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MØTEPROTOKOLL 

Drøftinger  
Jfr Hovedavtalens § 42 

 
 
Dato: 13.  juni 2018.   
     
Parter: 
Helse Sør-Øst RHF: Hanne Gaaserød, Jan Frich og Erik Thorshaug. 
 
Unio:   Konserntillitsvalgt Irene Kronkvist. 
LO:    Konserntillitsvalgt Svein Øverland. 
Akademikerne: Konserntillitsvalgt Christian Grimsgaard. 
YS:   Konserntillitsvalgt Mette Vilhelmshaugen. 
SAN:   Konserntillitsvalgt Rita von der Fehr. 
 

***   
 
Helse Sør-Øst RHF viser til at KTV har bedt om drøftingsmøte i e-post 11.06.2018 med hjemmel 
i HA § 42.  
 
Fremsatt drøftingstema - Krav om drøftinger om:  

 Styresak 051-2018 Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst.  

 Styresak 052-2018 Økonomisk langtidsplan 2019 – 2022. 

 Styresak 053-2018 Status konseptfase videreutvikling av Aker og Gaustad. 
 
 
Fremlegg fra konserntillitsvalgte; Unio, LO, Akademikerne, YS og SAN (noe varierende pr sak): 
 

 Ad styresak 051-2018 Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst. 
 
Fra KTV for Akademikerne og LO: 
 
Tillitsvalgte vil berømme prosjektet for god involvering og vilje til å justere planen basert på 
innspill underveis i prosessen. Foretakenes utviklingsplaner er av varierende kvalitet, og en 
sammenstilling skal kombineres med regionens føringer for innretning av sørge-for ansvaret 
og oppgavedeling. Dette er en uvanlig komplisert prosess som ikke tidligere har vært 
gjennomført. På ulike områder skulle tillitsvalgte ønske at planarbeidet var kommet lengre, og 
nådd en større grad av detaljering og konkretisering. Et eksempel er hvordan regionen og 
foretakene kan rekruttere, utdanne og utvikle tilstrekkelig kompetanse i tjenesten. Det er 
imidlertid forståelig at regionen ikke har gjennomført en tilstrekkelig detaljering på alle 
områder som hadde vært ønskelig.  
 
Fire områder skiller seg ut som særskilt mangelfulle eller usikre, og dette bør regionen 
vurdere å endre før endelig behandling;  
 
- Desentralisering av tjenestetilbudet.  

Krefter i fagutviklingen, i sykehusene og i samfunnet forøvrig bevirker sentralisering. Et 
desentralisert tilbud i spesialisthelsetjenesten er viktig for å kunne opprettholde vårt 
bosettingsmønster. Sentralisering svekker tilgjengeligheten til tjenestetilbudet for mange 
pasienter, i særlig grad eldre som bor igjen i distriktene, og som er mindre mobile enn 
yngre aldersgrupper. Regionen bør ha en aktiv rolle i å desentralisere tjenestene, ved å 
iverksette prosesser som sikrer reell desentralisering og hensiktsmessig oppgavedeling. 
Dette kommer for dårlig fram i planen, og det er i liten grad pekt på konkrete tiltak.  
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- Samarbeid med primærhelsetjenesten og kommunene.  
Det samlede tjenestetilbudet svekkes ved manglende samhandling, koordinering og 
kommunikasjon mellom tjenestenivåene. Foretakene må bære en del av ansvaret for 
mangler i samhandlingen. Planen reflekterer i liten grad en grunnleggende erkjennelse av 
betydningen av samhandling, hvor omfattende manglene er på dette området, og det 
forslås få konkrete tiltak til hvordan samarbeidet kan utvikles og styrkes. Dette er en 
vesentlig mangel da det mest sentrale tiltaket for å redusere behov i perioden skisseres å 
skulle nås ved bedre samhandling. 
 

- Framskrivning av behov. De to viktigste tiltakene for å håndtere behovs-økning i perioden 
er bedre samhandling ved integrerte helsetjenester, og brukerstyrte poliklinikker. 
Tillitsvalgte er bekymret for at det vil være vanskelig å nå målsetningene. Det legges ikke 
opp til en reell integrering av tjenestenivåene i perioden, og det er heller ikke utsikter til 
felles journalsystem. Det er derfor stor grad av usikkerhet knyttet til om ønske om en 
sterkere grad av samarbeid vil gi faktiske resultater i den skisserte størrelsesorden. I 
Spania er liggetiden vesentlig høyere enn i Norge, og det er grunn til å tro at effekten av 
tiltak vil være lettere å oppnå i land med lengre liggetid. Det er stor usikkerhet knyttet til 
målsetningen om 15 prosent reduksjon i liggetid. Det synes mer hensiktsmessig å legge 
seg på en målsetning i området 5-10 prosent, i tråd med erfaringene i andre enheter hvor 
tiltaket har vært forsøkt gjennomført. Erfaringene med brukerstyrte poliklinikker er også 
begrensede, og selv om det vil kunne være et viktig tiltak i kronikeromsorgen vil effekten 
ellers i tjenesten være varierende. Det bør også bemerkes at norsk helsetjeneste har 
særlig lave volum av polikliniske besøk i spesialisthelsetjenesten. Nivået i Norge er omlag 
halvdelen av snittet i OECD. 
 

- Kapasitet i hovedstadsregionen. Hovedstadsregionen står foran en uvanlig sterk 
demografisk betinget oppgave-vekst, og utmerker seg samtidig ved etablert 
kapasitetsmangel til tross for lave forbruksrater. Akershus universitetssykehus (Ahus) og 
Sykehuset Østfold har landets laveste sengefaktor. Helse Sør-øst har et særlig ansvar for 
kapasiteten i regionen etter at det regionale foretaket har iverksatt større endringer i 
sykehusstrukturen. Innbyggerne i Groruddalens bydeler som sogner til Ahus gis tilbud på 
ulike sykehus avhengig av hvor det er kapasitet. Dette er ikke en tilfredsstillende ordning. 
I planen er det ikke gitt en god fremstilling av de samlede kapasitetsutfordringene, og det 
er ikke gjort gode drøftinger av hvilke tiltak som best setter sykehusene i stand til å 
håndtere oppgaveveksten.  

 
Usikkerhet i behovs-framskrivninger og manglende helhetlig fremstilling av utfordringene i 
hovedstadsregionen bidrar etter tillitsvalgtes oppfatning til at risiko i noen grad 
underkommuniseres og det gis en fremstilling av et større handlingsrom og bæreevne enn 
det er grunnlag for. For at planen skal fungere som et godt underlag for lokale, regionale og 
nasjonale beslutninger er det avgjørende at saksgrunnlaget – herunder usikkerhet og 
risikobildet –gis en mest mulig korrekt fremstilling.  
 
I høringsrunden vil tillitsvalgte foreslå at høringsinstansene bes vurdere om forslagene til tiltak 
i hovedstadsregionen er egnede, og om det er hensiktsmessig å planlegge med 15 prosent 
redusert behov ved utvikling av integrerte helsetjenester.  
 
KTV fra Unio, YS og SAN: 
 
Tillitsvalgte vil berømme prosjektet for god involvering og vilje til å justere planen basert på 
innspill underveis i prosessen. Foretakenes utviklingsplaner er av varierende kvalitet, og en 
sammenstilling skal kombineres med regionens føringer for innretning av sørge-for ansvaret 
og oppgavedeling. Dette er en uvanlig komplisert prosess som ikke tidligere har vært 
gjennomført. På ulike områder skulle tillitsvalgte ønske at planarbeidet var kommet lengre, og 
nådd en større grad av detaljering og konkretisering. Et eksempel er hvordan regionen og 
foretakene kan rekruttere, utdanne og utvikle tilstrekkelig kompetanse i tjenesten. Det er 
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imidlertid forståelig at regionen ikke har gjennomført en tilstrekkelig detaljering på alle 
områder som hadde vært ønskelig. 
 
Vi støtter anbefalingen om 85% utnyttelsesgrad på standard senger pga realistisk behov for 
senger som dekker pasientens behov og at dette er i tråd med internasjonale studier og 
understøtter god kvalitet og pasientsikkerhet. 
  
I forbindelse med høring av regional utviklingsplan forventer vi inkluderende prosesser som 
sikrer at alle blir involvert. Innspill fra ansatte og deres tillitsvalgte skal etterspørres og det 
legges til rette for deres medvirkning. 
 
 
 

 Ad styresak 052-2018 Økonomisk langtidsplan 2019 – 2022. 

 
KTV fra Unio, LO, YS, Akademikerne og SAN: 

 
Tillitsvalgte er bekymret for risiko beskrevet i foretakenes økonomiske langtidsplaner, og 
akkumulert risiko i utkastet til regional plan.  
 
I fremstillingen av foretakenes utviklingsplaner fremkommer det at situasjonen i flere foretak 
allerede er anstrengt. Dette samsvarer med innspill konserntillitsvalgte mottar. 
Formuleringene som anvendes gir grunn til uro for om det er realistisk å planlegge med 
betydelig høyere produktivitet. Foretakenes planer er også basert på usikre framskrivninger 
av behov, i analyser levert at Sykehusbygg. Hvis forutsetningene om lav behovsutvikling og 
høy produktivitetsvekst ikke fullt ut nås vil faktorene gjensidig virke forsterkende på 
problemene.  
 
Det legges opp til en reduksjon i lønnskostnader til fast ansatte, og en sterkere reduksjon i 
bruk utgifter til innleie og overtid. Samtidig planlegges det med en betydelig vekst i 
pasientbehandlingen. Fra helseforetakene rapporteres til dels betydelig slitasje på ansatte, og 
en opplevelse av manglende samsvar mellom oppgaver og ressurser. Tillitsvalgte er 
bekymret for om det realistisk å planlegge med produktivitetsvekst på hele 7,7 prosent i 
perioden. Det virker heller ikke realistisk å legge til grunn at en vekst i lønnskostnader som 
har vist seg stabil og forutsigbar over flere år (Figur 2) skal opphøre etter 2018.  
 
Situasjonen må ses opp mot at sektoren og det regionale helseforetaket har vært gjennom en 
lang periode med effektivisering, og at en rekke krav fra eier bidrar til økte kostnader. I dette 
planutkastet kan økte kostnader til dyre legemidler, krav om økte kostnader til vedlikehold, og 
økte kostnader til utdanning tjene som eksempler. Etter tillitsvalgtes vurdering er de samlede 
rammene i sektoren trolig ikke tilstrekkelige til å nå alle de politiske målsetningene som 
oppstilles dersom man også skal kunne iverksette store investeringer i nybygg. Analysene i 
fremlegget viser at foretaksgruppen trolig mangler økonomisk handlingsrom for å planlegge 
for de felles prioriterte, store investeringsprosjektene som er omtalt i saken. 
 
Tillitsvalgte vurderer at det er sannsynlig at flere av foretakene ikke vil nå 
produktivitetsmålene og resultatene som ligger til grunn for de samlede planene. Utviklingen i 
Oslo universitetssykehus illustrerer usikkerheten; i forrige langtidsplan estimerte sykehuset 
samlet resultat i perioden 2018-21 på 1350 millioner, i dette planutkastet fremkommer det at 
forventningene for den samme perioden er redusert til 650 millioner. Det fremkommer også at 
med resultatsvikt i denne størrelsesorden i et eller flere foretak vil det regionale helseforetaket 
havne under den skisserte sikkerhetsgrensen for likviditet.   
 
Det bør gjøres en kritisk gjennomgang av hvilke tiltak som bør prioriteres ved et redusert 
resultat og svekket bæreevne. Dette gjelder også for planlagte byggeprosjekt. Videre bør 
kostnader til nye tiltak konkretiseres. Det må sikres tilstrekkelig kapasitet til å ivareta 
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pasientbehandlingen, forskning og utdanning. Ved resultatsvikt og redusert handlingsrom bør 
prioritering av tiltak avgjøres i dialog med eier.  
  

 
 

 

  Ad styresak 053-2018 Status konseptfase videreutvikling av Aker og Gaustad. 
 

KTV fra Akademikerne, LO og YS: 
 
I sak 72-2017 påpekte styret at det vedtatte målbildet var beheftet med risiko, og ba om at 
andre løsningsalternativ ikke ble utelukket. Konserntillitsvalgtes erfaring er at mye er uavklart 
i løsningsalternativene, og at prosessen har avdekket betydelig risiko på ulike områder.  
 
Det er bekymringsfullt at prosjektet på et så sent tidspunkt ikke har gjort grunnleggende 
avklaringer av virksomhetsmessige forhold, som hvor hvilke deler av virksomheten skal 
lokaliseres, og hvilken virksomhetsmessig driftsmodell som skal benyttes de ulike stedene. 
Disse planene bør danne kriterier for videre utredning, og uten at dette er klarlagt er det ikke 
mulig å gjennomføre en detaljert planlegging, og en god vurdering av risiko i prosjektet. Det 
er videre bekymringsfullt at det ikke har vært åpenhet om, og medbestemmelse i prosjektets 
hovedprogram.   
 
De fremlagte risikovurderingene er mangelfulle. Gjennomgående gjøres det vurderinger av 
risiko for at utbyggingsprosjektet ikke skal kunne videreføres. I det helhetlige bildet er dette 
underordnet. Risikovurderingen må ta utgangspunkt i sykehusets evne til å ivareta 
oppgavene i tidsperioden, og prosjektets økonomiske bærekraftig. Svikt i 
pasientbehandlingen eller det økonomiske grunnlaget vil ramme de andre foretakene i 
foretaksgruppen. Det ble i møte 1 juni identifisert betydelig risiko knyttet til ivaretakelse av 
virksomheten som skal etterlates på Ullevål. Dette opplyses det ikke om i saken.  

 
Konserntillitsvalgte vil trekke frem enkelte forhold beheftet med risiko som ikke er 
kommunisert i prosjektets risikovurdering;  
 
- Kapasitet. Med en kraftig pasientvekst i perioden, også på kort sikt, vil hovedstaden og 

hovedstadsregionen sine kapasitetsutfordringer forsterkes i perioden. Tillitsvalgte er 
bekymret for at det samlet planlegges med for lav kapasitet i hovedstadsregionen.  

- Virksomhetsmodell. Foreløpig er det uavklart hvilke fag som vil legges til de ulike 
lokalitetene, og dette anses som en vesentlig svakhet i planarbeidet. Sammenblanding 
av høyspesialisert elektiv behandling og akuttbehandling er erfaringsmessig krevende. 
Det er risiko for svekkelse av både den elektive behandlingen og akuttbehandlingen. 
Tiltaket bør ikke iverksettes uten at det er utarbeidet et gjennomarbeidet og risikovurdert 
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driftskonsept. I prosjektet er dette foreløpig uavklart, og det er også uavklart hvilke 
ressurser som vil bli lokalisert ved ulike lokalisasjoner. Lokalsykehuset på Sinsen 
planlegges å skulle ivareta en stor befolkning, men det er ikke avklart hvilke fagområder 
og øvrige ressurser sykehuset skal ha.  

- Akuttfunksjoner. Tillitsvalgte og fagmiljø i OUS melder om bekymring knyttet til 
manglende befolkningsgrunnlag for å understøtte akutt-funksjonene som planlegges lagt 
til Rikshospitalet. Forslag om å øke opptaksområde for kirurgiske fagområder endrer ikke 
på dette bildet, og det er heller ikke sannsynliggjort at det vil være mulig å få plass til 
virksomheten i utbyggingsplanene på Gaustad. Det planlegges en oppdeling av Ullevåls 
akuttvirksomhet til tre lokalisasjoner, Gaustad, Ullevål og Sinsen. Dette synes ikke å 
være tilrådet faglig, og fremstår som lite hensiktsmessig. 

- Reguleringsbestemmelser og begrensninger i tomtealternativene. Tomtene både på 
Gaustad og Sinsen er beheftet med begrensninger som vil kunne begrense 
utbyggingsmulighetene på kort og lang sikt. I tillegg er adkomsten til tomten på Gaustad 
dårlig. I de siste skissene planlegges det med oppsetting av stor bygningsmasse tett 
integrert mot et sykehus som skal være i full drift i perioden. Den samlede risikoen i 
reguleringsprosessen synes betydelig. På lengre sikt er det begrensede 
utbyggingsmuligheter på tomtene. Det vil begrense videre utvikling av sykehusene, 
særlig på Gaustad.  

- Økonomi. OUS har nedjustert resultatet for inneværende år, og mer enn halvert resultat-
estimatet for perioden 2018-2021. De beskriver i egen utviklingsplan høy risiko for at 
også dette resultatet ikke vil kunne nås. Den samlede rammen for prosjektet er nær 45 
milliarder. Prosjektets bærekraft baserer seg på en driftseffektivisering som det er 
usikkert om vil la seg realisere. Det er derfor høy risiko for at prosjektet ikke vil nå 
målsetningene, og at dette vil medføre svekket økonomi i hele foretaksgruppen. Svekket 
økonomi vil ha følger for oppstart og mulighet til å gjennomføre andre 
utbyggingsprosjekter i regionen.  

 
Konserntillitsvalgte anser at risikoen som er identifisert gjennom konseptfaseutredningen er 
betydelig, og at andre løsningsalternativ bør vurderes, i tråd med styrevedtak 072-2017. 
Akershus universitetssykehus har vansker med å ivareta bydelene fra Groruddalen, og har 
inngått avlastningsavtale med Diakonhjemmet tilsvarende et opptaksområde på 50 000. 
Oppgaveveksten i Oslo og Akershus sykehusområder stipuleres til i overkant av 50 % både 
for innleggelser og poliklinikk i de nærmeste 15 årene. Oppgaveveksten tilsier at det kan 
være behov for et lokalsykehus av tilvarende størrelse som Akershus universitetssykehus i 
perioden fram til 2035. Tillitsvalgte anser det derfor som riktig å gå videre med 
utbyggingsplanene av nytt lokalsykehus på Sinsen, men ikke å gå videre med konseptfasen 
ved Gaustad, før andre muligheter for samlokalisering av sykehusene er vurdert. Mulighetene 
for en hensiktsmessig løsning kan være bedre ved samlokalisering på Ullevåltomta enn på 
Gaustad.  
 
KTV fra Unio: 

I sak 72-2017 påpekte styret at det vedtatte målbildet var beheftet med risiko, og ba om at 
andre løsningsalternativ ikke ble utelukket. Konserntillitsvalgtes erfaring er at mye er uavklart 
i løsningsalternativene, og at prosessen har avdekket betydelig risiko på ulike områder.  

 Det er etablert en risikomatrise for oversikt over risikoforhold i prosjektet. Vi registrerer at det 
skal gjennomføres risikovurderinger knyttet til driften i Oslo universitetssykehus HF, både 
driften ved Ullevål i fasen mellom etappe 1 og 2, samt driften ved alle lokalisasjoner ved en 
eventuell faseforskyvning av utbyggingen på hhv Aker og Gaustad. Risikovurderingen av 
driften sammen med prosjektets risikoelementer vil danne det totale bildet av den samlede 
risikoen for gjennomføring av prosjektet. 

I tråd med styrevedtak 72-2017 punkt 5, KTV fraber vi om at det ikke utelukkes alternativ 
plassering innen Oslo universitetssykehus HFs tomteareal om risikobildet tilsier det.  
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Helse Sør-Øst RHF bemerker:       

 

 Ad styresak 051-2018 Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst. 
 
Styret har fått fremlagt et høringsutkast av regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst. Denne 
skal sendes ut på høring i juni 2018 og endelig plan skal ikke behandles av styret før i møtet 
13.12.2018.  
 
Regional utviklingsplan favner bredt og skal være en overordnet plan. Det er områder som 
kunne ha vært belyst bedre og i mer detaljert, og samtidig er ambisjonen at høringsrunden vil 
gi konkrete innspill som kan tas med i betraktning når planen ferdigstilles i løpet av høsten 
2018.  
 
I høringsrunden vil administrerende direktør be om innspill på mål, satsningsområder og 
forslag til ny modell for framskrivninger. Planen foreslår bl.a. at utnyttelsesgraden av 
normalsenger settes til 85 prosent og at åpningstider settes til 8 timer 230 dager i året. I 
tillegg vil det bes om at høringsinstansene gir innspill på tiltak som støtter opp under 
samarbeid med primærhelsetjenesten og kommunene, samt særskilt vurderer områder hvor 
desentralisering av tjenestetilbudet kan være egnet.  
 
Det er viktig at planen fremstiller gode vurderinger av nødvendig kapasitet og så vil det være 
det enkelte investeringsprosjekt/byggeprosjekt som vil måtte konkretisere hvordan 
kapasiteten skal dekkes.  

 
I forbindelse med høring av regional utviklingsplan vil det legges opp til inkluderende 
prosesser som sikrer at alle blir involvert. Innspill fra brukere, ansatte og tillitsvalgte skal 
etterspørres og det skal legges til rette for deres medvirkning. Videre vil 
brukerorganisasjoner, kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, private leverandører av 
helsetjenester og andre regionale helseforetak være høringsinstanser.  
 
Det er også lagt opp til dialog og involvering høsten 2018 under arbeidet med å utarbeide en 
endelig versjon av planen. I denne perioden vil det arbeides videre med å konkretisere 
hvordan regionen kan bidra til rekruttering, utdanning og utvikling av kompetansen som 
tjenesten trenger i fremtiden.  
 

 Ad styresak 052-2018 Økonomisk langtidsplan 2019 – 2022. 
 
Økonomisk langtidsplan 2019-2022 legger opp til en resultatutvikling som er krevende, men 
som er nødvendig dersom man skal realisere investeringsplanene som er innarbeidet i 
planen.  
 
Helseforetakene planlegger i sine økonomiske langtidsplaner med økt produktivitet som skal 
oppnås ved økt aktivitet og lavere bemanning. Tiltakene for å oppnå dette er i varierende 
grad konkretisert av helseforetakene, og det er viktig at helseforetakene arbeider målrettet 
med å identifisere og innarbeide tiltak slik at målsetningene nås. 
 
Det er variasjon mellom helseforetak og sykehus i foretaksgruppen. Det er helseforetak og 
sykehus som viser god drift med korte ventetider, effektive pasientforløp og høy 
kapasitetsutnyttelse. Det er viktig at man bruker erfaringer fra disse innad i foretaksgruppen 
for å kunne lære og iverksette planer og tiltak som bidrar til økt produktivitet. 
 
Aktivitetsveksten er lavere i økonomisk langtidsplan 2019-2022 enn det som er oppnådd de 
senere år. Bemanningen er planlagt redusert, og dette medfører en produktivitetsvekst. 
Produktivitetsveksten i økonomisk langtidsplan er imidlertid lavere enn det som er realisert de 
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senere årene. Det fremgår av vedlegg til styresak 052-2018 at aktivitetsmidlene i økonomisk 
langtidsplan 2019-2022 er forutsatt lavere enn det som foretaksgruppen har fått tilført i 
statsbudsjettet de senere år. Det må forutsettes at det er en sammenheng mellom 
aktivitetsvekst og bemanningsutvikling. Med en bemanningsvekst som de senere år kan det 
forutsettes en vekst i aktivitet med tilhørende tildeling av aktivitetsmidler i statsbudsjettet som 
utligner deler av økningen i lønnskostnadene. Hvis aktiviteten ikke vokser like mye som 
tidligere, vil det heller ikke være rom for en bemanningsvekst som helseforetakene har hatt 
de senere årene. I langtidsplanlegging vil det være usikkerhet knyttet til fremtidig aktivitets- og 
bemanningsutvikling, og analysene i vedlegget til styresak 052-2018 viser at 
foretaksgruppens økonomiske utvikling er følsom for endringer i disse forutsetningene. 
Utviklingen følges opp ved den økonomiske rapporteringen, og konkrete tiltak og 
handlingsplaner må vurderes løpende og iverksettes ved en uønsket utvikling. 
 
Kostnader til dyre legemidler vil øke fremover, og det kan medføre en midlertidig økonomisk 
merbelastning for helseforetakene. Finansieringsordningen for dyre legemidler er innrettet slik 
at helseforetakene får finansiert de dyre legemidlene ved ISF-ordningen og basisfinansiering, 
slik at resultateffekten over tid skal utlignes.  
 
I vedlegget til styresak 052-2018 er det beskrevet risiko og det er foretatt kvantitative analyser 
av enkelte risikoscenarioer. Tiltakene for å kunne håndtere risiko kan oppsummeres som 
følger: 

 Resultat- og investeringsbuffer i Helse Sør-Øst RHF: 
- Det er innarbeidet totalt 3 milliarder kroner i resultat- og investeringsbuffer i perioden 

2019-2022, samt 600 millioner kroner i årlig resultatbuffer fra og med 2023.  
- Økonomisk langtidsplan 2019-2022 er utarbeidet med en nedre likviditetsmessig 

sikkerhetsgrense på 1 milliard kroner.  
- Dette gir foretaksgruppen et solid finansielt fundament til å kunne håndtere risiko knyttet 

til resultat og investeringer i økonomisk langtidsplan 2019-2022. 

 Planlegging av byggeprosjekter: 
- Det arbeides kontinuerlig med å identifisere og iverksette tiltak slik at helseforetak skal 

kunne klare å bære de økonomiske forpliktelsene som følger av store 
investeringsprosjekter. Det vil blant annet stilles krav til å realisere planlagt økonomisk 
utvikling i forkant av ferdigstillelse av byggeprosjektene, slik at helseforetakene har et 
økonomisk grunnlag til å håndtere økte kapitalkostnader. Videre kreves det detaljerte 
planer og tiltak som skal bidra til at foretakene skal klare å realisere nytteeffektene som 
kan knyttes til prosjektene.  

 Trinnvise byggeprosjekter  
- Prinsippet om trinnvis utbygging for helseforetakene vil bidra til at det er mulig å redusere 

risikoen knyttet til økonomisk bæreevne for helseforetakene og foretaksgruppen som 
helhet. Det vil gi mulighet til å midlertidig utsette byggetrinn eller utsette nye prosjekter 
for helseforetak som måtte oppleve utfordringer med å tilpasse seg den økonomiske 
situasjonen i etterkant av byggeprosjekter. Helseforetakene vil dermed få muligheten til å 
iverksette tiltak og korrigere utviklingen før neste byggetrinn eller neste byggeprosjekt. 
Sykehuset i Vestfold kan vise til gode erfaringer med byggetrinn og den effekt det har 
ved å fordele den økonomiske belastningen som følger av byggeprosjekter over tid.  

 
Økonomisk langtidsplan 2019-2022 viser at det er store investeringsbehov i foretaksgruppen 
som er nødvendig å gjennomføre for å ivareta pasientenes fremtidige behov. Disse 
investeringsbehovene innebærer at foretaksgruppen må innføre tiltak og innrette drift for å 
skape økonomiske resultater som fundament til økonomisk bæreevne for helseforetakene og 
foretaksgruppen. Det er viktig å påpeke at de enkelte investeringsbeslutninger fattes av styret 
i egne beslutningssaker. Dersom det skulle vise seg at den faktiske utviklingen er betydelig 
svakere enn forutsetningene som ligger til grunn for de enkelte investeringsbeslutningene og 
de årlige økonomiske langtidsplanene, må foretaksgruppen innføre tiltak for å opprettholde 
økonomisk bæreevne. Det kan for eksempel være å utsette eller stoppe 
investeringsprosjekter til den økonomiske situasjonen gjennom driftsmessige tiltak er 
tilfredsstillende.  
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 Ad styresak 053-2018 Status konseptfase videreutvikling av Aker og Gaustad. 

Prosjektet har nå gjennomført steg 1 av konseptfasen med hovedfokus på å vurdere ulike 
utbyggingsløsninger på Aker og Gaustad som grunnlag for videre bearbeiding i steg 2 av 
konseptfasen. Bakgrunn for utredningen er vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF i sak 53-2016 
og i foretaksmøte 24.06.16 som legger til grunn samling av regionfunksjoner med noen 
lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et stort akuttsykehus på Aker og et spesialisert 
kreftsykehus på Radiumhospitalet. Basis for utredningen er planforutsetninger beskrevet i 
styresak 072-2017 og de forutsetninger om virksomhetsfordeling som fremgår av disse.   

Det er forutsatt at programunderlaget for konseptfasen skal justeres når det foreligger 
oppdaterte data fra NPR sammen med oppdaterte befolkningsprognoser fra Statistisk 
sentralbyrå. I tillegg skal framskrivingene oppdateres etter at høringsversjonen av regional 
utviklingsplan med forslag til ny framskrivningsmodell er styrebehandlet i styret for Helse Sør-
Øst RHF 14.06.18. Dette kommer i tillegg til ordinær kvalitetssikring av underlaget i 
konseptfasen. Det er lagt opp til at dialog og medvirkning om dette skjer i juni og i august.  

Medvirkningen knyttet til hovedprogrammet i steg 1 har hatt fokus på å drøfte og avklare 
nærhetsbehov og funksjonssammenhenger, tekniske forutsetninger, utsyr og IKT.  Dette i 
tillegg til vurderinger og innspill til hvilke utbyggingsløsninger som fremstår som mest egnet.  
Hovedprogrammet (funksjonsprogram, overordnet teknisk program, utstyrsprogram og 
overordnet program for IKT) vil videreutvikles gjennom medvirkning i steg 2, inkludert 
oppdatert framskriving.   

Oslo universitetssykehus HF har ansvaret for å utarbeide planer for driften av Oslo 
universitetssykehus både før og etter utbyggingen av Aker og Gaustad og har også ansvar 
for å gjøre risikovurderinger av driftsmessige forhold. For å identifisere risiko knyttet til driften 
på Ullevål i fasen mellom etappe 1 og 2, ble det gjennomført et arbeidsmøte med bred 
deltagelse den 1. juni, jfr. omtale på side 7 (punkt 2.7) i saken. I og med at ledelsen i Oslo 
universitetssykehus HF må vurdere risikoelementene og definere tiltak, er det forutsatt at 
risikovurderingene av driftsmessige forhold med tilhørende tiltak først fremlegges styret i Oslo 
universitetssykehus HF. I tillegg skal Oslo universitetssykehus HF vurdere risikoforhold ved 
driften ved alle lokalisasjoner ved en eventuell faseforskyvning av utbyggingen på hhv Aker 
og Gaustad.  

Administrerende direktør legger opp til at styret i Helse Sør-Øst RHF får seg fremlagt både 
prosjektets vurdering av risiko knyttet til måloppnåelse og Oslo universitetssykehus sin 
vurdering av risiko knyttet til driftsmessige forhold (driften ved Ullevål mellom etappe 1 og 2, 
samt driften ved alle lokalisasjoner ved en eventuell faseforskyvning av utbyggingen på hhv 
Aker og Gaustad), slik at styret i Helse Sør-Øst RHF er kjent med og oppdatert på det totale 
risikobildet underveis i konseptfasen.   

Det er nå utviklet utbyggingsløsninger for både Aker og Gaustad som viser at det er mulig å 
etablere funksjonelle og moderne sykehus på begge områdene, med et volum som møter 
arealforutsetningene i sak 072-2017 for etappe 1 og ytterligere utbygging av ca. 60.000 m2 
begge steder. Konseptene er robuste og har fleksibilitet til å tilpasse seg justeringer av areal i 
etappe 1, jfr. pågående arbeid med kvalitetssikring av dimensjoneringsgrunnlaget. 
Reguleringsprosessen har kommet videre og det er ikke kommet frem forhold som tilsier at 
det ikke er mulig å realisere utbygging både på Aker og Gaustad. Det er samtidig viktig at det 
fremlegges en plan for driften av Oslo universitetssykehus ved alle lokalisasjonene. 
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Hamar 13. juni 2018 
 
 
 
.....................………………………                ……………………………………………. 
Helse Sør-Øst RHF     KTV for Unio 
 
 
 
………………………………………    …………………………………………….. 
KTV for LO      KTV for Akademikerne 
 
 
 
………………………………………….  ……………………………………………… 
KTV for YS      KTV for SAN   
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