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MØTEPROTOKOLL 
Drøftinger  

Jfr Hovedavtalens § 42 
 
Dato: 11. mars 2020.   
     
Parter: 
Helse Sør-Øst RHF: Hanne Gaaserød, Tore Robertsen Erik Thorshaug. 
 
Unio:   Konserntillitsvalgt Irene Kronkvist. 
LO:    Konserntillitsvalgt Lasse Sølvberg. 
Akademikerne: Konserntillitsvalgt Christian Grimsgaard. 
YS:   Konserntillitsvalgt Mette Vilhelmshaugen. 
SAN:   Konserntillitsvalgt Rita von der Fehr. 
 

***   
Helse Sør-Øst RHF viser til at KTV ba om drøftingsmøte 09.03.2020 med hjemmel i HA § 42.  
 
Fremsatt drøftingstema - Krav om drøftinger om:  
• Styresak 016-2020 Årlig melding 
• Styresak 017-2020 Økonomisk langtidsplan, planforutsetninger. 
• styresak 020-2020 Akershus universitetssykehus HF – hovedprogram og hovedalternativ for 

samling av sykehusbasert psykisk helsevern.  
 
  

Fremlegg fra konserntillitsvalgte; Unio, LO, Akademikerne, YS og SAN: 
 
Ad styresak 016-2020 Årlig melding 

Konserntillitsvalgte (KTV) legger til grunn at årlig melding skal gi et dekkende bilde av 
situasjonen i virksomhetsgruppen, og bidra med oppdatert kunnskap og styringsinformasjon til 
eier og øvrige beslutningstakere. KTV har medvirket i prosessen med utarbeiding av Årlig 
melding gjennom deltakelse i møteserien Hovedprosesser. I disse møtene har det blitt gitt en 
rekke innspill og endringsforslag. KTVs hovedinntrykk er at innspillene i liten grad er blitt 
hensyntatt og at den endelige rapporten i liten grad er preget av KTVs medvirkning. 

Etter KTVs syn gir utkastet til Årlig melding en fremstilling av virksomheten i 
helseforetaksgruppen som i liten grad er dekkende. En rekke svakheter og mangler i 
sykehusene er i liten grad eller utydelig fremstilt. I de tilfellene rapporten peker på 
problemområder er forslag til tiltak ofte utilstrekkelige. Enten fordi tiltakene allerede har vært 
listet opp i tidligere års rapporter – og ikke gitt uttelling – eller fordi tiltakene ikke kan forventes å 
gi effekt av betydning.  

Et eksempel er ansattes arbeidsbelastning. I ForBedring er det avdekket at nær halvparten av 
ansatte i sykehusene opplever for stor arbeidsbelastning. I rapporten anføres det at dette 
området «er fortsatt en utfordring og må følges opp i dialogen med helseforetakene». KTV er 
bekymret for at et slikt funn ikke vies større plass i rapporten, og at det ikke i større grad 
redegjøres for underliggende årsakssammenheng, og drøftes hvordan situasjonen kan bedres. 
Det er velkjent at ansattes arbeidsbelastning henger tett sammen med pasientsikkerhet, men 
også sykehusenes evne til å rekruttere og beholde medarbeidere. At en stor andel av ansatte 
opplever for stor arbeidsbelastning er således et funn som burde vært bedre fremstilt, analysert 
og drøftet.  

Et annet eksempel er kapasitetsutfordringene i sykehusene. Sykehusene har endret 
ventelisteregistreringen, Dette har vært medvirkende til en nedgang i registret ventetid og kan 
etter vår mening ikke tolkes som at kapasiteten i sykehusene er tilstrekkelig. Den siste tidens 
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registrert økning i ventetid indikerer at det mest sannsynlig er kapasitetsbegrensninger, men 
dette er kun summarisk nevnt Uten målrettede tiltak må en kunne vente at dette bildet vil 
forsterkes. Samtidig stilles det krav fra eier om at ventetiden skal reduseres. Årsaken til økning i 
ventetid burde vært nøyere analysert og drøftet, og relevante tiltak burde vært fremstilt.  

En rekke forhold gir kapasitetsbegrensninger i foretaksgruppen. Den årvisse relative 
reduksjonen i sengetall gir et høyt belegg i sykehusene, med regelmessige episoder med 
overbelegg i perioder. Sykehusene i foretaksgruppen har gjennomgående få senger sett i 
forhold til ansvarsområdet, og dette bidrar til høyt belegg og korridorpasienter. Et eksempel er 
Sykehuset Østfold, som har slitt med høy andel korridorpasienter siden innflytting på Kaldnes. 
Situasjonen har den siste tiden vært så krevende at sykehusets ledelse har bestemt at et stort 
antall rom dimensjonert for en pasient nå skal tas i bruk som dobbeltrom. Tiltaket er beheftet 
med en rekke uheldige effekter. Årsrapporten referer at antallet korridorpasienter har gått ned, 
og det etterlates et inntrykk av en positiv utvikling på sykehuset. Etter KTVs syn er dette ikke 
dekkende for den reelle utviklingen for pasientene.  

Det har over tid vært kjent at det til dels vil være omfattende mangel på flere personellgrupper 
som vil påvirke regionens mulighet til å ivareta sitt sørge-for ansvar. KTV er kritisk til at man 
heller ikke i 2019 er kommet lengre med å utvide andelen lærlingeplasser, utdanningsstillinger, 
LIS stillinger og økt grunnutdanning for relevante yrkesgrupper for å møte dette behovet. Dette 
bildet forsterkes av Riksrevisjonens undersøkelse av bemanningsutfordringer i helseforetakene 
(2019 -2020) som konkluderer med alvorlig og kritikkverdige forhold hva gjelder 
bemanningsutfordringer og manglende oversikt. 

Et siste forhold KTV vil trekke frem er framstillingen av den økonomiske situasjonen. De siste 
årene har regionen tilbakeholdt en økende andel av de samlede bevilgningene til «regional 
buffer». Tiltaket skal bidra til å sette regionen i stand til å håndtere uforutsette utgifter. Samtidig 
har resultatkravet til sykehusene blitt innskjerpet. Den samlede effekten av tiltakene er et økt 
overskudd i foretaksgruppen. I sykehusene er det imidlertid en opplevelse av særdeles trang 
økonomi, og en rekke investeringstiltak i utstyr og personell kan ikke iverksettes. Når rapporten 
så ensidig vektlegger overskuddet som genereres i foretaksgruppen uten å fremstille situasjonen 
i sykehusene etterlates det et feilaktig inntrykk av den reelle situasjonen ute der tjenesten skal 
leveres og pasientene motta behandling.  

Etter KTVs syn er innretningen og den samlede utformingen av rapporten nå så langt utviklet at 
det er vanskelig å fremme tilrådninger som kan ha vesentlig effekt på det endelige resultatet. 
KTV anser dessverre at vår medvirkning har hatt liten virkning på rapporten og at rapporten dels 
er mangelfull og dels ikke fullt ut dekkende for situasjonen i foretaksgruppen. KTV anmoder om 
at fremtidig utarbeidelse av  årsrapporter innretter KTVs medvirkning på en bedre måte.  

 
Ad styresak 017-2020 Økonomisk langtidsplan, planforutsetninger. 
 
I saken fremstilles de siste årenes økonomiske forutsetninger i foretaksgruppen. Regionens 
aktivitetsvekst er gjennomgående underfinansiert ved tre mekanismer; det budsjetteres med 
lavere aktivitetsvekst enn forventet (og observert), den budsjetterte aktivitetsveksten gis kun 
som 80% marginalfinansiering, og i tillegg gjøres det uttrekk av rammen begrunnet i ABE 
reformen. Tildelingen ut til sykehusene reduseres ytterligere ved at det Helse Sør-Øst har holdt 
igjen midler for å bygge opp avsetning til regional buffer, og resultatkravene til sykehusene har 
samtidig blitt skjerpet.  
Effekten ute i sykehusene er et vedvarende effektiviseringskrav som det blir stadig mer 
krevende å innfri. I foretaksgruppens årlige arbeidsmiljøundersøkelse fremkommer det at nær 
halvparten av de spurte opplever et for høyt arbeidspress.  
I planforutsetningene for perioden videreføres ambisiøse mål for aktivitetsvekst, og samtidig 
forventes en betydelig reduksjon i ventetid, til 50 dager i 2021. I tillegg legges det opp til 
ytterligere økning av resultatgraden slik at foretaksgruppen når målsetning om 2,5 prosent 
resultat.  
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I saksfremlegget presenteres arbeidsproduktivitet i sykehusene. Det anføres at ulik produktivitet 
«indikerer at det fortsatt er et potensial for økt produktivitet i foretaksgruppen». Etter KTVs 
vurdering er dette en usikker slutning. Sykehusene har en rekke oppgaver som ikke inngår i 
produktivitetsmålene. En vil derfor vente at det er spredning i dette målet. De har i tillegg ulike 
pasientsammensetning, ulike driftsforutsetninger, og «produktet» de leverer lar seg vanskelig 
standardisere. Ulikt produktivitetsmål innen DRG finansiert behandling kan reflektere ulik 
effektivitet, men kan også reflektere variasjon i de tjenestene sykehusene leverer. Hvis for 
eksempel et sykehus sine økonomi er så presset at de ikke kan erstatte fravær på sengeposter 
med vikarer vil dette svekke kvaliteten i tjenestene («produktets» egenskaper). Den målte 
arbeidsproduktiviteten vil imidlertid stige. Fordi sykehusene i liten grad kan styre etterspørselen 
etter tjenestene kan produktivitetsmål like gjerne betraktes som et uttrykk for hvor mye ressurser 
sykehusene har til rådighet for å løse oppdraget.  
 
Som anført over kan arbeidsoppgavene variere, og «produktet» kan være ulikt. At variasjon i 
arbeidsproduktivitet er et uttrykk for fortsatt rom for effektivisering er derfor usikkert av flere 
grunner. Etter KTVs erfaring er situasjonen ute i mange sykehus og avdelinger meget anstrengt, 
og det er vanskelig å se rom for større effektiviseringstiltak uten at dette vil ha uakseptable 
negative konsekvenser for tjenestetilbudet. Med unntak av Oslo Universitetssykehus har 
sykehusene i foretaksgruppen allerede arbeidsproduktivitet som ligger langt over 
landsgjennomsnittet.  
 
Etter KTVs syn reflekterer saksfremlegget i liten grad den krevende driftssituasjonen og hvor 
presset sykehusene i foretaksgruppen er etter mange påfølgende år med effektiviseringskrav. 
KTV anser at det er lite realistisk at alle de ambisiøse målsetningene i saksfremlegget vil kunne 
la seg realisere med det gjeldende bevilgningsregimet.  

 
 

Ad styresak 020-2020 Akershus universitetssykehus HF – hovedprogram og hovedalternativ for 
samling av sykehusbasert psykisk helsevern  
 
Akershus universitetssykehus ble dimensjonert for et opptaksområde på 340 000 innbyggere. 
Etter at Helse Sør-Øst vedtok å øke opptaksområdet ved nedleggelse av Aker sykehus ble 
antallet innbyggere vesentlig økt. Senere befolkningsvekst har sykehuset i dag har et 
opptaksområde med omlag 200 000 flere innbyggere enn det som ble lagt til grunn ved bygging. 
Manglende kapasitet medfører at sykehuset ikke er i stand til fullt ut å ivareta 
pasientbehandlingen i eget sykehusområde; sykehuset har en egendekning på omlag 60 
prosent, og de årlige gjestepasientkostnadene nærmer seg 1 milliard.  

Sammenlignet med andre sykehus er forbruket av døgnplasser innen psykisk helsevern lavt ved 
sykehuset, og sykehuset er i tillegg avhengig av omfattende kjøp av gjestepasientplasser ved 
Sykehuset Innlandet og Oslo Universitetssykehus. I planene for samling av sykehusbasert 
psykisk helsevern er det lagt opp til en betydelig økning av døgnplasser. Dette vil gi en vesentlig 
økonomisk gevinst for sykehuset da kostnadene til gjestepasientoppgjøret vil reduseres. I 
utredningsarbeidet har ulike alternativ vært vurdert, og det har fremkommet at alternativet med 
70 senger vil ha høyere nåverdi og bedre økonomisk bæreevne (Delrapport konsept Steg1). I 
tillegg fremkommer det at dette alternativet gir mulighet for samling av tilbudet innen avrusning 
og andre sykehusbasert rusbehandlingstilbud som i dag er desentralisert etter at ansvaret for 
Stovner, Alna og Grorud overføres til Oslo universitetssykehus.  

I sak 90/19 vedtok et enstemmig styre ved Akershus universitetssykehus at en i 
konseptfaseprosjektet skulle gå videre med alternativet med 70 senger:  

1) Av hensyn til det beste for pasientene anbefaler styret for Akershus universitetssykehus HF at 
konseptfaseprosjektet for samling av sykehusbasert psykisk helsevern på Nordbyhagen i den videre 
planleggingsfasen legger til grunn en kapasitet på 70 døgnplasser i nytt bygg for psykisk helsevern for 
voksne. I tillegg til å ha økonomisk bærekraft, gjør dette alternativet det mulig å realisere sentermodellen 
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for funksjonene sikkerhetspsykiatri, psykosebehandling, alderspsykiatri og akuttpsykiatri fra planlagt 
ferdigstillelse i 2024. Løsningen muliggjør også samling av sykehusbasert rusbehandling på Nordbyhagen 
når nytt psykiatribygg ved Aker kan realiseres i 2031. Videre forutsettes at fremdriften i prosjektet følger 
vedtatt plan og ikke forsinkes.  

2) Administrerende direktør bes oversende styrets vedtak til Helse Sør-Øst RHF.  

KTV ønsker klarlagt:  
1) om vedtaket er oversendt til Helse Sør-Øst, og  
2) hvordan Helse Sør-Øst stiller seg til vedtaket  

 
I HSØs utkast til styresak 020-2020 er ikke vedtaket referert, og det er videre uklart hvilket 
alternativ styret bes om å stemme for gjennom vedtaksforslaget. KTV ber om at:  
 

3) dette klargjøres gjennom denne drøftingen og at 
4) eventuelle avvik fra styrevedtak 90/19 i Akershus universitetssykehus om valg av 

alternativ med høyest nåverdi og best bærekraft begrunnes av Helse Sør-Øst 
 
  
Helse Sør-Øst RHF bemerker:       
 
 
Ad styresak 016-2020 Årlig melding 

 
Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF er først og fremst en rapportering til Helse- og 
omsorgsdepartementet på de oppdragene eier har gitt i oppdragsdokument og foretaksmøter i 
2019. Utformingen av årlig meldingen følger mal utarbeidet departement, og er således ikke 
ment å være en helhetlig fremstilling av status for den samlede virksomhet i Helse Sør-Øst. 
 
De konserntillitsvalgte peker på flere tema og krevende områder. Helse Sør-Øst RHF har pekt 
på økt arbeidsbelastning for de ansatte i årlig melding og det er enighet om at det må sees på 
tiltak for en bedring av arbeidsmiljø og arbeidsforhold. Dette er et område hvor samarbeid med 
de tillitsvalgte er viktig og hvor tiltak må skisseres i dialog med de tillitsvalgte. Det pågår et 
utviklingsprosjekt innen barne- og ungdomspsykiatri som får mye positiv omtale og gode 
tilbakemeldinger, og det må utvikles flere slike tiltak i fellesskap. Årlig melding er ikke en arena 
for utvikling av nye tiltak. Samtidig kan det tydeligere fremgå at det må utvikles tiltak i fellesskap 
og dette kan legges inn i endelig versjon av årlig melding. 
 
Det er videre pekt på utfordringer med kapasitet og Helse Sør-Øst RHF forslår at dette omtales 
innledningsvis i meldingen, iom. at dette ikke er et oppdrag gitt av eier.  
 
Ad utdanning og kompetanse er det i årlig melding pekt på at det fortsatt er behov for økt antall 
praksisplasser og lærlingeplasser i helseforetakene og det er også pekt på at antall 
utdanningsstillinger må økes.  
 
Videre foreslår Helse Sør-Øst RHF at den økonomiske situasjonen omtales på samme måte 
som i innspill til statsbudsjettet, jfm. styresak 095-2019.  
Dette innebærer at følgende legges til i innledningen i årlig melding: 
 
Konsekvenser av de langsiktige utviklingstrekkene for sektoren: 
Den demografiske utviklingen bidrar både til en behovsvekst, og det vil oppstå en knapphet på 
arbeidskraft. For å sikre bærekraft er det nødvendig med en omstilling av tjenesten gjennom økt satsning 
på teknologi, kompetanse og rekruttering. De prinsipper som legges til grunn ved fastsettelse av 
tildelingene til spesialisthelstjenseten begrenser handlingsrommet for å gjennomføre nødvendig 
omstilling.   
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De årlige tildelingene til spesialisthelsetjenesten gis i forhold til forventet aktivitetsvekst, og forutsetter at 
veksten lar seg gjennomføre innenfor en 80 % marginalkostnad. I tillegg belastes sektoren med et 
vesentlig trekk for effektivisering og avbyråkratisering. Dette medfører at kravet om aktivitetsvekst kun 
svares opp med ca. 70 % bevilgning.  Over tid gir dette stadig strammere økonomiske rammer, og 
begrenset handlingsrom til å gjennomføre nødvendige langsiktige omstillingstiltak. 
 
I et langsiktig perspektiv er det sentralt at det i de årlige tildelingene til spesialisthelsetjenesten både tas 
høyde for at en skal møte et kortsiktig aktivitetsvekstbehov, samtidig som det må sikres handlingsrom til 
å gjennomføre nødvendige omstillingstiltak for å møte de langsiktige utfordringene. De økonomiske 
rammene må ta høyde for at det er nødvendig med omstilling gjennom økt satsning på teknologi, 
kompetanse og rekruttering, samt at det må sikres handlingsrom til investeringer i bygg og utstyr.    
 
Administrerende direktør er opptatt av god forankring og medvirkning i alle viktige prosesser, og 
vil bidra til at dette kan forbedres i forbindelse med arbeidet med neste årlige melding. Det kan 
legges opp til at konserntillitsvalgte kan ha eget bidrag inn i årlig melding på samme måte som 
brukerutvalget.  

 
 

Ad styresak 017-2020 Økonomisk langtidsplan, planforutsetninger. 
 
Helseforetakene har et samlet ansvar for drift og investeringer. Positive økonomiske resultater i 
drift kommer pasientbehandlingen til gode gjennom investeringer i medisinskteknisk utstyr, 
teknologi og bygg. En resultatgrad på 2,5% vurderes som nødvendig for å kunne opprettholde 
verdiene og foreta nødvendige investeringer i eiendom, teknologi og utstyr. 
 
Det er som en planforutsetning for årene 2022-2024 lagt til grunn at midler til aktivitetsvekst 
følger forventninger til vekst i pasientbehandling, med om lag 2% årlig. Dette betyr en økning fra 
det som er forutsatt for 2021 og også i forhold de siste års bevilgninger. Av forsiktighetshensyn 
forutsettes fortsatt marginalfinansiering (80%) av aktivitetsvekst i hele økonomiplanperioden. Fra 
ett år til et annet kan det være rimelig å legge til grunn marginalfinansiering av vekst i denne 
størrelsesorden. På lengre sikt er det grunn til å anta at økt aktivitet krever større tilpasninger, 
som f.eks. ved nye bygg.  
 
ABE-reformen er forutsatt videreført for hele planperioden. Dette er også gjort av 
forsiktighetshensyn. 
 
Foretaksgruppen har betydelige investeringsplaner i og etter økonomiplanperioden, og det er 
nødvendig å opprettholde og videreføre resultat- og investeringsbuffere i økonomisk langtidsplan 
2021-2024 for å ha tilstrekkelig finansiell sikkerhet til å håndtere risiko. 
 
Administrerende direktør vil foreslå at det legges til et vedtakspunkt i økonomisk langtidsplan 
2021-2024 – planforutsetninger, som peker på behovet for midler til aktivitetsvekst som følger 
forventninger til vekst i pasientbehandlingen og at dette er lagt til grunn som planforutsetning i 
årene 2022-2024.   
 

 
Ad styresak 020-2020 Akershus universitetssykehus HF – hovedprogram og hovedalternativ for 
samling av sykehusbasert psykisk helsevern  

 
 
Helse Sør-Øst RHF er gjort kjent med vedtaket i styresak 90/19 i Akershus universitetssykehus 
HF, hvor styret for Akershus universitetssykehus HF anbefaler at 70 døgnplasser legges til 
grunn for den videre planlegging av samling av sykehusbaserte psykisk helsevern på 
Nordbyhagen. Det er uklart hvorfor konserntillitsvalgte påpeker at dette vedtaket ikke er med i 
styresak 020-2020 i Helse Sør-Øst RHF, for det er referert i styresaken på side 3.  
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I samme sak refereres det til nytt vedtak fra styret i Akershus universitetssykehus HF den 3. 
mars 2020 (styresak 08/20), hvor styret anbefaler at hovedalternativ 1 (samling av 
sykehusbasert psykisk helsevern på Nordbyhagen beskrevet i delrapport 1) godkjennes og 
bearbeides i steg 2 av konseptfasen. 
 
Hovedalternativ 1 forutsetter nytt bygg på Nordbyhagen med en kapasitet på 50 døgnplasser 
innen psykisk helsevern for voksne, alderspsykiatrisk poliklinikk og 1 000 kvm avsatt til en 
barne- og ungdomsklinikk. 
 
Det er reist tvil om hva styret i Akershus universitetssykehus HF har vedtatt i styresak 08/20 og 
av denne grunn ønsker administrerende direktør å trekke styresak 020-2020 i Helse Sør-Øst 
RHF fra behandling i dette styremøtet. 
 

 
*** 

Hamar 11. mars 2020 
 
 
 
.....................………………………                ……………………………………………. 
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 20200311 – styresaker 
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