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Foreliggende rapport oppsummerer vurderinger av en rekke sentrale problemstillinger 
relatert til arbeidet med hovedstadsprosessen -- Område Sentrum. Formålet med rapporten 
har vært å beskrive muligheter, dilemmaer og vurderinger som er gjort i den 
saksforberedende prosessen frem mot styrebeslutning den 20. november. Arbeidet er gjort 
innenfor de rammer som ble lagt i styresak 067/2008 samt høringsdokumentet sendt på 
høring 20/6-2008. Rapporten er utarbeidet i en dialog mellom foretakene i Sentrum og Helse 
Sør-Øst. Helse Sør-Øst har hatt ekstern bistand til prosesstøtte og analyse. Det presiseres at 
styrebeslutningene som foreslås av Helse Sør-Øst beskrives i selve styresaken. Denne 
rapporten omtaler og vurderer en rekke problemstillinger som ikke nødvendigvis behandles 
eller konkluderes i styresaken, men som har vært et underlag og vil være nyttig i det videre 
arbeidet.
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1 Bakgrunn  
Foreliggende rapport beskriver arbeidet som er utført i perioden juni-oktober som del av 
oppfølgingen av styresak 67/2008 om omstillingsprogrammet. Tidligere arbeide, herunder 
Omstillingsprogrammet område 1 Hovedstadsprosessen,  Rapport område Sentrum av 15. 
juni 2008 (tilgjengelig på www.helse-sorost.no), har ligget til grunn samt tidligere styresaker.  

I henhold til styresak 67 / 2008 nr 1 ga styret administrasjonen i oppdrag å ytterligere 
konkretisere følgende områder i fase 3 av prosessen (s. 6):  

 Risikovurderinger 

 Operasjonalisering av mål og evalueringsprosess 

 Gevinstrealisering 

 Videre arbeid i Sentrum mht. faglige vurderinger, kapasitetsberegninger, Storbylegevakt, 
gevinstrealisering mv. 

 Prehospitale tjenester 

 Medisinske støttefunksjoner 

 Planlegge og beregne overføring fra området Sentrum til områder Vest og Øst 

 Overordnet plan for implementering 

Rapporten er først og fremst en sannsynliggjøring av vedtaksforslag og 
handlingsalternativer. Etter vedtak må det gjøres konsekvensvurderte utredninger med bred 
involvering fra de berørte ansatte både på enkeltområder og som helhet i tråd med 
vedtakene.. 

Rapporten presenterer problemstillinger som er fremkommet i høringene samt utredninger 
som er gjort denne perioden og på denne bakgrunn foreslås en samlet modell for Sentrum.  
Med modell forstås funksjons- og oppgavedeling mellom enheter (aktivitetsstruktur). I tillegg 
presenteres forslag til foretaksstruktur. Målbilde, faglige vurderinger og overføringer av 
funksjoner utredes i de to påfølgende kapitler. Foreløpig gjennomgang av økonomiske 
konsekvenser og diskusjoner rundt lokalisering gjennomgås deretter i egne kapitler. 
Rapporten avsluttes med kapitler på risikovurderinger og implementering. Det er ikke gjort 
separate utredninger av prehospitale tjenester og medisinske støttefunksjoner, da en har 
vurdert at dette må gjennomgås med utgangspunkt i organiseringen av de kliniske 
funksjonene. 

 

1.1 Bakgrunn og formål 
Formålet med utviklings- og omstillingsarbeidet i Helse Sør-Øst er, slik det fremkommer i 
styresak 68/2007 og 038/2008, å sikre en bærekraftig utvikling av hele foretaksgruppen. 
Programmet skal bidra til å møte pasientenes behov, nå og i fremtiden, gjennomføre 
nasjonal politikk og sikre kvalitet i tjenestene, i tråd med Nasjonal kvalitetsstrategi. 

Denne omstillingen må sees i lys av nasjonal helsepolitikk bla regjeringens 
tiltredelseserklæring, Nasjonal helseplan 2007-2010, Opptrappingsplanen for psykisk 
helsevern 1999-2008, de årlige oppdragsdokumenter og statsbudsjetter og i Reviderte 
nasjonalbudsjett for 2008. 

Kvalitetsstrategien forutsetter at tjenestene skal: 

 Være virkningsfulle (føre til helsegevinst) 
 Være trygge og sikre (unngå utilsiktede hendelser) 
 Involvere brukerne og gi dem innflytelse 
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 Være samordnet og preget av kontinuitet 
 Utnytte ressursene på en god måte 
 Være tilgjengelig og rettferdig fordelt 

Arbeidet skal som helhet bidra til en bedre helsetjeneste og til å oppfylle Helse Sør-Østs 
visjon: 

Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger når de trenger det, uavhengig av 
alder, bosted, kjønn, økonomi og etnisk bakgrunn.  

Målet er også å realisere eiers forventninger til, og målsetting med sammenslåingen av 
Helse Sør og Helse Øst (se under). Omstillingene skal skje i et tempo og omfang som 
ivaretar krav til løpende budsjettkontroll, men samtidig sikrer at utviklingen går i ønsket 
retning. Pasientenes behov skal være førende for struktur av og innhold i tjenestene. 

Med utgangspunkt i nasjonale helsepolitiske føringer, omstillingsoppdraget, pasientenes 
behov, utfordringene knyttet til kvalitet og ressursutnyttelse og de overordnede målsettingene 
for omstillingsarbeidet, ble det i styresak 068/2007 skissert en ønsket retning for omstil-
lingene i Helse Sør-Øst. Det fremgår her at for å styrke kvaliteten i pasientbehandlingen og 
møte de fremtidige behov, skal omstillingene bidra til: 

 En forståelig og oversiktlig helsetjeneste for brukere og samarbeidspartnere 
 Nærhet til og kontinuitet i tjenestene for pasienter med vanlige og kroniske lidelser 
 Breddekompetanse tilpasset behovene til pasienter med sammensatte lidelser  
 God samhandling som gir helhetlige og koordinerte pasientforløp/ behandlingskjeder  
 Samling av høyspesialiserte tjenester  
 Et styrket tilbud innenfor rus og psykisk helsevern 
 Bedre samlet ressursutnyttelse 

Med dette som utgangspunkt ble det gjennomført flere parallelle utredningsprosesser med 
bred involvering i Hovedstadsprosessens første fase i januar til april (se avsnittet om 
prosess). Innspill fra disse prosessene ble lagt til grunn for forslaget til vedtak i styresak 
38/2008. I styremøtet i april vedtok styret i sak 038-2008 prinsipper for den videre utvikling 
og utforming av tjenestene i Helse Sør-Øst. 

Av vedtaket fremgår at pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i 
tjenestene. Sykehusområder skal legges til grunn for videre utvikling av spesialist-
helsetjenesten i Helse Sør-Øst. Innenfor et sykehusområde skal tjenestene differensieres i 
lokalbaserte og spesialiserte tjenester, og organiseres slik at prinsippet om laveste effektive 
omsorgsnivå ivaretas (LEON- prinsippet). Normalt skal et sykehusområde dekke 80-90 
prosent av befolkningens behov for tjenester. Videre angir styrets vedtak prinsipper for 
organisering og koordinering av tjenestene innenfor sykehusområdene og for samhandling 
med kommunen.  

Omstillingene i Helse Sør-Øst skal ikke bare bidra til bedre pasientbehandling, men også til 
økt kvalitet i de tre andre lovpålagte oppgavene for sykehus, dvs. utdanning, forskning og 
pasientopplæring.  

For en nærmere gjennomgang vises det til høringsdokumentene. 

1.2 Modell 1 og modell 2 
Høringsprosessen for Sentrum tok utgangspunkt i to modeller for innretting av 
tjenestetilbudet. I høringsdokumentet het det (s.16-17): 

Det er i prosessen vurdert seks alternative målbilder av område- og regionnivået, samt ulike muligheter 
for innretting av lokalsykehustilbudet. Basert på innspill er to modeller utarbeidet i detalj. Modell 1 
fremmes som det foretrukne alternativ, mens modell 2 legges frem som et subsidiært alternativ. 
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Felles for modellene 

Felles for begge modeller er at regionsfunksjoner samles i størst mulig grad. Lokalsykehustilbudet til 
Oslos befolkning samles til ett helseforetak i tillegg til videreføring av avtalen om kjøp av 
lokalsykehustjenester fra Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus. Disse tre 
lokalsykehusene skal sammen dekke byens behov for spesialisthelsetjenester innen akutt indremedisin, 
tilby en del elektive tjenester og ha tilbud innen rus og psykisk helsevern. I begge modellene gis Aker 
universitetssykehus et regionsansvar for psykisk helsevern og rusbehandling. 

I samarbeid med Oslo kommune planlegges etablert en storbylegevakt. Storbylegevakten og 
primærhelsetjenesten utgjør inngangsporten til byens sykehus. 

Modell 1 

Region- og områdefunksjoner samles i ett helseforetak med hovedvekt på én lokalisasjon. Dette vil 
styrke forskning og fagutvikling innen den spesialiserte medisinen. Samtidig vil lokalsykehusnivået 
gjennom etablering av robuste og rendyrkede lokalsykehus fremstå tydeligere og med større styrke. 
Ullevåls lokalsykehusfunksjoner samorganiseres gradvis med Akers. Å samle Ullevåls og Rikshospitalets 
område- og regionoppgaver på én lokalisasjon vil kreve utvidelse av eksisterende bygningsmasse. Dette 
vil medføre et større investeringsbehov enn i modell 2. 

Behovet for investeringer og økonomiske konsekvenser av nybygg vil vurderes nærmere, også vurdert 
opp mot kostnader ved å forsette drift på flere lokalisasjoner og vedlikeholdskostnader i gammel 
bygningsmasse. Ved vurdering av investeringer legges investeringsrammer til grunn, og prioriteringer 
foretas i hht de rutiner som tidligere er vedtatt i Helse Sør-Øst. Inntil et nybygg er realisert vil modellen 
innebære at sykehuset drives videre på to hovedlokalisasjoner. 

Samarbeidorganets utredning om universitetssykehusfunksjoner støtter opp om modell 1, som i særlig 
grad styrker forskning og utdanning (se Sentrumsrapporten). 

Modell 2 

Denne modellen beskriver en todelt struktur med ett regionssykehus med landsfunksjoner og ett 
områdesykehus med multitraume og tilhørende regionsfunksjoner. I tillegg kommer den samme 
lokalsykehusstrukturen som er beskrevet i modell 1. Modellen vil innebære at lands- og 
regionsfunksjoner i størst mulig grad samles ett sted. For enkelt fag bør de suppleres med 
områdefunksjoner, siden regionfunksjonene kan ha for lite omfang til å forsvare egen lokalisering. 
Akuttkirurgi, multitraume med nødvendige regionfunksjoner og områdefunksjoner for sykehusområde 
Sentrum samles et annet sted. En rekke funksjoner flyttes mellom Rikshospitalet og Ullevål, men med 
fortsatt mange dublerte fagmiljøer. 

Ingen av foretakene i Sentrum har modell 2 som preferert målbilde på lang sikt. Modell 2 innebærer en 
mindre omfattende omstilling av sykehusstrukturen i Oslo. 

I denne høringen bes det om innspill på hva som er ønsket modell for sykehusområdet sentrum. Målet er 
et helhetlig pasienttilbud for Oslos befolkning. 
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2 Involvering av tillitsvalgte, hovedverneombud og 
brukere 

Det har vært omfattende involvering i utarbeidelse av høringsinnspill i respektive helseforetak 
og sykehus. For å sikre involvering på tvers mellom helseforetakene i sentrum ble det 
gjennomført to stormøter for tillitsvalgte som representerer alle helseforetakene i sentrum og 
Ahus. Formålet med den første samlingen var å gi best mulig informasjon om mulige 
organisasjonsmodeller og aktuelle beslutninger for sykehusområde Sentrum og overføring av 
opptaksområde fra sykehusområde Sentrum til Ahus. I den andre samlingen ble det satt 
fokus på hvilke konsekvenser endringene kunne ha for ansatte, identifikasjon av 
risikoområder, og hvilke tiltak som må iverksettes for å redusere dem. Deltakerne fra 
samlingen kom opp med risikomomenter som omtales i kapitel 9: Risiko. 
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3 Vurdering av gevinster ved samling av lands-, region- og 
områdefunksjoner ved Ullevål og Rikshospitalet 

Oppdraget for fase III gitt i styresak 67/2008 og gjengitt innledningsvis i rapporten pekte på 
behovet for ytterligere utredning av noen problemstillinger. Som appendiks til rapporten 
gjennomgås en rekke av de utredningene som er utført.  

I dette kapitlet belyses mulige gevinster ved en organisatorisk integrasjon av land-, region- 
og områdefunksjoner mellom Ullevål, Rikshospitalet og Aker. Dette arbeidet er gjennomført i 
samarbeid med foretakene. Hovedfokus har vært på Ullevål og Rikshospitalet.  

3.1 Fremgangsmåte og metodikk 
Utvalgte fagmiljøer på Rikshospitalet og Ullevål fikk i oppdrag å identifisere mulig verdi-
skapning ved samordning av aktivitetene innen land-, region- og områdefunksjoner på 
Ullevål og Rikshospitalet. Arbeidet har vært organisert i forhold til følgende pasientgrupper: 
Kvinne/barn, Hjerte-/lunge/thorax (medisin og kirurgi), Kreft, Nevrofag, Ortopedi, Plastikk- og 
kjevekirurgi, samt Gastromedisin og -kirurgi. Hver faggruppering har vært representert ved 
ledere på avdelings-, divisjons- eller klinikknivå, og har i varierende grad involvert avdelingen 
/ klinikken. Utredningen vil derfor synliggjøre noen gevinster, men er ikke uttømmende (for 
eksempel bør konsekvenser for pleietjenester belyses ytterligere i neste fase). 

Faggruppene fikk i mandat å identifisere potensiell verdiskaping både for modell 1 og modell 
2, på kort og lang sikt. Generelle forutsetninger for besvarelsen var: 

 Samordning på kort sikt, modell 1: Land-, region- og områdefunksjoner på Ullevål 
og Rikshospitalet organiseres i ett helseforetak. Aktivitetene koordineres men det vil 
være betydelig drift på flere lokalisasjoner. 

 Samordning på lang sikt: Land-, region- og områdefunksjoner på Ullevål og 
Rikshospitalet organiseres i ett samlet helseforetak og funksjonene samlokaliseres i 
størst mulig grad. 

Mulig verdiskaping ved samordning omhandlet tre områder:  

 Pasientbehandling: Beskrivelse av potensialet for bedret behandlingskvalitet 
inkludert årsakene til dette potensialet. 

 Forskning, fagutvikling og undervisning: Beskrivelse av potensialet for gevinster 
ved for eksempel samordning av forskningsmiljøer som kompetanseheving, bedrede 
finansieringsmuligheter, renommé, spesialiseringsmuligheter og internasjonal 
konkurransekraft 

 Økonomisk verdiskaping: Beskrivelse av samordningstiltak som kan gi økonomiske 
effekter, både på kort og lang sikt. 

I tillegg ble faggruppene bedt om å beskrive spesifikke forutsetninger for verdiskapningen 
(for eksempel organisatoriske grep før samlokalisering), og viktige risikomomenter ved valg 
av modell. 

Faggrupper ved hvert sykehus utarbeidet en egen ”Verdiskapingsrapport”. Arbeidet ble ledet 
av divisjons- og/eller avdeling-/klinikksjefer. Disse rapportene ble distribuert til de samme 
miljøene på det andre HF, og en rekke samlingsmøter ble avholdt for hvert fagområde, med 
1-2 representanter fra fagområdet fra hvert sykehus (ledere), inkludert medisinsk- / 
fagdirektør. Formålet med disse samlingsmøtene var å: 

 Dele syn på valg av modell og tilhørende risikomomenter 
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 Diskutere mulig faglig og økonomisk verdiskaping  

 Diskutere mulig kortsiktig organisering (før samlokalisering) 

Rapportene og referat fra samlingsmøtene ligger til grunn for den faglige vurderingen i denne 
rapport. 

Potensielle økonomiske samordningsgevinster har så blitt estimert basert på fagmiljøenes 
beskrivelse av mulig verdiskapning, og på et samlet realistisk ambisjonsnivå for økonomiske 
samordningsgevinster. 

Mulig gevinstpotensial innenfor medisinske og ikke-medisinske støttefunksjoner er foreløpig 
ikke vurdert på samme måte. Det er imidlertid avholdt intervjuer med divisjonssjefer for ulike 
støttefunksjoner. Deretter er det estimert mulige samordningsgevinster basert på innspill fra 
disse intervjuer og en ”top-down”-fastsetting av et antatt realistisk ambisjonsnivå. Årsaken til 
denne tilnærming for ikke-medisinske støttefunksjoner er at det allerede er igangsatt et 
prosjekt som utreder samordningsgevinster i detalj (estimert leveranse i desember). 
Medisinske støttefunksjoner er i stor grad avhengig av modell, omfang og organisering av de 
kliniske funksjoner. En grundig gjennomgang av mulig fremtidig organisering og 
samordningsgevinster for medisinske støttefunksjoner bør derfor gjennomføres i en senere 
fase når organisering av pasientbehandlingen er besluttet. 

3.2 Samlet vurdering av mulige gevinster 
Et samlet lands-, regions- og områdesykehus vil være Norges desidert største og mest 
avanserte sykehus. Begrunnelsen for å etablere et slikt sykehus er å øke kvaliteten i pasient-
behandling og forskning, samt å bedre ressursutnyttelsen innen de spesialiserte tjenestene. 
Vurderingene som er beskrevet under er gjort i samarbeid med fagmiljø og ledere ved 
Rikshospitalet og Ullevål og Helse Sør-Øst RHF.  

Så godt som alle faggrupper vurderer at en samling av de høyspesialiserte funksjonene ved 
de to sykehusene vil gi betydelige gevinster, både på behandlingskvalitet, fagutvikning, 
utdanning, forskning og ressursutnyttelse. En del av dette gevinstbildet, og primært faglige 
gevinster, er mulig å realisere uten samlokalisering. Det fulle potensialet er imidlertid først 
mulig å realisere ved en fysisk samling av fagmiljøene. En overordnet fremstilling av 
faggruppenes vurdering av gevinstpotensialet er skissert i figuren under. 
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Lav Lav

Middels-
Høy

Middels

Lav/
Middels

Høy Høy

Høy Lav
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Høy
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Valg av modell

RH UUS

1 1

1 1

1 1

1 1

2 1

1 1

2

1
1

Lav/
Middels

* Nevrologi (inkl. epileptologi), nevrokirurgi, nevroradiologi, voksenhabilitering, rehabilitering, klinisk nevrofysiologi, nevropsykiatri
og psykosomatisk medisin

** Vurdering av samlet risiko ved implementering av modell 1, primært knyttet til pasientbehandling og arbeidsmiljø.
Kilde: Rapporter og møtereferat fra Verdiskapingsarbeid, teamanalyse

Intet

1 1 Middels Middels

Mulig gevinstpotensial modell 1

Overordnet illustrasjon av mulige gevinster 
identifisert i utredningsarbeid

 

 

Viktige argumenter knyttet til gevinster innen pasientbehandling er: 

 Større pasientvolum gir høyere kvalitet og pasientgrunnlag over kritisk størrelse for 
god behandling. Dette er spesielt viktig for høyspesialiserte tjenester. 

 Felles fagmiljøer sikrer enhetlig, standardisert og likeverdig behandling 

 Små fagmiljøer blir mindre sårbare ved samordning, mer fleksible i forhold til 
bemanning og kan styrke rekruttering 

Viktige argumenter knyttet til forskning og utdanning er: 

 Samordning av allerede sterke forskningsmiljøer vil styrke samarbeidet, kan øke 
forskningsproduksjon og -kvalitet, og kan gi økt internasjonal konkurransekraft 

 Samordning gir større pasientgrunnlag for forskning og undervisning innen 
høyspesialisert medisin 

 Tverrfaglighet styrkes gjennom samling av komplementær kompetanse 

 Styrket samlet renommé gjør institusjonen mer attraktiv i forhold til rekruttering 

 Sterkere forskningsgrupper og økt renommé gir muligheter for økt tilførsel av 
eksterne forskningsmidler  

 Bedre og mer koordinerte utdanningsløp der rotasjonsordninger kan gi en mer 
komplett utdanning 
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3.3 Pediatri 
Valg av modell og mulige gevinster: De pediatriske miljøene ved Rikshospitalet og Ullevål 
ønsker modell 1, og mener samordningsgevinstene er store. Modellen beskrives som en 
helhetlig modell som ivaretar gode pasientforløp og unngår dubleringer. Den legger grunn for 
moderne medisinsk behandling med effektiv bruk av bygningsmasse og infrastruktur, og en 
samordning vil gi et tilstrekkelig pasientgrunnlag som vil styrke utviklingen av fagområdene 
og den forskningen som knytter seg til disse. Å se pasientvolumet samlet er spesielt kritisk 
for pediatri når aktivitet overføres till område vest og øst. I tillegg gir større volum bedre 
mulighet for å standardisere behandlingsrutiner og koordinere utdanningstilbudet. 

Neste steg og mulig kortsiktig organisering: Det samlede pediatriske miljøet mener at det er 
viktig at det går kort tid fra vedtak til etablering av et felles HF og en felles Barneklinikk. 
Ullevål foreslår en samlet enhet med kvinne- og barn, mens Rikshospitalet ønsker en enhet 
for kvinne og en enhet for barn. På kort sikt foreslås tidlig samlokalisering av barneonkologi 
og barnekardiologi, etablering av et samlet pasientmottak, reduksjon fra to til ett sted som tar 
i mot øyeblikkelig-hjelppasienter fra primæropptaksområdet, og etablering av rotasjons-
ordninger mellom sykehusene. 

Noen risikoelementer: Manglende eller uklar beslutning om felles sykehusstruktur, tids-
perspektiv og plan for implementering, fravær av felles ledelse, forsinket fusjon og 
manglende finansiering av omstillingstiltak vil forhindre verdiskapning både på kort og lang 
sikt.   

3.4 Kvinnesykdommer 
Valg av modell og mulige gevinster: Kvinneklinikkene på Rikshospitalet og Ullevål ønsker 
modell 1. De anser at modell 1 med samlokalisering vil medføre forbedret pasientbehandling, 
ved at pasienter innen alle spesialfelter av fagområdet gynekologi/obstetrikk vil kunne få 
optimal utredning og behandling i et og samme sykehus. Styring av pasientstrømmer på 
tvers av driftsenheter gir mulighet til å prioritere mellom pasientgrupper og effektivisere 
pasientforløpet. Mindre fagområder (for eksempel fostermedisin, reproduksjonsmedisin og 
gynekologisk kreft) vil bli mindre sårbare ved sammenslåing.  

En samlet klinikk vil ha et stort pasientvolum med både vanlige og sjeldne problemstillinger. 
Dette gir mulighet til god utdanning, forskning og undervisning for alle personalkategorier. 

Neste steg og mulig kortsiktig organisering: Miljøene foreslår en rask etablering av felles HF 
med felles ledelse. Ullevål foreslår en samlet enhet med Kvinne- og barn, mens 
Rikshospitalet ønsker en enhet for Kvinne og en enhet for Barn. På kort sikt foreslås 
samlokalisering av mindre funksjoner, for eksempel samling av gynekologisk kreft og IVF. 
Rotasjonsordninger for leger bør etableres mellom Rikshospitalet og Ullevål. 

Noen risikoelementer: Manglende eller uklar beslutning om felles sykehusstruktur, 
tidsperspektiv og plan for implementering, fravær av felles ledelse og tidlig fusjon og 
manglende finansiering for omstillingstiltak vil forhindre verdiskapning både på kort og lang 
sikt. Kvinneklinikken på Rikshospitalet anser at det er viktig at lands- og flerregionale 
funksjoner og nasjonale kompetansesentra blir videreført på Rikshospitalet, og at kortsiktige 
løsninger ikke strider mot det langsiktige målbildet. Som eksempel anser Rikshospitalet at 
hvis fødsler skal samles må de samlokaliseres med nyfødtenheter, fostermedisin og 
nyfødtkirurgi. 

3.5 Hjerte- og lungemedisin, thoraxkirurgi 
Valg av modell og mulige gevinster: Hjerte-lungeklinikken ved Rikshospitalet og Hjerte-lunge- 
og thoraxmiljøet ved Ullevål anbefaler modell 1. Modell 2 anbefales ikke, da det anses som 
tilnærmet umulig å sikre større gevinster i denne modellen. 
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Faglige gevinster knyttes primært til redusert sårbarhet i spesialiserte fagområder, bedre 
utnyttelse av personell og ledig kapasitet, standardisering av pasientforløp og unngåelse av 
fremtidige parallelle utstyrsinvesteringer. 

Neste steg og mulig kortsiktig organisering: Det anbefales fusjon av Rikshospitalet og Ullevål 
med felles ledelse og finansieringssystem. Det foreslås at integreringen av fagmiljøer starter 
umiddelbart gjennom rotasjonsordninger, felles utdanningsmøter og en fordeling av pasienter 
som sikrer optimal ressursutnyttelse på begge lokaliteter inntil samlokalisering er mulig. På 
kort sikt foreslås en rekke tiltak: 

 Thorax: Samarbeider om fordeling av koronarkirurgi og optimalisering av strukturen 
på tilbudet. Oppgavedelingen av annen thoraxkirurgisk virksomhet inntil en 
samlokalisering er mulig 

 Hjerte: Videreføring av funksjonsdeling som allerede er under arbeid innen for 
eksempel avansert arytmibehandling. Behandling av akutt hjerteinfarkt bør av 
kapasitetshensyn videreføres ved både Ullevål og Rikshospitalet. 

 Lunge: Samlokalisering i forbindelse med bortfall av lokalsykehusfunksjonen ved 
Ullevål 

Noen risikoelementer: Uklare mål og fremtidsplaner kan resultere i usikkerhet og midlertidig 
produktivitetstap. Andre risikoelementer som belyses er ledelsesmessige utfordringer ved 
fusjon av to miljøer, kulturforskjeller, kortsiktige løsninger som bryter med et langsiktig 
målbilde, manglende omstillingsmidler, og mangel på felles ledelse. 

3.6 Kreft 
Valg av modell og mulige gevinster: Kreftmiljøene på Ullevål og Rikshospitalet anser at 
modell 1 er klart å foretrekke for kreftomsorgen. Den viktigste grunnen er at modellen gir den 
beste samordningen av fagmiljøene. Gjennomgående diagnosespesifikke programmer og 
multidisiplinære team gir mulighet for bedre og likeverdig behandling av alle pasienter. Ett 
samlet sykehus gir bedre utnyttelse av maskinpark og infrastruktur for stråleterapi, og vil 
kunne sikre nødvendig kapasitet og oppdatering. Et større fagmiljø og samling av 
behandlingsprogrammene vil gi bedre forutsetninger for god forskning, og gir mulighet for 
forsterket samarbeid med Universitetet i Oslo.  

Neste steg og mulig kortsiktig organisering: I overskuelig fremtid vil det være aktivitet på flere 
lokalisasjoner grunnet eksisterende investeringer og bygg. Kreftmiljøene foreslår en 
organisering med felles programledelse og felles behandlingsretningslinjer, der enkelte 
(mindre) pasientgrupper samles på ett driftssted, mens andre (større) driftes flere steder i en 
felles programstruktur. Man anbefaler et samlet driftsansvar for stråleterapi. Diagnostiske 
spesialiteter (for eksempel patologi og billeddiagnostikk) bør samordnes tett med den kliniske 
virksomheten. Radiofysiske enheter og IT-systemer bør samordnes så langt som mulig. 
Rotasjonsordninger for leger under spesialisering bør videreutvikles. 

Noen risikoelementer: Ullevål og Rikshospitalet anser at kreftmiljøet i Oslo må vurderes 
samlet, og at regions- og områdefunksjonene innen kreft ved AUS må integreres i de valgte 
løsningene. Ved fusjonen/omstillingsprosessen er det en risiko for et midlertidig produksjons-
tap når virksomhet og personell flyttes. Det er risiko for fragmentering av det onkologiske 
miljø og for mindre variasjon for de ansatte ved sterk/fullstendig funksjonsfordeling.  
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3.7 Nevrofag 
Valg av modell og mulige gevinster: Nevrofagmiljøet1 ved Ullevål og Rikshospitalet mener en 
samlokalisering (modell 1) representerer en stor mulighet for å utvikle fagene innen både 
klinikk, forskning og undervisning. En samlet Nevrodivisjon kan bli et ledende senter i 
Europa.  

Mindre fagområder innen nevrokirurgi, nevroradiologi, nevrologi og epilepsi vil nyte spesielt 
godt av en samlokalisering. I disse områdene kan man styrke små fagsegmenter og forbedre 
ressursutnyttelsen ved å overføre dyre ressurser fra vaktarbeid til elektiv dagdrift i og med at 
dublerte vakter kan reduseres. Samlokalisering gir mulighet til å etablere et moderne senter 
for akutt slagbehandling som vil øke behandlingskvaliteten betydelig.  

Etablering av ett felles fagmiljø innen de enkelte fagområder, med ”en vei inn” og vurderinger 
i det samme multidisiplinære team, vil gi et større og mer enhetlig pasientmateriale som 
grunnlag for god klinisk forskning og translasjonsforskning. Større forskningsmiljøer vil kunne 
gi konkurransefortrinn, åpne for bedre finansieringsmuligheter og gi godt renommé. Tettere 
samarbeid om utdanning vil gjøre rotasjonsordninger mellom miljøene i Oslo langt enklere 
enn i dag, og vil kunne gi enda bedre og mer komplett utdanning. 

Neste steg og mulig kortsiktig organisering: Ullevål ønsker en rask fusjon med etablering av 
felles ledelse. Rikshospitalet ønsker en forberedende prosess før en felles enhet og ledelse 
etableres. Det er uenighet mellom Rikshospitalet og Ullevål om hvordan nevrokirurgi bør 
organiseres på kort sikt. Ullevål ønsker intrakraniell nevrokirurgi på både Rikshospitalet og 
Ullevål inntil faget kan samlokaliseres på en enhet med akutt- og multitraumefunksjoner. 
Rikshospitalet foreslår å samle intrakraniell nevrokirurgi på Rikshospitalet og spinal- og 
traumekirurgi på Ullevål. 

Noen risikoelementer: Ullevål anser at traumatologien må samlokaliseres med nevrofagene, 
spesielt nevrokirurgien og nevroradiologien. Ullevål anser at en rask fusjon er nødvendig før 
å sikre realisering av faglige og økonomiske gevinster. Store enheter som er vanskelige å 
administrere medfører en risiko for lavere effektivitet og splittelse av velfungerende miljøer. 
RH anser at muligheten faglig og økonomisk gevinst innen nevrokirurgi vil gå tapt dersom 
den foreslåtte plan for komplett funksjonsfordeling ikke gjennomføres på kort sikt. 

3.8 Ortopedi 
Valg av modell og mulige gevinster: Ortopedisk avdeling på Rikshospitalet anbefaler modell 
2, primært grunnet risikoen for at ressurskrevende, høyspesialisert, ikke-livreddende 
behandling skal tape i kamp om felles ressurser i en stor avdeling med traumatologi. 
Rikshospitalet ser fordeler ved modell 1 ved at enheter blir større og således mer robuste når 
det gjelder drift og forskning. Dette gjelder spesielt mindre fagmiljøer, for eksempel barn og 
rygg.  

Ortopedisk avdeling på Ullevål har valgt å forholde seg til Ullevåls sentrale valg av modell 1, 
men ser gode argumenter for modell 2. Avdelingen anser at ved modell 1 vil man få en 
nesten komplett ortopedisk avdeling, men at potensialet ville være større hvis alle 
ortopediske enheter i Oslo var involverte i omstruktureringen. 

Ortopedisk avdeling på Ullevål anser at med modell 1 blir de enkelte seksjonene større og 
dermed mer solide, med høy faglig og forskningsmessig tyngde. Dette gjelder spesielt små 
seksjoner (barn, hånd, fot/ankel, rygg). Større volum og et mer komplett miljø vil muliggjøre 
bedre utdanning og gi fordeler for forskningsmiljøet. Forutsetningen for Ullevåls valg av 
modell er samlokalisering og nærhet til Storbylegevakten. 

                                                 
1 Nevrologi (inkl. epileptologi), nevrokirurgi, nevroradiologi, voksenhabilitering, rehabilitering, klinisk 
nevrofysiologi, nevropsykiatri og psykosomatisk medisin 
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Neste steg og mulig kortsiktig organisering: På kort sikt foreslås en samlokalisering av noen 
fagområder, for eksempel barneortopedi, protese, rygg, fot og ankel.  

Noen risikoelementer: Kulturforskjeller i de to avdelingene kan vanskeliggjøre en 
sammenslåingsprosess. Rikshospitalet ser en risiko ved at høyspesialisert behandling skal 
tape i kamp om felles ressurser i en stor avdeling med traumatologi, og at en sammenslått 
enhet må få elektiv ortopedi-avlastning fra et forsterket lokalsykehus. 

3.9 Gastromedisin og -kirurgi 
Valg av modell og mulige gevinster: Gastrokirurgisk miljø på Rikshospitalet og Ullevål 
anbefaler modell 1. Større pasientvolum kan gi økt behandlingskvalitet, felles behandlings-
opplegg, økt spesialistkompetanse, og muliggjøre etablering av felles pasientmottak. Det 
større pasientgrunnlaget vil gi mulighet for bedre undervisning for studenter og leger i 
utdannelse, og gi mulighet for tverrfaglig forskning. 

Gastromedisinsk miljø på Rikshospitalet anbefaler modell 2 fordi de ser for store risiko-
faktorer med modell 1. Disse er primært knyttet til muligheten for dårligere betingelser for å 
ivareta høyspesialisert medisin (som transplantasjon) og forskning i en samlet enhet med 
stort pasientvolum opprettes. 

Gastromedisinsk miljø på Ullevål anbefaler modell 1, og mener at samling av de to miljøene 
vil gi mulighet for gjensidig styrking av faglig kvalitet. Ullevål anser at avanserte funksjoner 
kan skjermes gjennom organisatoriske tiltak. En annen forutsetning er etablering av et robust 
lokalsykehus som kan avlaste mht pasientgrupper med høyt volum. 

Neste steg og mulig kortsiktig organisering: På kort sikt foreslås felles utredningsalgoritmer 
og tverrfaglige møter for HPB virksomheten. Funksjonsdelingen mellom Ullevål og 
Rikshospitalet kan spisses, for eksempel fordelingen av type HPB-inngrep. Andre 
fagområder der samlokalisering er diskutert er for eksempel vanlig gastrokirugi, intestinal 
kreftkirurgi, nevroendokrin tumorkirurgi og akutt gastroenterologi. Fordeling av disse områder 
må utredes. 

Noen risikoelementer: Rikshospitalet anser at en samordnet enhet må sikre at avanserte 
gastromedisinske og gastrokirurgiske funksjoner skjermes fra høyvolummedisin og akutt- og 
multitraumekirurgi. Både Rikshospitalet og Ullevål anser at det er kritisk at et forsterket 
lokalsykehus etableres som kan utføre høyvolum gastroaktivitet. 

3.10  Plastikk- og kjevekirurgi 
Valg av modell og mulige gevinster: Kjeve-/ansiktskirurgene på Ullevål anbefaler modell 1, 
og mener at en samlokalisering av elektiv ansikts- og kjevekirurgi med ØNH kan forbedre 
tilbudet til disse pasienter, da et større samlet miljø gir kvalitetsmessige gevinster. Det er 
imidlertid viktige samarbeidsrelasjoner som må ivaretas mot traumatologi og øye. 

Rikshospitalet anser at samlokalisering av faget gir moderate gevinster innen pasient-
behandling grunnet større fleksibilitet, standardiserte behandlingsforløp og mulig økt kvalitet. 
Rikshospitalet anser at fagutvikling, forskning og utdanning potensielt sett kan bedres med 
modell 1, da en felles lokalisasjon gir større faglig bredde og muliggjør samordning av 
undervisning og forskningsprosjekter.  

Neste steg og mulig kortsiktig organisering: Ullevål ønsker tidlig samlokalisering av 
hoveddelen av den elektive virksomheten innen både plastikk- og kjevekirurgi, men 
understreker at begge fag må ha aktivitet på begge steder pga traumatologi, kirurgi nær 
øyehulen og plastikkirurgiske inngrep som f. eks. brystrekonstruksjoner. 

Noen risikoelementer: Manglende ressurser (personell, areal, kapasitet) vil gjøre omstillingen 
vanskelig. Usikkerhet i alle personalgrupper vedrørende fremtiden og tidspunkt for 
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samlokalisering medfører en risiko for midlertidig produksjonstap når virksomhet og personell 
flyttes.  

3.11 Akers regionsfunksjoner 
Det er ikke gjennomført tilsvarende prosesser, som beskrevet over, med fagmiljøene 
tilhørende de regionale funksjonene ved Aker universitetssykehus. Det er imidlertid i 
dialogen med fagmiljøene fremkommet følgende synspunkter: 

3.11.1 Urologi 

Urologene på Aker ønsker en rask samling av de tre nåværende avdelinger (OUU, 
RH/Gaustad og RH/Montebello) i en organisatorisk enhet, dvs. modell 1. Fagmiljøet mener 
det ideelle er fysisk samling på en lokalisasjon, men anser dette for lite realistisk. Det går 
derfor inn for fysisk samling av lands-, regions- og områdefunksjonene på ett sted, og 
lokalsykehusfunksjonene på et annet sted (maksimalt to lokalisasjoner), som begge betjenes 
av leger fra den sammenslåtte enheten. Det anbefaler at lands-, regions- og område-
funksjonene, herunder kreft, samles på RH/Gaustad, blant annet som følge av avhengigheter 
til nefrologi og pediatri. Disse funksjonene må sikres samlokalisert onkologisk service. 
Urologene mener at en del av virksomheten er elektiv kirurgi som er egnet å legge til 
lokalsykehus men det må lokaliseres til et sted hvor akuttberedskap kan ivaretas (fordi 
elektive pasienter, herunder TUR-opererte ofte får blødninger mv). Det påpekes at 
halvparten av urologien er onkologi, og at urologien er en ”storforbruker” av onkologiske 
tjenester (både stråling og medisinsk behandling), noe som bør hensyntas ved lokalisering 
av lokalsykehusfunksjoner. 

Når det gjelder tempoplan anbefales en faglig sammenslåing tidligst mulig (2009) og tidlig 
samling av lands-, regions- og områdefunksjonene. Det anbefales at lokalsykehus-
funksjonene (som her er definert som all øyeblikkelig hjelp, "volumkirurgi" og palliativ 
behandling av cancerpasienter) fortsetter på Aker inntil overføring av opptaksområde til 
Ahus, under forutsetning av at akutt-funksjonene opprettholdes i overgangsperioden. 

3.11.2 Karkirurgi  

Karkirurgene på Aker anbefaler modell 1. Fagmiljøet ønsker at hele miljøet, dvs. hele Oslo 
vaskulære senter, som består av karkirurgisk avdeling, sirkulasjons-fysiologisk avdeling og 
seksjon for vaskulær radiologi, flyttes samlet. Det ønskes at det etableres en egen 
karkirurgisk enhet på det nye lands-, regions- og områdesykehuset (dvs. atskilt fra thorax-
kirurgien), der karkirurger fra Aker samles med de få karkirurgene som i dag er ansatt på 
Rikshospitalet. Det presiseres at karkirurgi ikke har noen lokalsykehusfunksjoner, men at 
deler av den elektive kirurgien kan organiseres som separate ”produksjonslinjer”, gjerne 
lokalisert til et lokalsykehus, men da betjent av karkirurger fra lands-, regions- og område-
nivå. 

Karkirurgien kan flytte raskt, fordi traumefunksjonene kan ivaretas uten samlokalisering, slik 
det også er i dag. Fagmiljøet ønsker imidlertid kun å flytte kun en gang. Det ønsker derfor 
først å flytte når det er avklart hva som vil bli endelig lokalisering for dette fagmiljøet.  

3.11.3 Endokrinologi 

Det endokrinologiske miljøet, som inkluderer medisinsk endokrinologi, mammaendokrin 
kirurgi og laboratorievirksomhet (hormonlaboratoriet), er det største i landet. Fagmiljøet 
ønsker en samling med de mindre miljøene som finnes både på Rikshospitalet og Ullevål 
(modell 1). Det er i dag mammaendokrinkirurger på Ullevål (ikke Rikshospitalet), mens det er 
endokrinologer på Rikshospitalet, ikke på Ullevål. Et samlet endokrinologisk miljø på nytt 
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lands-, regions- og områdesykehus vil få en viktig rådgivningsfunksjon overfor lokalsykehus-
nivået, fordi det største volumet av pasienter med endokrine lidelser (som diabetes og 
stoffskiftesykdom) behandles på lokalnivå. 

3.12 Generelle risikoelementer 
Fagmiljøene har beskrevet en rekke risikofaktorer knyttet til modell 1. Mange av disse 
faktorene er felles på tvers av fagområder og sykehus.  

 Uklar eller manglende beslutning om felles sykehusstruktur med angitt tidsperspektiv 
og implementeringsplan: Det er stort behov for et tydelig fremtidig målbilde, 
implementeringsplan og valg av lokalisering. De kortsiktige løsningene må være 
konsistente i forhold til de langsiktige løsningene 

 Høyvolumfunksjoner konkurrerer om ressurser med regions- og landsfunksjoner og 
gir et uklart strategisk fokus: Lokalfunksjoner må separeres fra regions- og 
områdefunksjonene. Funksjoner må organiseres hensiktsmessig for å beskytte de 
avanserte funksjonene. 

 Omstillingsperiode med svekket kvalitet på pasientbehandling og produksjonstap: 
Kulturforskjeller mellom miljøer på Rikshospitalet og Ullevål kan gjøre samordningen 
vanskelig. Det er nødvendig med en sterk ledelse som ivaretar de ansatte og 
pasientene i sammenslåingsprosessen. 

 Manglende omstillingsressurser: Behov for investeringsvilje og finansieringsplan ved 
implementering av modellen, og at tilstrekkelige arealer frigjøres ved samlokalisering. 
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4 Høringsinnspill 
Høringsprosessen pågikk i perioden juni til oktober 2008. I høringsnotatet ble 10 spørsmål 
formulert, hvorav spørsmål 4 direkte angikk sentrum. Dette er gjengitt under. For øvrige 
høringsspørsmål vises det til høringsnotatet. 

4. I høringsnotatet beskrives to modeller for sykehusområde Sentrum. I modell 1 beskrives et samlet 
somatisk region- og områdesykehus (Ullevål og Rikshospitalet fusjoneres). I modell 2 beskrives ett 
somatisk regionsykehus med landsfunksjoner og hoveddelen av regionfunksjonene (Rikshospitalet) og 
ett områdesykehus med multitraume og tilhørende regionfunksjoner (Ullevål). I begge modeller legges 
opp til tre robuste lokalsykehus. 

a) Hvilken modell vil høringsinstansene anbefale? 

b) Hvordan kan valgt løsning best realiseres? 

c) Hvilke konsekvenser vil valgt løsning ha for utvikling av tilbudet i sykehusområdet? 

d) Finnes det andre modeller som bør legges til grunn for organisering av sykehustilbudet i 
sykehusområde Sentrum? 

Det var ved høringsfristens utløp innkommet om lag 200 uttalelser. Blant disse er det først og 
fremst helseforetakene, andre RHF, instanser og kommuner i østlandsområdet, det regionale 
brukerutvalget, sentrale fagorganisasjoner og noen brukerorganisasjoner som har sett det 
som sitt naturlige mandat å uttale seg. HF/sykehusene med unntak av Sykehuset Østfold, 
Sunnaas sykehus og Psykiatrien i Vestfold, går inn for Modell 1. UUS og AUS har sine egne 
forslag til moderert Modell 1. Sunnaas og PiV oppgir ikke noen tydelig preferanse. Sykehuset 
Østfold og Østfold fylkeskommune tar klart standpunkt for Modell 2 under henvisning til at 
Modell 1 vil innebære urealistiske investeringsforutsetninger. Sykehuset Innlandet foreslår en 
”moderert Modell 2” med et overordnet helseforetak for sykehusene, men ett sykehus for 
multitraume og ett for regionfunksjoner. Oslo kommune foretrekker Modell 1, men har 
bekymring knyttet til at en får et ”gigantsykehus”. Av fagforeninger tar for eksempel ikke Dnlf 
standpunkt til modell, mens Fagforbundet fremholder at Modell 2 er mest realistisk (jf. SØ) og 
mest hensiktsmessig for arbeidsmiljø og ansattes trygghet. Unntaksvis er det også fra noen 
høringsinstanser (i Vestfold og Telemark) fremholdt at en ikke ser så stor forskjell på 
modellene, og for dem er hovedpoenget at regionfunksjonene samles for å unngå dublering, 
samtidig som det fremholdes at samlingen ikke bør føre til et dårligere tilbud for resten av 
landet med hensyn til landsfunksjonene.  

I det følgende gjennomgås noen av konklusjonene i høringssvarene fra de fem foretakene i 
Sentrum og visse andre høringsinstanser knyttet til anbefalt modell og vurderinger av hva 
som må til for å realisere denne. I tillegg er det trukket inn vurderinger fra høringen i noen av 
kapitlene senere i rapporten på temaer hvor dette er naturlig (eksempelvis under vurderingen 
av foretaksstruktur i Sentrum). For en helhetlig gjennomgang av høringsinnspillene vises det 
til egen rapport. 

4.1 Valg av modell i Sentrum 
Samtlige av de fem foretakene i Sentrum anbefaler Modell 1 (med visse tilpasninger) som 
utgangspunkt for videre utvikling av helsetilbudet i Sentrum. Ingen av de fem foretakene går 
inn for andre modeller, slik høringsspørsmål 4 d) åpnet for. Modell 2 vurderes av flere av 
foretakene som lite ønskelig.  

Aker uttaler om valg av modell (s. 5): 

Styret mener at en bør legge modell 1 til grunn for organisering av sykehusområde Sentrum. Modell 2 vil 
i praksis lett bli en videreføring av dagens sykehusstruktur og vil ikke i tilstrekkelig grad bidra til å møte 
utfordringene som ligger i oppdraget for hele prosessen. 
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Ullevåls vurdering er også at Modell 1 bør legges til grunn videre og uttrykker eksplisitt at 
modell 2 ikke ønskes (s. 8): 

Ullevål anbefaler ikke modell 2 fordi denne i stor grad innebærer opprettholdelse av dagens situasjon 
uten vesentlig verdiskapning, og modell 2 omtales derfor ikke videre. 

Ullevål støtter de grunnleggende elementene i modell 1 

 

Rikshospitalets vurdering er at Modell 1 anbefales. I høringssvaret heter det (s. 2): 

Rikshospitalet HF går inn for modell 1 for område Sentrum (dvs samling av landsfunksjoner, 
regionfunksjonene for Helse Sør-Øst RHF og områdefunksjoner for Oslo og nærliggende områder) gitt 
noen helt sentrale forutsetninger (se nedenfor). Å samle kompetanse på denne måte vil kunne gi best 
mulig kvalitet og ressursutnyttelse og den mest effektive diagnostikk, behandling, fagutvikling, forskning, 
innovasjon og undervisning. 

Det nye sykehuset må omfatte hovedvirksomheten ved Rikshospitalet HF og deler av 
områdefunksjonene og alle regionfunksjonene innen somatisk medisin ved Ullevål universitetssykehus 
HF og ved Aker universitetssykehus HF. 

 

Fra Lovisenberg heter det (s. 4): 

Vi har vanskelig for å se at andre løsninger enn modell 1 vil ivareta styrets prinsippvedtak fra 17. april 
2008. Vi tror også at dette er en løsning Område Sentrum og norsk helsevesen generelt vil være tjent 
med på lang sikt. Tidsmessig foreligger det nå en unik mulighet til å foreta en langsiktig beslutning som 
gir de beste forutsetningene og mulighetene for en fremtidig kvalitetsmessig utvikling av tjenestene til det 
beste for pasientene innefor tilgjengelige rammer og politiske føringer. 

Dette er en fremtidsrettet modell, som gir mulighet til god videreutvikling av de høyspesialiserte 
fagmiljøene, og bedre ressursutnyttelse enn å spre innsatsen to høyspesialiserte miljøer. Den forenkler 
grensesnittet mellom de andre RHF’ene og Helse SørØst ved at man kun forholder seg til ett sykehus for 
landsfunksjonene. 

Modellen er den som klart utpeker seg til å være i tråd med den utvikling vi ser i de land som det er 
naturlig å sammenligne seg med. Internasjonale trender og/eller planlagte endringer viser helt klart at 
man samler de høyspesialiserte fagmiljøene, med spesiell fokus på transplantasjoner og multitraume 

 

Diakonhjemmet anbefaler også Modell 1 (s. 4) 

Vi anbefaler modell 1 med ett region- og områdesykehus som den foretrukne modellen idet den vil kunne 
gi best muligheter for å styrke pasientbehandling, forskning og utdanning. Denne modellen vil også gi 
den enkleste samhandlingsrelasjonen til lokalsykehusene fordi man forholder seg til ett sykehus og ikke 
to (selv om begge modellene har det til felles at lokalsykehusfunksjonene er skilt ut fra regions- og 
områdesykehuset). 

 

Fra andre høringsinstanser er det flere innspill, hvorav noen blir referert i det følgende. For 
bredden i vurderinger fra øvrige høringsinstanser vises det til Helse Sør-Østs separate 
rapport fra høringsprosessen, samt de enkelte høringssvarene (tilgjengelig på www.helse-
sorost.no). 

 

I høringssvaret fra Oslo kommune (helse- og sosialkomiteen) går det frem at kommunen 
samt et bredt flertall av bydelene støtter modell 1 (s.13): 

Av de foreliggende forslag støtter Oslo kommune modell 1, det vil si et samlet somatisk region- og 
områdesykehus. Bakgrunn for dette er primært fordi modellen antas vil gi størst effektiviseringsgevinst, 
en organisering som er lett å forstå, og oversiktlige forhold med hensyn til ressursfordeling og forbruk. 
(…) I den interne høringsrunden i Oslo kommune har ni av tretten bydeler gitt sin støtte til modell 1. 
Ingen bydel har gitt støtte til modell 2. 

 

Brukerutvalget i Helse Sør-Øst uttaler følgende (s. 4): 



 20

Brukerutvalget mener at blant de foreslåtte modellene vil modell 1 gi den styringsmessig mest robuste 
løsningen og gi det tydeligste skille mellom lands-, region og områdefunksjoner. Utvalget mener dette vil 
kunne bidra til et enklere om mer helhetlig system. 

 

Fagforbundet gir i sin høringsuttalelse forbeholden støtte til modell 2, men peker på at det 
kan være nødvendig med ett foretak i en overgangsperiode (s. 5): 

For Sentrum mener Fagforbundet i utgangspunktet at modell 2 sannsynligvis peker seg ut som det beste 
alternativet. Imidlertid bør det også vurderes hvorvidt Sentrum, i alle fall i en overgangsperiode, best 
ivaretas gjennom å samle hele spesialisthelsetjenesten i ett foretak. 

 

Norsk Sykepleierforbund på sin side støtter modell 1 som det foretrukne alternativet for 
Sentrum (s. 5): 

NSF anbefaler modell 1. For brukere av landsfunksjoner regionsfunksjoner vil dette gi et helhetlig og 
samlet tilbud. I tillegg mener vi at modell 1 er den best egnede til å realisere hovedintensjonene bak 
sammenslåingen av helse Sør og Helse Øst RHF. 

 

Legeforeningen velger i sin høringsuttalelse ikke å konkludere med tanke på valg av modell 
(s. 9) 

Mangel på konsekvensanalyser umuliggjør, slik Legeforeningen ser det, et klart valg mellom de to 
skisserte modellene for sykehusområde sentrum. Premissene er også høyst uklare, ikke minst når det 
gjelder fremtidig finansiering av de investeringer i nybygg som er nødvendige for å realisere modell 1.  

 

Statens helsetilsyn og Helsetilsynet i Oslo og Akershus har valgt å ikke uttale seg om modell 
i Sentrum. 

4.2 Innspill fra foretakene knyttet til modell 1 
Basert på gjennomgangen av konklusjonen fra høringsinstansene går det klart frem at 
modell 1 er det anbefalte alternativet for fremtidig utvikling av tjenestetilbudet i Sentrum. 
Imidlertid går det også frem at modellen i sin opprinnelige beskrivelse har visse utfordringer. 
Særlig tre forhold trekkes frem her (høringssvarene har vektlagt mange andre forhold og det 
vises i den sammenheng til dokumentene): 

 Faglige og driftsmessige utfordringer knyttet til å skille lokal- og områdenivået 
innenfor indremedisinen, særlig knyttet til organisering av akuttfunksjoner.  

 Behovet for å skjerme lands-, region- og områdesykehuset fra ”mindre komplekse 
pasienter” (innen både indremedisin og kirurgi) for å sikre optimal ivaretakelse av 
spissfunksjonene (lands- og regionsfunksjoner).  

 Utfordringer knyttet til å realisere tilstrekkelige gevinster på kort og lang sikt. 

De to første punktene dreier seg om i hvilken grad de foreslåtte modellene for sentrum gir en 
lokalsykehusstruktur som kan hindre en uønsket pasientstrøm område- og regionnivå.. 
Argumentene her er knyttet til at det i Oslo bør være grunnlag for en struktur hvor enkelte 
områdefunksjoner innen indremedisin og kirurgi kan legges sammen med et lokalsykehus, 
og at dette sykehuset gis bydekkende funksjoner som akuttmottak for pasienter som krever 
innleggelse på områdenivå. Det siste punktet er knyttet til hvorvidt den beskrevne modellen 
legger til rette for en tidlig realisering av faglige og økonomiske gevinster. Argumentene her 
dreier seg dels om behovet for å redusere antallet vaktlag, avvikle minst en 
sykehuslokalisasjon i sentrum, og dels om å sikre en tidlig samling av avanserte funksjoner 
mellom Ullevål og Rikshospitalet. 

Rikshospitalet legger blant annet følgende forutsetninger til grunn for å lykkes med Modell 1 
(s. 3): 
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 Det må lages en detaljert investeringsplan for bygg og avansert medisinsk teknisk utstyr, slik at en 
sikrer at investeringene i årene fremover underbygger konseptet med ”Komplett senter-modellen” og 
målet om ett mest mulig geografisk samlet område-, region- og landsfunksjonssykehus. 

 I samsvar med LEON-prinsippet (laveste effektive omsorgsnivå) må det i område Sentrum være 
somatisk forsterket lokalsykehus. Dette bidrar både til optimal pasientbehandling og skjerming av 
høyspesialisert medisin/landsfunksjoner og forskning. Pasienter som vil få bedre medisinsk og 
kirurgisk service ved å få hele eller deler av behandlingen ved lokalsykehuset, bør behandles der. 

 

Rikshospitalet argumenterer også for at et ”somatisk forsterket lokalsykehus” vil gi en god 
kobling mellom nødvendige lokal- og områdeoppgave og dermed begrense aktiviteten på 
lands-, region- og områdesykehuset (s. 16-17): 

Det er bred enighet ved Rikshospitalet HF om at det vil være kritisk behov for somatisk forsterket 
lokalsykehus i område Sentrum, med bla. ortopedisk akuttfunksjon (vanlige brudd), mindre kompleks 
bløtdelskirurgi og øvrig høy-volum kirurgi. Dette vil omfatte de pasienter som har mindre komplekse 
tilstander og ellers er stort sett friske. Dette begrenser størrelsen på område-, region- og 
landsfunksjonssykehuset og gjør det mulig å gjennomføre behandling etter LEON- prinsippet. 

(…) 

Spesielt innen de fagområdene hvor grensen mellom område- og lokalsykehusfunksjonene er uklar eller 
volumet svært stort, som innen indremedisin og ortopedi, tydeliggjøres nødvendigheten av et forsterket 
somatisk lokalsykehus. 

 

I Ullevåls høringsuttalelse legges det vekt på at Modell 1 anbefales som konsept men at 
sykehuset ser svakheter ved modellen slik den er beskrevet i høringsmaterialet (s. 9): 

Etter Ullevåls vurdering er det en svakhet i modell 1 at det legges opp til: 
 tre somatiske lokalsykehus. Dette er for mange i så lite geografisk område. Manglende kompetanse 

innen indremedisin vil føre til for stor pasientoverflytting til område/regionsnivå. Skillet mellom 
område- og lokalsykehusfunksjoner innen indremedisin er flytende og vanskelig å legge til grunn i 
sykehusplanleggingen. Helse Sør-Øst bruker termen ”robuste lokalsykehus” uten å gi dette konkret 
innhold; Ullevål mener robustheten er relatert til pasientvolum og tilstedeværelse av 
subspesialiteter. 

 Det er også viktig å understreke at stor økonomisk verdiskapning bare vil kunne tas ut ved avvikling 
hele driftsenheter. Dette legger ikke modell 1 opp til. 

 

Fra Aker kommer også samme innvending og argumentasjon for at et lokalsykehus bør ha 
mer utvidede funksjoner enn hva høringsforslaget la opp til (s. 9-10): 

Oslo trenger ett lokalsykehus som må være i stand til å ta imot de brede akutte diagnosene og gi de 
fleste en fullverdig og ferdig behandling ved et lokalsykehus i Oslo. Slik akuttberedskap krever 
breddekompetanse i vaktteamene. Samling av all akuttkirurgi ved regionsykehuset innebærer en 
betydelig økning i behovet for pasienttransport og mindre helhetlige behandlingslinjer. Det er lite 
tilfredsstillende for pasienten og vil kunne gi store merkostnader. Det trengs dessuten kirurger på vakt - 
rett og slett fordi en del tilstander ofte i utgangspunktet vanskelig kan klassifiseres som medisinske eller 
kirurgiske. Omfattende elektiv kirurgi tilsier også en slik beredskap. Akuttkirurgi ved det offentlige 
lokalsykehuset i Oslo er trolig også avgjørende for å rekruttere og beholde tilfredsstilende 
anestesikompetanse. Dessuten vil det være lite rasjonelt å belaste en regional, høyspesialisert akutt 
behandlingslinje i Oslo med svært store volumer av enklere akuttkirurgi. 

(…) 

Innen flere indremedisinske fag er problemstillingen med å skille mellom lokal- og 
regionsykehusfunksjoner nesten tilsvarende den innen psykiatrien: Det en kan kalle regionfunksjoner, 
har i praksis et såpass marginalt omfang at det med fordel kan være knyttet til et eller flere lokalsykehus. 
I de tilfellene en heller ikke er avhengig av avansert og kostbart utstyr for høyspesialisert behandling, bør 
derfor en felles organisering bli konklusjonen. 

 

Når det gjelder gevinstrealisering, knyttes dette av flere høringsinstanser til hvor tidlig det er 
mulig å samle de regionale funksjonene. Både Aker og Rikshospitalet skriver i sine hørings-
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svar at det er nødvendig med en tidlig samlokalisering av transplantasjonsvirksomheten og 
multitraumevirksomheten. Dette vil sikre en samling av svært mange regionfunksjoner som i 
dag er dublert, og hvor det er betydelig gevinstpotensial knyttet til å samle miljøene. Fra 
Rikshospitalet heter det (s. 3): 

 Mest mulig geografisk samling ved Rikshospitalet på Gaustad, med fortsatt god utnyttelse av 
eksisterende moderne bygningsmasse, og en tett integrasjon med ulike universitetsmiljøer og 
forskningsmiljøet i Gaustadbekkdalen. Utredning har vist at dette lar seg gjøre. Tidlig samling av 
regionfunksjoner og rask utbygging og innflytting av traume- og akuttsenter er viktig. 

 Senter for traumatologi og akuttmedisin må lokaliseres til en ny stor enhet med eget mottak, egne 
operasjonsstuer, intensivavdeling og observasjonssenger for akutte pasienter, lokalisert til 
Rikshospitalet, Gaustad. Dette er helt nødvendig for å kunne ta i mot traumefunksjonen og 
akuttkirurgi. Det er også nødvendig for å skjerme elektiv/høyspesialisert medisin (landsfunksjoner). 
Dette må ha høy prioritet og realiseres så raskt som mulig. De miljøene ved Ullevål 
universitetssykehus, som vil bli hovedbrukere av akuttenheten, må trekkes bredt med i 
planleggingen fra starten. 

 

Dette argumentet uttypes videre på følgende måte (s. 28): 

Ved en sen flytting av traumesenteret har ikke fagmiljøene et nært mål om forbedring og ser ikke 
gevinsten av å medvirke til mellomløsninger. Sen flytting av traumesenteret vil dermed gjøre samling av 
regionfunksjoner på kort sikt svært vanskelig. 

 

Aker skriver tilsvarende om samme tema (s. 8): 

Multitraumefunksjonen ved Ullevål universitetssykehus er essensiell for å få effekt ut av samling av 
regionfunksjoner som nå ikke er samlet. En plan for faglig og funksjonell integrering av multitraume i 
lands-/regionsykehuset må derfor raskt på plass. 

 

Om en overføring av multitraume skriver Ullevål at man støtter målbildet om en samling av 
regionfunksjoner. Men det understrekes at dette er en krevende manøver og at det 
innebærer betydelig risiko (s. 10): 

Ullevål støtter det langsiktige målbildet om samlokalisering av regionsfunksjonene inkludert 
traumatologien. Vi vil imidlertid understreke at man på kort sikt må beholde samlokalisering mellom 
alvorlig traumatologi, akuttkirurgi, sentrale deler av kreftkirurgien og de nært tilhørende regionsfunksjoner 
(nevrokirurgi, thoraxkirurgi, gastrokirurgi, intervensjonsradiologi, ortopedi, barneanestesi/intensiv, 
tidligrehabilitering), mens andre regionale funksjoner må ha kontinuerlig vaktberedskap for traume 
(plastikkirurgi, kjevekirurgi, barnekirurgi, urologi, øre-nese-hals). Karkirurgi bør uansett modell 
samlokaliseres med traumatologien på lang sikt. En eventuell flytting av traumatologien må medføre en 
samtidig flytting av flere tunge regionsfunksjoner. Det er viktig å erkjenne at flytting av disse områdene 
faktisk representerer en stor risiko for funksjonene, spesielt traumefunksjonen. Uten erkjennelse av slik 
risiko er det store muligheter for at man kan ødelegge den/svekke den betydelig. En eventuell flytting av 
traumefunksjonen må derfor planlegges godt slik at det kan legges til rette for at etablerte 
samhandlingsrutiner kan gjenskapes i en ny lokalisering. Ved en eventuell fysisk nyetablering av 
multitraumefunksjonen og avansert akuttmottak må dette samlokaliseres i en ny og funksjonell fysisk 
struktur som inkluderer diagnostikk, all akuttbehandling og intensivfasiliteter. 

 

De øvrige RHF støtter også valg av Modell 1 for Sentrum. Samtlige understreker at 
samordning av de 28 regionfunksjonene hvorav 23 har dubleringer vil være et sentralt mål. 
Videre fremholdes det at samordning av fag- og forskningsmiljø innenfor sentrum, må også 
innebære at samhandlingen med de andre sykehusområdene blir videreført og helst styrket. 

Det forutsettes at den organisatoriske løsningen som velges ikke reduserer evnen til å 
ivareta landsfunksjonene.  Det er forventning til at tilgangen på disse i prinsippet skal være 
lik for alle sykehusområder/HF i landet.  Til slutt fremholdes det også forventninger til at 
prosessen med etablering av ny modell, skal gi økonomisk utjevningseffekt for de andre 
regionene.    
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4.3 Oppsummering 
For arbeidet i Sentrum har høringsprosessen gitt bred tilslutning til Modell 1. Særlig det å 
samle regionfunksjoner i et felles høyspesialisert miljø vektlegges. Samtidig er det også slik 
at Modell 2 ikke fremstår som et alternativ, og høringsinstansene har i liten grad forholdt seg 
til denne løsningen. Dette har særlig sammenheng med at en slik modell viderefører en 
struktur med betydelig dublering. Samlet sett gir høringsprosessen grunnlag for å arbeide 
videre for en løsning som bygger på Modell1 for Sentrum. 

Et viktig moment i arbeide med Sentrum er organisering av område- og lokalfunksjoner. 
Dette ble også spilt inn gjennom de faglige utredningene i fase 3 for hovedstadsprosessen. , 
Et andre moment er behovet for å sikre en gjennomføring som sikrer tilstrekkelig realisering 
av faglige og økonomiske gevinster. Dette kan løses gjennom å legge visse 
områdefunksjoner til et lokalsykehus, samt gjennom å tilrettelegge for en tidlig samling av 
regionfunksjoner knyttet til traumatologien. 

Disse utfordringene er så langt mulig ivaretatt i det samlede forslaget til modell i Sentrum 
som presenteres senere i rapporten. Modellen representerer en justert modell 1. 
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5 Modell for Sentrum 
Det er særskilte utfordringer knyttet til Oslos befolkning, som kommer i tillegg til de generelle 
utfordringene, blant annet at det blir flere eldre. For det første er det en kraftig befolknings-
vekst i Oslo, i år estimert til mer enn 2 % (sjekk med høringssvar). I tillegg kommer sosial 
ulikhet i helse og en større andel av befolkningen med ikke-vestlig bakgrunn enn ellers i 
landet. Dette tilsier at spesialisthelsetjenestetilbudet må tilpasses særskilt disse 
utfordringene som er i Oslo. Dette vil også gjelde særlig Ahus som skal ivareta tilbudet til tre 
av Oslos bydeler. Tilbudet må utvikles i nært samarbeid med Oslo kommune for begge disse 
sykehusområdene. 

Hovedgrep i modellen innebærer at man skal oppnå 

 utvikle gode lokalbaserte spesialisthelsetjenester 

 samling av regionsfunksjoner 

 tilpasse kapasiteten til redusert opptaksområde 

Basert på arbeidet frem til høringen, høringsuttalelsene og arbeidet som er gjort mens 
høringen har pågått, foreslås visse justeringer i forhold til de modeller som har vært på 
høring for funksjons- og oppgavefordeling i sykehusområde Sentrum. Forslaget til modell for 
område Sentrum beskriver et langsiktig målbilde for innretting av tjenestetilbudet (innholds-
/aktivitetsstruktur). I modellen legges det, jamfør høringsnotatet, opp til to typer sykehus som 
ivaretar ulike deler av tjenestene: 

 Lokalsykehus som betjener store deler av Oslo med lokalbaserte 
spesialisthelsetjenester. Det offentlige lokalsykehuset gis i tillegg ansvar for 
regionfunksjoner i psykisk helsevern og rus, samt evt. enkelte områdefunksjoner. 

 Ett lands-, region- og områdesykehus ivaretar de høyspesialiserte funksjonene, samt 
områdefunksjoner. 

I tillegg forutsetter modellen en effektiv storbylegevakt for å sikre riktig behandlingsnivå. 

De foreslåtte modellen for sentrum er begrunnet ut i fra en helhetlig vurdering av hva som vil 
gi en fremtidsrettet pasientbehandling av høy kvalitet, styrket forskning og en effektiv 
ressursutnyttelse. Sentralt i denne vurderingen står prinsippene fra styresak 038/2008 (se 
oppsummering i høringsdokumentene). Det samlede målbildet legger til rette for en struktur 
hvor rendyrking av lokalsykehusfunksjoner sikrer gode samhandlingsflater mot primærhelse-
tjenesten og behandling på riktig omsorgsnivå, og avanserte funksjoner samles for å sikre 
volum og kvalitet. 

For å etablere riktig kapasitet på ulike nivå, vil det være hensiktsmessig å vurdere 
pasientforløp for ulike pasientgrupper. 

De følgende kapitler omhandler innholdsstruktur, mens foretaksstruktur beskrives i kapitel 7. 
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5.1 Lokalsykehus/lokalbaserte spesialisthelsetjenester 
Lokalsykehusene skal utgjøre grunnlaget for den fremtidige forebygging, oppfølging og 
behandling av storbyens medisinske utfordringsbilde. Dette er i tråd med LEON-prinsippet og 
gir både god pasientbehandling og god driftsøkonomi. For å møte behovene til pasienter 
med kroniske og sammensatte lidelser, skal lokalsykehusene organiseres på en måte som 
sikrer en helhetlig og bred faglig tilnærming.  

I modellen legges det opp til at lokalsykehus skal betjene en betydelig andel av 
befolkningens behov for tjenester innen somatikk, psykisk helsevern og rus.  

Aktivitet lagt til lokalsykehusene vil inkludere døgn- og dagbehandling av brede grupper av 
kronikere, samt polikliniske og ambulante funksjoner. Videre vil lokalsykehusene tillegges et 
elektiv kirurgi.  Lokalsykehusene skal vektlegge å utvikle gode og effektive tjenester 
herunder tjenester som styrker samarbeidet med Oslo kommune. Lokalsykehusene vil også 
ha lokalfunksjoner (DPS) og ”sentralsykehusfunksjoner” innen psykisk helsevern for deler av 
Sentrum.  

Det legges opp til at Helse Sør-Øst RHF viderefører kjøp av de private ideelle sykehusene 
Diakonhjemmet sykehus AS og Lovisenberg Diakonale sykehus AS basert på et definert 
opptaksområde, i tillegg til andre definerte funksjoner og oppgaver. Begrunnelsen for dette er 
ønske om at disse sykehusene fortsatt skal fungere som lokalsykehus for befolkningen i Oslo 
og ta et helhetlig ansvar lokalbaserte spesialisthelsetjenester innenfor et definert 
opptaksområde på lik linje med det offentlige sykehuset.   

I følge RNB bør lokalsykehus med tilpassede akuttfunksjoner ha kompetanse i akutt-
kirurgiske prosedyrer på døgnbasis for enklere tilstander, samt prosedyrer for å stabilisere 
dårlige pasienter. I sentrum, der avstandene mellom sykehusene er svært kort, og man 
allerede i dag har en legevakt som utøver god triage, og har planer om å styrke denne 
funksjonen (jamfør nedenfor), synes dette ikke strengt faglig nødvendig. Tvert imot vil det 
være faglig riktig å samle akuttkirurgi i større grad enn i dag.  

Fordeling av elektiv kirurgi på lokalnivå vil skje ut i fra et prinsipp om å samle volumer for å gi 
høy kvalitet og god driftsøkonomi. Lokalsykehus vil kunne tildeles elektive funksjoner for hele 
sentrum, både for inngrep som kategoriseres som lokal- og områdefunksjoner. De 
forskjellige sykehusene vil således få ulike profiler. Endelig identifisering av hvilke funksjoner 
og volumer som egner seg for slik fordeling er ikke gjort.  

I høringsnotatet var det lagt opp til at de regionale funksjonene innenfor psykisk helsevern og 
rus ble lagt til det offentlige lokalsykehuset.  Begrunnelsen for dette er at volumene av de 
regionale funksjonene er så små, at fagmiljøene ville bli små og sårbare dersom de ble 
samlet sammen med de somatiske lands-, regions- og områdefunksjonene. Ved å samle 
dem med lokalsykehusfunksjonene vil man få en helhetlig ledelse av alle nivå innenfor 
psykisk helsevern, i tråd med anbefalingene fra psykisk helseverngruppen i fase 1. Ved en 
slik organisering er det imidlertid viktig å sikre forskningsmessig og universitetstilknytning. 
Det er en ambisjon at organiseringen skal legge til rette for utviklingen av en faglig spydspiss 
innenfor psykisk helsevern og rus. Det er samtidig en utfordring å finne en god samhandling 
innenfor et slikt prinsipp mellom det offentlige og de private lokalsykehusene. Dette må 
beskrives gjennom driftsavtaler. 

På bakgrunn av innspillene i høringsrunden vil det vurderes å legge enkelte 
områdefunksjoner innen indremedisin, evt enklere akuttkirurgi til et lokalsykehus.   

Hvordan medisinske og eventuelle kirurgiske områdefunksjoner best bør organiseres mot det 
offentlige lokalsykehuset er ikke avklart. Dette kan ivaretas på flere måter:  



 26

 Ved at aktuelle funksjoner organisatorisk legges til det offentlige lokalsykehuset. I 
denne modellen bør, i følge de faglige vurderinger som er gjort i forrige fase, 
personell rotere for at kvalitet og kompetanse skal opprettholdes. 

 Ved at aktuelle funksjoner fysisk legges til det offentlige lokalsykehuset, men 
organisatorisk er en del av lands-, region- og områdesykehuset (satellitt). 

 Ved at det offentlige lokalsykehuset fysisk samlokaliseres med deler av lands, region- 
og områdesykehuset og på den måten muliggjør et løpende samarbeid. 

Hvilken løsning som best ivaretar hensynet til faglig kvalitet, driftsøkonomi og en helhetlig og 
fokusert oppgavefordeling mellom det offentlige lokalsykehuset og lands-, region- og 
områdesykehuset må avklares i neste fase.  

Det offentlige lokalsykehuset bør bl.a. bygge videre på erfaringer utviklet ved Akermodellen 
og ivareta de gode fagmiljøene ved både Akers og Ullevåls lokalsykehusfunksjoner. 

5.2 Samling av lands-, region- og områdefunksjoner 
I tråd med høringene anbefales en innholdsstruktur som ivaretar lands-, region- og 
områdefunksjoner. Dette skjer i særlig grad gjennom en samordning og fremtidig 
samlokalisering og derved integrasjon av disse funksjonene ved dagens Rikshospitalet, 
Ullevål og Aker. Dette vil være en nasjonal spydspiss både innen pasientbehandling og 
forskning. Aktiviteten dekker alle somatiske fagdisipliner, og vil ivareta landets og regionens 
mest spissede elektive og akutte funksjoner i tillegg til å betjene sentrum med hoveddelen av 
områdefunksjoner. Visse områdefunksjoner knyttet til indremedisin og kirurgi vurderes lagt til 
det offentlige lokalsykehuset under forutsetning av at det etableres et faglig samarbeid med 
lands-, region- og områdesykehuset. Dette gjøres dels for å sikre optimalt totalt aktivitetsnivå 
for enkelte områdefunksjoner, og dels for å sikre behandling på laveste effektive 
omsorgsnivå. 

Det er vist et potensialet for samordningsgevinster for pasientbehandling, forskning og bedre 
ressursutnyttelse. Det er en målsetning at lands-, region- og områdesykehuset over tid bør 
samle hoveddelen av aktivitetene på én fysisk lokalisasjon. Gitt kravet om effektiv utnyttelse 
av eksisterende bygningsmasse, samt begrensede investeringsmidler, vil imidlertid 
sykehuset i svært mange år fremover til ha aktivitet på flere lokalisasjoner. Det finnes 
moderne bygg på flere lokalisasjoner, som må benyttes. Internasjonalt er det vanlig at store, 
moderne sykehus har drift på flere lokalisasjoner.  

Inntil full samlokalisering er mulig, må sykehuset lokalisere og samle funksjoner på en slik 
måte at det oppnås maksimal verdiskaping faglig og økonomisk så tidlig som mulig innenfor 
de eksisterende bygningsmessige rammer. Dette innebærer at funksjoner / fag samles der 
hvor dette er mulig, også i fasen før et eventuelt nybygg er realisert. 

For å sikre faglige og økonomiske gevinster tidlig, samt retning og fremdrift i integrasjonen 
mellom Ullevål og Rikshospitalet, bør det så tidlig som mulig søkes å samle og samlokalisere 
multitraume og tilhørende regionfunksjoner fra Ullevål med tilsvarende funksjoner på 
Rikshospitalet. I denne prosessen må multitraumefunksjonen ivaretas på minst samme nivå 
som i dag. Det samme gjelder de nasjonale beredskapsoppgavene ved Ullevål.  

Det legges til grunn at sykehuset tidlig etablerer felles organisering og ledelse på enhetsnivå, 
både for enheter som fysisk samlokaliseres og for enheter som driver virksomhet på flere 
lokalisasjoner. 

Tilsvarende må regions- og områdefunksjoner innenfor spesifikke områder (kap 2.1) på Aker 
Universitetssykehus HF samordnes med øvrige regionsfunksjoner. Diakonhjemmet sykehus 
utfører deler av den regionale funksjoner innen revmatologi som også må søkes integrert i 
det videre arbeidet.  
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5.3 Storbylegevakt og rutiner for triage 
Modellen i sentrum forutsetter en effektiv storbylegevakt for å sikre at pasienter sorteres til 
riktig behandlingsnivå. Storbylegevaktens rolle vil være knyttet til triage, diagnostikk, 
innledende behandling/stabilisering av pasienter som trenger innleggelse i sykehus, 
ferdigbehandling, samt observasjon av pasienter med uavklarte tilstander. En faglig sterk og 
trygg triage, basert på definerte faglige kriterier/ pasientforløp, vil sikre at pasientene raskt 
kommer til riktig nivå, enten dette er hjem, ferdigbehandling på legevakta, innleggelse på 
lokalsykehus eller innleggelse på område-/regionsnivå. Enkelte pasienter skal ved riktig 
triage prehospitalt, allerede før legevakta, legges direkte inn på område-/regionsnivå, og 
enkelte kan av fastlege legges direkte inn på lokalsykehus.  

Etablering av klare rutiner og pasientforløp er avgjørende. Hvilke pasienter med indre-
medisinske problemstillinger som eventuelt skal innleggelses direkte på områdenivå, og 
hvordan pasientflyten mellom nivåene og sykehusene i sentrum skal være, herunder 
storbylegevaktens rolle, må beskrives nærmere i neste fase. Det er imidlertid mulig å gi 
følgende skisse av dette nå, med utgangspunkt i de faglige diskusjonene og innspillene som 
er kommet så langt i prosessen: 

 Pasienter med kjent kronisk lidelse, som får en moderat forverring av sin tilstand, bør 
kunne innlegges direkte inn på eget lokalsykehus av sin fastlege (eventuelt på eget 
initiativ, ved avtale om såkalt ”åpen retur”). Hvis den samme pasienten oppsøker 
legevakten, kan pasienten enten innlegges på lokalsykehuset, evt. observeres på 
legevakten dersom behovet for innleggelse er uklart. 

 Enkelte pasienter skal, med utgangspunkt i fastlagte prosedyrer, innlegges direkte på 
område-/regionsnivå av ambulansen. Dette vil for eksempel gjelde pasienter med 
brystsmerter og ST-elevasjon (EKG-forandringer forenlig med akutt infarkt), utvalgte 
pasienter med symptomer på hjerneslag og alvorlige akutte forgiftninger.  

 Enkelte pasienter skal, med utgangspunkt i fastlagte prosedyrer, innlegges direkte på 
område-/regionsnivå av legevakta. 

5.4 Beregning av volumer på og dimensjonering av enheter 
Med utgangspunkt i beskrivelsen av modellen over er det i fase III gjort anslag på fordelingen 
av aktiviteter i sentrum. Dette bygger på liggedøgn innen somatikk og kapasitet målt i 
døgnplasser innen psykisk helsevern. Tallene som her presenteres er ment som indikasjoner 
på de omtrentlige størrelsesforhold i sentrum. Eksakte beregninger har ikke vært mulig gitt at 
mange elementer i den samlede modellen ikke er definert (se avslutningsvis i dette avsnitt). 

5.4.1 Psykisk helsevern 

Innen psykisk helsevern er det i dag totalt 483 døgnplasser i Sentrum. Av disse er 75 knyttet 
til regionale funksjoner som i modellen samles i en organisasjon som del av det offentlige 
lokalsykehuset med områdefunksjoner.2 De resterende 408 døgnplasser er knyttet til 
lokalsykehusenes funksjoner. Fordeling av opptaksområder og løsning for psykisk helsevern 
for Ahus påvirker den eksakte fordeling. 

                                                 
2 Avdelingene for førstegangspsykoser, regional sikkerhetspsykiatri, psykisk utviklingshemning og autisme, og 
spiseforstyrrelser 
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5.4.2 Somatikk 

Det samlede somatiske aktivitetsnivå i sentrum målt i antall liggedøgn basert på 2007 tall var 
på om lag 725,000. Fordelingen av disse i forhold til hva som videreføres i Sentrum og 
mellom enhetene er beskrevet i figuren under. 

70

615

725

80

Total antall 
liggedøgn i 
Sentrum I 2007*

110

Blir igjen i
Sentrum

30

Ut av Sentrum**

30

410

440
30

Område og 
regionsykehus

645

Omr.oppg som 
kan vurderes 
allokert til det 
off. lokalsyke

135

Resterende 
volum til 
fordeling på
lokalsykehusene

* Fra Ullevål, Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Aker, Diakonhjemmet og Lovisenberg
** Inkluderer overføring til Ahus fra Aker (lokal og områdefunksjoner) og UUS (pediatri), fra RH til Vest (pediatri) og ”overforbruk” fra 

pasienter bosatt i fylker nær RH og UUS. Dette overforbruket kan enten søkes redusert, ellers vil det bli igjen i Sentrum (som vist i 
diagrammet)

ESTIMATER

Betydelig aktivitetsvolum flyttes ut av Sentrum
Tusen liggedøgn; 2007

~205

 

 

Om lag 72,000 liggedøgn er estimert å inngå i overføringen av Follo og Alna til Øst (Ahus), 
mens 8,000 liggedøgn er knyttet til pediatri både mot Øst og Vest. I tillegg er det lagt inn et 
estimat på et merforbruk av Sentrum-sykehusene (Ullevål og Rikshospitalet) fra nærliggende 
sykehusområder på om lag 30,000 liggedøgn. Avhengig av hvor stor andel av disse 
volumene som over tid blir tilbakeført er det lagt inn et variabelt element. Resterende volum i 
sentrum utgjør 645,000 liggedøgn.  

Av den totale aktivitet på 645,000 er det estimert at lands-, regions- og områdesykehuset vil 
få et aktivitetsnivå tilsvarende 410,000 til 440,000 liggedøgn (inkludert Radiumhospitalet).3 I 
dette inngår elementer som beskrevet i figuren under: 

 

                                                 
3 Differansen i estimatet er knyttet til et merforbruk av funksjoner ved Ullevål og Rikshospitalet fra nærliggende 
fylker. Dette volumet kan over tid tilbakeføres til andre sykehusområder. Visse funksjoner vil være av 
flerområdekarakter, men det er ikke gjort beregninger på dette. 
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Sykehus med liggedøgn som inngår i område og regionsykehuset

Størrelse på lands, område og regionsykehuset
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** Merforbruket av tjenester ved Rikshospitalet er estimert til 14 000 liggedøgn. Det forutsettes at overføring av pediatri til Vest berører 4 000 av disse

*** Merforbruket av tjenester ved Ullevål er estimert til 25 000 liggedøgn totalt. Det forutsettes at overføring av pediatri til Øst berører 4 000 av disse 
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ESTIMATER

Dimensjonering av lands-, region- og område-
sykehuset
Tusen liggedøgn; 2007

 

 

Lokalsykehusene som beskrevet  vil få et volum på anslagsvis 205,000 liggedøgn knyttet til 
somatisk virksomhet. I illustrasjonen er eksemplifisert størrelse dersom ~40,000 liggedøgn 
fra enklere akuttkirurgi og ~30,000 liggedøgn fra områdefunksjoner innen indremedisin 
utføres ved lokalsykehuset. Det understrekes at dette er en illustrasjon og at kapasitet og 
oppgavefordeling må tilpasses. 40 000 liggedøgn innenfor akuttkirurgi tilsvarer virksomheten 
som i dag foregår ved Aker og Diakonhjemmet. 30 000 liggedøgn i indremedisin er basert på 
antakelsen om at 20 % av indremedisinen er på områdenivå. Det samlede volumet av rene 
lokalfunksjoner blir de gjenstående 135,000 liggedøgn. Dette inkluderer akutt og elektiv 
indremedisin samt elektiv kirurgi som i dag foregår på lokalsykehusene. 

5.4.3 Faktisk fremtidig fordeling 

Tallene i dette kapitlet er grove anslag på fremtidig fordeling av aktivitet. Faktisk fremtidig 
fordeling mellom lands-, regions- og områdesykehuset, det offentlige lokalsykehuset og 
øvrige lokalsykehus vil være avhengig av en nøyere definisjon av modellen og avklaring av 
hvilke sykehus som har ansvar for bestemte fagområder og pasientforløp. Følgende vil være 
sentrale faktorer: 

 Storbylegevaktens rolle og funksjon 

 Fordeling av opptaksområder mellom lokalsykehusene 

 Fordeling av elektiv kirurgi mellom lokalsykehusene, og mot lands-, område- og 
regionsykehuset 

 Hvordan grensesnittet innen indremedisin og evt. akuttkirurgi på områdenivå 
defineres 
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Eksakt avklaring av disse forhold og derigjennom grenseoppgang mellom de enkelte 
sykehus må gjøres i neste fase av prosessen og med utgangspunkt i hva som gir 
behandlingsforløp i tråd med kravene om høy kvalitet og god ressursbruk. 

 

5.5 Universitetssykehus i andre land: sammenlikning av størrelse 
og funksjoner  

Modellen med et samlet lands-, region- og områdesykehus kan vurderes opp mot 
universitetssykehus i andre land, både i forhold til størrelse og hvilke typer av funksjoner som 
er samlet i samme organisasjon. På det siste punktet er det særlig hvorvidt transplantasjons-
virksomhet og multitraume er samlet som står relevant. Dette fordi disse to kategoriene av 
funksjoner krever en betydelig tilstedeværelse av høyspesialiserte funksjoner og utstyr. 
Eksempler er thoraxkirurgi, gastrokirurgi og intervensjonsradiologi. 

På denne bakgrunn har det blitt samlet inn informasjon om 45 universitetssykehus i ni land 
(Sverige, Danmark, Nederland, Storbritannia, Tyskland, Østerrike, Frankrike, Italia og USA). 

 

Størrelse. En samling av lands-, regions- og områdefunksjoner vil gi et sykehus som vil bli 
det største og mest avanserte sykehuset i Norge. I sammenligning med utvalget av 
universitetssykehus vil et samlet lands-, region- og områdesykehus være av sammenliknbar 
størrelse målt i antall senger (se illustrasjon under). Størrelsen for lands-, region- og område-
sykehuset er her vurdert basert på det estimerte totale antall liggedøgn fordelt med en 
beleggsprosent på om lag 85 (310 effektive sengedøgn per år). Med mellom 410,000 og 
440,000 liggedøgn vil sykehuset ha et antatt behov for 1320 til 1420 senger. 
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~ 1300-1500 senger

Kilde: Nasjonale statistikker; sykehusenes hjemmesider, teamanalyse
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1,656Imperial College Healthcare NHS Trust 
1,621Klinikum der Universität Heidelberg - Hauptabteilung 2  
1,603Chu De Montpellier
1,600Karolinska sjukhuset

1,549Landeskrankenhaus Universitätsklinik Innsbruck
1,531Landeskrankenhaus-Universitätsklinikum Graz
1,524Albert - Ludwigs - Universität Verwaltung des Klinikums

1,477Landeskrankenhaus Klagenfurt
1,426Azienda Policlinico Umberto I                

1,340Klinikum der Universität Tübingen -Verwaltung-
1,339Universitair Medisch Centrum Groningen

1,299Århus Universitetshospital
1,262Oxford Radcliffe Hospitals Nhs Trust

1,200Academisch Medisch Centrum Amsterdam
1,130Rigshospitalet

1,103Guy’S And St Thomas’ Nhs Foundation Trust
1,100Akademiska sjukhuset

1,079Cambridge University Hospitals Nhs Foundation Trust
1,063

3,095Charité-Universitätsmedizin Berlin  
2,690Chu De Bordeaux

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti
1,055Universitetssjukhuset MAS (Skåne)

1,036Cleveland Clinic Hospital
1,018Irccs S. Raffaele - Milano                
1,006Odense Universitetshopital

Universitetssjukhuset i Lund (Skåne)
The Johns Hopkins Hospital
Massachusetts General Hospital
University College London Hospitals NHS Foundation Trust
Hvidovre Hospital
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1,989Chu De Lille
1,973Policlinico A. Gemelli E C.I.C.              

1,953Chu De Toulouse
1,919Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien

2,036

A.O. Spedali Civili - Brescia
1,784Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris 

1,731

Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Ronald Reagan UCLA Medical Center
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam

Herlev Hospital
St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

1,852

Størrelse på 45 utvalgte universitetssykehus i utlandet
Antall senger

 

 

Funksjoner: transplantasjon og multitraume. Ser en på hvilke funksjoner de 45 universitets-
sykehusene har, viser det seg at mer enn halvparten har både multitraumefunksjoner og 
transplantasjon. Blant de 45 utvalgte sykehusene har over 60 prosent av disse både 
multitraumefunksjoner og transplantasjon, mens 20 prosent av sykehusene har kun en av 
disse funksjoner (se illustrasjon under).  
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Multitraume og/eller transplantasjon på noen sykehus
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Både multitraume og
transplantasjon

Over 60% av utvalgte 
sykehus internasjonalt 
har både multitraume 
og transplantasjon

Antall sykehus

18%

11%

9%
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Ser en på hvordan disse sykehusene har lokalisert sine avanserte aktiviteter, er det svært få 
som har multitraume og transplantasjon funksjonsfordelt mellom flere lokalisasjoner. Av de 
28 sykehus som har både multitraumefunksjon og utfører transplantasjon har 25 sykehus 
samlet disse funksjoner på en fysisk lokalisasjon (dvs geografisk samlet).  

15 av de 28 sykehusene har all aktivitet samlet på en lokalisasjon. Her er da også 
traumatologi og transplantasjon samlet. Blant de sykehus som driver aktivitet på flere 
lokalisasjoner (totalt 13 sykehus), har ti av disse samlet multitraume og transplantasjon på en 
lokalisasjon (se illustrasjon under). 
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Sykehus med multitraume og 
transplantasjon - fordeling på lokalisasjoner

Antall sykehus

• 25 av 28 sykehus med både multitraume og transplantasjon har disse funksjoner 
samlet på en lokalisasjon

• Av de 13 sykehus som har aktivitet på flere lokalisasjoner har flertallet av disse 
(10) samlet multitraume og transplantasjon på samme lokalisasjon

Sykehus med multitraume og 
transplantasjon - fordeling på
lokalisasjoner

Antall sykehus

Sykehus med multitraume 
og transplantasjon samlet på
en lokalisasjon

Antall sykehus

* F.eks. Hjerte, lunge og benmargtransplantasjon

Kilde: Nasjonell statistikk, hjemmesider til sykehus, ekspertintervjuer, teamanalyse
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3
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Samlet på
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Oppsummering. Basert på en sammenlikning med de 45 universitetssykehusene som er 
referert over, går det frem at et samlet lands-, region- og områdesykehus med om lag 1,300-
1,400 senger, med et bredt speker av regionfunksjoner knyttet til transplantasjon og 
multitraume, vil være i tråd med tilsvarende sykehus internasjonalt. I forhold til lokalisasjon 
indikerer materialet at disse funksjonene som oftest er samlet geografisk selv om sykehuset 
driver øvrig aktivitet fra flere lokalisasjoner. 
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6 Økonomiske konsekvenser i Sentrum 
Sykehusområde Sentrum står overfor store økonomiske utfordringer fremover. Gjennom 
endringer i opptaksområdet, hovedsakelig ved at Ahus overtar Follo og Alna, må det legges 
til rette for tiltak som gjør at det samlede kostnadsnivået i Sentrum reduseres tilsvarende. I 
tillegg har helseforetakene i Sentrum ved inngangen til 2009 en økonomisk utfordring på om 
lag 500 millioner kroner. 

Det er i fase III gjort beregninger på hvilke økonomiske konsekvenser som vil være knyttet til 
forslagene om fremtidig målbilde for innretting av tjenestetilbudet. Disse estimatene indikerer 
et potensial for kostnadsreduksjon identifisert i Sentrum. I hvilken grad dette potensialet 
realiseres er avhengig av de valg som legges til grunn i gjennomføringsfasen. 

For å estimere potensialet er det vurdert tre typer effekter: 

 Kostnader som kan reduseres i Sentrum som følge av overføring av funksjoner og 
oppgaver ut av Sentrum. Grove anslag indikerer at man i Sentrum bør redusere 
samlet kostnadsbase tilsvarende ett stort lokalsykehus (om lag 1,5 mrd kroner). Av 
dette vil deler av kostnaden videreføres i andre sykehusområder (særlig Øst). 

 Effektivisering som følge av redusert arealbruk i Sentrum (knyttet til redusert total 
aktivitet og mer arealeffektiv drift). Foreløpige estimater viser at det i Sentrum bør 
være en målsetting å redusere total arealbruk med om lag 100,000 kvadratmeter 
(BTA). Kostnadseffektivisering her vil overlappe med første punkt. 

 Kostnader som kan reduseres som følge av integrasjon mellom foretak 
(fusjonssynergier) på kort og lang sikt. Arbeidet med potensial for verdiskaping knyttet 
til en samling av lands-, region- og områdefunksjoner ved Ullevål og Rikshospitalet 
viser kortsiktige årlige synergier i størrelsesorden 300 mill kroner. På lengre sikt er 
det identifisert ytterligere 500 mill kroner, men realisering av dette potensialet krever 
at fagområdene samlokaliseres ytterligere. Det antas at det vil være nødvendig med 
bygningsmessige investeringer for å realisere hele dette potensialet. 
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Antatt kostnadsuttak i Sentrum
FORELØPIGE ESTIMATER

Kort sikt 
krever ikke utbygging

?

~1.500

Kostnader som 
kan reduseres 
som følge av 
overføring til 
Ahus

~300

Samording
UUS/RH

~500

Samordning 
UUS/RH

Totale gevinster

~2.300

Estimert gevinst

Deler av kostnaden 
videreføres utenfor Sentrum

NOK millioner; årlig rate etter gjennomføring eksl. 
omstillingskostnader

Gevinstkilder fra 
samordning RH/UUS

Driftsmessig gevinst 
knyttet til overføring til 
Ahus og redusert areal 
i Sentrum

Kostnad som 
videreføres på Ahus

Lang sikt
krever betydelig 
samlokalisering

 

 

I det følgende gjennomgås disse vurderingene i nærmere detalj. 

En viktig økonomisk begrunnelse for foreslått modell for organisering av lokalnivået i 
Sentrum er knyttet til å sikre behandling på lavest mulig omsorgsnivå (LEON). Dette gjelder 
både gjennom fokus på forebygging, blant annet i form av gode lærings- og mestringstilbud, 
som forebygger pasientflyt inn i sekundærhelsetjenesten, samt etablering av 
områdefunksjoner i tilknytning til ett lokalsykehus for å hindre uønsket pasientflyt til høyere 
omsorgsnivå. Det er i nåværende fase av arbeidet ikke gjort økonomiske vurderinger av 
effekten av dette. 

 

6.1 Endringer i opptaksområde og konsekvenser for 
kostnadsstrukturen i Sentrum 

I dagens struktur i Sentrum er det lokalsykehus med opptaksområder ved fire lokalisasjoner 
(Ullevål, Aker, Diakonhjemmet og Lovisenberg). Den planmessige forutsetningen er at 
område Øst (Ahus) overtar lokal- og områdefunksjoner for Follo og Alna med en befolkning 
på 160,000. Dette fører til at opptaksområdene for sykehusene i Sentrum reduseres med om 
lag 25 prosent. For Sentrum innebærer denne reduksjonen i opptaksområde at inntektene 
justeres tilsvarende (eksakt inntekstmessig konsekvens er ikke utredet), følgelig må også 
kostnadene reduseres signifikant.  

En reduksjon av opptaksområdet på 25 prosent innebærer at det ikke er mulig å drive med 
full kapasitet ved alle dagens lokalsykehus. I Sentrum blir det viktig i det videre arbeidet å 
redusere den kapasitet som ikke blir overført til andre sykehusområder.    
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En måte å estimere de økonomiske konsekvensene av dette valget er knyttet til hvilken 
reduksjon i kostnadsstruktur overføringen til Øst muliggjør. Aktiviteten knyttet til en befolkning 
på 160,000 tilsvarer et stort lokalsykehus. Kostnadsreduksjonen dette gir vil således 
representere det potensialet som må reduseres i Sentrum, fratrukket den kapasitet som blir 
overført til andre sykehusområder. Dette potensialet kan deretter søkes realisert gjennom å 
avvikle bygningsmassen og andre faste kostnader innenfor tilgjengelige lokalisasjoner. 

I figuren under er et utvalg sykehus plottet i forhold til driftskostnader og opptaksområder. 
Sykehusene har forskjellige porteføljer av funksjoner og er således ikke direkte 
sammenliknbare med hverandre eller den endringen som foreslås gjennom overføring til Øst. 
Basert på disse sykehusene er det dog mulig å anslå en antatt kostnadsbase på om lag 1,5 
mrd kroner. Dette ligger noe lavere enn Sykehuset Asker og Bærum (SAB) som har et 
opptaksområde som korresponderer med summen av Follo og Alna. Dog har SAB noen flere 
funksjoner (for eksempel en betydelig fødevirksomhet). Estimatet på 1,5 mrd kroner ligger 
tilsvarende noe høyere enn kostnadene til Diakonhjemmet og Lovisenberg. Disse 
sykehusene har mindre opptaksområder og Lovisenberg har heller ikke områdefunksjoner 
som akuttkirurgi. Som en overordnet tilnærming kan man derfor legge til grunn at det i 
Sentrum burde være mulig å redusere kostnadsnivået som følge av overføringen til Øst med 
om lag 1,5 mrd kroner. 
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Sykehuset Telemark HF

Sykehuset Østfold HF

Sørlandet Sykehus HF

Opptaksområde
Tusen personer

Driftskostnader
NOK millioner

Driftskostnader og opptaksområder for utvalgte 
sykehus i Helse Sør-Øst

Kilde: Helse Sør-Øst  

Dette regnestykket kan kompletteres gjennom å ta utgangspunkt i kostnadsbasen ved Aker. 
Ved å isolere kostnadene knyttet til den virksomheten som skal videreføres i Sentrum 
(regionfunksjoner, rus for Oslo, lokalfunksjoner for bydel Bjerke, akuttkirurgi for Bjerke og 
Lovisenberg sektor, regionale funksjoner innen psykiatri) sitter man igjen med den delen av 
kostnadsbasen som er knyttet til virksomheten som skal overføres til Øst. Denne delen vil 
også inneholde et fastkostelement knyttet til drift av sykehuset som lokalisasjon. 

Estimater viser at av Akers totale kostnadsbase på 2,7 mrd kroner er ca 840 mill knyttet til 
funksjoner som blir i Sentrum mens om lag 1,8 mrd er aktivitet som overføres til Ahus eller er 
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knyttet til drift av sykehusets lokalisasjon. Av de 1,8 mrd er det både kostnadselementer som 
er knyttet til den kliniske driften av aktivitetene som overføres og fastkostelementer knyttet til 
drift av Aker som lokalisasjon. En detaljert nedbryting av denne fordelingen er ikke gjort. 
Konklusjonen på denne tilnærmingen forsterker imidlertid konklusjonen fra den ovenstående 
sammenligningen. Totalt sett peker estimatene i retning av at Sentrum bør legge til rette en 
struktur hvor det muliggjøres reduksjon av driftskostnader totalt sett på om lag 1,5 mrd 
kroner justert for kapasitet og kostnader som kan flyttes til Øst.. Dette representerer en stor 
økonomisk utfordring for Sentrum fra 1. januar 2011. 

Igjen presiseres det at regneeksemplene over er ment å illustrere hvilket behov Sentrum har 
for kostnadsreduksjoner. Hvordan dette skal realiseres er her ikke vurdert. 

 

6.2 Arealeffektivisering 
Som følge av redusert aktivitet i Sentrum, må også arealbruken i Sentrum reduseres. Dette 
kan være en kilde til kostnadsuttak. Et grovt anslag indikerer at det i Sentrum bør være 
grunnlag for å redusere den totale arealbruken med om lag 100,000 kvadratmeter (se figur 
under). Dette muliggjøres gjennom overføring av aktivitet ut av Sentrum og gjennom 
arealeffektivisering av eksisterende drift. 

Metodikk

To kilder til 
arealeffektivisering 
inkludert i 
estimatene:

• Flytting av aktivitet fra 
Aker til Ahus

• Kapasitet for 
ytterligere senger i 
Rikshospitalet og 
Ullevål*

Akers forhold mellom 
areal og liggedager 
brukt som 
allokeringsnøkkel:

• Forholdet mellom areal 
og liggedøgn for Aker 
Sinsen er 0.84 
m2/liggedøgn**

* 85 % beleggsprosent antas i disse sengene
** Aker Sinsen har et bruttoareal på 96 900 m2, og hadde i 2007 116 000 liggedøgn 

*** Ullevål skal overføre cirka 4 000 liggedøgn innenfor pediatri til Øst, dette tilsvarer et ytterligere potensial på drøyt 3 000 m2 ved bruk 
av Akers forhold mellom areal og liggedøgn

59
Aker-Ahus
overføring

43
Ledige senger
RH og UUS

102Totalt

Aker-Ahus overføring

• ~70 000 liggedøgn overføres fra 
Aker til Ahus

• Med 0.84 m2/liggedøgn tilsvarer 
dette ~ 59 000 m2

• Resterende aktivitet ved Aker har da 
fått allokert de resterende 40 000 m2

ved Aker

Ledige senger RH og UUS

• RH har tilgjengelig kapasitet til ~110 
senger i dag, og i ytterligere ~15 
dersom deler av pediatrien og 
nevrologien overføres til Vest

• Ullevål har kapasitet til 42 senger***

• 167 senger kan ta ~52 000 
liggedøgn, som tilsvarer ~43 000 m2

Beregninger Areal for effektivisering, m2

Arealeffektivisering
ESTIMATER

 

To kilder til arealeffektivisering inkluderes; flytting av aktivitet fra Aker til Ahus og 
eksisterende ledig kapasitet for flere senger ved Rikshospitalet og Ullevål. Forholdet mellom 
areal og liggedager på Aker brukes som relasjon mellom liggedager og areal. Dette forholdet 
er 0.84 m2/liggedøgn. (Aker hadde i 2007 116 000 liggedøgn og 96 900 m2 BTA) 

Omtrent 70 000 liggedøgn overføres fra Aker til Ahus 1. januar 2011. Med 0.84 m2/liggedøgn 
tilsvarer dette et areal på 59 000 m2.  
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Rikshospitalet og Ullevål har per i dag ledig kapasitet til ~152 senger. Rikshospitalet venter å 
frigjøre ytterligere 15 senger ved overføring av deler av pediatrien og nevrologisk aktivitet til 
Vest. 167 ledige senger tilsvarer et areal på 43 000 m2 (med 85 % beleggsprosent og 0.84 
m2/liggedøgn4). Beregningen tar ikke hensyn til at Rikshospitalet ikke kan redusere areal 
støtterom og kontorarbeidsplasser. Ibruktagelse av alle sengene ved Rikshospitalet krever 
tilførsel av noe areal, da ikke er ledig areal til støtterom og kontorer relatert til de nye 
sengene. Kapasitet for et høyere antall senger ved Rikshospitalet skyldes delvis 
arealprioritering ved bygging, men spesielt at senger er ledig p.g.a. overgang til 
dagbehandling og poliklinikk. 

Totalt utgjør dette et potensial for arealeffektivisering på drøyt 100 000 m2, altså i samme 
størrelsesorden som Akers areal på Sinsen.  

To ytterligere kilder til effektivisering ved kan også nevnes: Ullevål kan i tillegg, med 
begrensede investeringer (~100 millioner kroner), frigjøre plass til ytterligere 35 senger. Med 
forutsetningene brukt over tilsvarer dette 9 000 m2. Videre planlegges en overføring av deler 
av pediatrien til Øst, omtrent 4 000 liggedøgn. Dette bør gi et ytterligere potensial på ~3 000 
m2. 

Det presiseres også her at beregningene over er ment å belyse et potensial for 
arealeffektivisering og hvilke kilder til arealeffektivisering som følger av pågående prosess. 
Mer detaljert plan for arealeffektivisering bør etableres og gjennomføres av det nye 
helseforetaket.   

6.3 Økonomiske konsekvenser av en etablering av lands-, region- 
og områdesykehuset 

Mulig potensial for økonomisk verdiskaping er estimert for klinisk virksomhet, medisinske 
støttefunksjoner og ikke-medisinske støttefunksjoner. Estimatene er basert på fagmiljøenes 
vurderinger og en ”top-down” fastsetting av et antatt realistisk ambisjonsnivå. En detaljert 
tiltaksplan med reviderte gevinstmål bør avklares i neste fase. 

Det samlede økonomiske potensialet ved full samlokalisering er estimert til om lag 800 
millioner kroner i reduserte årlige driftskostnader (eksklusive investeringer og 
omstillingskostnader). Av dette er ~400 identifisert knyttet til den kliniske virksomheten og 
~400 for støttefunksjoner. 

Potensialet er vurdert ut i fra en forutsetning om størst mulig samlokalisering av 
virksomhetene. På kort sikt er det estimert at om lag 300 millioner kroner (eksklusive IKT 
investeringer og omstillingskostnader) kan realiseres gjennom etablering av ett HF og felles 
ledelse, men med virksomhet på flere lokalisasjoner. Det må påpekes at netto gevinster i år 
1 og 2 en av omstillingene vil være begrenset.  

Differansen mellom potensialet på kort sikt og ved full samlokalisering kan gradvis realiseres 
ved funksjonsfordeling og utbygginger for å skape samlokalisert virksomhet på 
fagområdenivå. Det vises i denne sammenheng særlig til at det må utredes muligheter for å 
sikre en tidlig samlokalisering av traumatologien og tilhørende funksjoner ved Ullevål, med 
tilsvarene miljøer på Rikshospitalet. 

 

                                                 
4 Forholdet mellom areal og liggedøgn på Rikshospitalet er høyere enn på Aker. Bruk av Rikshospitalets faktor 
ville dermed gitt et større areal som bør effektiviseres 



 39

Estimat på mulige samordningsgevinster

* Kostnadsbasen er eksklusive kliniske kostnader tilhørende områder som ikke berøres av fusjonen (lokalfunksjoner, 
funksjoner som overføres til Øst og Vest, og område- og regionsfunksjoner uten dublering) 

** Inklusive IMS og stab. Ekskl. avskrivninger, pensjonsavsetning, drift av eiendom og barnehager
*** Samlet potensial, inklusive de kortsiktige potensialet på 300 MNOK.

Kilde: Årsregnskap 2007 UUS og RH, innspill fra RH og UUS, teamanalyse 

4.453Klinisk*

1.371Ikke-klinisk**

2.665
Medisinske
støtte-
funksjoner

8.489Total

Samlede driftskostnader 2007 
med potensial for 
samordningsgevinst

Lang sikt (samlokalisering)***

NOK millioner %

Kort sikt (før samlokalisering)

NOK millioner %

Estimert økonomisk besparelse
(årsrate, ekskl. omstillingskostnader)

~80 ~3

~130 ~3

~90 ~7

~300 -

130-270 5-10

220-450 5-10

15-20

~800 -

210-270

Driftskostnader 2007, NOK millioner ESTIMATER

 

 

Samordningsgevinster klinisk aktivitet er primært knyttet til redusert behov for administrative 
stillinger, redusert behov for antall vaktlag, stordriftsfordeler ved større sengeposter, redusert 
investeringsbehov (unngåelse av dublerte investeringer) og reduserte innkjøpskostnader 
gjennom samordnet innkjøp.  

På kort sikt (før samlokalisering) er gevinstestimatet knyttet til reduksjon av administrasjon 
og ledelse, samlokalisering av noen mindre fagområder, skarpere funksjonsdeling og 
samordningsgevinster innen innkjøp og investeringer.  

Innen medisinske støttefunksjoner er det estimert samordningsgevinster innenfor lab, 
patologi, anestesi/Intensiv og radiologi. Full samlokalisering kan gi betydelige 
kostnadsreduksjoner. På kort sikt kan noen lab-funksjoner samlokaliseres, for eksempel 
HMAS (stamcellehøsting) og immunologi, - og dermed gi noen gevinster. Samling av HMAS 
vil gi en økt kvalitet på tjenesten som leveres, og en viss besparelse knyttet til investering i 
utstyr. Innenfor immunologien kan besparelse skje både på personell og investeringer knyttet 
til utstyr. Fagmiljøene ved Ullevål og Rikshospitalet fremholder at HSØ kan spare betydelige 
ressurser dersom immunologiske labtjenester fra flere sykehus sentraliseres. 

Innen patologi kan noe dublering av funksjoner reduseres ved samordning, selv om de 
patologiske miljøer ved de to sykehusene er noe forskjellige med en høyere andel 
forskningsrettet aktivitet ved Rikshospitalet. Innen anestesi/intensiv er endring i organisering 
og utvidet åpningstid på stuer et viktig premiss, og noen tiltak kan gjøres på kort sikt. Endring 
i organisering etc. kan lettere gjennomføres i en situasjon med fusjon og dertil hørende 
omorganisering. Innen radiologi kan hensiktsmessig organisering på lang sikt skape noen 
samordningsgevinster, men disse er antatt å være begrensede grunnet dagens høye 
ressursutnyttelse. På kort sikt er det mulig å samlokalisere noen funksjoner, for eksempel 
klinisk mammografi. Ett HF reduserer videre behovet for fysisk oversendelse av bilder. Det er 
per i dag juridisk vanskelig med elektronisk overføring av bilder mellom to HF. 
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Innen ikke-medisinske støttefunksjoner (IMS). På kort sikt, ved fortsatt drift på flere 
lokasjoner, kan etableringen av en organisasjon gi samordningsgevinster gjennom redusert 
behov for administrative funksjoner og driftsmessige gevinster ved konsolidering av to IT-
strukturer. Interne service funksjoner (for eksempel renhold og vedlikehold) er i større grad 
avhengig av areal og aktivitetsnivå, men noen funksjoner kan sannsynligvis samkjøres og et 
potensial realiseres. For forvaltning og drift av eiendom vil det være noe 
samordningsgevinster innen prosjektstyring og innkjøp av eksterne tjenester. På lengre sikt 
kan en samlokalisering gi ytterligere samordningsgevinster for alle områder. 
Samordningsgevinster innen IMS mellom RH og UUS utredes nå i detalj i et prosjekt som har 
planlagt leveranse i desember. 

Realisering av samordningsgevinster krever tydelige mål, gode gjennomføringsplaner og tett 
oppfølging. Erfaring fra andre sykehusfusjoner som for eksempel Karolinska og Huddinge, 
viser at det er en potensiell risiko for at gevinster ikke blir realisert og spesielt hvis man ikke 
har høy gjennomføringsevne det første året. 

6.3.1 Investeringer 

De presenterte gevinstestimatene inkluderer ikke omstillingskostnader eller investeringer. På 
kort sikt er investeringsbehovet primært knyttet til IKT, og på lengre sikt til bygg.  

IKT-investeringer: Et samlet sykehus vil ha behov for en samordning av pasient-, 
personaladministrativ- og styrings- (økonomisk-) informasjon. Løsninger for dette må utredes 
videre. Foreløpige anslag på investeringskostnad knyttet til pasientsystemer indikerer et 
investeringsbehov mellom 200 og 450 mill kroner (grovt estimat), avhengig av systembehov 
og valgt løsning. Disse investeringene må avstemmes med IKT-investeringer vedtatt både på 
regionalt nivå og i helseforetakene, for å unngå dublering. For eksempel er personal- og 
lønnssystem planlagt og budsjettert tidligere. Etablering av nytt helseforetak vil kun påvirke 
implementeringsrekkefølgen i regionen. I tillegg må det utredes investeringsbehov knyttet til 
etablering av et felles styringssystem.  

Investering i bygg: Nivået på bygginvesteringene er avhengig av plan for samlokalisering. 
Investeringsbehov kan derfor ikke presenteres før dette er besluttet.  

Andre omstillingskostnader: Ved samlokalisering av fagområder vil det være behov for 
omstillingsmidler til flytting og eventuelt til tilpassing av arealer. Størrelsen på denne 
kostnaden vil være avhengig av hvilke fagområder som skal flyttes, og kan derfor først 
estimeres når dette er besluttet. Endelig vil det være et betydelig personalmessig 
ressursbehov i forbindelse med arbeidet med integrering av organisasjonene. Det vil også 
oppstå kostnader for økt og endret kompetanse og andre konsekvenser i forbindelse med 
bemanningstilpasning. 

6.3.2 Metodikk og forutsetninger lagt til grunn for gevinstestimatene 

Figuren under viser total kostnadsbase for de to sykehusene og hvilke deler av denne som 
inngår i en vurdering av samlet gevinstpotensial. 
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Rikshospitalet (RH) Ullevål (UUS)
Total RH + UUS (ekskl. lokale og 

overførte funksjoner)

3.3161Kliniske
funksjoner

1.5483
Ikke-medisinske
støtte
funksjoner

Total 6.893

Annet 7875

Medisinske
støttefunksj.

1.242

7.122

1416

1.532

3.6052

1.8444

928

5.189

3.392

2.774

12.283

Utgående andel

Note: Driftskostnader eksklusive interne transaksjoner
1. Estimert kostnad tilhørende del av pediatri som overføres til Vest. Inkl. kostnad for Hudavd. på UUS.
2. Estimert kostnad tilhørende lokalfunksjoner eller funksjoner som overføres til andre områder. Ekskl. Hudavd.
3. Inkluderer Intern service og Stab. Inkluderer ordinære avskrivninger og pensjonsavsetning.
4. Inkluderer Administrasjon, UUS Servicesenter og UUS Eiendom. Inkluderer ordinære avskrivninger og pensjonsavsetning.
5. Inkluderer Forskningsavdelinger, Sentrale poster, Konsern
6. Inkluderer Blodbanken

Kilde: Årsregnskap 2007 RH og UUS

Estimat for total kostnadsbase for RH og UUS
Driftskostnader 2007, MNOK

 

 

Estimatene for kliniske samordningsgevinster er estimert på bakgrunn av innspill fra 
fagmiljøene ved sykehusene knyttet til mulige samordningstiltak ved en fusjon, og en ”top-
down”-fastsetting av et antatt realistisk ambisjonsnivå. Verdien av de identifiserte 
samordningstiltakene har deretter blitt estimert (noen av de identifiserte tiltakene må utredes 
mer detaljert før et estimat kan anslås). 

Samlet gevinstpotensial for klinisk aktivitet har blitt estimert ut fra samlet verdi av identifiserte 
tiltak, kombinert med en forventet gjennomsnittlig kostnadsreduksjon av den totale kliniske 
kostnadsbasen som har potensial for samordningsgevinster (se illustrasjon under). Denne 
kostnadsbasen har blitt beregnet ved å estimere og trekke fra kostnader tilhørende 
funksjoner som ikke skal inngå i det nye integrerte sykehuset (lokale funksjoner, funksjoner 
som overføres til andre områder) og kostnader tilhørende fagområder som ikke direkte 
berøres av samordningen (fag uten dublering). 
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417

31491

3.605

Total UUS1

1.641

Lokale eller 
utgående
funksjoner
UUS2

3.311

Total RH Lokale eller 
utgående
funksjoner
RH3

5.184

Total UUS+RH
Region- og 
område

Fag som ikke 
berøres
direkte av 
samordning 
(UUS)4

Fag som ikke 
berøres
direkte av 
samordning 
(RH)5

4.453

Kostnads-
base for
samordnings-
gevinster

1. Total kostnad i kliniske divisjoner, eksklusive ~20 MNOK for Hud som er overført til RH:s kostnadsbase
2. Inkluderte fagområder: Psykiatri (858), Senter for Psykisk helse (224), estimat av lokal andel på øvrige funksjoner
3. Estimert andel av Barneklinikken som overføres til Vest (~30%). Andre evt lokalfunksjoner er ikke estimert.
4. Øye (168), Geriatri (område/regionsfunksjoner: 21), Akuttmedisin (125)
5. Revmatologi (59), ØNH (150), Lipid (6), Hud (82), Behandlingsreiser (120)

Kilde: Årsregnskap RH og UUS 2007, innspill fra RH og UUS, teamanalyse

Estimat av total klinisk kostnadsbase som har 
potensial for samordningsgevinster
Driftskostnader 2007, MNOK

 

 

Estimatene innenfor støttefunksjoner er basert på intervjuer med divisjonssjefer for ulike 
støttefunksjoner og en ”top-down”-fastsetting av et antatt realistisk ambisjonsnivå. Estimert 
samordningsgevinst har deretter blitt estimert for hver funksjon. I den totale kostnadsbasen 
for IMS har kostnader tilhørende ordinære avskrivninger, pensjonsavsetning, eiendom og 
barnehager blitt trukket fra total kostnad. 

Det estimerte gevinstpotensialet utgår fra dagens aktivitetsnivå, og tar ikke hensyn til 
utvikling i aktivitetsnivå. 

6.3.3 Vurderinger av ytterligere potensial for økonomiske 
samordningsgevinster på kort og mellomlang sikt 

Det økonomiske gevinstpotensialet er estimert på bakgrunn av innspill fra fagmiljøene ved 
sykehusene knyttet til hva en samordning kan gi av effektiviseringsmuligheter. Disse 
innspillene er gitt med utgangspunkt i dagens driftssituasjon og uten at det har vært lagt til 
grunn en modell for fremtidig organisering og drift av virksomheten. 

Det er grunn til å anta at et ytterligere potensial for gevinster kan være mulig å identifisere på 
det tidspunkt en tydelig retning er bestemt. Beslutning om fremtidig organisering og en 
klarere definisjon av målbildet, herunder lokalisasjon, vil bidra til dette. Dette gjelder også 
støttefunksjoner som i stor grad er avhengige av hvordan de kliniske funksjonene 
organiseres og lokaliseres. 

I tillegg er det en rekke faktorer som ikke har vært vurdert i arbeidet men som kan gi et større 
grunnlag for gevinstidentifisering. Dette inkluderer: 

 En fusjon er en prosess som bryter opp etablerte organisatoriske forhold som gjør det 
mulig å gjennomføre tiltak som tidligere ikke har vært mulig å gjennomføre 
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 En fusjon muliggjør rekruttering av de beste lederne fra begge organisasjonene 

 Et tydelig krav om økonomisk effektivisering gir et mer målrettet og ambisiøst arbeid 
med å identifisere tiltak 

 Samorganisering av enheter gir grunnlag for å innføre nye former for 
driftsorganisering basert på intern og ekstern beste praksis. Dette innebærer for 
eksempel organisering av pasientsløyfer, arealeffektivisering, bemannings-
planlegging, administrative rutiner, med mer. Særlig vil slike faktorer være viktig når 
de innebærer strukturelle endringer som går på tvers av etablerte organisatoriske 
enheter og slik sett gir grunnlag for tiltak som ikke tidligere har vært mulig å vurdere. 
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7 Lokalisering av aktivitetene 
Det vil i mange år fremover være aktivitet ved de fleste av dagens lokalisasjoner. Samtidig vil 
overføring av aktivitet til Ahus innebære et lavere aktivitetsnivå i Sentrum, noe som gir et 
betydelig potensial for arealeffektivisering i Oslo, som beskrevet i kapitlet om økonomiske 
konsekvenser. Videre vil full samlokalisering av regionsfunksjonene i sentrum sannsynligvis 
kreve nybygg. Det er behov for avklaring av hvor eventuelle investeringer i nybygg skal 
kanaliseres, samt av hvor arealeffektivisering bør skje.  

Temaet lokalisering er et av de mest krevende relatert til fusjon og samling av virksomheter. 
En kontinuerlig debatt rundt dette absorberer mye ressurser og energi fra organisasjonen og 
vil kunne avspore arbeidet relatert til integrering av virksomheten og verdiskapning. I verste 
fall vil en uavklart situasjon rundt lokalisering kunne lede til en polarisering av organisasjonen 
og en forsterkning og sementering av eksisterende kulturer, i en situasjon der fokus burde 
være på integrering og en felles visjon. Det er derfor viktig å avklare et målbilde for fremtidig 
hovedlokalisasjon for lands-, regions- og områdesykehuset.  

Når det gjelder lokalisering av det offentlige lokalsykehuset, må dette avklares i god tid før 
Ahus overtar ansvaret for deler av opptaksområdet til dagens Aker sykehus.   

7.1 Lokalisering av lands-, regions- og områdesykehuset 
Det er en målsetning at mest mulig av aktivitetene til lands-, region- og områdesykehuset på 
sikt skal samles på én lokalisasjon. I overskuelig fremtid vil sykehuset imidlertid ha betydelig 
aktivitet både i Kirkeveien, på Montebello og på Gaustad. Gitt Helse Sør-Østs begrensede 
investeringsmidler, er en investering for samling av all aktivitet utenfor rammene av hva som 
er mulig å se for seg i løpet av de nærmeste årene. Det er imidlertid viktig at de eventuelle 
investeringer som faktisk vil gjøres i tiden fremover, kanaliseres i retning av en ønsket 
hovedlokalisasjon. For eksempel vil en mer begrenset utbygging sannsynligvis kunne 
muliggjøre samlokalisering av de fleste regionsfunksjoner og dermed bidra til realisering av 
en betydelig del av gevinstene relatert til en fusjon.  

Ved anbefaling om ønsket hovedlokalisasjon og kanalisering av investeringsmidler har 
følgende kriterier vært avgjørende:  

 Som hovedlokalisasjon velges den lokalisasjonen som muliggjør raskest mulig 
samling av en størst mulig andel av lands- og regionfunksjoner i Oslo for derigjennom 
å raskest mulig realisere gevinster relatert til de foreslåtte endringene i Oslo. 

 Som hovedlokalisasjon velges den lokalisasjon som muliggjør best mulig utnyttelse 
av dagens nye bygg.  

 Som hovedlokalisasjon velges den lokalisasjon som RHF kan finansiere innenfor 
tildelte rammer  

 Valgt hovedlokalisasjon bør ha mulighet for videre utbygging, slik at det på sikt kan 
være mulig å samle mest mulig av universitetssykehusets aktivitet på ett sted.  

7.1.1 Videre utbygningspotensial 

Det første som må avklares er hvorvidt det er mulig å gjennomføre en full samlokalisering på 
lang sikt. Det har i høringsperioden blitt foretatt vurderinger av hvorvidt det både i Kirkeveien 
og på Gaustad vil være mulig med en utbygging som på sikt kan ha plass til all aktivitet for 
lands-, region- og områdesykehuset. Konklusjonen fra utredningen er at både Kirkeveien og 
Gaustad muliggjør fysisk samling av hele sykehuset. I rapporten fra arealgruppen heter det 
(s. 11): 
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Utredningen viser at det kan etableres et samlet sykehus med alle funksjoner enten på Gaustad, med en 
videre utbygging av Rikshospitalet, eller ved en videre utbygging av Ullevål Universitetssykehus i 
Kirkeveien. 

Det knytter seg dog usikkerhet til følger av landsverneplanen og reguleringsmessige forhold. 
Landsverneplanen kan vesentlig redusere mulighet for videreutvikling på begge 
lokalisasjoner. Risiko knyttet til nødvendig omregulering anses høyere på Gaustad enn i 
Kirkeveien, men utbygning i Kirkeveien fordrer også endringer i gjeldende reguleringsplan.  

Forutsatt at forhold knyttet til regulering og verning håndteres, må alternativene vurderes på 
de andre kriterier enn videre utbyggingspotensial. 

7.1.2 Raskest mulig samling av lands- og regionfunksjoner og effektiv 
bruk av eksisterende bygg5 

To alternativer har vært vurdert:  

 Tidlig samlokalisering av lands- og regionfunksjoner på Gaustad 

 Tidlig samlokalisering av lands- og regionfunksjoner i Kirkeveien 

Under følger en vurdering av begge, et regneeksempel for å illustrere noen sentrale poenger, 
samt en oppsummerende konklusjon.  

 

Tidlig samlokalisering av lands- og regionfunksjoner på Gaustad:  
Anlegget på Gaustad huser allerede flertallet av lands- og regionfunksjoner. Dersom man 
legger til rette for å samle traumatologien med tilhørende regionfunksjoner fra Kirkeveien på 
Gaustad, vil svært mange av fagområdene med dublerte regionfunksjoner samles. Dette 
inkluderer nevrokirurgi, thoraxkirurgi, intervensjonsradiologi, avansert gastrokirurgi med mer.  

Det er i fase III estimert at en flytting av traumatologi og tilhørende regionfunksjoner 
innebærer en flytting av i overkant av 70 000 liggedøgn fra Kirkeveien (basert på 
gjennomgang med ressurspersoner og vurdering fra Ullevål).6 Dersom enkelte utvalgte 
funksjoner samtidig flyttes fra Gaustad til Kirkeveien, kan utbyggingsbehovet begrenses noe, 
og totalt utbyggingsbehov estimeres til i overkant av 40 000 kvadratmeter.  

Videre er infrastrukturen på Gaustad relativt ny og er bygget med tanke på høyspesialisert 
sykehusvirksomhet og avansert kirurgi. I henhold til tilstandsvurderinger gjort av Multiconsult 
2006-2007 har Gaustad over 166,000 m2 av god teknisk tilstandsgrad7. En samling av lands- 
og regionfunksjoner her vil sikre en fortsatt god utnyttelse av denne bygningsmassen. Til 
sammenlikning vurderes Kirkeveien å ha om lag 50,000 m2 av høy teknisk standard, fordelt 
på KIS-senteret (17’ m2), barnesenteret (15’ m2), sentralblokken (11’ m2) og hotellet (8’ m2). 

 

Tidlig samlokalisering av lands- og regionfunksjoner i Kirkeveien:  
I et scenario hvor man søker en tidlig samlokalisering av lands- og regionfunksjoner i 
Kirkeveien, må en svært stor del av aktiviteten på Gaustad flyttes. Hvis man starter med 
funksjoner som kobles til multitraume, vil dette medføre flytting av store deler av 
Rikshospitalets Nevroklinikk, Hjerte- og Lungeklinikk, Kirurgisk klinikk og virksomhet relatert 
til ortopedi og plastikkirurgi. Mange av lands- og regionfunksjonene på Rikshospitalet er 
imidlertid tett knyttet til sykehusets transplantasjonsvirksomhet, og på samme måte som for 

                                                 
5 Det presiseres at lokaliseringsgruppen ikke har vurdert en stegvis utbygning og samlokalisering 
6 Merk at dette anslaget er gjort “top-down” og ikke basert på en detaljert analyse av aktivitetene ved sykehuset. 
7 Tekniske mellometasjer (30 000 m2) og universitetsfunksjoner (32 000 m2) kommer i tillegg 
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multitraume er transplantasjonsvirksomheten tett sammenvevd på tvers av funksjoner. 
Transplantasjonsvirksomheten kan dermed ikke brytes opp og må flyttes som helhet. En 
samlokalisering i Kirkeveien betyr da at man må flytte både alle lands- og regionfunksjoner 
som er knyttet til transplantasjonsvirksomheten og alle lands- og regionfunksjoner som 
kobles til traumatologien (det er for øvrig et overlapp her). Et grovt anslag (basert på innspill 
fra Rikshospitalet) indikerer at totalt sett kan det dreie seg om at så mye som tre fjerdedeler 
av aktiviteten på Gaustad vil måtte flyttes, eller 120 000 av totalt 160 000 liggedøgn.8 

Med utgangspunkt i vurderingen av tilgjengelig areal av god tilstandsgrad i Kirkeveien (som 
beskrevet over) er det sannsynlig at det i dette scenariet vil måtte bygges nytt for den 
virksomheten som kommer fra Gaustad, noe som vil kreve betydelige investeringer. Dersom 
aktiviteten relatert til 120 000 liggedøgn skal flyttes inn i nybygg i Kirkeveien, medfører dette 
et utbyggingsbehov på nærmere 100 000 m2 klinisk areal. I tillegg kommer areal til tekniske 
mellometasjer og eventuelt areal til forskning og undervisning.  

I dette scenariet er det videre slik at Gaustad tømmes for store deler av dagens virksomhet. 
Skal den relativt nye infrastrukturen utnyttes, betyr det at Gaustad må fylles opp igjen med 
annen aktivitet. Dette betyr igjen at 120 000 liggedøgn annen/ny aktivitet må flyttes til 
Gaustad. To problemstillinger er identifisert relatert til dette:  

 En slik operasjon vil medføre en svært stor samtidig flytte/bytte-operasjon (i praksis 
skal virksomhet tilsvarende to store sykehus bytte plass). Dette vil være en kompleks 
operasjon som medfører ikke ubetydelig risiko og driftsmessige utfordringer.  

 Virksomheten som vil flytte inn på Gaustad vil i hovedsak være virksomhet som ikke 
vil kunne dra nytte av den tekniske infrastrukturen som ligger i byggene på Gaustad. 
Gaustad ble bygget med tanke på kirurgi og høyspesialisert virksomhet, mens mye av 
den virksomheten som overføres i dette scenariet inn vil ha et annet fokus (gjelder 
dog ikke dersom hele funksjoner inklusive regionsoppgaver legges til Gaustad, 
eksempelvis kvinne/barn).  

Samlet vurderes derfor at dette scenariet har tre utfordringer:  

 En stor investering er nødvendig for å oppnå rask samlokalisering av lands- og 
regionfunksjoner, siden et stor del av Rikshospitalets virksomhet må flyttes til 
Kirkeveien. 

 En stor flytte/bytteoperajson er nødvendig for å fylle opp igjen Gaustad.  

 Ny aktivitet på Gaustad vil ikke kunne dra nytte i samme grad som i dag av den 
relativt avanserte infrastrukturen i byggene. 

Dette scenariet ville vært nødvendig dersom det ikke hadde vært mulig å velge Gaustad som 
fremtidig hovedlokalisasjon. Imidlertid er lokaliseringsgruppens konklusjon (beskrevet over) 
at begge anleggene muliggjør en fremtidig samling av aktiviteten og slik sett kan vurderes 
som mulige hovedlokalisasjoner. Dermed vil investeringsrammene og kravet om å utnytte 
den beste bygningsmassen optimalt vanskeliggjøre en løsning med Kirkeveien som 
hovedlokasjon. 

 

Et regneeksempel som illustrerer sentrale poeng 
Avveiningene i avsnittene over illustreres med et regneeksempel utarbeidet av McKinsey. 
Dette sammenligner to alternativer: 

                                                 
8 Merk at dette anslaget er gjort “top-down” og ikke basert på en detaljert analyse av aktivitetene ved sykehuset. 
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(a) Tidlig samlokalisering av lands- og regionfunksjoner på Gaustad: traumatologi og 
tilhørende regionfunksjoner flytter fra Kirkeveien til Gaustad før en senere full 
samlokalisering av hele lands-, region-, og områdesykehuset på Gaustad. 

(b) Tidlig samlokalisering av lands- og regionfunksjoner i Kirkeveien: store deler av 
aktiviteten på Gaustad flyttes til Kirkeveien for å der samlokalisere traumatologi, 
transplantasjonsvirksomhet og alle tilhørende lands- og regionfunksjoner, før en 
senere full samlokalisering i Kirkeveien. 

Alternativene forutsettes å muliggjøre realisering av gevinster av samme størrelse.  

De beregningstekniske forutsetningene for eksempelet er som følger:  

 For alternativ (a) er det grovt anslått at 72 000 av Ullevåls liggedøgn er nært knyttet til 
multitraume og må flyttes til Gaustad dersom multitraume flyttes så raskt som mulig.  

 For alternativ (b) antas at ¾ av aktiviteten på Rikshospitalet Gaustad må flyttes til 
Kirkeveien for å oppnå samme samlokaliseringsgevinst som for alternativ (a). Det er 
lagt til grunn at kvinne, revmatologi, hud samt ØNH ikke må flyttes. 

 Første flytting skjer i 2015, hvor en begrenset utbygging ferdigstilles for å 
samlokalisere visse regionsfunksjoner. I 2030 samlokaliseres resten av aktiviteten. 

 Oppgradering av Kirkeveiens bygningsmasse tilsvarende dagens 
vedlikeholdsetterslep på 1,75 mrd kr gjennomføres i begge alternativer, da begge 
alternativer forutsetter videre drift i Kirkeveien frem til 2030.  

 Lokaliseringsgruppen har estimert et fremtidig behov for oppgradering/ombygging i 
bygg som videreføres ved full samlokalisering til 4 mrd i Kirkeveien og 1,1 mrd ved 
Gaustad. Beløpet for Kirkeveien er overlappende med dagens vedlikeholdsetterslep, 
slik at resterende ombygningskostnad blir 4-1,7=2,3 mrd kr. Kostnad for 
oppgraderingen av lokalisasjonen som videreføres legges i 2030 i begge alternativer. 

 I (a) avhendes Kirkeveien i 2030 for 3,2 mrd 2007-kr, i (b) avhendes Gaustad i 2030 
for 1,4 mrd 2007-kroner, dersom ikke aktivitet knyttet til Det offentlige lokalsykehuset 
er lagt til lokalisasjonen. 

 Andre lokalisasjoner enn Gaustad og Kirkeveien er holdt utenfor betraktningene. 

 Volum av aktivitetsflytting er grovt beregnet og illustrert i bildet under. Liggedøgn i 
2007 er benyttet som dimensjonerende faktor.  
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Side 1

Aktivitetsoverføring 
Tusen liggedøgn 

ESTIMATER

189
160

Gaustad Kirkevn1

3 Ullevåls mest spesialiserte aktivitet blir værende i Kirkeveien, og denne antas å disponere det beste arealet som allerede eksisterer  

Liggedøgn 2007

Alternativ (a) – Gaustad velges som fremtidig lokalisasjon

Alternativ (b) – Kirkeveien velges som fremtidig lokalisasjon

137
212

KirkevnGaustad

Fordeling etter 2015:

• 72 000 liggedøgn flyttes til Gaustad fra Kirkeveien

• For å begrense utbygningsbehovet flyttes enkelte 
funksjoner fra Gaustad til Kirkeveien, totalt 20 000 
lgd

Fordeling etter 2030:

• Resterende aktivitet fra Kirkeveien på
lands, region og områdenivå flyttes til 
Gaustad for å oppnå samlokalisering

349

0

Gaustad Kirkevn2

Fordeling etter 2015:

• 120 000 liggedøgn flyttes fra Gaustad til Kirkevn. 
Det antas at disse ikke kan flytte inn i eksisterende 
bygningsmasse i Kirkevn3

• 117 000 liggedøgn flyttes fra Kirkevn til Gaustad 
for å utnytte bygningsmassen der

Fordeling etter 2030:

• Resterende aktivitet fra Gaustad flyttes 
til Kirkeveien for å oppnå
samlokalisering

• Aktivitet midlertidig flyttet fra Kirkevn til 
Gaustad flyttes tilbake og inn i 
eksisterende bygg som er pusset opp

309

157

Gaustad Kirkevn

349

KirkevnGaustad

1 Det er anslått at 189 000 av liggedøgnene på Ullevål vil gå til land, region og områdesykehuset
2 Merk at dette kun er aktivitet tilknyttet LRO-sykehuset. Kirkeveien kan allikevel ha aktivitet tilknyttet Storbysykehuset. Avhending vil da naturlig nok ikke skje

REGNEEKSEMPEL

 

 

Den største investeringsmessige forskjellen mellom alternativene er at (b) på kort sikt krever 
en langt høyere investering enn (a). Dette fordi en større del av aktiviteten ved Gaustad 
flyttes til Kirkeveien i (b) enn fra Kirkeveien til Gaustad i (a). Som nevnt tidligere krever 
alternativ (b) også en utstrakt og ressurskrevende flytte/bytteaktivitet i tillegg til at 
infrastrukturen på Gaustad ikke vil bli utnyttet fullt ut. Utbygningskostnad i alternativ (a) og (b) 
er vist i bildet under i 2007-kroner. 
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Side 2

Investeringsbehov
Mrd kr; 2007 verdier

ESTIMATER

Alternativ (a) – Gaustad velges som fremtidig lokalisasjon1

Alternativ (b) – Kirkeveien velges som fremtidig lokalisasjon*

Utbygging

3,31

2015:

• 42 000 m2 bygges2

• Kostnad inkluderer 500 mill 
kr for etablering av 
traumemottak og flytting av 
teknisk sentral

2030:

3,20

1,17

7,40

AvhendingUtbygging Ombygning

2015: 2030:
6,48

Utbygging

1,40
2,322,16

AvhendingUtbygging Ombygning
3

Inntekt

Investering

Neste 8 år:

• Som estimert av 
Muliticonsult/HSØ

Neste 8 år:

1,75

Utbedring 
av etterslep 
i Kirkeveien

Utbedring 
av etterslep 
i Kirkeveien

1,75

• Som estimert av 
Multiconsult/HSØ

• 97 000 m2 bygges

• 75 % av aktiviteten på
Gaustad flyttes til Kirkevn

• 32 000 m2 bygges  

• Gaustad avhendes

• 110 000 m2 bygges

• Visjon om samlokalisering mellom RH Gaustad 
og Ullevål oppnås på Gaustad

• Kirkeveien avhendes4

1 Total utbyggingskostnad blir høyere i alternativ (a) enn alternativ (b) da man i (a) bygger nytt for hele aktivitetsvolumet som i dag er i Kirkeveien, mens man i (b) 
bygger nytt for det lavere aktivitetsvolumet som i dag er på Gaustad

2 Beregnet basert på netto overføring av 52 000 liggedøgn, 85 % beleggsprosent og 250 m2 per seng
3 117 000 liggedøgn som ble flyttet fra Kirkeveien til Gaustad i 2015 for å utnytte gode bygg på Gaustad flyttes tilbake og flytter inn i eksisterende bygg som er 

pusset opp
4 Dersom ikke Storbysykehuset er lokalisert i Kirkeveien

Visjon om 
samlokalisering 
mellom RH Gaustad 
og Ullevål oppnås i 
Kirkeveien

Visjon om 
samlokalisering mellom 
RH Gaustad og Ullevål 
oppnås på Gaustad

REGNEEKSEMPEL

 

 

7.1.3 Oppsummering og konklusjon 

Basert på resonnementene over, samt Helse Sør-Østs begrensede investeringsmuligheter 
og kravet om best mulig utnyttelse av eksisterende bygningsmasse, er konklusjonen at det 
vil være hovedlokalisasjon på Gaustad som muliggjør en raskest mulig samlokalisering av 
størstedelen av lands- og regionfunksjonene. Dette alternativet vil raskest mulig gi 
pasientene økt kvalitet i høyspesialisert medisinsk behandling. Den langsiktige visjonen bør 
dermed være fremtidig samlokalisering gjennom en eventuell videre utbygging mot Gaustad. 
Denne forutsetningen bør også legges til grunn for det videre arbeidet med funksjons- og 
oppgavedeling mellom lokalisasjonene i Oslo.  

Basert på de gjennomførte utredningene i lokaliseringsgruppens erkjenner man allikevel at 
tomten i Kirkeveien har en høy verdi gjennom sin sentrale beliggenhet og potensial for videre 
utbygging. Dette bør hensyntas i vurdering av lokalisasjon for det offentlige lokalsykehuset. 

Det tas forbehold om at behandlingen av landverneplanen eller reguleringsmessige forhold 
ikke fører til at utbyggingsmulighetene vesentlig forringes. 

 

7.2 Lokalisering av det offentlige lokalsykehuset 
Fremtidig lokalisering av det offentlige lokalsykehuset har vært vurdert på et meget overordet 
nivå, og det er ikke trukket en konklusjon. Alternativene som har vært vurdert, er fremtidig 
lokalisering enten på Sinsen eller i Kirkeveien. Det er i gangsatt et arbeid for å vurdere 
bygningsmassen og tomten på Sinsen, som ikke er sluttført (sluttføres i desember). De 
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foreløpige vurderingen har vært gjort ut i fra nåværende kunnskap om bygningsmasse. I 
tillegg kommer faglige vurderinger.  

Ledelsen for det nye HF’et må gis i oppdrag å konkludere når det gjelder hovedlokalisasjon 
for det offentlige lokalsykehuset, Konklusjonen må komme tidsnok til at en optimal 
planlegging i forhold til Ahus sin overtakelse av opptaksområde kan foretas. 

7.3 Vurderinger av lokalisering fra høringssvarene 
Lokalisering av virksomheten både på kort og lang sikt er en av de mest sensitive problem-
stillingene, både politisk, i forhold til ansatte og befolkningen generelt. Samtidig er dette et 
spørsmål som har grunnleggende betydning for evnen til å realisere både faglige og 
økonomiske gevinster, så vel som faktisk gjennomføring av endringene. Sentrumsforetakene 
har gjennom sine høringer gitt uttalelser om lokalisering som delvis gjengis her. 

Ullevål uttaler følgende (s.10-11): 

På lang sikt (i 2020-2050-perspektivet) bør HSØ vurdere å samle hele det offentlige foretaket ett sted. 
Økende grad av samhandling mellom nivåer, stordriftsfordeler og medisinske utviklingstrekk kan tale for 
et slikt målbilde. Dette inkluderer en økende individualisert behandling av hyppige tilstander basert på 
avansert teknologi. Etter Ullevåls syn er det kun Ullevål-tomten som kan gi tilstrekkelig areal til en slik 
samlokalisering, og dersom man ønsker å holde denne muligheten åpen, må det få konsekvenser for 
tenkning og investeringer allerede i dag. 

(…) 

Ullevål tillater seg å understreke at området i Kirkeveien er stort nok til å gi plass for lands-og 
regionoppgaver, områdeoppgaver og også lokalsykehusoppgaver. I tillegg er det plass til storbylegevakt 
og et moderne bygg for psykiatri og rus. På området er det også plass til lokaler for forskning, 
undervisning og viktige samarbeidspartnere. Ullevål kjenner ikke til noe annet område med samme 
sentrale lokalisering som kan gi rom for en slik helhetlig løsning 

Rikshospitalet uttaler at modell 1 anbefales under følgene forutsetning om lokalisering (s. 3) 

Mest mulig geografisk samling ved Rikshospitalet på Gaustad, med fortsatt god utnyttelse av 
eksisterende moderne bygningsmasse, og en tett integrasjon med ulike universitetsmiljøer og 
forskningsmiljøet i Gaustadbekkdalen. 

Aker legger i sin høringsuttalelse til grunn en modell med et lands-, region- og 
områdesykehus og ett ”Storbysykehus” som en videreføring av Aker. Uttalelsen er imidlertid 
ikke eksplisitt på hvor dette bør lokaliseres. 

Som disse sitatene viser er det ikke enighet blant de involverte sykehusene om hvilken 
lokaliseringsmodell som er ønsket.  
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8 Foretaksstruktur i Sentrum 
I dette kapitlet vurderes alternativer for organisering av foretaksstrukturen i sentrum. Først 
refereres synspunktene fra de tre offentlige sentrumsforetakene slik disse har vurdert 
spørsmålet i høringsprosessen. Deretter gjennomgås argumenter for de ulike modellene. 

8.1 Vurderinger av foretaksstruktur fra høringssvarene  
I høringssvarene fra Sentrumsforetakene er det gitt uttrykk for ulike vurderinger av hvilken 
styringsmodell, og dermed foretaksstruktur, som anbefales.  

Aker peker i sin uttalelse på at modell 1 er ønsket og går inn for en styringsmodell med to 
helseforetak i Sentrum. Aker begrunner dette slik (s. 5-6): 

Styret mener at en bør legge modell 1 til grunn for organisering av sykehusområde Sentrum. Modell 2 vil 
i praksis lett bli en videreføring av dagens sykehusstruktur og vil ikke i tilstrekkelig grad bidra til å møte 
utfordringene som ligger i oppdraget for hele prosessen.  

Konkretiseringen av modell 1 bør bygge på en todeling primært basert på hovedskillet lokalfunksjoner og 
regionfunksjoner. En hensiktsmessig plassering av områdeoppgaver i denne todelingen må gjøres i 
samråd med fagmiljøene. Dette bør vurderes konkret fra fagområde til fagområde innen somatikken. En 
nyansering av dette vil også bety at Oslo får en mer parallell struktur til de andre sykehusområdene der 
område- og lokalsykehusfunksjonen er samlet i ett foretak (f.eks. Ahus som er tiltenkt tre av Oslos 
bydeler), mens region- og landsfunksjonene ligger utenfor eget foretak. LEON-prinsippet og hensynet til 
likeverdig tilbud til pasientene uansett hvor de bor, tilsier også en slik løsning. 

En modell med ett offentlig foretak for lokalsykehus i Sentrum gir en løsning der dette foretaket også kan 
sammenlignes med andre. Det innebærer at det nåværende Rikshospitalet og Ullevål 
universitetssykehus vil være i førersetet for utvikling av det framtidige sykehuset som skal dekke region- 
og landsfunksjoner, mens Aker universitetssykehus skal ha utvikling av område/lokalsykehuset i 
Sentrum. Mye taler for at denne løsningen for Sentrum vil gi de laveste investerings- og 
omstillingskostnadene for å nå de overordnede målene. Denne løsningen vil også være den beste med 
hensyn til å bevare den samlede utdanningskapasiteten for medisinske spesialiseringer i Oslo – noe som 
er av stor betydning for hele regionen og for landet. Modell 1 anbefales lagt til grunn. Den tilsier en 
organisering med to separate helseforetak – ett med fokus på lands- og regionfunksjoner og ett med 
fokus på lokalsykehus- og områdefunksjoner. 

Det bærende organisatoriske prinsipp i Oslo bør være å få til tydelige separate fokus på utvikling av 
visjonen for henholdsvis lands-/regionfunksjon og lokalsykehusfunksjon. En tydelig deling i to foretak 
med ulike fokus og produksjonsinnretninger vil være det som gir grunnlag for den beste driftsstyring og 
samhandling. Et sterkt offentlig lokalsykehus i Oslo er viktig for å møte Oslos helseutfordringer. 
Behovene for samarbeid mellom de to helseforetakene MÅ løses gjennom egnede samarbeidsmodeller 
(på samme måte som samarbeidet mellom lands-/regionsykehuset og andre lokalsykehusbaserte 
foretak). En sammenslåing i ett, meget stort foretak i Oslo vil dessuten kunne gi en størrelse som både 
reduserer tilhørigheten for ansatte og som kan mobilisere mange krefter som reduserer styringsevnen 
framfor å styrke den. En todeling vil sikre Oslos befolkning et sykehus med det ene oppdraget å levere 
sykehustjenester til lokalbefolkningen – der alle ressursene skal gå til dette oppdraget, og ikke forvaltes 
og fordeles samtidig mellom det tilbudet flertallet av pasientene behøver og høyspesialiserte fag rettet 
mot mer avgrensede pasientgrupper som i betydelig grad ikke kommer fra Sentrum. 

 

Også Rikshospitalet går inn for en modell hvor Sentrum organiseres i to foretak. I 
høringsuttalelsen heter det (s. 21-22): 

Når det gjelder relasjonen mellom lands-, region- og områdesykehuset og det offentlige lokalsykehuset i 
Sentrum er det flere muligheter. En mulig løsning vil være en organisatorisk samling i ett helseforetak. I 
praksis vil det innbære at lokalsykehuset blir en divisjon i helseforetaket. Fordelene ved en slik løsning vil 
trolig først og fremst være for forskningen, ved at sykehuset i egen organisasjon har en bredere 
pasienttilgang. På den annen side har ikke dagens mer spesialiserte sykehusstruktur hindret at både 
Rikshospitalet og Radiumhospitalet har kunne etablere seg som nasjonalt ledende på mange 
forskningsfelt. Rikshospitalet HF har i dag et utstrakt forskningssamarbeid med lokal-/sentralsykehus i 
Helse Sør-Øst. 
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Ulempene med å etablere et slik større helseforetak i Sentrum vil etter Rikshospitalet HFs vurdering 
imidlertid være større enn gevinstene. Kontrollspennet for sykehusledelsen vil øke ytterligere, først og 
fremst på den faglige siden. Sykehusledelsen må både fokusere på å organisere en virksomhet som skal 
være konkurransedyktig internasjonalt (det spissede nasjonale sykehuset) og samtidig ivareta 
samordning i grensesnittet mot primærhelsetjenesten og kommunene. De fordelene som på sikt oppnås 
ved fysisk samlokalisering av hoveddelen av virksomheten vil heller ikke realiseres ved et slikt stort 
helseforetak. Det må videre forventes at lokalsykehuset faglig blir styrt fra de respektive enhetene i det 
større sykehuset med lands-, flerregionale og regionale funksjoner, og lokalsykehuset vil derfor 
vanskeligere kunne utvikle sin egenart og rolle nettopp som lokalsykehus. Videre vil de deler av 
lokalsykehuspopulasjonen i Oslo som sogner til dette lokalsykehuset kunne få en annen tilgang til 
behandling på et høyere omsorgsnivå enn andre pasienter, noe som vil kunne utfordre LEON-prinsippet. 

Rikshospitalet HF anbefaler derfor at det offentlige lokalsykehuset organiseres som et eget helseforetak 
og ikke planlegges lagt inn i samme helseforetak som sykehuset med lands-, region- og 
områdefunksjonene. Derimot bør det vurderes om det offentlige lokalsykehuset kan gis en mer 
samordnende rolle i forhold til de private lokalsykehusene i sykehusområdet Sentrum. 

 

Ullevål på sin side går inn for en modell med ett foretak i Sentrum. Dette begrunnes ut i fra 
mulighetene for å realisere gevinster (s. 10-11): 

Ullevål har i sitt innspillsnotat av mai 08 gitt sin tilslutning til tenkningen i modell 1 med en felles 
styringsstruktur og organisasjon for område- og regionsfunksjonene. Ullevål ønsker nå en videreutvikling 
av denne modellen med en helhetlig styringsstruktur der alle de offentlige enhetene i område Sentrum 
fusjoneres i ett foretak.  

Et felles foretak vil gi en gjennomgående administrativ og medisinsk faglig ledelse, og vil være i tråd med 
de overordnede føringer for styring av sykehusområdene, som høringsdokumentene fra Helse Sør-Øst 
legger til grunn.  Et felles foretak i Oslo gir også mulighet for større økonomiske gevinstuttak i relasjon til 
antall driftsenheter og til administrasjon og ledelse (stordriftsfordeler). Et felles foretak vil også være 
svært fordelaktig for forskning og utdanning.  

Det bør vurderes om det nye foretaket bør få en sentral rolle i inngåelsen av driftsavtaler med de private 
lokalsykehusene, slik at man sikrer en helhetlig og koordinert modell for Oslos befolkning med høy 
kvalitet og god ressursutnyttelse.  

En slik enhetlig modell vil også gi utfordringer, idet helseforetakets faglige aktivitet blir svært stor og 
bred, styrbarheten blir utfordret og de kulturelle utfordringene kan øke. På den ene siden må man være 
oppmerksom på faren for redusert fokus på nødvendig samordning av de høyspesialiserte tjenestene, på 
den andre siden at lokalsykehusfunksjonen får for lite oppmerksomhet i konkurransen med avanserte 
funksjoner. 

I en totalvurdering mener Ullevål at område Sentrum bør få en enhetlig styringsstruktur med opprettelse 
av et nytt helseforetak oppstått fra tre likeverdige parter. Den nye ledelsen bør etableres raskest mulig 
(umiddelbar prosess) slik at den nye styringsstrukturen blir instrumental i den videre 
omstillingsprosessen. 

 

8.2 Modeller for foretaksstruktur i Sentrum 
I prosessen er det vurdert ett eller to HF i sentrum, og for alternativet ett HF er det vurdert 
enten en konsernmodell eller en holdingmodell.  

Funksjons- og oppgavefordeling, løpende drifts- og utviklingsoppgaver, samt planene for 
lokalisasjonsutvikling og annen omstilling er hovedprioriteter for området Sentrum. Det bør 
etableres en ledelses- og styringsstruktur for område Sentrum som best tilrettelegger for 
gjennomføring av oppsatte prioriteter. Andre hensyn kan også vektlegges i valg av HF-
struktur, herunder vurderinger rundt hvilket ”bilde” som ønskes etablert av det nye området 
og dets enheter, kulturelle aspekter mv. Primært er imidlertid valg av HF-struktur et spørsmål 
om hva som gir den mest effektive styringsstrukturen og størst gjennomføringskraft. 

En styringsmodell med to HF har blitt vurdert å ha følgende fordeler: 

 Åpner for fokuserte agendaer for de to sykehusene; Kvalitet, driftsforbedring, 
budsjettstyring og organisasjons- og medarbeiderutvikling vil være en hovedoppgave. 
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Lands-, region-, og områdesykehuset har viktige lands- og regionsfunksjoner innen 
pasientbehandling og skal videreutvikle sin ledende rolle innen forskning. 
Lokalsykehuset skal utvikle en effektiv samhandling med kommunen og videreutvikle 
tilbudet innen psykiatri og rus. To HF vil bidra til å sikre at det spesifikke for hver av 
de to virksomhetene får tilstrekkelig fokus og ressurser. Ikke minst vil det bidra til å 
sikre at lokalfunksjoner og psykiatri vil få tilstrekkelig fokus og ikke risikerer å bli 
nedprioritert i et HF med svært stor høyspesialisert somatisk virksomhet.  

 Egen struktur for Sentrum kan begrunnes; De avanserte funksjonene er spesielle. Så 
godt som alle regionfunksjoner i Helse Sør-Øst utføres på sykehusene i Sentrum. 
Rikshospitalet i særdeleshet har betydelige landsfunksjoner og står for mesteparten 
av landsfunksjonene i Norge. Sykehusene i Sentrum står videre for mer enn 
halvparten av norsk klinisk forskning, og de står for langt den største delen av 
forskningen i regionen. På grunn av disse forskjellene vil sykehusområde Sentrum 
aldri kunne bli fullt sammenliknbart med de andre sykehusområdene. 

 Reduserer “risikoen” for sammenblanding av aktivitet på tvers av nivå og bidrar til å 
sikre etterlevelse av LEON-prinsippet; I arbeidet med aktivitetsstruktur har det vært et 
mål å samle aktivitet i organisatoriske enheter på en måte som er mest 
hensiktsmessig i forhold til mål om kvalitet og ressurseffektivitet. Dette har ledet til 
modeller der de høyspesialiserte funksjonene konsentreres i størst mulig grad i én 
organisatorisk enhet, og lokalsykehusoppgavene konsentreres i en annen. Region- 
og områdesykehuset skal være Norges spydspiss innen høyspesialisert medisin, vil 
ha som ambisjon å være et internasjonalt ledende forskningsbasert sykehus. 
Lokalsykehuset vil ha viktige oppgaver i forhold til å lage et nært og godt 
lokalsykehustilbud til befolkningen i sitt opptaksområde. Her vil det blant annet være 
kritisk å få til et godt samarbeid med Oslo kommune, og et godt behandlingsopplegg 
for eldre og kronisk syke pasienter.  Ett HF i Sentrum kan skape en struktur som står i 
motsetning til behovet for å sikre godt ledelsesmessig fokus på de særskilte oppgaver 
som ligger til de to sykehusene hver for seg.  

 Reduserer faren for at HF-integrering skal oppleves som en storfusjon på operativt 
nivå; Det er framholdt at etablering av ett HF vil kunne oppleves som at det etableres 
ett storsykehus i Oslo. 

 

En styringsmodell med ett HF er vurdert å gi følgende fordeler: 

 Gir enhetlig omstillingsledelse; Gjennomgangen av de faglige argumenter og 
økonomiske forhold indikerer at omstillingsprosessen i Sentrum vil være en av mest 
sentrale kildene til driftsforbedringer i hele Helse Sør-Øst i perioden 2009-2012. 
Viktige effekter er knyttet til forhold som går på tvers av alle tre av dagens HF. 
Dersom to HF velges vil det således måtte etableres sterke koordineringsmekanismer 
i omstillingsfasen, for eksempel ved styreoverlapp eller en særskilt ”Område Sentrum 
Task Force” utnevnt på RHF-nivå.  

 Tilrettelegger for synergiuttak knyttet til Stor-Oslo; Samarbeid, nettverk, største-bruker 
mekanismer og prosjektorganisasjoner kan gi grunnlag for synergiuttak på 
støttefunksjoner. Erfaringsmessig er imidlertid en enhetlig ledelse viktig for å få ut full 
effekt,  

 Gir større fleksibilitet i videre løsningsutvikling; En hoveddel av beslutningene som 
skal styre omstillingsprosessen i område sentrum forutsettes tatt før utgangen av 
2008. En del forhold er imidlertid ikke endelig utredet. En enhetlig HF-organisering vil 
gi grunnlag for å håndtere disse temaene fortløpende, og for å gjennomføre 
beslutninger og beslutningsprosesser som ikke trenger å hensynta 2 HF.  
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 Integrerer mange avveininger og optimeringstema innen HF-et; I fintilpasningen av 
modellen for område Sentrum vil en rekke tilpasninger måtte gjøres. Ved 2 HF vil 
flere av disse måtte ivaretas ved særskilte mekanismer eller løftes til behandling på 
RHF-nivå, 

 Ett IT- og arbeidsgiverområde; Dagens regelverk setter begrensninger på muligheten 
til å overflytte pasientdata og operative data mellom HF. Tilsvarende er 
arbeidsforholdene knyttet opp mot HFet. Valg av en modell med 2 HF vil dermed 
vanskeliggjøre utvikling av tilpassete modeller i hovedstadområdet,   

 Delvis konsistent med andre områder; I de fleste andre sykehusområdene vil 
løsningsmodellen basere seg på ett HF for området. Dette gir grunnlag for helhetlige 
løsninger for områdets pasienter og for utvikling av bestiller- og 
finansieringsmodellene. Imidlertid er det verdt å påpeke at ett HF i sentrum ikke vil 
gjøre modellen for sentrum lik som de andre områdene, grunnet det store innslaget 
av lands- og regionfunksjoner i Sentrum. 

Ved valg av ett helseforetak kan dette organiseres på ulike måter. Det er viktig å bevare 
fokuserte operative enheter. En slik intern organisering kan være kulturelt noe mindre 
krevende enn en mer integrert aktivitetsorganisering. Sykehusledelsen ved de mer fokuserte 
operative enhetene vil framstå som et mer markant og entydig ledelsesnivå og det vil bli 
bedre tilrettelagt for kultur- og identitetsutvikling og fokus på differensierte oppgaver.  

Samlet sett er det vurdert at ett helseforetak er den beste modellen som følge av behovet for 
en kraftig og enhetlig oppfølging av omstillingsprosessen i område sentrum. Det påpekes 
imidlertid at argumentasjonen for ett HF er sterkt knyttet til omstillingsprosessen i Sentrum. 
Argumentasjonen er derfor gyldig for de neste 3-4 årene.  
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9 Risikovurderinger 
I dette kapitlet gjennomgås identifiserte risiki knyttet til de omstillinger som ligger til grunn for 
Hovedstadsprosessen i sentrum. Først gjennomgås vurderingene til foretak og sykehus i 
sentrum. Deretter gis en samlet gjennomgang og en overordnet vurdering av suksessfaktorer 
for å lykkes med omstillingene, særlig knyttet til det omfattende omstillingsbildet som ligger i 
en integrasjon mellom Ullevål og Rikshospitalet. 

9.1 Risikofaktorer beskrevet i høringsuttalelsene fra foretakene i 
Sentrum 

Foretakene har gjennom prosessen i fase 3 gitt innspill på viktige risikofaktorer knyttet til 
omstillingsprosessen. I det følgende gjengis noen av disse vurderingene slik de kommer til 
uttrykk gjennom foretakenes høringsuttalelser. 

Lovisenberg vektlegger behovet for at det fra sentralt hold legges en klar plan (s. 5): 

Vi vil sterkt understreke behovet for en overordnet handlingsplan med tiltak hvor avhengigheter mellom 
de forskjellige tiltakene er beskrevet. Dette for å unngå at tiltak som er avhengig av andre prosjekter blir 
startet og ikke lar seg gjennomføre. Alle tiltakene må risikovurderes spesielt ift pasientbehandling og 
personell. 

Det er viktig å begynne med å gjennomføre de tiltak som ikke er avhengig av store investeringer i form 
av tilpasninger i bygningsmassen.  

 

Diakonhjemmet fokuserer blant annet på utfordringer knyttet til samling av akuttkirurgi og 
implikasjoner av dette for behandlingslinjene i Sentrum (s. 4) 

Vi vil imidlertid peke på at forslaget om å samle all akutt kirurgi på et felles område/region sykehus 
medfører en stor fare for at de medisinske behandlingslinjene blir splittet opp. Det nye område/region 
sykehuset må i utgangspunktet ha som målsetting å ferdigbehandle den kirurgiske tilstanden og skrive 
pasienten direkte ut til hjemmet eller andre tilbud i kommunehelsetjenesten. Om disse pasientene blir 
overflyttet til medisinsk avdeling på lokalsykehuset uten å være ferdigbehandlet, vil dette kreve kirurgisk 
kompetanse på lokalsykehuset, forsinke behandlingsforløpet og være økonomisk fordyrende. 

 

Aker vektlegger behovet for omstillingsmidler for å kunne gjennomføre endringene og 
realisere ønskede gevinster (s. 8) 

Mange av de økonomiske gevinstene med denne prosessen vil det ta tid før en kan høste. Dessuten 
kommer de som følge av tiltak som har omstillingskostnader av en størrelsesorden som vil merkes på 
driftsbudsjettene både til lokalsykehus og lands-/regionsykehus. For å lykkes med en omfattende 
omstillingsprosess slik den her er beskrevet, kreves derfor at det stilles omstillingsmidler til rådighet slik 
at det ikke tar for lang tid fra investering til gevinster kan tas ut å komme pasientene til gode. 

Foretaket peker også på betydningen av å sikre god planlegging av overføringer av 
funksjoner til andre sykehusområder (s. 9) 

Flytting av ansvarsområde mot sykehusområdene Vest og Øst (Ahus) gir en viktig ramme for å frigi 
kapasitet i Sentrum og dermed gjennomføre funksjons- og oppgavefordeling – inkl tiltak som for fullt 
etablerer Storbysykehuset. I arbeidet videre blir det derfor svært viktig å få på plass en detaljert plan for 
denne prosessen. Dette er også avgjørende for å skape en helt nødvendig forutsigbarhet for pasienter 
og samarbeidspartnere i kommunehelsetjenesten i de berørte områdene. 

 

Rikshospitalet vektlegger i sin høringsuttalelse særlig de risiki som er knyttet til en tidlig 
organisatorisk samling. I uttalelsen heter det (s. 21): 

Rikshospitalet HF vil særlig understreke at modell 1 forutsetter en fysisk samling av hoveddelen av 
virksomheten. Det er derfor vesentlig for å kunne lykkes i en organisatorisk samling at langsiktig 
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lokalisering av hovedfunksjonene er avklart og at det foreligger reelle muligheter for samlinger på kort 
sikt og godt forankrede investeringsplaner som innebærer samling av de fleste funksjonene på lengre 
sikt. 

Rikshospitalet HF vil understreke at en vil stå overfor en krevende situasjon dersom det gjennomføres en 
tidlig full organisatorisk samling med også samlokalisering av hovedvirksomheten som visjon og 
utgangspunkt, og det senere viser seg at modellen av ulike årsaker ikke lar seg realisere, eller i det 
minste at de nødvendige beslutninger ikke kan fattes så raskt og med så stor grad av klarhet som det var 
forutsatt. En slik situasjon vil kunne sette hele oppslutningen om modell 1 i fare og føre til at 
gjennomføringen av den organisatoriske samlingen kan bli vesentlig mer usikker enn forutsatt. Man kan 
da risikere at ulike syn på lokaliseringsproblematikk blir et dominerende stridsspørsmål ved det nye 
helseforetaket. 

 

Ullevål peker i sin høringsuttalelse på en rekke forhold som er avgjørende for å lykkes i 
omstillingsarbeidet. Herunder vektlegges blant annet behovet for tilstrekkelig ledelses- og 
gjennomføringskraft (s. 3): 

Ledelse av det nye foretaket blir en krevende oppgave.  Etablering av felles ledelseskultur, felles verdier, 
tilstrekkelig informasjon, involvering og evne til å tegne et felles målbilde er forutsetninger for å lykkes.  
En sterk og tydelig ledelse må evne å ta de nødvendige beslutninger og sikre gjennomføring av disse for 
å hente ut nødvendige gevinster.  

Dersom en modell med ett foretak- en ledelse, skal lykkes, må ledelsen sammen med foretakets styre, få 
myndighet og ansvar til selv å avgjøre organisasjonsmodell innenfor rammevilkår besluttet av eier og det 
regionale helseforetakets styre. Det forutsettes også omstillingsmidler og investeringsmidler som 
muliggjør tilpasninger og endringer for å sikre lokaler for pasienttilbud, forskning og undervisning. 

Foretaket peker også på behovet for at det avsettes omstillingsmidler til gjennomføringen av 
endringene (s. 4): 

Erfaring fra andre fusjoner både innen helsevesenet og i andre virksomheter viser at det i en 
overgangsperiode faktisk er mer kostnadskrevende å drifte det nye sykehuset enn summen av tidligere 
virksomheter og at det tar tid å hente ut gevinster. Både i Stockholm og København ble det avsatt 
omstillingsmidler til fusjonen. 

I tillegg vektlegger Ullevål risikimomentene knyttet til en eventuell overføring av multitraume-
funksjonen og peker i den sammenheng på behovet for god planlegging (s. 10, gjengitt i 
helhet tidligere i denne rapporten) 

En eventuell flytting av traumatologien må medføre en samtidig flytting av flere tunge regionsfunksjoner. 
Det er viktig å erkjenne at flytting av disse områdene faktisk representerer en stor risiko for funksjonene, 
spesielt traumefunksjonen. Uten erkjennelse av slik risiko er det store muligheter for at man kan 
ødelegge den/svekke den betydelig. En eventuell flytting av traumefunksjonen må derfor planlegges godt 
slik at det kan legges til rette for at etablerte samhandlingsrutiner kan gjenskapes i en ny lokalisering.  

9.2 Ansatte 

For å sikre involvering av ansatte på tvers mellom Osloforetakene og Ahus, som i størst 
omfang vil bli berørt av store omstillinger og forflytninger, ble det gjennomført 2 samlinger 
med tillitsvalgte og verneombud. Formålet med den første samlingen var å gi best mulig 
informasjon om mulige organisasjonsmodeller og aktuelle beslutninger for sykehusområde 
Oslo og overføring av opptaksområde fra sykehusområde Oslo til Ahus. I den andre 
samlingen ble det satt fokus på hvilke konsekvenser endringene kunne ha for ansatte, 
identifikasjons av risikoområder, og hvilke tiltak som må iverksettes for å redusere dem. 
Deltakerne fra samlingen kom opp med følgende risikomomenter (fra oppsummeringen): 

Overtallighet som konsekvens. Uavhengig av valgt modell og løsning vil beslutningene i Oslo 
innebære at det kan oppstå overtallighet blant ansatte. Måten denne overtalligheten håndteres og 
fordeles mellom helseforetak er avgjørende for opplevde konsekvenser for de ansatte og vil indirekte 
påvirke risikobildet for hele hovedstadsprosessen i Oslo.  
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Utrygghet og uro som risiko. Dersom overtalligheten blir stor og det skapes utrygghet med tanke på 
jobbsikkerhet, kan det skapes utrygghet og uro i arbeidsmiljøet og motivasjonen for å gå helhjertet inn for 
en omstillingsprosess kan bli redusert. Hvis det blir gjennomslag for, eller skapt et bilde blant ansatte på 
Aker at redusert aktivitet i 2011 i all hovedsak skal tas ut gjennom reduksjon av ansatte der, vil det være 
stor grad av risiko for at fagmiljøer vil gå i oppløsning lenge før 2011 og med det at pasienttilbudet vil 
kunne bli lidende.  

Omfattende endringer i berørte fagmiljøer som konsekvens. Mange av de ansatte i sykehusområde 
Oslo vil oppleve store forandringer. Flere vil få nye arbeidskollegaer, noen vil oppleve å skifte 
arbeidsplass. Som et resultat av faglige sammenslåinger vil arbeidsprosesser og behandlingsprotokoller 
bli endret.  

Endringstretthet og mulig motstand mot endring som risiko. Hvordan de ansatte vil reagere på å bli 
utsatt for en omfattende endringsprosess er identifisert som et sentralt risikoområde. Det er gitt 
eksempler fra flere helseforetak der folk allerede melder inn endringstretthet og endringsslitasje. 
Motivasjonen for å gå på nok en gang er redusert, og enkelte har gått på ”smeller” før som kan gjøre 
dem særlig utsatt når det kommer en ny krevende omstilling. Det vil kunne oppstå lommer av lokal 
motstand i fagmiljøer som ikke sier seg enig i beslutningen. Dette vil indirekte kunne gå utover 
pasientbehandlingen og føre til reduserte gevinster. Samlet er det en risiko for at ansatte på ulike måter 
vil stille seg negativt til endringsprosessen og motarbeide fattete beslutninger istedenfor å slutte opp om 
prosessen med all sin kompetanse og vilje.  

 

9.3 Samlet gjennomgang av risikovurderingene 
Gjennomføring av de tiltak som er nødvendige for å oppnå målbildet for sykehusstrukturen i 
sentrum vil innebære store endringer for sykehusene, de ansatte som jobber på sykehusene 
og til dels også pasientene som tilhører sykehusene. Nødvendige tiltak inkluderer blant annet 
endringer i organisering, flytting og samling av virksomhet, og tilpasning av bemanning. 
Disse endringene skal skje på tvers av dagens etablerte organisasjoner og lokalisasjoner. 
Videre må alt dette skje samtidig som det må sikres at sykehusene fortsetter å levere like 
god service og kvalitet overfor pasientene, og med like god produktivitet som i dag. Dette vil 
stille store krav til både ledere og ansatte. 

Faktorer som ansees som spesielt viktige i en vurdering av risiko inkluderer:  

 Gjennomføringskraft: Organisasjonens og ledernes kapasitet til å gjennomføre 
omfattende endringer samtidig som kvalitet og produktivitet opprettholdes. Et stort 
antall beslutninger må tas på relativt kort tid, og en del av dem vil kunne være 
kontroversielle.  

 Ansatte: Risiko for endringsmotstand og svekket arbeidsmiljø må kompenseres med  
medvirkning, forankring og dialog. Dersom det skal skapes trygghet i prosessen må 
det formuleres en ambisjon om at det i størst mulig grad skal la seg gjøre å løse 
overtallighet uten å måtte ty til oppsigelser. Utgangspunktet må være at både 
målbilde, hovedgrep og tidsplan er formulert og kommunisert på en slik måte at 
ansatte kan forstå og slutte seg til. Forankring og involvering av tillitsvalgte og 
vernetjeneste spiller en særlig viktig rolle, og det er en uttrykt forventning om at 
tillitsvalgte og verneombudene i berørte helseforetak får en mer fremtredende plass i 
gjennomføringsfasen. Det vil også understøtte prosessen dersom det tas initiativ til å 
mobilisere ansatte som endringsagenter og legge opp til stor grad av lokalt basert 
medvirkning i implementeringen.  

 Koordineringsutfordringer: Endringene som skal gjennomføres har implikasjoner og 
henger sammen på tvers av organisasjoner og lokalisasjoner, også utenfor eget 
sykehusområde.  

 Styringsspenn for det samlede foretaket: Det samlede foretaket vil bli stort både i 
form av ansatte og aktivitetsomfang. En rekke svært ulike problemstillinger og 
utfordringer skal håndteres, relatert til alle nivåer i spesialisthelsetjenesten og innen 
både somatikk og psykiatri.  
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 Faglig oppslutning og kulturutfordringer: Faglig oppslutning vil være kritisk for å sikre 
en vellykket gjennomføring. Bred faglig oppslutning må videre styrkes og opprett-
holdes. Videre vil endringene kreve integrasjon av organisasjoner som hver på sin 
side har sterke kulturer.  

 Evne til gevinstrealisering: Endringene gjennomføres fordi det er et mål om 
realisering av gevinster innen pasientbehandling, forskning og ressursutnyttelse. Skal 
prosessen være vellykket må gevinster kunne realiseres og påvises.  

 Investeringer: En del av gevinstene som skal realiseres krever investeringer. Dette 
gjelder investeringer i felles IKT systemer, investeringer relatert til mindre 
ombygginger i forbindelser med flytting av aktivitet, og det gjelder større investeringer 
i nye bygg. Helse Sør-Øst har begrensede investeringsmidler.  

 Omstillingsmidler: Totalt sett vil de neste årene kreve at nøkkelressurser bruker en 
betydelig del av sin tid til endringsprosessene som skal gjennomføres. Effektiv 
gjennomføring vil videre kreve støtte til ledere på ulike nivåer relatert til design og 
gjennomføring av løsninger. 

 

 

En tydelig visjon • En tydelig, omforent og kommuniserbar visjon for den nye organisasjonen – klinisk fokus
• Tydelige argumenter og logikk bak kliniske og økonomiske fordeler

1

Sterk administrativ og 
klinisk ledelse

• Tydelig, sterk og omforent ledelse med tilstrekkelig kapasitet
• Sterke klinikkledere som ”eier” visjon og mål og kan drive igjennom løsninger og 

motivere ansatte 

Visjon og 
ledelse

Aktiv håndtering av 
kulturelle utfordringer

Hyppig og planlagt 
kommunikasjon

• Etablere og iverksette en overordnet kommunikasjonsplan som dekker både intern og 
ekstern kommunikasjon

• En attraktiv kommunikasjon overfor ansatte, pasienter og samfunnet/omverdenen

3

Håndtere kultur 
og kommuni-
kasjon

Konkrete mål og en 
tydelig plan

• Definer konkrete mål, både på toppnivå og i spesifikke enheter
• Koble mål – økonomiske og kvalitative – til konkrete initiativer, milepæler og tidsplan 

for å sikre resultatfokus
• Identifiser 3-5 “quick wins” som kan realiseres i løpet av første halvår

Rett balanse mellom 
fremdrift og involvering

• Balanser behovet for hurtig fremdrift for å sikre moment mot behovet for involvering og 
eierskap

• Bruk kombinasjon av top-down og bottom-up utvikling av strategier og planer

4

Fremdrift og 
tilnærming

5

Integrasjonsorg.

• Dedikert integrasjonsteam som kan støtte linjen i planlegging og gjennomføring 
• Betydelig investering av tid og mennesker
• Bemanne integrasjonsprosjektet med de beste ressursene

Dedikert 
integrasjonskontor

• Velg organisasjon som muliggjør realisering av fusjonens mål, og etabler den tidlig
• Velg nye ledere så fort som mulig, og velg de beste (ikke skape balanse mellom partene)
• Sikre en styringsmodell/struktur med tydelig definert ansvar

Rett organisasjon og 
styringsstruktur tidlig

2

Organisasjon

• Identifisere kulturelle utfordringer og skap en eksplisitt prosess for å håndtere dette.

Viktige suksessfaktorer for en vellykket 
integrasjonsprosess
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10 Vurderinger knyttet til gjennomføring 
Gjennomføring av alle tiltak som er nødvendig for å nå det langsiktige målbildet for Sentrum 
er en prosess som vil ta flere år. Det endelige målbildet for Sentrum innebærer for eksempel 
samlokalisering av aktivitetene for lands-, region- og områdesykehuset. Full samlokalisering 
vil ligge flere år frem i tid, og investeringsbeslutninger må vurderes spesifikt. De tiltak vi 
iverksetter nå må imidlertid lede mot det fremtidige målbildet.  

Når beslutning om målbilde fattes, er det viktig å benytte det momentum som nå finnes og 
starte første fase av gjennomføring umiddelbart. Dette er nødvendig for å sikre rask 
realisering av gevinstene som er beskrevet.  

Arbeidet med å etablere en ny styrings- og organisasjonsstruktur for Sentrum bør derfor 
iverksettes umiddelbart. Forslag til gjennomføringsplan vil utarbeides og legges frem til styret 
i HSØ for beslutning i desember. 

På kort sikt (nærmeste to år), vil de viktigste oppgavene for Sentrum være  

 å etablere ett nytt helseforetak  

 å gjennomføre organisatorisk integrasjon av land-, region- og områdefunksjoner 
mellom Rikshospitalet og Ullevål  

 å etablere av det offentlige lokalsykehuset. 

10.1.1 Etablering av nytt helseforetak 

Det foreslås å etablere ett HF i Sentrum med virkning fra 1. januar 2009. Dette foretaket 
etableres i første omgang som en styringsstruktur. Rikshospitalet, Ullevål og Aker vil 
midlertidig videreføres som tre selvstendige organisatoriske enheter.  

Det nye foretaket bemannes først gradvis på ledernivå. Foretaket må utforme en overordnet 
plan for gjennomføring av integrasjonen av lands-, regions- og områdefunksjoner i det nye 
sykehuset med tilhørende bemanning. Det må etableres en integrasjonsledelse og 
prosjektgruppe. Hvert team som igangsettes med ulike deler av integrasjonsarbeidet må få et 
klart mandat med visjon, ambisjon, premisser og måltall. Det er viktig at arbeid med en 
skisse av løsningsmodell for overflyttinger av lands-, region og områdefunksjoner i perioden 
2009-2011 igangsettes. 

10.1.2 Etablering av ny innholds- og organisasjonsstruktur for 
lands-, region- og områdefunksjoner 

Etableringen av det nye lands-, region- og områdesykehuset gjennom en organisatorisk 
integrasjon av Rikshospitalets og Ullevåls region- og områdefunksjoner innen somatikk, og 
Akers regionfunksjoner vil være en svært omfattende og krevende prosess. Betydelige 
ressurser og ledelseskapasitet vil måtte investeres for å sikre vellykket gjennomføring.  Det 
bør tidlig etableres en omstillingsorganisasjon som støtter integrasjonsprosjektet mellom 
Rikshospitalet og Ullevål og etableringen av det offentlige lokalsykehuset. 

I tidlig fase av integrasjonen står etableringen og bemanningen av ny organisasjonsstruktur 
mest sentralt. Dette kan gjennomføres trinnvis fra øverste til nederste organisasjonsnivå. I 
denne prosessen vil det være avgjørende å definere en klart kommunisert tidslinje hvordan 
integrasjon av de to organisasjonene skal skje. Først bør de øverste ledernivåene defineres 
og bemannes. Deretter involveres disse i tilsvarende prosess for nivået under. Dette gir en 
gradvis integrasjon og bemanning nedover i organisasjonen. 
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Ambisjonen bør være å tidlig realisere faglige og økonomiske gevinster innenfor rammene av 
dagens bygg. Det er identifisert både faglige og økonomiske gevinster som kan realiseres 
uten investeringer i nybygg. Spesielt gjelder dette gevinster relatert til tilpassing av kapasitet 
til redusert opptaksområde, gevinster fra samling av funksjoner og oppgavedeling innen 
dagens bygninger for lands-, region- og områdesykehuset, samt store deler av gevinstene 
relatert til ikke-medisinske støttetjenester. 

Det bør etableres en helhetlig plan for flytting og samling av funksjoner innenfor rammene av 
dagens bygg. Planen må også inkludere Akers regionsfunksjoner. Det finnes allerede nå 
forslag fra fagmiljøene på over 20 mindre fagområder som kan overføres i tidlig fase. 
Prioritering av hvilke funksjoner som flyttes når bør baseres på noen kriterier: 

1. Måloppnåelse i forhold til overordnede prinsipper vedtatt av HSØ 

2. Faglige konsekvenser, eksempelvis: Økt kvalitet i pasientbehandlingen, bedret 
arbeidsmiljø og styrkning av fagmiljø og kvalitet i forskningen,  

3. Økonomiske konsekvenser / ressurseffektivisering: Mer hensiktsmessig 
personellutnyttelse, samkjøring av vaktløp, redusert behov for investering og drift av 
utstyr på flere lokalisasjoner, omstillingskostnader og behov for investeringer. 

4. Gjensidige avhengigheter. Enkelte overføringer kan være nødvendige for å 
muliggjøre andre flyttinger (for eksempel grunnet faglig relasjon til andre funksjoner 
som flyttes), og tidspunktet for flyttingen er spesielt påvirket av dette  

Det bør prioriteres å overføre funksjoner som gir størst grad av gevinstrealisering isolert sett, 
hensyntatt avhengigheter til andre overføringer. 

10.1.3 Etablering av det offentlige lokalsykehuset  

Det offentlige lokalsykehuset vil bestå av aktiviteter som i dag er delvis på Ullevål og delvis 
på Aker. Funksjonene fra Ullevål må fisjoneres fra den etablerte struktur. Etableringen av det 
offentlige lokalsykehuset innebærer en integrasjon av Ullevåls lokalfunksjoner og oppgaver 
innen psykisk helsevern med tilsvarende funksjoner fra Aker som ikke overføres til Ahus, i 
tillegg til funksjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling fra Aker. Videre vil utvalgte 
områdefunksjoner vurderes for overføring til lokalsykehuset. 

Over tid bør en hovedlokalisasjon for det offentlige lokalsykehuset utpekes og aktivitet 
gradvis overføres til denne. Midlertidig ledelses- og driftsstruktur for det offentlige 
lokalsykehuset må fastsettes i parallell med prosessen for lands-, region og 
områdesykehuset. 
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11 Vedlegg 

11.1 Storbylegevakt 
Det er i fase 3 sluttført eget utredningsarbeid om storbylegevakt. Implikasjoner for strukturen 
i sentrum diskuteres i forbindelse med gjennomgang av forslag til samlet modell i eget 
kapittel. Ut over dette vises det til den særskilte utredningen om ny storbylegevakt. 

11.2 Kvalitetssikring av estimater på aktiviteter og volumer  
I fase III har en rekke aktiviteter og volumer blitt kartlagt med det formål å kvalitetssikre 
informasjon om funksjoner som berøres av de endringer som foreslås i sentrum. Dette har 
skjedd i en løpende dialog med faglige ressurspersoner ved foretakene. Avsnittene i dette 
underkapitlet oppsummerer kartleggingene. 

11.2.1 Volumer for funksjoner som vurderes overført til andre 
sykehusområder 

Områdefunksjon i pediatri – fra Rikshospitalet til sykehusområde vest og fra Ullevål til 
sykehusområde øst 

Etablering av sykehusområder hvor 80-90% av av tjenestene skal foregå innenfor 
sykehusområdet vil innebære at en del områdefunksjoner som Rikshospitalet HF utfører for 
Asker og Bærums befolkning planlegges eller vil kunne tilbakeføres til sykehusområdet.  For 
Ullevål planlegges pediatri på områdenivå (pediatri som fag har kun område-, regions- og 
landsfunksjoner, ikke lokalsykehusfunksjoner) for Grorud, Stovner og Alna overført til Ahus. 
Anslagsvis utgjør dette 3 700 liggedøgn. I tillegg til liggedøgnene som overføres kommer 
anslagsvis 4 600 polikliniske konsultasjoner. 

Både Ullevål og Rikshospitalet har i løpet av prosessen pekt på at det må vurderes innenfor 
de enkelte fagområder om det er hensiktsmessig å tilbakeføre aktiviteter som har små 
behandlingsvolum og kan ansees å være flerområdefunksjoner dvs funksjoner som bør 
gjøres færre steder enn i alle områdene men samtidig ikke vil kvalifisere for å være 
regionsfunksjoner.  

Det vil, i den videre prosess, bli nødvendig å avklare om det av ressursmessige eller 
kompetansemessige grunner er funksjoner som er av denne kategori.  
 
Konsekvenser for pediatrimiljøene i sentrum. Miljøene står overfor en stor 
omstillingsutfordring ved at Rikshospitalet og Ullevål samlet reduserer ca 40 prosent av 
områdepasientene. Det er avholdt et møte med fagfolk, tillitsvalgte og brukere på tvers av 
foretakene for å diskutere problemstillinger som er identifisert i høringene. Noen sentrale 
problemstillinger som kom opp: 

 Barnemedisin er ikke en lokalsykehusfunksjon, men foregår på område- og region-
sykehusnivå. Mange pasienter vil derfor svinge mellom de to nivåene avhengig av 
hvor i behandlingsprosessen. Dette har særlig betydning hvis modell II. 

 Argumenterer for et samlokalisert Barnesenter der all pediatrisk og kirurgisk 
virksomhet for barn foregår 

 Inntil geografisk samlokalisasjon er avklart, gjennomføres en organisatorisk samling 
av de to klinikkene 

 Det redegjøres for faglige avhengigheter mellom pediatri og andre fag.  
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11.2.2 Volumer innenfor fagområder med regionsfunksjoner 

I både modell 1 og 2 som har vært på høring er det foreslått at regionale funksjoner som er 
lokalisert på Aker skal samles med øvrige regions- og områdefunksjoner. Disse områdene 
har vært kartlagt mht volum i fase 3. I tillegg har enkelte regionale funksjoner der fagmiljøene 
har foreslått en samordning blitt kartlagt med tanke på at disse miljøene raskt kan 
samlokaliseres. Følgende fagområder har vært spilt inn som tidlige kandidater for 
samlokalisering: 

 

Hematologi ved Aker og Ullevål  
Både Aker og Ullevål har i dag virksomhet innenfor fagfeltet hematologi, og det har vært en 
enighet i fagmiljøene om at det ønskes en samling. Aker har 2 overleger innenfor 
hematologi, og Ullevål 7. Volumtall fra Aker er utfordrende å ta frem, da funksjonen er så 
integrert med andre medisinske sengeposter. På Ullevål var drøyt 6 000 liggedøgn innenfor 
hematologi i 2007, i tillegg til cirka 8 000 polikliniske konsultasjoner. Anslagsvis 80-90 
prosent av liggedøgnene er på område- og regionnivå, mens hoveddelen av poliklinisk 
virksomhet er på lokalnivå. Ullevål har 16 senger for hematologi.  

 

Karkirurgi  
Karkirurgisk virksomhet på Aker har virksomhet med regional og områdefunksjoner. I 2007 
var det 6 310 liggedøgn for karkirurgi på Aker, hvorav 5 480 var på områdenivå og 830 
regionnivå. Bemanningen var totalt snaut 50 årsverk, hvorav 17,3 var leger, 27,8 pleiere og 
3,7 annet. Totalt areal allokert til karkirurgi var omtrent 1 000 m2, inkludert 10 senger, 15 
kontorer og vaskulært senter på 100 m2.  

 

Urologi  
Det største volumet av urologisk aktivitet i sentrum utføres ved Aker. Sykehuset har et bredt 
spekter av oppgaver, fra regionfunksjoner til bydekkende lokalfunksjoner. I 2007 hadde Aker 
4 076 opphold innenfor urologi, hvorav 60 prosent var elektive. Alle opphold ga totalt drøyt 
12 000 liggedøgn, hvorav 3 600 var på område-, region-, eller landsnivå. Urologi på Aker har 
også et høyt volum av poliklinisk virksomhet, totalt drøyt 20 000 konsultasjoner i 2007.  
Omlag 120 årsverk ved Aker knyttes til urologi, av disse er 22 leger, 77 pleiere og 21 annet.  
Urologi, ved Oslo Urologiske Universitetsklinikk, disponerer cirka 6 500 m2 på Aker. 

 

Endokrinologi  
Både Aker og Rikshospitalet har per i dag endokrinologisk aktivitet. På område- og 
regionnivå har Aker 2 009 liggedøgn i endokrinologi i 2007, i tillegg til 951 liggedøgn på 
lokalnivå. Aker har 8 senger for endokrinologi. Poliklinisk virksomhet var i 2007 15 000 
konsultasjoner. Bemanningen på Aker innenfor endokrinologi er 26 årsverk, hvorav 13,5 er 
leger og 4,2 pleiere. Rikshospitalet har i dag 2 leger innenfor endokrinologi.  

Endokrinologisk virksomhet ved Aker forbruker et betydelig areal, cirka 4 500 m2 tilknyttet et 
hormonlaboratorium og cirka 2 500 m2 tilknyttet poliklinikk og sengeposter. 
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Kjevekirurgi og plastisk kirurgi  
Fagmiljøene ved Ullevål og Rikshospitalet har i samarbeid kommet frem til at kjeve- og 
plastikkirurgi bør kunne flyttes fra Ullevål til Rikshospitalet. I 2007 hadde fagfeltene totalt 
cirka 6000 liggedøgn ved Ullevål, i tillegg til 3 287 polikliniske konsultasjoner på plastikk og 
3 017 på kjeve.  I desember 2007 var 56 årsverk ved Ullevål tilknyttet plastisk kirurgi, mens 
17 var tilknyttet kjevekirurgi.  

 

11.2.3 Andre områder der kapasitet er vurdert (kvinne/føde og 
akuttkirurgi) 

Kvinnesykdommer og fødselshjelp 
I fase tre ble det avhold et eget møte om kvinnesykdommer og fødselshjelp med ledere ved 
helseforetakene i Sentrum (Rikshospitalet og Ullevål) og tillitsvalgte.  

Ved fødeavdelingen på Ullevål universitetssykehus ser det i år ut til å bli født flere barn enn 
noen gang tidligere. Sykehuset ligger an til å ha nærmere 7.000 fødsler i 2008, mot ca. 6500 
i 2007. Om lag 500 av disse føder i dag på ABC-enheten, som har kapasitet for 1000. Til 
sammenlikning føder ca. 100-120 på Rikshospitalets lavrisikoenhet, Føderiket, i år. 
Rikshospitalet vil ha ca. 2150 fødsler i 2008. Ullevål avviser ca 2000 hvert år, som sendes 
SAB og Ahus, og at Rikshospitalet avviste ca. 1400 i fjor, ca. 1000 i år. Om lag 60 føder 
utenfor Oslo og Akershus årlig.  Miljøene vurderte at det var mulig å øke kapasiteten 
ytterligere for å tilby flere av Oslos kvinner fødeplass i Oslo men det er behov for en 
gjennomgang av fremtidige behov (basert på fremskrivninger av befolkningen) slik at en ny 
organisering i sentrum kan ta høyde for økt befolkningsvekst.    

I tillegg ble det i møtet diskutert fremtidig organisering. Oppsummert kan sies at begge 
fagmiljøer var enige om målet, dvs. en samling av de to klinikkene og fagmiljøene, og om 
behovet for en rask organisatorisk fusjon, men at de var nyanser om hvordan man skal agere 
på kort og mellomlang sikt. En løsning på mellomlang sikt, med en samling av alle fødslene 
på Ullevål/i Kirkeveien ble diskutert og det ble problematisert fra Rikshospitalet at det var 
behov for andre fagmiljø på Rikshospitalet i forhold til de patologiske fødslene. En vurdering 
av gevinstpotensialet ved samorganisering er nærmere redegjort for i kap 2.4  

Akuttkirurgi  
Akuttkirurgisk virksomhet for Sentrum er per i dag fordelt på Ullevål, Aker og Diakonhjemmet. 
I tillegg foregår en utstrakt akuttkirurgisk virksomhet ved Rikshospitalet knyttet til sykehusets 
aktivitet. Samling av akuttkirurgien skal øke kvaliteten i pasientbehandlingen, og skal i 
prinsippet gjennomføres i alle sykehusområder. I det følgende omtales noen av 
forutsetningene for å samle akuttkirurgien ved Ullevål, Aker og Diakonhjemmet ett sted. Det 
er i denne sammenheng fokusert på hvilke muligheter som finnes for en hurtig samling av 
disse funksjonene. Overføring av aktivitet mellom Aker og Ahus er planlagt innen 31.12. 
2011.  

I fase III har Ullevål, Aker og Diakonhjemmet blitt bedt om å kvalitetssikre de aktivitetstall 
som var innhentet i fase 2. Basert på gjennomgangen i denne fasen har sykehusene 
konkludert med følgende samlet beskrivelse av aktivitetsnivået i Sentrum. 

Aktivitetstallene som er oppgitt tidligere fra foretakene er gjennomgått og visse endringer fra 
materialet som er beskrevet i Sentrumsrapporten er identifisert, spesielt for antall liggedager 
ved Aker. 

I tabellen under er dette summert som følger, basert på 2007 volumer. 
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Antall inngrep

Totalt
Herav Follo 
og Alna Totalt

Herav Follo 
og Alna Totalt

Diakonhjemmet
Gastro 884            - 3 814       - 407                   
Ortopedi 1 221         - 10 519     - 933                   
Annet 585            - 4 397       - 187                   

Sum 2 690         - 18 730     - 1 527                

Aker
Gastro 2 643         1 210            11 596     5 575            774                   
Ortopedi 2 137         1 166            12 874     7 226            1 003                
Kar 542            123               3 735       875               213                   
Urologi 1 624         385               6 804       1 762            400                   
Annet 197            128               2 860       1 777            34                     

Sum 7 143         3 012            37 869     17 215          2 424                

Sum begge 
sykehus 9 833         3 012            56 599     17 215          3 951                

Antall liggedøgnAntall sykehusopphold

 

 

Antall sykehusopphold og liggedøgn er beregnet fra akuttkirurgiske innleggelser, og 
inkluderer både pasienter som får medisinsk og kirurgisk DRG. Antall inngrep er antallet 
pasienter som faktisk får utført et inngrep, uavhengig av hvilken type DRG oppholdet 
klassifiseres med. Mindre inngrep som bronkoskopier og gastroskopier får for eksempel ikke 
kirurgisk DRG. Merk at antallet akuttinngrep ved Aker er hentet fra database over bruk av 
operasjonsstuer, og således inneholder noen elektivt innlagte pasienter9. Det kan også være 
mindre avvik i forhold til kategorisering i fagfelt, og derfor er trolig antallet inngrep noe for lavt 
i kategorien ”annet”. 

Diakonhjemmet har størstedelen av sin akuttkirurgiske aktivitet knyttet til ortopedi (hoved-
diagnosegruppe 8 og DRG 485 og 486). Gastro er hoveddiagnosegruppe 6 og 7, og ”Annet” 
på Diakonhjemmet er alle andre koder.  

Størstedelen av Akers akuttkirurgiske virksomhet er ortopedi og gastrokirurgi.  Pasienter i 
Akers rad ”Annet” tilhører medisinske avdelinger, men har hatt akutt innleggelse og fått 
kirurgisk DRG. Aker har ellers i sine bakgrunnsdata registrert 291 opphold og 3 364 
liggedøgn med akutt innleggelse i enheten ANE som er anestesi og intensiv. Disse er ikke 
vist i tabellen over da denne aktiviteten blant annet er smertebehandling og pasientene ikke 
kommer til sykehuset for kirurgi. 

Ullevål har utredet hvilken økning i operasjonsstuekapasitet som vil være nødvendig for å ta 
imot akuttkirurgisk virksomhet innenfor gastrokirurgi, ortopedi og karkirurgi fra de andre 
sykehusene. Ullevål har tatt utgangspunkt i en økning av antall innleggelser per dag på 10 
for gastrokirurgi, 1.5 for karkirurgi og 9 for ortopedi, dette før Aker overfører deler av sin 
virksomhet til Ahus. Etter denne overføringen er antall ekstra innleggelser per døgn ved 
Ullevål anslått til 6 for gastrokirurgi, 1.1 for karkirurgi og 6 for ortopedi. Basert på dette blir 
nødvendig økning i stuekapasitet som beskrevet i det følgende. Merk at estimert nødvendig 
stuekapasitet er identisk før og etter Aker-Ahus-overføringen, dette fordi nødvendig antall 
stuer følger en ”trappefunksjon”. Med andre ord er overføringen av aktivitet til Ahus ikke av 
tilstrekkelig stort volum til at færre stuer er nødvendig ved Ullevål. 

                                                 
9 Elektivt innlagte pasienter som får akuttinngrep i løpet av oppholdet er med i antallet inngrep fra Aker. 
Estimater fra Ullevål viser at drøyt 10 % av de elektivt innlagte pasienter innenfor ortopedi og gastro opereres 
akutt i løpet av oppholdet 
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For gastrokirurgi trengs en stue på dagtid og en stue på kveldstid, i tillegg til dagens 
kapasitet. Med denne økningen vil det være noe ledig kapasitet på disse stuene, slik at 
karkirurgiske operasjoner også kan utføres på disse. For ortopedi vil Ullevål trenge ytterligere 
2 stuer på dagtid. Disse operasjonsstuene må i sin angitte åpningstid bemannes med vaktlag 
med relevant sammensetning, det vil si en anestesisykepleier, to operasjonssykepleiere, en 
assistentlege og to spesialiserte kirurger per stue. I tillegg trengs ytterligere 1-1,5 
anestesileger for å håndtere aktivitetsøkningen innenfor akuttkirurgi. 

Akers bemanning for akuttkirurgi er per i dag ett team bestående av tre sykepleiere hele 
døgnet, i tillegg til ett ekstra team på kveldstid. Pleierne på dette teamet er to operasjons-
sykepleiere og en anestesisykepleier. Disse kan delta på operasjonen innenfor alle fagfelt 
Aker behandler. På legesiden er det for gastrokirurgi og ortopedi tilstedevakt hele døgnet av 
assistentlege, mens det er overlege i bakvakt på urologi, karkirurgi samt gastrokirurgi og 
ortopedi. Videre er det to anestesileger tilstede (en overlege og en assistentlege) på 
sykehuset for å betjene sengepost på intensiv og operasjoner, samt en i bakvakt. 

Diakonhjemmet har i dag ett team for akuttkirurgi, bestående av både kirurger for to 
fagområder og sykepleiere. Alle unntatt spesialiserte kirurger (i ortopedi og gastrokirurgi) er 
tilstede hele tiden. De spesialiserte kirurgene har bakvakt på kvelden (og ettermiddag i 
helgen) og natten. Diakonhjemmet har i tillegg et avlastningsteam på ettermiddagen og tidlig 
kveld de fire første dagene i uken, som avlaster andre team på elektiv kirurgi og gjør 
akuttkirurgi.  

For å forstå hvilket potensial som eksisterer for ressurseffektivisering muliggjort fra en 
eventuell sentralisering av akuttkirurgien, er Aker og Diakonhjemmet bedt å kommentere 
hvilken reduksjon i deres bemanning som muliggjøres dersom akuttkirurgien samles på 
Ullevål. Ettersom det i den eksisterende skisse til løsning for fremtidig organisering av 
sykehusene i Sentrum ikke er definert hvilken elektiv kirurgi og annen virksomhet som 
eventuelt vil videreføres ved Aker og Diakonhjemmet, er dette et vanskelig tema å behandle. 
Dersom det som planlagt videreføres en utstrakt elektiv virksomhet med inneliggende 
pasienter ved begge sykehus, ønsker begge sykehus å videreføre vaktberedskap med 
utstrakt tilstedevakt for kirurgisk personell samt anestesi, dette for å kunne yte best mulig 
pasientbehandling for pasienter som enten har en ustabil tilstand eller opplever 
komplikasjoner etter operasjon. Med en slik organisering vil det ikke være betydelig 
ressursmessig besparelse som kan realiseres fra samling av akuttkirurgien, da betydelig 
vaktberedskap uansett må bevares ved Aker og Diakonhjemmet. Det kan nevnes at 
Lovisenberg per i dag bare har elektiv og ikke akutt kirurgi (men akutt indremedisin), og har 
operasjonssykepleiere, anestesisykepleiere, anestesilege og kirurger (både ass.leger og 
overleger) i vakt hele døgnet. Disse er delvis tilstede og delvis i beredskap hjemme. 

Ut i fra de vurderinger som her er gjort, vurderes det som mulig å samle akuttkirurgien i 
Sentrum for gitte fagområder i Kirkeveien. Dette vil kreve en viss økning av kapasiteten av 
operasjonsstuer og sengeposter ved Ullevål.  På lengre sikt, ved en eventuell overføring av 
traumatologi til Gaustad vil det nødvendigvis overføres et betydelig volum akuttkirurgi. I så 
tilfelle må det gjøres et valg om hvorvidt deler av den enklere akuttkirurgien skal legges til det 
offentlige lokalsykehuset eller ikke. Dette må vurderes i neste fase basert på hvilken løsning 
som vil skape et best mulig helsetilbud og mest effektiv ressursbruk. 

 

11.2.4 Volum og kapasitet på lokalsykehus (indremedisin, elektiv 
kirurgi og psykisk helsevern) 

Lokalsykehusene/lokalbaserte spesialisthelsetjenester med poliklinikk, ambulante tjenester 
mv skal stå for en stor del av tjenestetilbudet innefor somatikk, psykisk helsevern og rus (jfr 
tidligere utredning). Det har vært flere ulike tilnærminger for å kartlegge hvor stor aktivitet 
som utgjør lokalsykehusfunksjonene i sentrum i dag. 
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Indremedisin 
Det finnes i dag ikke eksakte data på hvor store deler av virksomheten til sykehusene som 
utgjør lokalsykehusfunksjonene innenfor indremedisin. Arbeidet tok utgangspunkt i 
erfaringsdata fra Sagene bydel. Frem til 1. september 2007 hadde Ullevål lokalfunksjon for 
Sagene, og fra denne datoen ble indremedisinske lokalfunksjonsoppgaver for bydelen 
overført til Lovisenberg. Man hadde på forhånd anslått at cirka 70 prosent av 
indremedisinske pasienter fra Sagene etter overføringen ville bli behandlet på Lovisenberg.  

Analysene det vises til i det videre er gjort for utvalg av sykehusenes pasienter med 
medisinsk DRG Selv om noen pasientgrupper (barn og gyn/føde) utelukkes i enkelte av 
analysene, klarer ikke metodikken helt korrekt å isolere indremedisinske pasienter. Dette 
gjelder for eksempel neurologiske pasienter og kirurgiske pasienter som ikke opereres og 
derfor gis medisinsk DRG. (For Lovisenbergs bydeler foregår dog akuttkirurgi ved Aker, slik 
at kirurgiske pasienter med medisinsk DRG primært vil være knyttet til elektive pasienter. 
Dette antas å utgjøre et begrenset antall da denne kodingen primært skjer i tilknytning til 
akuttkirurgi). 

Antakelsen om overføring av 70 % av pasientene til Lovisenberg fra Ullevål har vist seg å 
stemme forholdsvis bra. I perioden 1. september 2007 – 31. august 2008 var 61 prosent 
(9,758 av 15,944) av alle liggedøgn med medisinske DRG-koder fra bydel Sagene knyttet til 
opphold ved Lovisenberg. Dersom man ekskluderer barn (0-17 år) og gyn/føde – disse 
funksjonene ble ikke overført til Lovisenberg), blir andelen liggedøgn ved Lovisenberg 70 
prosent (9,715 av 13,867). Imidlertid vil pasienter på mange avdelinger få indremedisinske 
DRG selv om de ikke primært er behandlet på indremedisinsk avdelinger.  

Med dette som utgangspunkt ble det anslått at om lag 70 prosent av indremedisinen uten 
barn og gyn/føde er på lokalnivå. Fra enkelte fagmiljø var det skepsis til denne metodikk. 

En annen måte å analysere dette på er å vurdere hvor stor del av de indremedisinske 
pasientene som det er behov for å videresende til områdenivå. Fra Diakonhjemmet ble det 
vist at at de i perioden januar – september 2008 bare videresendte 5,2 prosent (192 av 
3,666) av pasientene på medisinsk avdeling til områdesykehuset i indremedisin, og det ble 
stilt spørsmål ved om så mye som 30 prosent av alle de indremedisinske pasientene fra 
sektoren ble behandlet på mer spesialisert nivå.  

For å få en bedre forståelse av tematikken ble forholdet mellom Ullevål og Lovisenberg for 
øvrige bydeler undersøkt nærmere.  Liggedøgn med medisinsk DRG eksklusive barn (0-17 
år) og gyn/føde i perioden 1. september 2007 – 31. august 2008 ble analysert. Denne 
analysen avdekket store variasjoner i hvor stor andel av liggedøgnene fra den enkelte bydel 
som skjer på hvert av sykehusene. Sagene hadde den laveste andelen med 70 prosent av 
liggedøgnene ved Lovisenberg, mens Grünerløkka hadde den høyeste andelen med 84 
prosent (se tabell under). 

 

 Liggedøgn* Andel av total (%) 

 LDS UUS LDS UUS 

Gamle Oslo 10 598 2 309 82 18 

Grünerløkka 11 362 2 113 84 16 

 Sagene 9 715 4 152 70 30 

St. Hanshaugen 7 875 1 605 83 17 

Totalt 39 550 10 179 80 20 

* Liggedøgn med medisinsk DRG eksklusive barn (0-17 år) og gyn/føde.  

I lys av dette ser det ut til at 70 prosent er et for lavt anslag på lokalfunksjonen (uten barn og 
gyn/føde) i indremedisin. 
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Det kan på denne bakgrunn antas at Lovisenberg i dag står for omtrent 80 prosent av 
liggedøgnene innen indremedisin (uten barn og gyn/føde). Eksakt andel er avhengig av 
hvilke bydeler som vurderes. Dersom en lokalsykehusmodell tilsvarende Lovisenberg legges 
til grunn vil det være rimelig å anta at dette forholdstallet reflekterer situasjonen i sentrum.  

Kapasitetsfordeling vil være avhengig av hvordan funksjonsfordelingen mellom de ulike 
nivåene er. For å belyse dette på tvers av foretakene i sentrum ble det invitert til et felles 
møte med fagfolk og tillitsvalgt. Det ble i møtet belyst hvordan indremedisin ble håndtert på 
Karolinska sykehus og i Østfold HF der det har vært utbredt funksjonsfordeling. Det var stor 
samstemthet i møtet at en hoveddel av indremedisin skal være en del av de lokalbasert 
spesialisthelsetjenestene organisert som poliklinikk, ambulante tjenester eller som 
døgnbehandling. Fra regionsnivå ble det påpekt at det var viktig at lokalsykehusene hadde 
tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å ivareta en stor del av pasientene. En mulighet som 
flere pekte på var å legge enkelte områdesykehusfunksjoner til et av lokalsykehusene.  

Flere av fagpersonene pekte på at det var viktig å klargjøre pasientforløp for hovedgruppene 
av pasienter slik at kapasitet og kompetanse på de ulike nivå kunne tilpasses. Aktuelle 
pasientgrupper vil være: 

 Kols-pasient med med dyspnoe/akutt forverring 

 Hjertesviktpasient med dyspnoe/akutt forverring 

 Dyspnoe hos pasient uten kjent hjerte-/lungelidelse 

 Pasient med brystsmerter med og uten kjent hjertesykdom 

 Pasient med feber og nedsatt allmenntilstand 

 Akutt funksjonssvikt hos geriatrisk pasient 

 Subakutt funksjonssvikt hos geriatrisk pasient 

 Pasient med lammelser/cerebrale utfall 
 
Synspunktene fra deltagere i møtene er også reflektert i høringene fra foretakene.  

Elektiv kirurgi 
I fase 3 har det blitt arbeidet med elektiv kirurgi med mål om å definere hvilke oppgaver og 
volumer som bør tillegges lokalsykehusene. Elektive funksjoner kan organiseres i effektive 
pasientsløyfer i lokalsykehusene uten at disse blir ”forstyrret” av akuttkirurgi. Det vil være 
viktig å tilrettelegge for tilstrekkelig pasientvolum slik at man oppnår stort nok volum for å 
understøtte en god driftssituasjon og tilstrekkelig volum for å opprettholde høy kvalitet.  

Tilnærmingen til å definere elektiv kirurgi på lokalnivå tok utgangspunkt i vårens dialog-
konferanser. Basert på disse ble det utformet en liste med DRG-koder som skulle 
representere elektiv kirurgi som var egnet for elektive løp. Det presiseres at både utvalg av 
DRG-koder og tolkning av analysens resultater har vært gjenstand for omfattende diskusjon 
blant ressurspersonene, og full enighet er ikke oppnådd. 

Resultater fra analysene er vist på de følgende bilder. 
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Kommentar • Hoveddiagnosegruppe 
11 (nyre og 
urinveissykdommer) 
utgjør nær 2000 
liggedøgn av de som 
angis på lokalnivå

• Andre store DRG’er
på lokalnivå er:

– 209A Primær protese 
hofte/kne/ankel 
(891 døgn)

– 337 Transurethral
prostatectomi
(480 døgn)

• 209A Primær protese 
hofte/kne/ankel utgjør 
alene 2941 liggedøgn 
på lokalnivå

• Hoveddiagnose-
gruppe 8 (sykdommer i 
muskel-, 
skjelettsystemet) og 
bindevev utgjør til 
sammen 4600 
liggedøgn på lokalnivå

• 209A Primær protese 
hofte/kne/ankel utgjør 
alene 6376 liggedøgn 
på lokalnivå

• Kun 155 liggedøgn på
lokalnivå er utenfor 
hoveddiagnose-
gruppe 8

• Som forventet utgjør 
de studerte DRG-
koder en liten andel 
av den totale elektive 
kirurgien. Det er ikke 
gjort en vurdering av 
hvorvidt DRG’ene
reflekterer aktivitet på
lokalnivå

• 209A Primær 
protese 
hofte/kne/ankel 
utgjør alene 2233 
liggedøgn på
lokalnivå

• 1400 liggedøgn på
lokalnivå er utenfor 
hoveddiagnose-
gruppe 8

Liggedøgn

8 016 6 295 5 824

9 252

55 484

4 885 5 027

39 006

14 137

Aker 

2 517
7 544

Diakonhjemmet

1 933
9 949

Lovisenberg

61 779

Rikshospitalet

44 830

Ullevål

Øvrig elektiv kirurgi

Elektiv kirurgi klassifisert
til lokalnivå

Lokal elektiv kirurgi utgjør ulik andel av elektiv 
kirurgi på hvert sykehus (1/2)
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Sykehusopphold

3 212 2 339 2 568 2 028
4 219

1 631 2 172

12 083

21 714

4 843

416

Aker UllevålDiakonhjemmet

4 740

14 111

25 933

Lovisenberg Rikshospitalet

2 755

Øvrig elektiv kirurgi

Elektiv kirurgi klassifisert
til lokalnivå

Lokal elektiv kirurgi utgjør ulik andel av elektiv 
kirurgi på hvert sykehus (2/2)

 

Som det fremgår av figurene, er en betydelig andel av den elektive kirurgien på Aker, 
Diakonhjemmet og Lovisenberg kategorisert som aktiviteter egnet for elektiv løp.  For 
Rikshospitalet og Ullevål er denne andelen som ventet langt lavere.  

For Aker er 2/3 av oppholdene av elektiv kirurgi av en slik kategori, men målt i liggedager er 
tilsvarende andel 1/3. Inngrep knyttet til hoveddiagnosegruppe 11 (nyre- og urinveis-
sykdommer) utgjør nesten halvparten av den aktiviteten ved denne typen aktivitet ved Aker.  

Diakonhjemmets og Lovisenbergs andel av elektiv kirurgi er henholdsvis 85 prosent og 54 
prosent målt i opphold, og 67 prosent og 81 prosent målt i liggedøgn. Ved begge disse 
sykehusene utgjør operasjoner i hoveddiagnosegruppe 8 (sykdommer i muskel og 
skjelettsystemet) en klar overvekt av aktiviteten på klassifiseres til lokalnivå, og DRG-koden 
209A Primær protese hofte/kne/ankel er dominerende. 

Resultatene for Rikshospitalet angir 6,295 liggedøgn (fra 2,028 opphold) å være på lokalnivå. 
Dette er noe overraskende, da Rikshospitalet ikke er et lokalsykehus og således ikke skal 
utføre lokalsykehusoppgaver. Det er to mulige forklaringer på dette: (1) Rikshospitalet kan 
utføre noen oppgaver som egentlig ikke hører hjemme ved dette sykehuset, og (2) den 
valgte metodikken for å definere elektiv kirurgi egnet til å sette i elektive løp er ikke helt 
presis og gir gale resultater for enkelte innleggelser. (2) oppstår da DRG-kodene ikke 
klassifiserer inngrepene helt presist etter kompleksitet – to inngrep med samme DRG-kode 
kan i noen tilfeller være på ulike nivå. Det antas at en kombinasjon av (1) og (2) er årsak til at 
Rikshospitalet kommer ut med en betydelig aktivitet på lokalnivå, men dette må vurderes 
nærmere i neste fase. 

Av Ullevåls totalt 44,830 liggedøgn med kirurgisk DRG og elektiv innmåte, definerer 
analysen 5,824 av disse å være egnet til å være i elektive løp på lokalsykehus. Målt i 
opphold er tilsvarende forhold 4,219 av 25,933. Operasjoner innefor hoveddiagnosegruppe 8 
(sykdommer i muskel- og skjelettsystemet) utgjør hoveddelen av den elektive kirurgien 
klassifisert til å kunne legges på lokalnivå også ved Ullevål.  
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Det gjentas igjen at det må avgjøres i senere faser hvilken elektiv kirurgisk virksomhet som 
skal videreføres ved hvert enkelt sykehus. I en slik vurdering vil det være nødvendig å sikre 
en funksjonsfordeling og spesialisering som sikrer høy behandlingskvalitet og driftsøkonomi.  

 

Psykisk helsevern  
Det ble i Hovedstadsprosessens fase III nedsatt en egen arbeidsgruppe for psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Representanter fra Ullevål, Aker, LDS og 
DS ble bedt om vurderinger av hva som kan være fremtidig struktur og organisering innen 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Sentrum. Arbeidsgruppa ba, 
under arbeidets gang, om å kunne begrense sitt innspill til psykisk helsevern og at Aker 
utarbeidet et eget notat om tverrfaglig spesialisert rusbehandling (se neste avsnitt).  

En samordning av funksjonene i psykisk helsevern og rus ved Ullevål og Aker er avhengig av 
valgt løsning for disse funksjonene knyttet til Follo og Alna i forbindelse med overføring til 
Ahus.  

Byggingen av nye Ahus har medført økt kapasitet innen somatikken som krever et større 
opptaksområde for sykehuset, men det er ikke skjedd noen tilsvarende utbygging og 
kapasitetsøkning i voksenpsykiatrien. Gruppen har vurdert dette ut i fra to scenarier: Et 
scenarie A der Ahus har bygget opp tilstrekkelig kapasitet til å betjene Alna og Follo, og et 
midlertidig scenarie B der Ahus bare overtar Follo mens Aker/Ullevål betjener Grorud, 
Stovner og Alna. Følgende tabell presenteres for døgnplasser innen VOP i sykehus for 
nåsituasjon og de to alternativene. 

 

Sykehus Nå Situasjon A  Situasjon B  

(309) (261) (321) 

90 51 73 

72 35 54 

52 80 99 

25* 25 25 

20 20 20 

20 20 20 

20 20 20 

(Sum AUS/UUS) 

- Akuttpsykiatri 

- Allmennpsykiatri 

- Alderspsykiatri 

- Regional sikkerhet 

- Lokal sikkerhet 

- Spiseforstyrrelser 

- Førstegangs psykose 

- Psyk utviklingshem/autisme 10* 10 10 

(74) (47) (48) 

24 28 28 

0 19 20 

(Sum Diakonhjemmet) 

- Akuttpsykiatri 

- Allmennpsykiatri 

- Alderspsykiatri 50 0 0 

(27) (46) (48) 

27 28 28 

(Sum Lovisenberg) 

- Akuttpsykiatri 

- Allmennpsykiatri 0 18 20 

Oslo Hospital 31   

Vor Frue Hospital 42   

Sum Sentrum 483 354 417 

* Nedjustert høsten 2008 
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Gruppen knytter følgende kommentar til tabellen (s. 20): 

Dagens kapasitet ved Oslo Hospital og Vor Frue Hospital brukes av Diakonhjemmet og Lovisenberg. Det 
er ikke her tatt stilling til hvordan disse to sykehusene i fremtiden skal dekke sin kapasitet eller hvordan 
fordelingen mellom dem skal være. Tabellen viser bare hvordan akuttpsykiatrisk og allmennpsykiatrisk 
kapasitet blir fordelt mellom de to sykehusene når den fordeles etter folketall i opptaksområdene. De 
alderspsykiatriske plassene er lagt til AUS/UUS. 

Gruppen ble bedt om å vurdere faglige/forskningsmessige gevinster knyttet til de foreslåtte 
endringer. Vurderingene fra gruppen pekte på tettere faglig kommunikasjon knyttet til fag 
som i dag er spredt. Videre påpekes at miljøene vil bli større og mer robuste og dermed mer 
attraktive, særlig i relasjon til rekruttering av klinikere og forskere. I tillegg vil dette føre til at 
en enklere og på en bedre måte kan utvikle, spre og ta i bruk nye behandlingsmetoder. 

Gruppen ble også bedt om å utrede økonomiske gevinster knyttet til en samordning. 
Følgende vurderinger ble gjort (s. 25): 

En samling av funksjoner som har vært spredt, vil bidra til mer effektiv drift, mindre reising av personell 
mellom ulike lokalisasjoner, og mer samlet og effektiv bruk av personellressurser.  

(…) 

Samling av funksjoner i nybygg eller bygg som er ombygget for formålet, vil redusere arealbruken. I en del 
tilfeller vil eldre, uhensiktsmessig bygningsmasse med tilhørende tomteareal kunne selges og gi inntekter 
som kan investeres i nye bygg eller ombygning og funksjonsforbedringer av eksisterende bygg. 

Knyttet til arealbruk peker gruppen på en oversikt over konkrete bygningsmessige grep som 
kan samle fagmiljøer og gi grunnlag for arealeffektivisering. 

 

En problemstilling har vært knyttet til organisering av barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), 
basert på forslaget om å samle tilbudet innen psykisk helsevern og rus, herunder regionale 
funksjoner, ved det offentlige lokalsykehuset. Dette medførte et spørsmål om det er ønskelig 
å organisere BUP sammen med voksenpsykiatrien (VOP), eller sammen med pediatrien, 
jamfør sluttrapporten om Hovedstadsprosessen. I et møte med fagfolk, brukere og 
tillitsvalgte ble det innhentet synspunkter på denne problemstillingen. Miljøene var samlet om 
at det var hensiktsmessig at BUP fulgte resten av psykisk helsevern. Det ble fremholdt som 
viktig at det var konsultasjonsordning med BUP kompetanse for barn innlagt med annen 
diagnose på lands- og regionssykehuset.  Organisering av forskningen bør følge parallelt 
med organisering av ny klinikk. Viktig for forskningen å være nær til klinikken fysisk – 
ønskelig med lokaler samme sted. 

Representantene fra Vest og Øst ga sin tilslutning til valg/vurderinger som ble lagt fram ut fra 
BUP, VOP og somatisk perspektiv. 

Fra brukerrepresentantene ble det uttrykt tilslutning til forslag som ble lagt fram i 
innledningene om samling av BUP og psykisk helsevern feltet.  
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