill med Skanska Norge AS og med samhandling fra 
ansatte og brukere i Sørlandet sykehus HF.  

I denne saken legges forprosjektet fram for styret i Helse Sør-Øst RHF for 
investeringsbeslutning (B4) i samsvar med gjeldende veileder for tidligfasen i 
sykehusbyggprosjekter. 

Det ble gitt en redegjørelse innledningsvis og her ble det vist til de prosjektutløsende behov.  
Nytt bygg for psykisk helsevern vil samle sykehuspsykiatrien i ett bygg på Eg i Kristiansand. 
Driften er nå i fire bygg i Kristiansand, i tillegg til at avdeling for barn og unges psykiske 
helse ligger i et eldre bygg på sykehusområdet i Arendal. Det eldste bygget i Kristiansand er 
fra 1881 og bygget i Arendal gir sikkerhetsutfordringer. I tillegg til at dagens sykehusdrift er 
spredt på flere bygg, er disse byggene lite egnet for god pasientbehandling, lite fleksible og 
deler er i en slik tilstand at det ikke er mulig med oppgradering til akseptabel standard. 
Videre er det kapasitetsbegrensninger, spesielt innen avdeling for barn og unges psykiske 
helse, slik at barn og unge også må legges inn i psykiatriske døgnenheter for voksne. 

Prosjektet er ikke økonomisk bærekraftig, og det har vært en negativ utvikling fra 
konseptfasen som påviste svakt positiv bærekraft. Det er særlig to forhold som har ført til 
denne endringen; økte bemanningskostnader som en følge av økt sengetall for barn og 
ungdom og en metodeendring som medfører at prosjektet er tilordnet en vesentlig lavere 
andel av kontantstrømmene fra helseforetakets totale resultat. Metodeendringen innebærer 
ingen endring i helseforetakets totale økonomi. Sørlandet sykehus HF har oppdatert 
økonomisk langtidsplan og påvist fortsatt økonomisk bærekraft på helseforetaksnivå. Dette 
forutsetter effektivisering og gevinstrealiseringen lagt til grunn i forprosjektet. Sørlandet 
sykehus HF har oppspart fordring på Helse Sør-Øst RHF som er større enn investeringen i 
nybygg psykisk helsevern. Helseforetaket har også en god likviditetssituasjon. Dette gjør at 
Sørlandet sykehus HF til tross for negativ økonomisk bærekraft på dette prosjektet, ikke vil 
komme i en netto låneposisjon til resten av foretaksgruppen. 
 

Kommentarer i møtet 

Styret viste til redegjørelsen fra administrerende direktør om de prosjektutløsende behov.  
Styret konstaterte at prosjektet ikke har bærekraft isolert sett. Styret pekte imidlertid på at 
det ikke foreligger et egnet null-alternativ som man kan ta utgangspunkt i. Styret legger vekt 
på at det fortsatt skal ytes gode og forsvarlige tjenester i Sørlandet sykehus HF innenfor 
psykisk helsevern, særlig for barn og unge. Derfor trengs det nye bygg. Styret viste også til at 
Sørlandet sykehus HF prioriterer prosjektet og har fordring i det regionale helseforetaket 
som setter helseforetaket i stand til å finansiere egenandelen i prosjektet. 
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Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
1. Styret godkjenner forprosjektrapporten for nybygg psykisk helsevern i Kristiansand, 

Sørlandet sykehus HF, og ber om at den legges til grunn for den videre gjennomføringen 
av prosjektet. 
 

2. Prosjektet skal gjennomføres innenfor et økonomisk styringsmål (P50) på 898 millioner 
kroner (prisnivå desember 2019), hvorav 25 millioner kroner til ikke-byggnær IKT. 

 
3. Styret konstaterer at nybygget ikke er bærekraftig på prosjektnivå og at bærekraft på 

helseforetaksnivå forutsetter både økonomisk effektivisering og realisering av 
prosjektgevinstene. Styret legger til grunn at Sørlandet sykehus HF realiserer de 
gevinstene som er identifisert som følge av prosjektet.  Gevinstrealiseringsplanen skal 
inneholde konkrete tiltak som kan måles og følges opp. Planen skal oppdateres årlig i 
forbindelse med helseforetakets innspill til økonomisk langtidsplan. 
 

4. Det skal gjennom hele prosjektforløpet arbeides målrettet med å forbedre prosjektet og 
definere tiltak som kan bidra til å redusere kostnadsnivået, slik at det i størst mulig grad 
er trygghet for at prosjektet kan gjennomføres innenfor styringsmålet. 

 
5. Administrerende direktør gis fullmakt til å godkjenne prosjektets mandat for 

gjennomføringsfasen. 
 
 
 

039-2020 Innføring av regional laboratoriedataløsning – status og 
kostnadsramme patologi 

 

Oppsummering 

Prosjekt regional laboratoriedataløsning har som formål å innføre systemet LVMS til 
helseforetakene i regionen. Løsningen er innført ved Sykehuset Østfold HF i forbindelse med 
bygging av nytt sykehus på Kalnes. Etter innføring ved Sykehuset Østfold HF ble det i fase 2 
av prosjektet arbeidet med vurdering av ulike innføringsstrategier for resterende 
helseforetak i regionen.  
 
I styresak 042-2017 ble innføring innen fagområdet patologi prioritert og dette er angitt 
som fase 3 og 4 av prosjektet. Innføringen er forsinket og prosjektet har en prognose som 
overskrider kostnadsrammen.  
 
Denne saken legges frem for å gi en vurdering av handlingsalternativer gitt den inntrufne 
forsinkelsen. 
 

Kommentarer i møtet 

Styret gir sin tilslutning forslaget til vedtak i saken. 
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Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
1. Styret tar redegjørelsen om status i prosjekt for innføring av regional 

laboratoriedataløsning for patologi til orientering. 
 

2. Styret godkjenner økning av kostnadsrammen (P85) til 445 millioner kroner (2020-
kroner). 

 
 
 

040-2020 Målretting av regionale forskningsmidler i Helse Sør-Øst 

 

Oppsummering 

De regionale forskningsmidlene i Helse Sør-Øst består av midler fra Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD-midler) som er øremerket til forskning og en avsetning til 
forskning fra det regionale helseforetakets eget budsjett (RHF-midler). For 2020 utgjør 
midlene til sammen 613,5 millioner kroner, hvorav 308,5 millioner kroner er HOD-midler, jf. 
styresak 094-2019. I tillegg kommer tilskudd til nasjonalt program for klinisk 
behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten som i 2020 utgjør 143 millioner kroner. 
Disse midlene tildeles gjennom et eget nasjonalt program, KLINBEFORSK, og går til kliniske 
prosjekter hvor det er samarbeidspartnere fra alle helseregionene.  
 
Målretting av regionale forskningsmidler er tidligere presentert og diskutert med styret, jf. 
styresakene 004-2019 og 106-2019. I denne saken foreslås det en løsning for å 
operasjonalisere en slik målretting, gjeldende for utlysningen av forskningsmidler for 2021. 
Prioriteringene vil sørge for at særskilte tema og områder som er viktige vektes ved 
innstilling til støtte, herunder oppfølging av Regional utviklingsplan 2035. Forslaget 
innebærer at en mindre andel av avsetningen til forskning fra det regionale helseforetakets 
eget budsjett blir gjenstand for målretting og at dette organiseres innen rammen av den 
regulære åpne utlysningen av regional forskningsmidler.  
 

Kommentarer i møtet 

Styret ga sin tilslutning til forslaget til vedtak i saken og ba om at det ved utlysning av midler 
til prioriterte områder særskilt skal vektlegges brukermedvirkning. Til senere utlysning 
pekte styret på viktige områder som minoritetshelse, sykefravær og forskningsetikk, samt 
forskningssvake områder som for eksempel sykepleietjenester. 
 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
1. Styret slutter seg til målretting av en andel av det regionale helseforetakets avsetning til 

forskning i eget budsjett, med prioritering av følgende områder i den åpne utlysningen: 

 Selvmord, selvskading og selvmordsforebygging  
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 Behandling av hjerneslag med mekanisk trombektomi, inkludert studier av 
organisering av tjenestetilbudet (jf. styresak 049-2018) 

 Habilitering, inkludert studier av organisering av tjenestetilbudet  

 Effekter av kliniske digitale verktøy, herunder digital hjemmeoppfølging  

 Uønsket variasjon i pasientbehandlingen 

 
2. Styret slutter seg til at påbegynt økning i midler til ikke-universitetssykehus videreføres 

som en strategisk rettet utlysning. Videre slutter styret seg til at det som tidligere år 
settes av midler til en støtteordning for utenlandsopphold for forskere med finansiering 
fra Helse Sør-Øst RHF.  

 
 
 

041-2020 Valg av revisor 

 

Saken er unntatt offentlighet iht offentlighetsloven §23 første ledd, jf. §12 litra c 

 
 
Styrets vedtak fremgår av B-protokoll 
 
 
 

042-2020 Møteplan for styret 2021 

 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Styret godkjenner følgende møtekalender 2021 for styret i Helse Sør-Øst RHF: 
 

 Torsdag 4. februar – Hamar  

 Torsdag 11. mars – Besøk helseforetak  

 Onsdag 21. og torsdag 22. april – Hamar  

 Torsdag 17. juni – Hamar  

 Torsdag 19. august – Besøk helseforetak  

 Torsdag 23. september – Hamar  

 Torsdag 21. oktober – Besøk helseforetak  

 Onsdag 24. og torsdag 25. november – Hamar  

 Torsdag 16. desember – Hamar  
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043-2020 Årsplan styresaker 

 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
Årsplan styresaker tas til orientering. 
 
 
 

044-2020 Driftsorienteringer fra administrerende direktør 

 
Det ble i møtet gitt tilleggsorienteringer om: 

 Endret organisering av forvaltningsoppgaver knyttet til regional forsyningsløsning 

 Riksrevisjonens undersøkelse av bemanningsutfordringer i helseforetakene 

 Status for Covid-19-epidemien 
 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering. 
 
 
 

Orienteringer 

1. Styreleder orienterer 

2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 11. - 12. mars 2020 

3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 26. februar og 2. april 2020 

4. Kopi av brev til Sykehuset Innlandet HF fra Redd sykehusene i Innlandet, Ja til fortsatt 
akuttsykehus i Lillehammer, Leve Granheim Lungesykehus, SI Reinsvoll må bevares, 
Sammen for lokalsykehusene nei til hovedsykehus og La Ottestad rehabilitering leve 

5. Brev fra Per Sæther i forbindelse med oversendelse av kronikk i Hamar Arbeiderblad 
lørdag 28. mars 2020.  

 

 
 
 
Møtet hevet kl 13:45  
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Hamar, 30. april 2020 
 
 
 

   

Svein I. Gjedrem  Anne Cathrine Frøstrup  
Styreleder  nestleder 
 
 
 
 

  

Kirsten Brubakk  Olaf Qvale Dobloug 
 
 
 
 

  

Christian Grimsgaard  Bushra Ishaq 
 
 
 
 

  

Vibeke Limi  Einar Lunde 
 
 
 
 

  

Lasse Sølvberg  Sigrun E. Vågeng 
 
 
 
 

  

  Tore Robertsen 
styresekretær 

 
 
 

 

 



 

 

 

Oslo universitetssykehus HF 
 

Styresak 
 

 

 

Dato møte:  

 

27. mai 2020 
 

Saksbehandler:  Direksjonssekretær  

Vedlegg:   

 

 

SAK 53/2020  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA  

 STYREMØTE 27. MAI 2020 

 

Protokoll blir lagt frem for vedtak i slutten av styremøtet. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 27. mai 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

                               Oslo, den 20. mai 2020 

 

 

 

 

                                   Bjørn Atle Bjørnbeth 
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