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MØTEPROTOKOLL 
Drøftinger  

Jfr Hovedavtalens § 42 
 
Dato: 16.06.2021.   
     
Parter: 
Helse Sør-Øst RHF: Jan Frich, Hanne Gaaserød og 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 har bedt om drøftingsmøte i e-post 14.06.2021 med hjemmel 
i HA § 42.  
 
Fremsatt drøftingstema - Krav om drøftinger om:  
• Styresak 066-2021 Økonomisk langtidsplan 2022- 2025. 
• Styresak 067-2021 Revisjon av finansstrategi for Helse Sør-Øst.  
• Styresak 069-2021 Samlokalisering av deler av Oslo universitetssykehus HFs virksomhet 

med Universitetet i Oslo i Livsvitenskapsbygget.  
• Styresak 070-2021 Forskning og innovasjon til pasientens beste – rapport fra 

spesialisthelsetjenesten 2020. 
 
 
Fremlegg fra konserntillitsvalgte; Unio, LO, Akademikerne, YS og SAN:  
 
Ad styresak 066-2021 Økonomisk langtidsplan 2022- 2025: 
 
Vedtakspunkt 3. Målsetningen om å oppfylle prioriteringsregelen har etter det KTV kjenner til 
ikke vært nådd for noe år etter at denne ble fastsatt. De siste årene har foretaksgruppen vært 
langt unna å nå målsetningen. Nå gjentas målsetningen, men tilsynelatende uten noen plan eller 
ambisjon om å rette opp for manglende måloppnåelse i foregående år. Er tilnærmingen 
hensiktsmessig hvis vi skal klare å oppfylle de politiske målsetningene? Bør en ikke forsøke 
også å rette opp for manglende måloppnåelse tidligere år? 
  
Vedtakspunkt 4. I saken forutsettes det en ytterligere produktivitetsvekst i årene som kommer. 
Aktiviteten skal øke uten at bemanningen forutsettes å øke. KTV vil bemerke at det over lang tid 
har vært høy aktivitet og høyt arbeidspress i sykehusene, og at det ikke synes hensiktsmessig å 
planlegge med ytterligere effektivisering.  
  
Vedtakspunkt 5. Det fremgår i saksfremlegget at en produktivitetsvekst nær 0 vil gjøre at 
foretaksgruppen vil nærme seg nedre likviditetsgrense med de planlagte investeringene. I 
forslag til endringer av finansstrategi er det beskrevet at styringsrammen for nye byggeprosjekt 
skal justeres med indeks for bygg. Dette kan øke kostnadene for vedtatte prosjekter i vesentlig 
grad. Tas det i saken hensyn til at hvordan vesentlige økninger i styringsrammene for de 
vedtatte vil påvirke mulighetene for å gjennomføre investeringsplanene i perioden? 
  
Vedtakspunkt 6. Det beskrives en «tildeling av likviditet til lokale investeringsformål». Foretakene 
får vel i hovedsak bevilgninger til drift og investeringer samlet. Er det en ny mekanisme som her 
foreslås? Hentes midlene ut fra den vanlige inntektsfordelingen som uansett ville endt opp i 
foretakene, eller er dette midler som tas fra den regionale likviditeten?  
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Vedtakspunkt 7. KTV savner en tydeligere begrunnelse for forslaget. Det beskrives endrede 
inntektsforutsetninger. Vises det her til mulige endringer i den regionale inntektsmodellens som 
følge av Magnussen-utvalgets rapport? Hvor store inntektsbortfall er det i så fall en skal 
kompensere for? 
  
Vedtakspunkt 8. Det er framstilt en kort drøfting av ISF-ordningen og effekter av ulike nivå. 
Gjennomgangen er begrenset til somatisk virksomhet. Styret har ikke gjennomgått eller drøftet 
saksfremlegget. KTV anser at grunnlaget for å fatte en konklusjon i saken ikke er godt nok, og 
anmoder om at vedtakspunktet tas ut av saken.  
  
Punkt 11. Rammene for driften i sykehusene er trange. KTV forutsetter at foretakenes 
ekstrakostnader knyttet til pandemien dekkes fullt ut.  
  
Som beskrevet over vil endringer i finansstrategien kunne innebære vesentlig økning i 
styringsrammene i den vedtatte porteføljen. I tillegg har Stortinget presisert at det ikke skal 
gjennomføres ytterligere nedbygging av døgnkapasitet innenfor psykisk helse. Flere større 
prosjekter er nå planlagt med forutsetning om nedbygging (døgnopphold/innbygger). Endringer i 
styringsrammene og behov for å oppskalere vedtatte prosjekter vil kunne føre til økte kostnader 
og økt belastning på den regionale likviditeten. Tas det i forslaget hensyn til disse effektene?  
  
I saken gis er de regionalt prioriterte investeringsprosjektene framstilt. Mot slutten av saken er 
etappe 2 av Aker/Gaustad oppført før byggetrinn 3 på Sunnaas. Er dette et uttrykk for en tenkt 
rekkefølge? I det påfølgende avsnittet er strålesentre tatt med. Burde nytt strålesenter til SI tas 
med i planen? Når ser RHF-et for seg at byggetrinn 3 på Sunnaas og strålesentre kan 
realiseres?  
 
Ad styresak 067-2021 Revisjon av finansstrategi for Helse Sør-Øst: 
 
I saken foreslås det at styringsrammen for byggeprosjekter skal justeres basert på vekting av 
delindekser fra SSBs byggekostnadsindeks for bustader. Ved en kraftig prisvekst i 
byggebransjen vil det kunne oppstå problemer med finansiering av vedtatte prosjekter. Det 
forutsettes i saken at differanse mellom justert styringsramme (etter indeks) og tildelingene (som 
jo ikke følger denne vektede indeksen) skal håndteres ved bruk av regional buffer. Dette kan jo 
potensielt bli utlegg på mange milliarder. Er dette gjennomtenkt?  Hvordan vil større endringer i 
styringsrammene påvirke prosjektenes bæreevne, og endelig regionens samlede bærekraft og 
likviditet? Hvordan har en slik vektet indeks utviklet seg de siste 3 årene, og hvordan er denne 
utviklingen sammenstilt med den generelle prisveksten? 
  
Det legges opp til lettelser knyttet til adgangen til å inngå operasjonelle leieavtaler. Hva er 
begrunnelsen for disse endringene? Det foreslås også å fjerne bestemmelsen om at lokaler som 
skal leies i mer enn ti år skal klassifiseres som formålsbygg. Hva er begrunnelsen for dette 
forslaget? Legges det opp til – med de samlede forslagene til endring – at større deler av det 
bygningsmessige behovet skal løses med operasjonelle leieavtaler?  
 
Ad styresak 069-2021 Samlokalisering av deler av Oslo universitetssykehus HFs virksomhet 
med Universitetet i Oslo i Livsvitenskapsbygget.  

Det fremkommer i saksfremlegget at det ikke lar seg gjøre å samle laboratorievirksomheten i det 
som er av tilgjengelig areal i bygget. En løsning med nybygg nærmere sykehuset er stipulert å 
ha høyere nåverdi. Etter KTVs syn er det samlet sett endel forhold som ikke er godt avklart, og 
endel forhold som peker i retning av at en løsning i egen-regi kan være bedre egnet.  

I saken beskrives også rørpost som en forutsetning for at OUS fullt ut kan nyttiggjøre seg av 
arealene. Gevinstrealiseringen bygger også på en forutsetning om IKT-løsninger som vel må 
anses som usikre. Dette øker risiko i prosjektet. Er det planlagt rørpostforbindelse, og hva er i så 
fall kostnaden for dette? Er det sannsynlig at LVMS lar seg realisere i tråd med forutsetningene? 
Hvis dette forsinkes, hvordan vil det påvirke gevinster og bærekraft? 
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I saksfremlegget er det beskrevet økonomiske forpliktelse tilsvarende en investering på om lag 
2,8 milliarder. Men det er også beskrevet øvrige investeringer knyttet til prosjektet, hvorav om 
lag 800 millioner forutsettes belastet regional likviditet. Er dette en riktig forståelse? Hva er den 
samlede rammen i dette prosjektet? Kommer de totale kostnadene tydelig fram i 
saksfremlegget?  

Kostnadene for Livsvitenskapsbygget har blitt vesentlig økt blant annet grunnet krevende 
grunnforhold med kvikkleire, som skal ha fordyret prosjektet med mer enn 800 millioner. Er det 
rimelig at OUS bære denne ekstra-kostnaden på lik linje med Universitetet i Oslo, som har hatt 
ansvaret for dette prosjektet? 

Ad styresak 070-2021 Forskning og innovasjon til pasientens beste – rapport fra 
spesialisthelsetjenesten 2020: 
 
I forbindelse med behandlingen av rapporten i det nasjonale AD-møtet spilte KTV inn at 
KTV/KVO ikke hadde vært involvert i arbeidet med utarbeidelse av rapporten. Forskning er som 
kjent blant virksomhetens hovedoppgaver, og KTV anså det som uheldig at KTV ikke har vært 
invitert inn i dette arbeidet.  
Kan det gis en kort fremstilling av hvordan involvering av ansatte har vært ivaretatt? 
 
 
 

Helse Sør-Øst RHF bemerker:     

Ad styresak 066-2021 Økonomisk langtidsplan 2022- 2025: 
 
Helse Sør-Øst RHF velger å kommentere det enkelte punkt som KTV anfører nedenfor: 
 
Vedtakspunkt 3: 
Prioriteringsregelen innebærer at veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling hver for seg skal være høyere enn i somatikk. Prioriteringsregelen måles innen 
poliklinisk aktivitet og kostnader, og i tillegg er det fra Helse- og omsorgsdepartementet og fra 
Helse Sør-Øst RHF satt krav til ventetider innen tjenesteområdet.  
 
Økonomisk langtidsplan 2022-2025 viser at helseforetakene planlegger for måloppnåelse hva 
gjelder prioriteringsregelen. Tabell 4 i styresaken viser at foretaksgruppen samlet sett innfrir 
prioriteringsregelen for poliklinisk aktivitet både i 2022 og 2025. Tabell 7 viser endringer i 
kostnader per tjenesteområde sammenlignet med budsjetterte kostnader for 2021. Veksten er 
størst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og prioriteringsregelen 
er innfridd også for dette området.  
 
I 2020 og så langt i 2021 er aktiviteten og dermed prioriteringsregelen blitt sterkt påvirket av 
pandemien. Årene 2018 og 2019 er de to siste årene med tilnærmet normal drift. 
 
For 2019 viser nedenstående tabell at prioriteringsregelen ble oppfylt for poliklinisk aktivitet. Når 
det gjelder ventetider innfridde helseforetakene innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, men 
ventetidene for både psykisk helsevern voksne og psykisk helsevern barn og unge ble bedret fra 
2018 selv om målene for poliklinisk aktivitetsvekst ikke ble nådd.  
 
For kostnader per tjenesteområde har prioriteringsregelen blitt oppfylt både innen både psykisk 
helsevern barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, for 2018 og 2019. 
 
Tabellene nedenfor viser en oversikt over prioriteringsregelen for hhv. 2019 og 2018. I tillegg 
vises utvikling i ventetider. 
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Tabellen for 2019: 

 
 
 
Tabellen for 2018: 

 
 
Manglende måloppnåelse og risiko for manglende måloppnåelse er løpende blitt fulgt opp i 
dialog med det enkelte helseforetak. Erfaringen viser at det har vært mulig å bedre ventetider, 
øke aktiviteten og styrke den økonomiske prioriteringen av psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling gjennom tett oppfølging og iverksetting av relevante tiltak. 
 
 
Vedtakspunkt 4: 
I helseforetakene legges det ned et omfattende arbeid for å planlegge og utføre 
arbeidsoppgaver på en hensiktsmessig måte. Økt produktivitet oppnås ved å bruke moderne 
verktøy - utstyr, IKT og bygninger. Ved å ta i bruk moderne verktøy blir det mulig å gjennomføre 
oppgavene som kreves for å møte aktivitetsvekst, også uten at arbeidspresset blir urimelig høyt. 
Derved er det rimelig å planlegge med ytterligere effektivisering også i de kommende årene.  
  
 
Vedtakspunkt 5: 
Forslaget i finansstrategien om bruk av prisjustering etter en vektet indeks innebærer ingen 
endring fra tidligere praksis.  
 
I økonomisk langtidsplan 2022-2025 er det innarbeidet flere tiltak for å sørge for økonomisk 
bæreevne, herunder etablering av regionale buffere, jamfør avsnitt 2.26. Midlene øremerkes 
ikke bestemte formål, men kan anvendes etter behov.  
 
Det er for det enkelte prosjekt etablert styrings- og oppfølgingssystemer som skal sørge for at 
det ikke skal oppstå uventede kostnadsøkninger. Hvis prosjektene allikevel skulle vise seg å bli 
mer kostbare enn planlagt har foretaksgruppen planlagt oppbygging av midler og buffere som 
kan anvendes ved behov og etter særskilt beslutning – se styresakens kapittel 2.26. 
 
Det vises også til drøftingssvaret fra Helse Sør-Øst på styresak 067-2021 Revisjon av 
finansstrategi for Helse Sør-Øst. 
 
  
Vedtakspunkt 6: 
Forslaget innebærer ingen endring i etablerte fordelingsmodeller. Innenfor rammene av den 
regionale lånemodellen/basisfordring disponeres årlig om lag 1050 millioner kroner til 
helseforetakene for anvendelse til lokale investeringer. Denne likviditeten til lokale 
investeringsformål fordeles basert på andel av faste inntekter, korrigert for dimensjonerende 
forhold ved regionale og nasjonale funksjoner. Da foretaksgruppen har et udekket 
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vedlikeholdsbehov i bygningsmassen samtidig som foretaksgruppens likviditetssituasjon gir mer 
handlingsrom enn i tidligere økonomiske langtidsplaner, er det nå mulig legge til rette for en 
økning av regionale midler som kan prioriteres til dette formålet. 
  
 
Vedtakspunkt 7: 
Helse Sør-Øst RHF har så langt ikke gjort endringer i den regionale inntektsmodellen som følge 
av Magnussen-utvalgets rapport. Eventuelle fremtidige endringer vil bli forelagt styret som egen 
sak. 
 
Ved oppdatering av den regionale inntektsmodellen for 2022 fikk Akershus universitetssykehus 
HF og Vestre Viken HF store omfordelingseffekter i pensjonselementet. Slike endringer kan 
oppstå dersom de faktiske endringene i pensjonskostnaden fra ett år til et annet ikke samsvarer 
med hvordan inntektsmodellen fordeler basisramme etter behovsandeler. En negativ 
omfordelingseffekt gir lavere basisramme til helseforetakene. Over tid skal inntektsmodellens 
fordeling av inntekter reflektere helseforetakenes ressursbehov, men mellom år kan det oppstå 
slike omfordelingseffekter som må håndteres. Ved vesentlige endringer i inntektsforutsetningene 
(basisrammen) gjør Helse Sør-Øst RHF en helhetlig vurdering av om det er rimelig at 
helseforetakene skal tilpasse seg de nye inntektsrammene innenfor budsjettåret. I dette tilfellet 
er det vurdert at Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken HF skal tildeles 
ekstraordinær inntektsstøtte på henholdsvis 40 millioner kroner og 30 millioner kroner i 2022. 
 
  
Vedtakspunkt 8: 
Vedlegg 2 til styresaken gjennomgår fordeler og ulemper med å endre ISF-andelen. Det er riktig 
at gjennomgangen er begrenset til somatisk virksomhet. ISF-finansiering innen psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er begrenset til polikliniske opphold, og ISF-
andelen er om lag 23 prosent. Videre er noe av bakgrunnen for gjennomgangen at styret i Helse 
Midt-Norge RHF har gitt uttrykk for et ønske om redusert ISF-andel for somatikk. Av disse 
årsakene har det vært ansett som tilstrekkelig å vurdere fordeler og ulemper for somatikk, men 
mange av de samme fordelene og ulempene gjelder ved psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling.  
 
I styresaken er det spørsmål om Helse Sør-Øst RHF bør ta initiativ til å endre dagens ISF-andel, 
og et slikt initiativ bør være godt fundert. Selv om det finnes fordeler ved å redusere dagens ISF-
andel, er det i gjennomgangen ikke funnet grunner som veier tungt nok til å be om en endring, 
blant annet fordi de økonomiske rammebetingelsene for regionen sannsynligvis blir bedre ved å 
opprettholde dagens ISF-andel. 
 
Vedtakspunktet foreslår at styret tar analysen til etterretning, og behandler derved 
saksfremlegget. Vedtakspunktet utelukker ikke at et initiativ til endring av ISF-andelen kan 
vurderes på ny hvis det fremkommer ny informasjon eller argumenter som taler for en slik 
endring.  
  
 
Vedrørende punkt 11: 
Det tekstlige oppsettet i styresaken viser ikke rekkefølgen på prosjektene. Teksten omtaler ulike 
prosjekter som har enkelte fellestrekk, som for eksempel at det er vedtatt finansiering for 
prosjektet på statsbudsjettet, eller at de er behandlet i samme sak, som i styresak 030-2016 
Oppfølging av stråleterapikapasiteten i Helse Sør-Øst – etablering av nye stråleterapienheter i 
sykehusområder som ikke har egen strålestrålebehandlingstilbud i dag.  
 
Innholdet i prosjektet Mjøssykehuset er ikke omtalt i detalj i økonomisk langtidsplan – da dette 
behandles i eget saksbehandlingsløp for prosjektet på lik linje med andre prosjekter. Vurderinger 
omkring evt. nytt strålesenter ved Sykehuset Innlandet HF inngår i utredningen av prosjektet. 
Økonomisk langtidsplan viser at det er lagt til rette for å gjennomføre byggeprosjektet. 
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I Sunnaas sykehus HF sitt innspill til økonomisk langtidsplan er byggetrinn 3 lagt inn med 
byggeperiode i 2023-2024. Prosjektutredningene pågår, og det er ikke tatt stilling til videre 
prosess fra Helse Sør-Øst RHF. Oppstart av konseptfase vil måtte styrebehandles i det 
regionale helseforetaket. For strålesentrene er det planlagt for at de tas i bruk innen 2030. 
 
 
 
Ad styresak 067-2021 Revisjon av finansstrategi for Helse Sør-Øst: 
 
Store byggeprosjekter vedtas i Helse Sør-Øst med en styringsramme (P50-estimat) for 
investeringskostnaden, oppgitt i en spesifikk kroneverdi, eksempelvis «januar 2018-kroner». 
Gjennomføring av prosjektene tar flere år, og alle prosjektene påvirkes av inflasjon, prisvekst. 
Underveis må derfor styringsrammen prisjusteres. Oppdatert finansstrategi medfører ingen 
endring på dette punktet, men stadfester en etablert praksis som har blitt lagt til grunn for alle 
store prosjekter i Helse Sør-Øst de siste årene.  
 
Indeksen 08655: Byggjekostnadsindeks for bustadblokk fanger opp den spesifikke prisveksten 
som måles av Statistisk sentralbyrå for byggebransjen, og vektingen tar også hensyn til at 
sykehusprosjekter har et større innslag av elektro- og rørleggerarbeider enn hva som ellers er 
gjeldende for boligblokker. Eventuelt å unnlate å prisjustere styringsrammene, vil medføre en 
risiko for at prosjektene ikke vil kunne bygge de arealer og den standard som er planlagt, og 
dermed ikke gi den bygningsmessige kapasiteten og funksjonalitet som ble forutsatt. 
 
Lånefinansieringen fra Helse- og omsorgsdepartementet, 70 prosent av kostnadsrammen (P85-
estimat), prisjusteres med statsbudsjettenes deflator for spesialisthelsetjenesten. Endelig 
sluttkostnad for byggeprosjektene skal finansieres i henhold til finansieringsplanene, med den 
andel lån som opprinnelig forutsatt, normalt 70 prosent. Resterende differanse mellom prisjustert 
styringsramme og låne- og egenfinansiering justert med statsbudsjettets deflator skal som 
hovedregel dekkes av den regionale lånemodellen/basisfordring.  
 
Styringsrammen endres normalt ikke underveis i gjennomføringen, med unntak av for prisvekst. 
For å ta høyde for prisvekst og opprettholde økonomisk bæreevne som forutsatt gis det krav til 
helseforetakenes budsjettering at gevinstplaner også prisjusteres over tid. Dette er mulig siden 
spesialisthelsetjenesten løpende kompenseres for forutsatt lønns- og prisvekst gjennom 
statsbudsjettenes deflator. Store og vedvarende forskjeller mellom prisjusteringsmetodene vil 
kunne medføre økte behov for gevinstrealisering og kostnadstilpasning. Denne risikoen kan 
illustreres med figur 29 Likviditetsutvikling i foretaksgruppen ved endring i rentenivået i 
økonomisk langtidsplan 2022–2025, jamfør styresak 066-2021 Økonomisk langtidsplan 2022-25. 
 
Figuren viser 12-måneders prisvekst for de siste tre årene, med henholdsvis «Byggekostnads-
indeks HSØ», statsbudsjettets deflator, konsumprisindeks (KPI) og KPI justert for 
avgiftsendringer og ekskludert energivarer (KPI-JAE). Figuren viser at byggekostnadsindeks i 
perioder kan og vil avvike fra deflator. 
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Vedrørende leieavtaler er det foreslått å endre fullmaktstruktur for operasjonelle leieavtaler 
tilbake til slik det var før revisjon av finansstrategien i 2019. Det ble i 2019 gjort større endringer 
knyttet til finansiell leieavtaler, og i den forbindelse fikk operasjonelle leieavtaler lik 
fullmaktstruktur. Erfaringene tilsier at det ikke er hensiktsmessig eller nødvendig å likestille 
operasjonelle leieavtaler med finansielle leieavtaler. Endringene skal forenkle prosessen knyttet 
til operasjonell leie fordi det knytter seg større risiko til finansiell leie, hvor helseforetakene har 
sammenlignbar risiko som å eie bygget. 
 
Fjerning av ytterligere krav slik det foreslås i revidert finansstrategi, er punkter som opprinnelig 
stammer fra de retningslinjene som ble nedfelt i forbindelse med utarbeidelse av 
helseforetaksloven. Med hensyn til regnskapsmessige prinsipper ble det blant annet satt at det 
ikke kunne inngås leiekontrakter som er lengre enn 10 år. Denne regelen har senere falt bort 
gjennom vedtak i Helse- og omsorgsdepartementets foretaksmøter.  
 
I kapittel 14.5 vedlegg 5, var tidligere ordlyd at «Lokaler med en leietid på mer enn 10 år 
klassifiseres som formålsbygg, mens lokaler med lavere leietid klassifiseres som 
konkurransebygg». Helse Sør-Øst RHF mener at dette er en for smal definisjon av formålsbygg, 
og at det heller bør gjøres en kategorisering basert på gitte grunnleggende definisjoner. 
 
Det er ikke ment at endringene i finansstrategien skal bane vei for økt operasjonell leie av 
bygningsmasse. 
 
 
 
Ad styresak 069-2021 Samlokalisering av deler av Oslo universitetssykehus HFs virksomhet 
med Universitetet i Oslo i Livsvitenskapsbygget.  
 
Oslo universitetssykehus HF har lagt til grunn at følgende deler av Klinikk for laboratoriemedisin 
flyttes til Livsvitenskapsbygget: 
 
• Avdeling for medisinsk genetikk - forskning og diagnostikk 
• Avdeling for mikrobiologi - forskning og diagnostikk 
• Avdeling for farmakologi - diagnostikk og del av forskning 
• Avdeling for medisinsk biokjemi - forskning, og hormonlaboratoriet og ernæringslaboratoriet 
 
Med samling av funksjoner i Livsvitenskapsbygget kan klinikken realisere det nye driftskonseptet 
for laboratorievirksomheten i Oslo universitetssykehus HF, med et felles bygg for 
hovedaktivitetene, kombinert med lokale, klinikknære kjernelaboratorier tilpasset den kliniske 
virksomheten på Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker. En samlokalisering av 
laboratorievirksomheten vil legge til rette for samling av prøvemottak. 
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Etter endringen av funksjonsprogrammet i sluttfasen av utredningen vil hovedaktivitetene i 
laboratorievirksomheten samles i Livsvitenskapsbygget, kombinert med klinikknære funksjoner 
og kjernelaboratorier. Funksjonene som ikke er prioritert inn i Livsvitenskapsbygget er i 
hovedsak forskningsseksjoner og funksjoner med fordel av å være plassert klinikknært. 
 
Statsbygg har utarbeidet en mulighetsstudie med tilhørende kostnader for implementering av to-
veis rørpost mellom de to lokasjonene. Som del av mulighetsstudien er det også gjort en 
vurdering av én-til-én transport av blodprøver både mellom Rikshospitalet og 
Livsvitenskapsbygget, og internt i Livsvitenskapsbygget. Mulighetsstudien viser at det er mulig å 
få til rørpostforbindelse mellom Rikshospitalet og Livsvitenskapsbygget, og dette legges til grunn 
i den videre planleggingen. Innvendig røranlegg mellom sentralt, felles prøvemottak og de ulike 
avdelingene er arealkrevende og utfordrende å løse. Oslo universitetssykehus HF vurderer at 
det ikke er nødvendig å gå videre med planlegging av rørpost internt i Livsvitenskapsbygget 
dersom rørpoststasjonen plasseres i felles prøvemottak. Kostnader for rørpost mellom 
Rikshospitalet og Livsvitenskapsbygget er inkludert i utstyrskalkylen med fem millioner kroner 
eksklusive merverdiavgift. 
 
Det er ikke lagt som forutsetning at LVMS skal innføres i forkant av innflytting i 
Livsvitenskapsbygget. Det er et langsiktig målbilde å realisere LVMS som regional 
laboratoriedataløsning. Når det i saken omtales konsolidering av LIMS for mikrobiologi og 
farmakologi, kan det være aktuelt å ta i bruk eksisterende løsning som en midlertidig løsning. Et 
felles laboratorieinformasjonssystem (LIMS) i store deler av Klinikk for laboratoriemedisin er en 
sentral forutsetning fra Oslo universitetssykehus HF i deres utredning av driftsgevinster. 
 
Når det gjelder økonomiske forpliktelser ved investeringer, beskriver styresaken i tabell 1 og 
tabell 2 de samlede investeringskalkylene som ligger til grunn for utredningen. For byggeriene er 
Oslo universitetssykehus HF sin andel av styringsrammen på 2 742 millioner kroner, inkludert 
tomtekostnader er styringsrammen 2 829 millioner kroner (ref. tabell 1). Livsvitenskapsbygget vil 
inngå i Statens husleieordning, og Oslo universitetssykehus HF vil betale en kostnadsdekkende 
husleie. Øvrige investeringsbehov knytter seg til utstyrsprogrammet og ikke-byggnær IKT, totalt 
1 190 millioner kroner (ref. tabell 2). Helse Sør-Øst RHF legger til grunn at Oslo 
universitetssykehus HF finansierer utstyrsprogrammet med egne midler. Ikke-byggnær IKT vil 
måtte finansieres av regional likviditet og belastes Oslo universitetssykehus HF gjennom 
tjenestepris fra Sykehuspartner HF. I økonomisk langtidsplan 2022-2025 har Oslo 
universitetssykehus HF innarbeidet finansiering av byggeriene ved en kostnadsdekkende 
husleie og belastning av ikke-byggnær IKT via tjenestepris til Sykehuspartner HF.  
 
Vedrørende investeringskostnaden og andre forutsetninger som ligger til grunn for den 
kostnadsdekkende husleien til Statsbygg vil dette følges opp i det videre arbeid. Dette 
reflekteres i konstituert administrerende direktørs forslag til vedtakspunkt 2 og vedtakspunkt 3: 
 

2. Styret forutsetter at Oslo universitetssykehus HFs andel i prosjektet får en styringsramme 
som tilsvarer P50-estimat, og at denne fastsettes endelig etter at kostnadsrammen er 
besluttet i Stortinget. Ved vesentlige endringer i investeringskalkylen ber styret om at 
saken legges frem til ny behandling før beslutning om gjennomføring. 
 

3. Styret ber om at Helse Sør-Øst RHF i dialog med øvrige aktører arbeider videre med en 
husleieavtale, og forutsetter at fremtidig leiebeløp beregnes etter faktiske 
investeringskostnader og driftskostnader. Styret ber administrerende direktør følge opp 
forutsetningene for den kostnadsdekkende husleien, herunder avkastningskrav. Endelig 
husleieavtale skal forelegges styret for godkjenning. 

 
Dersom et lavere realavkastningskrav ble lagt til grunn for husleieberegningen kunne prosjektets 
nåverdi potensielt blitt positiv, og likviditetsutviklingen ytterligere forsterket.  
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Ad styresak 070-2021 Forskning og innovasjon til pasientens beste – rapport fra 
spesialisthelsetjenesten 2020: 
 
De regionale helseforetakene fikk i 2013 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å 
utarbeide en felles årlig rapport om resultater av forskning og implikasjoner for tjenesten. 
Rapporten «Forskning og innovasjon til pasienten beste» presenterer og sammenstiller 
virksomhetsdata innen forsking og innovasjon og gir eksempler på prosjekter fra alle regionene 
hvor ansatte/forskere presenteres. Helse Sør-Øst RHF har hatt ansvar for rapporten for årene 
2013-2018 og fra 2019 har Helse Vest RHF hatt det redaksjonelle ansvaret for rapporten. 
Rapporten fremlegges for møtet mellom de administrerende direktørene i de regionale 
helseforetakene før den oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. KTV har tidligere ikke 
deltatt i arbeidet med å utforme denne rapporten. Helse Sør-Øst RHF tar gjerne opp med de 
andre regionale helseforetakene hvordan KTV kan medvirke i arbeidet med rapporten.  
 

 
 

*** 
Hamar 16.06.2021 
 
 
 
.....................………………………                ……………………………………………. 
Helse Sør-Øst RHF     KTV for Unio 
 
 
 
 
………………………………………    …………………………………………….. 
KTV for LO      KTV for Akademikerne 
 
 
 
………………………………………….  ……………………………………………… 
KTV for YS      KTV for SAN   
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