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MØTEPROTOKOLL 
Drøftinger  

Jfr Hovedavtalens § 42 
 
 
Dato: 30.01.2019 
     
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 28.01.2019 med hjemmel 
i HA § 42.  
 
Fremsatt drøftingstema - Krav om drøftinger om:  
• Styresak 006-2019 Oslo universitetssykehus HF  

                                – Konseptfaserapport videreutvikling Aker og Gaustad. 
 
Fremlegg fra konserntillitsvalgte; Unio, LO, Akademikerne, YS og SAN:  
 

Konserntillitsvalgte støtter mål-bildet om å gi Oslos befolkning gode og likeverdig helsetjeneste 
i moderne bygg som understøtter effektive arbeidsprosesser og behandling av god kvalitet. 
Høy alder og dårlig funksjonalitet på noen av dagens bygg, samt økt behov for kapasitet i 
Hovedstaden har vært blant de prosjektutløsende faktorer. Konserntillitsvalgte støtter 
vurderingen av at det haster med å finne fremtidsrettede løsninger for byens befolkning og 
ansatte. 
  
Vi er forelagt konseptrapport for videreutvikling av Aker og Gaustad i styresak 006-2019 til 
drøfting. 
  
Konseptfasearbeidet har avdekket et risikobilde som fortsatt gir grunn til bekymring og som vi 
ikke kan se at er fullt ut håndtert i styresaken. 
  
Økonomisk bærekraft 
Det er beskrevet en økonomisk bæreevne på prosjektnivå. Imidlertid forutsetter dette at 
effektiviseringen som er lagt til grunn innfris. Det er utarbeidet ulike scenario som hver for seg 
vil utfordre bæreevnen. Vi anser det som mulig at flere, evt alle scenario vil inntreffe i løpet av 
prosjektperioden og sånn sett ytterligere øke økonomisk risiko. Dette er ikke beskrevet i saken. 
  
Virksomhetsinnhold og kapasitet 
Vi er bekymret for manglende overordnet virksomhetsplan som førende dokument for de 
løsninger som skal velges. Det har vært omfattende prosesser i ulike fokusgrupper knyttet til 
fremtidig faglig organisering i OUS. Tilbakemelding fra deltagende tillitsvalgte er at diskusjonen 
har vært for fragmentert, for lite fokus på faglige avhengigheter, sentrale problemstillinger er 
skjøvet til forprosjektet og rammene for diskusjon for snevre. Dette har skapt stor bekymring for 
fremtidig kapasitet og faglige synergier. Særlig gjelder dette psykisk helsevern, 
intensivkapasitet og traumevirksomhet. Videre pekes det på at det ikke tas tilstrekkelig høyde 
for arealer til ulike funksjoner slik som lager, vaktrom, skyllerom, oppholdsrom og samtalerom. 
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Tomteareal 
Det er beskrevet betydelig risiko knyttet til tomteutnyttelse og regulering. Fokus har særlig vært 
knyttet til tomten på Gaustad, men konserntillitsvalgte vil anføre at vi ser betydelige utfordringer 
også knyttet til tomten på Aker. Særlig gjelder dette ekstra kostnader forbundet med evt kjøp 
av areal, vernehensyn og fortrenging av boligareal. Disse risikomomentene tilsier at det bør 
utredes et alternativ 2 i parallell til Gaustad/Aker. 
  
Mobilisering av ansatte 
I økonomisk langtidsplan 2019-2062 for OUS er det forutsatt en generell forbedring i 
arbeidsproduktiviteten på 10,8% (gjennomsnittlig 1,1% årlig). Det er å anta at det er potensiale 
for effektivisering i OUS, dog har erfaring fra tidligere byggeprosjekt vist at dette er krevende å 
realisere, særlig sett i lys av allerede gjennomført effektivisering. Å forbedre 
arbeidsproduktivitet krever en betydelig innsats fra hver enkelt medarbeider. For at dette 
potensiale skal kunne tas ut forutsetter dette en tilstedeværende ledelse som har ansvar og 
myndighet for å sikre åpne, medvirkende prosesser og fatte effektive beslutninger på lavest 
mulige nivå. Videre må den enkelte ansatte gis tilstrekkelig mulighet, tillit og ansvar for å utføre 
sitt arbeid faglig forsvarlig. Vi er usikre på om disse forutsetningene er tilstede og således 
bekymret for om effektiviseringskravene er realistiske. Et slikt løft krever at ansatte og ledelse 
er omforent om det fremtidige målbildet. Frem mot målbildet ligger naturlig nok store 
utfordringer for ansatte, spesielt når det gjelder opprettholdelse av kvalitet og logistikk 
utfordringer i tiden mellom første og andre fase. Behovet for at andre fase må skje umiddelbart 
etter andre første fase er avgjørende. 

  
Vi leser ØLP som en skjønnsmessig vurdering av gevinstrealisering knyttet til effektivitet og 
reduksjon i bemanning i forhold til forventet bemanningsvekst. Ved å se til tidligere erfaringer 
fra bla Ahus og Østfold er vi bekymret for at gevinstrealisering er mer et uttrykk for optimisme 
knyttet til ønske om å realisere prosjektet, enn realisme. Overvurdering av hva som er 
gjennomførbart vil ha en betydelig slagside når man ender opp med å kjøre strammere enn 
planlagt. Vi registrerer særlig forventet nedgang i antall sykepleiere. Erfaring så langt med 
ensengsrom er at disse er mer personellintensive enn flersengsrom. Vi kan ikke se at dette er 
vurdert i ØLP. 
  
Samhandling 
Regional utviklingsplan legger til grunn betydelig gevinst ved samarbeid med 
kommunehelsetjenesten. Dette arbeidet er i en startfase og det er ennå usikkert hvilke 
gevinster dette faktisk kan gi. Vi finner ikke at dette er omtalt som premiss for 
kapasitetsberegning og ønsker derfor å kommentere på generelt grunnlag at kommunene i 
begrenset grad, på kort sikt, er i stand til å avlaste spesialisthelsetjenesten. 
  
Teknologi 
Vi finner heller ikke at dette er omtalt som premiss for kapasitet og effektivisering. Dog er den 
generelle erfaring så langt at teknologi effektiviserer noen arbeidsprosesser, gir bedre 
pasientsikkerhet, men for ansatte ofte er forbundet med økt tidsforbruk. 
  
Oppsummert 
Vi registrerer at styresaken adresserer flere av de bekymringer som er fremført av tillitsvalgte 
og som er nevnt over. Vedtaksforslagene og den øvrige framstillingen i styresaken berører en 
del av innvendingene og manglene i utredningen som har fremkommet i prosessen Vi er særlig 
tilfreds med at man peker på nødvendigheten av å etablere et organisasjonsutviklingsprosjekt 
med bred involvering. Det er beklagelig at dette ikke kom på plass på et tidligere tidspunkt for å 
sikre engasjement og forankring blant ansatte og brukere. 
  
Vi er videre tilfreds med at Ullevål belyses som et mulig alternativ, og forventer en utredning av 
om Ullevål i bedre grad kan oppfylle målsetningene; styrket kapasitet, samling av funksjoner, 
og fornyelse av bygg. Dog vil vi advare mot å velge en struktur som ytterligere vil utfordre 
tilgang på nødvendig kompetanse. 
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Det er positivt at en erkjenner behovet for at virksomhetsinnholdet skal belyses ytterligere. 
Mangel på en overordnet virksomhetsplan har skapt unødig stor usikkerhet og gjør at hele 
prosessen fremstår som fragmentert og lite forankret. 
 
Etter konserntillitsvalgtes syn underbygger saksfremstillingen at prosjektet ikke er modent, og 
at det ikke er tilrådelig å godkjenne konseptfaserapporten nå. Manglende ivaretakelse av 
faglige sammenhenger, og behovet for styrket kapasitet, gjør at en bør vurdere andre 
løsningsforslag enn de som kan la seg innpasse i en løsning med bruk av de trange tomtene 
på Gaustad og Sinsen. Det framstår som lite hensiktsmessig å belyse en løsning med bruk av 
Ullevål med «samme virksomhetsinnhold» som er skissert henlagt til Gaustad i 
konseptfaserapporten. En utredning bør ha som siktemål å bedre ivareta behovet for å avlaste 
Akershus universitetssykehus ved overføring av Stovner, Alna og Grorud på et tidligere 
tidspunkt, og samling av de fagmiljø som det vil være hensiktsmessig å samlokalisere. 
 

Helse Sør-Øst RHF bemerker:       

 
Virksomhetsinnhold og kapasitet. 

 
Styresaken peker på et behov for at Oslo universitetssykehus HF ytterligere belyser planlagt 
virksomhetsinnhold og driftskonsepter for både Aker og Gaustad i forkant av oppstart 
forprosjekt. Styresaken peker spesielt på fagområdene traume- og akuttmedisin, fødselshjelp, 
nyfødtintensiv og kreft, hvor det er behov for en beskrivelse av hvordan de valgte løsningene 
tilrettelegger for beredskap, utvikling av kompetanse, kvalitet i pasientbehandlingen og faglig 
utvikling. 
 
Når det gjelder framskrivningene og dimensjoneringen av psykisk helsevern konstaterer 
styresaken at kapasitetsberegningene for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling skal kvalitetssikres, og at behov for endringer skal tas hensyn til i det videre 
arbeidet.  
 
Når det gjelder Akershus universitetssykehus HF har helseforetaket presentert planer for 
kapasitetsutvidelse, som innebærer økt bruk av Kongsvinger sykehus, omdisponering av lokaler, 
leie av lokaler og økt sengekapasitet i tilknytning til utbygginger på Nordbyhagen. 
 
Det er i konseptfasen gjennomført fokusgrupper om virksomhetsinnholdet i Oslo 
universitetssykehus HF, for å kunne dimensjonere ulike deler av virksomheten i nye bygg.  
Medvirkningsprosessen startet våren 2018 med å definere nærhetsbehov og faglige avhengigheter 
mellom funksjoner og områder i sykehuset.  Fokus i medvirkningsprosessen har vært å finne frem 
til de mest funksjonelle løsningene for de ulike konseptene, og etter vår vurdering har prosessen 
gitt de tilbakemeldingene som er nødvendig for planleggingen på konseptfasenivå.   
 
Arealer avsatt til støttefunksjoner skal understøtte de dimensjonerende kapasiteter og nødvendig 
areal til ansatte for å utføre arbeidet til enhver tid.  Arealet til støttefunksjoner er økt med basis i 
erfaring fra tidligere prosjekter (eksempelvis medisinrom). Forutsetningen for konseptet er at 
vareforsyning skjer mest mulig direkte til den enkelte avdeling. Det gjennomføres en utredning 
og analyse av vareforsyning og logistikk for å sikre at prinsipper og forutsetninger implementeres 
slik de er forutsatt i konseptene. 
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Tomteareal. 
 

Forhold ved reguleringsrisiko og utnyttelse av tomt, både på Gaustad og Aker, er omtalt i 
styresaken. Det er tatt høyde for et eventuelt erverv av tomter i vurdering av økonomisk bærekraft 
for utbyggingen på Aker.  
  
Som en del av planprosessen på Aker utredes også et alternativ hvor all vernet bygningsmasse 
beholdes, og det utredes alternativer som viser konsekvenser av at tomtene i sør eventuelt ikke 
erverves. En oppfølging av det siste punktet er også tatt inn i forslag til vedtak fra 
administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF hvor utnyttelse av tomten på Aker skal søkes 
ytterligere forbedret, og at resultatet av dette arbeidet skal fremlegges styret innen juni 2019. 
  
 

Mobilisering av ansatte. 
 

Oslo universitetssykehus HF har i sine analyser beskrevet et potensial for effektivisering. Det må 
arbeides videre sammen med de ansatte for å konkretisere og realisere dette på en god måte. Det 
blir viktig å sikre gode og involverende prosesser. Effektivisering skjer både gjennom 
mobilisering og innstas av den enkelte ansatte, men også gjennom strukturelle og organisatoriske 
grep. Det forutsettes at Oslo universitetssykehus HF etablerer et organisasjonsutviklingsprosjekt 
som også dekker mobilisering av de ansatte. 
 
Det gjennomføres en evaluering av nytt sykehus på Kalnes, Sykehuset Østfold HF. Evalueringen 
vil blant annet omhandle vurdering av «ensengsrom» og «personellintensivitet» knyttet til et slikt 
driftskonsept. Det er viktig at bruken av enerom også sees opp mot den samlede ressursbruken, 
infeksjoner og antibiotikabruk, samt reinnleggelser.  
 
Oslo universitetssykehus HF omtaler utviklingen i sykepleierårsverk flere steder i vedlegg 1, 2 og 
3 til sak 077-2018. Her sies blant annet at overgang til ensengsrom vil kunne gi økt behov for 
pleie og oppgaveglidning der sykepleiere utfører oppgaver som leger tidligere har utført, og der 
annet personell utfører oppgaver som for eksempel blodprøvetaking (som sykepleierne tidligere 
har utført). I tillegg har klinikkene gjort eksplisitte vurderinger knyttet til 
bemanningssammensetningen, og det kommenteres blant annet at større enheter medfører lavere 
behov for sykepleiere på vakt/i beredskap knyttet til operasjon, postoperativ og intensiv-
virksomhet. 
 
 

Økonomisk bærekraft. 
 

I forbindelse med driftsøkonomiske analyser i konseptfaserapport for videreutvikling av Aker og 
Gaustad er det foretatt sensitivitetsanalyser av bæreevnen på prosjektnivå basert på 
nøkkelparametere i prosjektet. Scenarioene påvirker bæreevnen i ulik grad og har ulik 
risikovurdering. Sentrale parametere i sensitivitetsanalysen er driftsgevinster etter innflytting, 
investeringskostnader, effektivisering i forkant av innflytting og lånerenter. Styresaken omtaler 
risikoforholdene ved disse parameterne eksplisitt. 
 
Identifiserte risikoområder håndteres blant annet gjennom at planer og prosesser for 
organisasjonsutvikling og gevinstrealisering startes opp tidlig og følges opp gjennom hele 
prosessen. Dette omfatter også flerårige klinikkvise forbedringsprogram for effektivisering i 
forkant av innflytting. Et stramt kostnadsregime samt styringsrammer for investeringskostnader i 
forprosjekt og gjennomføringsfase basert på P50-estimat vil redusere risiko knyttet til 
investeringsbeløp. Det gode økonomiske resultatet i 2018 innebærer styrket likviditet for 
investeringer og er ikke tatt med i de økonomiske beregningene. Det samme gjelder også reserver 
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som etableres gjennom at deler av lånebeløpet (forskjell mellom P50 og P85) ikke er regnet med. 
Videre har regjeringen i sin plattform av 17. januar 2019 omtalt at den vil legge bedre til rette for 
investeringer i sykehusbygg og ny teknologi gjennom å vurdere endringer i 
investeringsordningene for sykehus, herunder lengre nedbetalingstid, rentebetingelser og 
låneordningen. Helse Sør-Øst RHF har beregnet at ved å gå tilbake til tidligere 
renteberegningsmetode for spesialisthelsetjenesten, vil dette redusere rentebelastningen med cirka 
ett prosentpoeng. En slik endring medfører at rentene i gjennomsnitt over en 25 års 
avdragsperiode reduseres med over 200 millioner kroner årlig for prosjektene på Aker og 
Gaustad. 
 
 

Samhandling. 
 

Framskrevet kapasitetsbehov og dimensjonering av nye bygg på Aker og Gaustad er beregnet ved 
hjelp av den nasjonale framskrivningsmodellen (Sykehusbyggmodellen). Modellen tar 
utgangspunkt i demografiske framskrivninger fra Statistisk sentralbyrå og data fra Norsk 
pasientregister. Den legger dernest til grunn kvalitative vurderinger knyttet til utviklingen av 
sykdomspanoramaet og endringer i behandling, samt at det justeres for endringsfaktorer, 
inkludert forventet effekt av samhandling. Det har over flere år vært en politisk ambisjon å styrke 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten, hvor målet er å kunne overføre oppgaver fra 
spesialisthelsetjenesten innen både somatikk og psykisk helsevern (inkludert etablering av 
kommunale akutte døgnplasser, styrket rehabilitering, styrking av sykehjem, styrking av det 
kommunale psykologtilbudet og etablering av døgntilbud innen psykisk helsevern). Regional 
utviklingsplan omtaler ulike tiltak og satsningsområder innen spesialisthelsetjenesten som har til 
mål å bidra til å styrke samhandlingen, f.eks. samarbeid om de som trenger det mest, men også 
økt brukerstyring og avstandsoppfølging. Tiltakene handler også om å arbeide på nye måter, som 
vil gi redusert behov for døgnopphold på sykehus (som eksempelvis overgang fra døgn til dag, 
økt bruk av hjemmesykehus, bruk av digitale konsultasjoner, avstandsoppføling og økt 
brukerinvolvering mv.).  
 

 
Teknologi. 

 
Det er riktig at saken om Aker og Gaustad ikke beskriver hvordan bruk av teknologi vil påvirke 
foretakets og sykehusenes produktivitet og effektivitet. 
 
Ibruktakelse av ny teknologi skal gi fordeler. I forbedringsarbeid med kvalitetsheving, 
effektivisering og bedre samhandling rundt og med pasienten tar vi hele tiden i bruk ny teknologi. 
Hensikten er å oppnå bedre arbeidsprosesser, reduksjon av uønsket variasjon, reduksjon av 
uønskede hendelser og bedre samhandling.  Foretaksgruppen blir stadig mer moden når det 
gjelder bruk av teknologi. Erfaringer fra bruk av teknologi som er innført skal benyttes til 
kontinuerlig forbedring og oppgradering av teknologien.  
 
 

 
Oppsummering 
 

Styret i Helse Sør-Øst RHF sluttet seg til målbilde for Oslo universitetssykehus HF i sak 053-
2016, og dette ble deretter bekreftet i foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF. Målbildet innebærer 
et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et 
lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Styret i Helse Sør-Øst 
RHF vedtok gjennomføring av konseptfase for Aker og Gaustad i sak 072-2017. Konseptfasene 
er utarbeidet på grunnlag av dette. 
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Mye av pasientbehandlingen ved Oslo universitetssykehus HF foregår i dag i gammel og 
uhensiktsmessig bygningsmasse med til dels svært dårlig standard. Helseforetaket har behov for å 
slå sammen likeartet aktivitet for å sikre bedre kvalitet og effektivitet i pasientbehandlingen, samt 
videreutvikle gode helsetjenester for pasientene i Oslo og regionen. I tillegg viser befolknings-
framskrivinger for hovedstadsområdet at det er behov for økt sykehuskapasitet. Det er derfor 
avgjørende at det planlegges for nye bygg som gir økt kapasitet ved Oslo universitetssykehus HF.  
 
Det foreligger nå en konseptfaserapport for videreutvikling av Aker og Gaustad, og Helse Sør-
Øst RHF tilrår at denne godkjennes av styret, og at det iverksettes videre aktiviteter i tråd med 
forslag til vedtak. 
 
 
 

 
 

 
 

*** 
Hamar 30.01.2019 
 
 
 
.....................………………………                ……………………………………………. 
Helse Sør-Øst RHF     KTV for Unio 
 
 
 
 
………………………………………    …………………………………………….. 
KTV for LO      KTV for Akademikerne 
 
 
 
………………………………………….  ……………………………………………… 
KTV for YS      KTV for SAN   

 
 

 
L: O: 1.8/Faste møter/KTV/drøftingsprot 20190130 – styresak 6-2019 OUS Aker-Gaustad 


	MØTEPROTOKOLL
	Drøftinger
	Parter:
	Helse Sør-Øst RHF: Hanne Gaaserød, Jan Frich og Erik Thorshaug.
	 Styresak 006-2019 Oslo universitetssykehus HF
	– Konseptfaserapport videreutvikling Aker og Gaustad.
	Hamar 30.01.2019
	Helse Sør-Øst RHF     KTV for Unio
	………………………………………    ……………………………………………..
	KTV for LO      KTV for Akademikerne

