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Saksframlegg 
 
 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 21. oktober 2021 
 
 
 

Sak 118-2021 

Oslo universitetssykehus HF – etablering av ambulansesenter øst i Oslo 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret gir Oslo universitetssykehus HF fullmakt til å starte konseptfase for etablering av 

arealer til et nytt ambulansesenter øst i Oslo. Konseptfasen skal inneholde minimum eie- 
og leiealternativ i tillegg til nullalternativet. 
  

2. Styret ber Oslo universitetssykehus HF arbeide for at en eventuell leieavtale inkluderer 
utkjøpsklausuler for arealene, og ber om at konseptfaserapporten – og fremforhandlet 
utkast til leiekontrakt - legges frem for styret for behandling.  
 

3. Dersom Oslo universitetssykehus HF også etter konseptfasen innstiller på bruk av 
finansiell leie, bes helseforetaket om å utarbeide et forslag til oppdatert plan for 
nedtrapping av finansiell leie, som ivaretar kravene i Helse Sør-Østs finansstrategi. 

 
 
 
 
 
 
Hamar, 13. oktober 2021 
 
 
 
Terje Rootwelt 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 
Oslo universitetssykehus HF ønsker å etablere nytt ambulansesenter øst i Oslo. I denne 
saken behandles fullmaktsøknad om gjennomføring av konseptfase for prosjektet og søknad 
om bruk av finansiell leieavtale, basert på Oslo universitetssykehus HFs styresak 52/2021 
Etablering av ambulansesenter øst i Oslo.  
 
I henhold til finansstrategien må fullmakt fra styret i Helse Sør-Øst RHF foreligge før 
helseforetakene starter konseptfase for investeringer, og inngåelse av leieavtaler, over 100 
millioner kroner. 
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Styret i Oslo universitetssykehus HF behandlet i sak 52/2021 den 25. juni 2021 med 
følgende enstemmige vedtak: 

1. Styret gir sin tilslutning til at det gjennomføres en konseptutredning for etablering av 
arealer til et nytt ambulansesenter øst i Oslo. Konseptutredningen gjennomføres i 
samarbeid med utleier og med utgangspunkt i det foreliggende utredningsarbeidet i 
saken. 

2. Styret ber administrerende direktør oversende saken til Helse Sør-Øst RHF for 
godkjenning av oppstart konseptfase. 

3. Styret ber administrerende direktør søke Helse Sør-Øst RHF om å få godkjent bruk av 
en finansiell leieavtale i forbindelse med arealene til senteret. 

4. Etter godkjenning av finansiell leie fra Helse Sør-Øst RHF, ber styret administrerende 
direktør om å ferdigstille et utkast til leieavtale for lokaler til et nytt ambulansesenter 
på Alna, med en varighet på 10 år med mulighet for forlengelse i ytterligere to perioder 
på 5 år. 

5. Styret ber om at planen for fremtidig infrastruktur i ambulansetjenesten gjennomgås 
og vurderes helhetlig i et eget organisasjonsutviklingsprosjekt. Styret legger til grunn 
at gjennomgangen blir gjort med involvering og medvirkning fra de ansatte. 
  

2.1 Bakgrunn 
Oslo universitetssykehus HF har over flere år utredet mulige løsninger på økt 
kapasitetsbehov innen ambulansetjenesten. Helseforetaket har gjennomført en 
anbudsrunde for oppføring av ambulansesenter øst i Oslo og har mottatt et tilbud om å leie 
et bygg som kan oppføres på Alna i Oslo.  
 
Bygget på Alna er tilbudt med et areal på 4 767 m2 og med løsninger for vognhall, parkering, 
innpassering og innlasting i biler, servicegarasje, vaskehall, oppholdsrom, garderober, 
kontorarealer og undervisningsarealer. Oslo universitetssykehus HF ønsker å inngå en 
leiekontrakt med varighet på ti år og mulighet for forlengelse i ytterligere to perioder på fem 
år. Foreløpige tilbud og estimater indikerer en kontraktsverdi på om lag 230 millioner 
kroner.  
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Dagens ambulansetjeneste er delt opp i 19 ambulansestasjoner fordelt på seks områder. 
Plassering av dagens stasjoner er historisk betinget, men endringer i demografi og 
nedslagsfelt har gjort at stasjonene ikke lenger er optimalt plasserte. Stasjonene er ifølge 
Oslo universitetssykehus HF heller ikke tilpasset dagens krav til HMS.  
 
Oslo universitetssykehus HF opplyser at en eventuell etablering på Alna, som det første av 
flere ambulansesentere, gir en mulighet for utvikling og utprøving av fremtidige løsninger. 
Etablering av et ambulansesenter vil understøtte oppfyllelse av lovpålagte krav innenfor 
bygg og smittevern, parkering av ambulanser innendørs, øke tilgang på personell og 
pasientsikkerhet, samt gi mer effektiv økonomisk drift. Etablering av et ambulansesenter 
Øst vil redusere kapasitetsutfordringer og møte forventet vekst i flere år fremover, samt gi 
bedre responstid for områdene Grorud og Stovner hvor aktivitet er høy og økende. 
 

2.2 Økonomi 
Oslo universitetssykehus HF har gjort en overordnet vurdering som indikerer at et 
ambulansesenter på Alna vil gi driftsgevinster som er på nivå med årlig forventede 
leiekostnader.  
 
Helseforetaket estimerer at de over en tiårsperiode vil spare 129 millioner kroner hvorav 
34 millioner kroner kommer fra å avslutte nåværende leieforhold, 75 millioner kroner 
kommer fra effektivisering av dagens drift, og 20 millioner kroner skyldes redusert behov 
for bemanningsvekst. Tilbudt årlig leie på 12,2 millioner kroner inkluderer felleskostnader. 
Over en tiårs periode estimerer Oslo universitetssykehus HF at Alna ambulansestasjon vil 
resultere i en positivt akkumulert resultateffekt på 7,2 millioner kroner.  
 
Oslo universitetssykehus HF skal jobbe videre med driftsgevinstene i konseptfasen, for å 
undersøke muligheten for ytterligere gevinster, samt sannsynliggjøre gevinstene som 
allerede er funnet.  
 

2.3 Vurdering av alternativer 
For å tilfredsstille Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter (2017) forutsetter Helse 
Sør-Øst RHF at nullalternativet utredes i konseptfasen, som et selvstendig alternativ med 
nødvendige utskiftninger og eventuell kapasitet for å møte forventet aktivitetsøkning.  
 
Videre skal konseptfasen inkludere et alternativ som innebærer at helseforetaket 
gjennomfører investeringen som et investeringsprosjekt i egenregi, fremfor å leie arealer.  
 
Oslo universitetssykehus HF har vurdert at det foreløpig mottatte avtaletilbudet 
sannsynligvis vil være en finansiell leieavtale. I henhold til finansstrategien i Helse Sør-Øst 
skal helseforetak ikke inngå finansielle leieavtaler som medfører årlige finansiell 
leiebetalinger over 0,2 prosent av årlig inntekt i helseforetaket. Da Oslo universitetssykehus 
HF allerede overstiger denne grensen, har helseforetaket i 2019 fått innvilget en 
nedtrappingsplan for bruk av finansiell leasing som innebærer en begrensning på nye 
finansielle avtaler til maksimalt 150 millioner kroner i 2021, og 100 millioner kroner i 2022.  
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Dersom helseforetaket inngår ny finansiell leiekontrakt for en ambulansesentral på Alna vil 
dette alene overstige bevilget ramme. Dersom Oslo universitetssykehus HF også etter 
konseptfasen innstiller på bruk av finansiell leie i denne saken vil Helse Sør-Øst be 
helseforetaket om å utarbeide et forslag til oppdatert plan for nedtrapping av finansiell 
leasing, som ivaretar intensjonen med den opprinnelige planen. 
 
For å tilfredsstille krav som følger av tidligfaseveilederen og finansstrategien legger Helse 
Sør-Øst derfor til grunn at følgende alternativer utredes i konseptfasen.  

• Nullalternativet (videreføre dagens løsning med nødvendige oppgraderinger) 
• Alternativ 1 –eie ny ambulansestasjon; eiealternativet 
• Alternativ 2 – leie ny ambulansestasjon; leiealternativet 

 
Siden prosjektets størrelse er under 500 millioner kroner kan tidligfaseveilederens 
utredningsomfang tilpasses noe. Det heller ikke krav til ekstern kvalitetssikring da avtalens 
verdi er mindre enn 500 millioner kroner. 
 
Oslo universitetssykehus HF opplyser at det er et særskilt behov for nybygg for å kunne 
sikre hensiktsmessig utforming. Helse Sør-Øst RHF legger til grunn at Oslo 
universitetssykehus vil utrede mulighet for kjøp av nærliggende tomter som en del av 
konseptfasen. Subsidiært kan utkjøpsklausuler i en endelig leieavtale gi den ønskede 
fleksibiliteten, og en bedre økonomisk utvikling for dette prosjektet over tid. 
 
Valg av konsept må godkjennes av Helse Sør-Øst RHF, og en eventuell fullmaktsøknad for å 
inngå leieavtale skal samtidig oversendes Helse Sør-Øst RHF for godkjenning. Finansielle 
leieavtaler over 100 millioner kroner må i henhold til vedtektene godkjennes i 
foretaksmøtet til Helse Sør-Øst RHF.  
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner oppstart av konseptfase for 
prosjektet etablering av ambulansesenter øst i Oslo. I konseptfasen skal minimum eie- og 
leiealternativ utredes i tillegg til nullalternativet.  
 
Styret ved Oslo universitetssykehus HF har bedt om at det søkes Helse Sør-Øst RHF om 
godkjenning av bruk av finansiell leieavtale. Fullmakt til bruk av finansiell leieavtale gis 
eventuelt ved godkjenning av konseptfasen og må også behandles av foretaksmøtet for 
Helse Sør-Øst RHF.  Konseptfasen vil kunne gi svar på om det finnes løsningsalternativer 
hvor helseforetaket kan eie senteret selv.  
 
Administrerende direktør anbefaler at videre forhandlinger med tilbyder søker å innarbeide 
utkjøpsklausuler for en eventuell leieavtale. Finansiell leie for dette bygget vil gå utover 
begrensningen i finansstrategien i Helse Sør-Øst, og faller ikke innenfor unntakene som Oslo 
universitetssykehus HF tidligere har blitt gitt. Helseforetaket må derfor ved et fortsatt ønske 
om finansiell leie, utarbeide et forslag til oppdatert plan for nedtrapping av finansiell leie, 
som ivaretar kravene i Helse Sør-Østs finansstrategi. Utkast til leieavtale skal legges fram for 
styret samtidig som konseptfaserapporten for endelig behandling.  
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Trykte vedlegg: 

1. Brev fra Oslo universitetssykehus HF datert 2. juli 2021 
2. Sak 52/2021, «Etablering av ambulansesenter øst i Oslo», behandlet i Oslo universitetssykehus 

HF styremøte 25. juni 2021  
3. Protokoll fra styremøtet 25. juni 2021 i Oslo universitetssykehus HF  

 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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