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***   
Helse Sør-Øst RHF viser til at KTV har bedt om drøftingsmøte i e-post 20.09.2022 med hjemmel i HA 
§ 42.  
 
Fremsatt drøftingstema - Krav om drøftinger:  

• Styresak 102– 2022 Sykehuset Innlandet HF – hovedprogram og valg av 
hovedalternativ og tomt for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF  

• Styresak 107– 2022 Oppdatering av etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst 
• Styresak 108– 2022 Oslo universitetssykehus HF – Nye Aker og Nye Rikshospitalet, 

status forprosjekt og fullmakt til forberedende arbeider  
• Styresak 112–2022 driftsorienteringer fra administrerende direktør 

 
Fremlegg fra konserntillitsvalgte; Unio, LO, Akademikerne, YS og SAN: 
 

• Ad Styresak 102– 2022 Sykehuset Innlandet HF – hovedprogram og valg av 
hovedalternativ og tomt for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF  

KTV vil bemerke at det er gjennomført et omfattende utredningsarbeid, og at det 
gjennomgående er gitt gode fremstillinger av alternativene. Den overordnede økonomiske 
situasjonen og resultatsvikten i helseforetakene øker risikoen for at et omfattende og kostbart 
prosjekt ikke vil la seg gjennomføre som forutsatt. Dette bør tillegges vekt i 
beslutningsprosessen.  

I prosessen som har ledet frem til administrasjonens tilrådning er det lagt avgjørende vekt på 
beregninger av bærekraft i. KTV anser at det er knyttet betydelig usikkerhet til beregningene. 
KTV har ikke forutsetninger for fullt ut å gjøre selvstendig vurdering av beregningene, men 
har merket seg ved anførslene fra kvalitetssikrer. Det etterlatte inntrykket er at 
gevinstanalysene i Mjøssykehus-alternativet gir for høye anslag. KTV har innhentet 
opplysninger fra sammenlignbare helseforetak. For enkelte vaktlinjer er det betydelig avvik 
mellom stipulerte behov i Mjøssykehuset og faktiske vaktlag i øvrige sykehus. Fra Sykehuset 
Østfold får KTV opplyst at det innenfor generell indremedisin er seks LIS i tilstedevakt og to 
overleger i bakvakt. I Mjøssykehuset er det stipulert med to LIS og en overlege til stede, i 
tillegg til én overlege i bakvakt. Altså om lag halve bemanningen.   



KTV merker seg videre ved at driftsøkonomien i øvrige sykehus i foretaksgruppen ikke støtter 
en antakelse om betydelige driftsgevinster ved samling. Sykehuset Innlandet er allerede i dag 
blant landets mest effektive sykehus. Sykehuset Østfold, som på mange måter er 
sammenlignbart med Mjøssykehus-konseptet, utviser vesentlig lavere produktivitet enn 
Vestre Viken, som igjen er mer sammenlignbart med nullpluss-konseptet.  

KTV er særlig bekymret for rekrutteringsutfordringene ved etablering av et Mjøs-sykehus, 
jamfør samfunnsanalysen. KTV har vansker med å se tiltak som i tilstrekkelig grad vil kunne 
bøte på denne utfordringen og anser at utredningen og tilrådningene på dette punktet ikke er 
tilfredsstillende.  

 

• Ad Styresak 107– 2022 Oppdatering av etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst 

KTV/KVO støtter i hovedtrekk forslaget til etiske retningslinjer. Omfang og innhold synes å 
være formålstjenlig. Forslaget avviker vesentlig fra gjeldende retningslinjer. Det kan være 
hensiktsmessig at disse vedlegges når saken skal fremmes til vedtak. 

Retningslinjene skal gjelde alle ansatte i foretaksgruppen. Det synes hensiktsmessig at 
oppfølgingen i størst mulig grad skjer lokalt i det enkelte helseforetak. I utkastet anføres «Når 
vi møter vanskelige etiske problemstillinger i forbindelse med pasientbehandling og 
pasientkontakt, bør vi rådføre oss med kolleger og nærmeste leder. Større prinsipielle 
spørsmål bør tas opp med den regionale etiske komiteen (REK)». Alle helseforetak skal nå 
etter loven ha egne kliniske etikk-komiteer. Etter KTV/KVOs syn bør tvilstilfelle og 
prinsipielle spørsmål i første rekke fremmes for de lokale etikk-komiteene.  

I utkastet er det anført at «Vi skal ikke ta imot gaver eller andre fordeler for oss selv eller 
andre som kan å påvirke handlingene våre». Bestemmelsen forutsetter at det gjøres 
skjønnsmessig vurdering. Etter KTV/KVOs syn kan det være hensiktsmessig å vise til 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder om gaver i tjenesten 
(https://www.regjeringen.no/contentassets/71c0c2d89c154549a4822c9f09709528/no/pdfs/veil
eder_om_gaver_i_tjenesten.pdf 

 

• Ad Styresak 108– 2022 Oslo universitetssykehus HF – Nye Aker og Nye 
Rikshospitalet, status forprosjekt og fullmakt til forberedende arbeider  

Administrasjonen legger frem en kombinert sak; løypemelding for prosjektet og en beslutning 
om fullmakt til å kontrahere prosjekteringstjenester for inntil 90 millioner. Etter KTVs syn 
kunne dette med fordel vært fremlagt som selvstendige saker.  

I saken gjøres det rede for status i prosjektet. Etter KTVs erfaring er saksfremstillingen ikke 
fullt ut dekkende for ansattes erfaringer. Det vises til brev fra ansattes organisasjoner til styret 
i Oslo universitetssykehus datert 31.oktober (august 2022 (vedlegg 1). I brevet fremkommer 
det at ansattes organisasjoner i sykehuset opplever manglende medvirkning i helt sentrale 
prosesser, og det framkommer alvorlige innsigelser til gevinstrealiseringsplanene.  

https://www.regjeringen.no/contentassets/71c0c2d89c154549a4822c9f09709528/no/pdfs/veileder_om_gaver_i_tjenesten.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/71c0c2d89c154549a4822c9f09709528/no/pdfs/veileder_om_gaver_i_tjenesten.pdf


I saken omtales medvirkningsgruppene i prosjektet. KTV erfarer at en rekke vesentlige 
innspill ansatte fremmer i gruppene ikke blir hensyntatt eller loggført. KTV erfarer også en 
betydelig bekymring blant gruppelederne som er gitt i oppgave å gjennomføre 
medvirkningsprosessene. Det vises til brev fra gruppelederne til ledelsen i Oslo 
universitetssykehus datert 10/6-2022 (vedlegg 2).  

I punkt 2.9 gjøres det rede for endringer i konseptet. Endringene som følger av at Q-bygget 
fjernes medfører at kontor/forskningsareal fjernes, ekstra varemottak med tilhørende kulvert 
fjernes, og kjøkkenet fjernes. I saken er fjerning av kjøkken og sykehotell omtalt «Oslo 
universitetssykehus HF har vedtatt at sykehotell og produksjonskjøkken tas ut av prosjektet». 
KTV oppfatter at de samlede endringene i konseptet er vesentlige. Etter det KTV kjenner til 
er endringene verken drøftet eller styrebehandlet i sykehuset. Når disse endringene legges 
frem for styrebehandling i Helse Sør-Øst kan det skape uklarhet om beslutningsprosessene. 
Etter KTVs syn bør endringer i denne størrelsesorden drøftes og underlegges styrebehandling 
i helseforetaket.  

Under pkt 2.9.4 redegjøres det for rokade-prosjektet. Det anføres at «Oslo universitetssykehus 
HF har på den bakgrunnen utarbeidet en plan for hvordan dette skal gjennomføres ved et eget 
rokadeprosjekt». Etter det KTV kjenner til foreligger det ingen samlet plan for hvordan 
rokadene kan la seg gjennomføre. Etablering av ny landingsplass for redningshelikoptrene vil 
medføre betydelige utfordringer for de planlagte rokadene etter det KTV kjenner til.  

I punkt 2.11 gjøres det rede for prosessen med å etablere landingsplass for de nye 
redningshelikoptrene; «Vurderingen fra Oslo universitetssykehus HF tilsier at det er mulig å 
ivareta pasientsikkerheten ved at flere av pasientene som normalt fraktes til Ullevål med SAR 
Queen i stedet fraktes til Rikshospitalet» og «Oslo universitetssykehus HF tilrår derfor en 
løsning med bruk av dagens helikopterplattform på Ullevål». KTV er ikke kjent med at det 
foreligger noen slik vurdering fra OUS, og ber om at underlaget for en slik beslutning 
framstilles. I møter mellom prosjektet og berørte miljøer har en slik tilnærming tvert imot 
vært sterkt frarådet. De nye redningshelikoptrene skal tas i bruk i september 2023, og per i 
dag er det ingen sykehus i Helse Sør-Øst som kan ta dem imot.  KTV har fått opplyst at det 
hittil i år har vært 78 landinger på Ullevål med eksisterende redningshelikoptre, og 110 til 
øvrige sykehus i Helse Sør-Øst. Leveransene til Ullevål består av ulike pasientkategorier; 
hjertestans, traumer, drukningsskader, trombektomier, pasienter i behov av trykktank mv. En 
stor andel av pasientene er akutt livstruende syke, og kan verken ivaretas på Rikshospitalet 
eller omlastes til bil uten betydelig risiko for død eller alvorlig prognosetap. En må påregne at 
det vil være økt behov for landing på Ullevål sykehus hvis øvrige sykehus ikke kan ta imot de 
nye helikoptrene. Det er derfor grunn til å anta behov for 2-3 landinger i uken ved Ullevål. 
Avsperring av sentrale deler av Ullevålsområdet og ring 2 ved landing og avgang er ikke en 
egnet løsning. Overføring av et stort antall landinger til ny landingsplass ved barneintenvis på 
Rikshospitalet er en uakseptabel løsning, det vil kunne dreie seg om mange hundrede 
landinger og avganger årlig med betydelige støybelastning. KTV kan ikke se at det i saken 
er fremlagt underlag for en beslutning om ikke å etablere landingsplass for de nye 
redningshelikoptrene, og vil fraråde at styret stiller seg bak en slik løsning uten at saken 
er utredet.  

Under punkt 2.10 og i administrerende direktørs anbefaling framstilles behov for fullmakt til 
kontrahering av prosjektressurser med en ramme på 90 millioner. Etter KTVs syn er det en 
rekke forhold som stadig er uavklart og manglende fremstilt i prosjektet. Den overordnede 
risikoen er også vesentlig økt grunnet makro-økonomiske forhold med varslede lavere 



bevilgninger til sektoren og høyere forventet rentebane. KTV anser at eventuell beslutning om 
fullmakt bør gis når forprosjektrapport inklusive gevinstrapport og kvalitetssikrers rapport 
fremlegges for styret.  

Vedlegg 1  
Brev fra ansattes organisasjoner til styret i Oslo universitetssykehus 31. August 2022 
 
Vedlegg 2  
Brev fra gruppelederne medvirkningsgrupper Nye RH til ledelsen i OUS. 10.juni 2022 

 

 
• Ad Styresak 112–2022 driftsorienteringer fra administrerende direktør 

 

I saksfremleggets punkt 2 gis det en fremstilling av sengebelegg i foretaksgruppen. Det er 
oppgitt beleggstall fra 2019 og i større detalj fra 2021. Det etterlatte inntrykket er at belegget i 
sykehusene i hovedtrekk er i tråd med anbefalt beleggs-grense. Dette samsvarer ikke med den 
reelle kapasitetssituasjonen i regionens helseforetak.  

I saken omtales 85 prosent som anbefalt øvre grense for gjennomsnittlig belegg. Dette er i tråd 
med Helsetilsynets anbefaling; «Helsetilsynet har anbefalt at et gjennomsnittlig belegg på 85% på 
årsbasis legges til grunn ved planlegging av drift ved avdelinger som har en høy andel øyeblikkelig 
hjelp innleggelser».1 I saken er det imidlertid ikke redegjort for belegg på avdelingsnivå, men på 
foretaksnivå.  

I saksfremlegget beskrives to ulike metoder for å beregne belegg; OECD-metoden og SSB-metoden. 
Fremstillingen utelater at en rekke andre forhold er utslagsgivende for målt sengebelegg. Den viktigste 
variabelen er i hvilken grad tekniske senger medregnes. Ulike måletidspunkt kan også gi betydelige 
utslag.  

KTV har innhentet beleggstall fra siste uke(r) fra to sykehus i regionen. En gjennomgang av materialet 
fra Akershus universitetssykehus viser at sykehuset i uke 37 hadde i gjennomsnitt 103,3 prosent 
belegg ved de medisinske sengeområdene. Gjennomgangen viser også at Akershus 
universitetssykehus oppgav totalt belegg i den samme perioden til 83,9 prosent. Belegget ved 
avdelingene var også vesentlig høyere enn sykehuset oppførte totale belegg. Også for øvrige store 
fagfelt som ortopedi og kirurgi var gjennomsnittlig belegg høyere enn 90 prosent forrige uke. Dette er 
i en periode av året hvor belastningen ikke er særskilt høy.  

  

                                                 
1https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/publikasjoner/andrepublikasjoner/sengekapasitet_so
matiske_sykehus_norge.pdf 



Sykehuset i Vestfold gav i styremøte 14.september en framstilling av beleggs-situasjonen. Det ble 
rapportert følgende beleggstall (bemannede senger) for første 12 dager av september;  

Ortopedisk sengepost  97,3 

Gyn/gastrokirurgi   111,8 

ØNH/urologi/kar   120,3 

Kir post ortopedi   67,7 

Lunge/gastromedisin   107,7 

Hjerte og nyrepost   117,5 

Kreftpost    103,2 

Nevrologisk post   103,0 

Geriatrisk post    105,4 

Infeksjonspost    110,0 

Gjennomgang av beleggstall fra ulike avdelinger ved to store sykehus avdekker et belegg som ligger 
vesentlig høyere enn Helsetilsynets anbefaling. Dette er i tråd med erfaringene KTV får rapportert. 
Etter KTVs syn er saksfremlegget i liten grad egnet til å orientere styret om den reelle situasjonen i 
sykehusene. KTV anmoder derfor om at fremlegget omarbeides før det presentasjon for styret.  

 
Note: 
1https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/publikasjoner/andrepublikasjoner/sen
gekapasitet_somatiske_sykehus_norge.pdf 
 
2 Nevro/slag, Nevro, Gastromed, Hjerte/endo, Lunge/nyre, Infeksjon, Hjerte, 
Hjerteovervåkning, Lunge, Geriatri, Hematologi, Onkologi 
 
 

 

Helse Sør-Øst RHF bemerker:       

• Ad Styresak 102– 2022 Sykehuset Innlandet HF – hovedprogram og valg av 
hovedalternativ og tomt for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF  

KTV stiller spørsmål ved forutsetningene for framstillingen av økonomisk bæreevne for 
alternativene. Dette omhandler i hovedsak den driftsøkonomiske utviklingen fram mot 
etablering av ny sykehusstruktur for begge alternativene, og driftsgevinstene for 
Mjøssykehus-alternativet. Videre pekes det på risikoer knyttet til dagens krevende 
økonomiske situasjon og indikatorer for kostnadseffektivitet. 

Arbeidet med gevinstberegninger er beskrevet i konseptfasens steg 1, og vil bli videreutviklet 
i de kommende fasene i prosjektet. Kvalitetssikrers vurdering er at det kan virke som om 
estimerte driftsgevinster for Mjøssykehuset i 2040 på 370 millioner kroner pr. år fremstår som 



optimistisk. Det er spesielt gevinster på 215 millioner kroner knyttet til klinisk somatisk 
personell kvalitetssikrer oppfatter som utfordrende å oppnå for Sykehuset Innlandet HF, siden 
helseforetaket i dag har et indeksert kostnadsnivå som er lavere enn landsgjennomsnittet for 
somatiske tjenester.  

Målt ved antall DRG (diagnoserelaterte grupper) pr. brutto månedsverk er Sykehuset 
Innlandet HF et av helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF som drifter mest kostnadseffektivt. 
Kostnad pr. DRG påvirkes av fordeling av samlet aktivitet, inklusive mellom døgn- og 
dagbehandling og poliklinisk aktivitet. Det bør utvises forsiktighet med å konkludere med et 
tjenesteområdes kostnadseffektivitet basert på et enkelt måltall. Innen tjenesteområdene 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, samt prehospitale tjenester, har 
Sykehuset Innlandet HF relativt sett et høyere kostnadsnivå enn flere av helseforetakene i 
Helse Sør-Øst RHF. 

Driftsgevinster for klinisk personell somatikk er basert på konkrete 
bemanningsframskrivninger, med utgangspunkt i kartlagte vaktordninger og erfaringstall fra 
bemanning ved andre helseforetak i regionen som har en liknende struktur som Mjøssykehus-
alternativet, slik som Vestre Viken HF. Det er ikke lagt til grunn en generell effektivisering 
med et måltall i prosent, men besparelser knyttet til konkrete elementer i driften.  

I styresak 102-2022 er det vist at Sykehuset Innlandet HF sin EBITDA-margin forutsettes å 
styrkes til et nivå på om lag 9,5 prosent for Mjøssykehus-alternativet, og til om lag 6 prosent 
for null pluss-alternativet. Sykehuset Innlandet HF vil bli et av helseforetakene i regionen 
med høyest driftsmargin i Mjøssykehus-alternativet, men den ligger lavere enn planene for 
Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF som er to andre helseforetak med store 
pågående og planlagte byggeprosjekter.  
 
 
KTV uttrykker videre en skepsis til realismen i vaktordninger for generell indremedisin lagt 
til grunn i beregningene. I denne sammenheng er det viktig å være oppmerksom på at 
opptaksområdet til Sykehuset Østfold HF er ca. 355 000 innbyggere, mens for fagområdet 
indremedisin vil Mjøssykehuset ha et opptaksområde på 187 000 innbyggere. Dette er om lag 
halve opptaksområdet til Sykehuset Østfold HF, noe som gir mindre pasientvolum og dermed 
behov for færre leger i vakt.  
 
I tillegg til de forhold som er omtalt i konseptrapportens notat om vaktlag og 
bemanningssituasjonen for leger, kan følgende legges til:  
 

• Det er i begge alternativ beregnet en betydelig økning i behov for helsepersonell fram 
mot 2040, dette gjelder også leger. 

• Dagens vaktordninger er lagt til grunn.  
• I Mjøssykehus-alternativet er ikke alle LIS (leger i spesialisering) fordelt på 

fagområder, men bemanningskostnaden ved dette er tatt med. Utdanningsløpene for 
leger (fordeling av LIS) vil bli vurdert i konseptfasens steg 2.  

• Sykehuset Innlandet HF ønsker å legge til rette for høyere kompetanse i front. Det er 
av denne grunnen beregnet kostnader for overlege (generell indremedisin) og to LIS i 
tilstedevakt, i tillegg til kardiolog til klokken 20.00 og nefrolog til klokken 19.00 (på 
hverdager).  

 



Sammenliknes omfanget av planlagte vaktordninger ved Sykehuset Innlandet HF, 
Mjøssykehuset med tilsvarende ved Sykehuset Østfold HF, hensyntatt opptaksområdet, har 
Sykehuset Innlandet HF lagt til grunn en mer omfattende vaktordning i sin beregning enn hva 
som ble lagt til grunn ved Sykehuset Østfold HF.  
 
Sykehuset Innlandet HF har også gjort vurderinger av mulige driftsgevinster på konkrete 
områder der pasientvolumene er relativt små i dagens struktur. Dette gjelder særlig innenfor: 

• Barn- og nyfødtmedisin  
• Rehabilitering  
• Antall operasjonsteam i vakt (det er lagt opp til like mange team på Mjøssykehuset 

som på Haukland) og andre parallelle beredskapslinjer 
• En større kvinneklinikk (Sykehuset Innlandet HF har p.t landets minste kvinneklinikk) 
• Mer hensiktsmessig sengepostarealer for god ressursutnyttelse innen psykisk 

helsevern 
Dette understøtter gevinstvurderingene fra Sykehuset Innlandet HF. 

Det er usikkerhet knyttet til forutsetningene for den driftsøkonomiske utviklingen før og etter 
etablering av ny sykehusstruktur for Sykehuset Innlandet HF. Det har derfor vært utført 
sensitivitetsanalyser knyttet til vesentlige drivere for økonomisk bæreevne på prosjekt- og 
helseforetaksnivå. På helseforetaksnivå viser Mjøssykehus-alternativet økonomisk bæreevne 
både i et scenario hvor både halvparten og to tredjedeler av effektiviserings- og 
kostnadstilpasningene i forkant realiseres. Null pluss-alternativet vil ikke ha økonomisk 
bæreevne på helseforetaksnivå dersom halvparten av effektiviserings og 
kostnadstilpasningene i forkant realiseres, og innehar ikke et vesentlig nivå av driftsgevinster. 
Når den langsiktige økonomiske bæreevnen vurderes å være klart sterkere for Mjøssykehus-
alternativet, primært drevet av nivået av driftsgevinster, ligger også en vurdering av 
økonomisk risiko til grunn. Etablering av Mjøssykehuset vil bli økonomisk krevende, men 
null pluss-alternativet representerer minst like store økonomisk utfordringer for Sykehuset 
Innlandet HF. 

Rekruttering er et viktig tema i valg av alternativ i konseptfasens steg 1. I begge alternativ vil 
rekruttering av tilstrekkelig kompetanse og kapasitet utgjøre en betydelig utfordring for 
Sykehuset Innlandet HF i tiden framover. Denne utfordringen må møtes med målrettede tiltak 
og systematisk arbeid over tid, noe som også understrekes av administrerende direktørs krav 
om at helseforetaket utarbeider konkrete planer på området. Sykehuset Innlandet HF er 
bevisst på dette, og har flere pågående initiativ for å være forberedt på 
bemanningsutfordringene både før og etter at ny sykehusstruktur er etablert. 
 
I styresak 058-2021, Videreføring av planer for utviklingen av Sykehuset Innlandet HF, fikk 
Sykehuset Innlandet HF i oppdrag om å legge planer for drift, rekruttering og opprettholdelse 
av kompetanse i mellomfasen fram til etablering av ny sykehusstruktur. At styret i Sykehuset 
Innlandet HF tar denne oppgaven alvor ble senere bekreftet i Sykehuset Innlandet HFs 
styresak SI 060-2022 Videreutvikling av Sykehuset Innlandet – Konseptfasen steg 1. I saken 
ber styret om en egen handlingsplan for å redusere risikoen for rekrutteringsutfordringer som 
identifisert i samfunnsanalysen i konseptfasens steg 1. Sykehuset Innlandet HF har også 
etablert et organisasjonsutviklingsprogram, som er spisset mot omstilling og rekruttering i 
helseforetaket på mellomlang og lang sikt. 
 
I medvirkningsprosessene i Sykehuset Innlandet HF kom det også tydelig fram et delt syn på 
hvorvidt etablering av et nytt Mjøssykehus i Moelv vil medføre en forverring eller forbedring 



av rekrutteringssituasjonen. Mjøssykehuset vil etter manges oppfatning bli en attraktiv 
arbeidsplass, med blant annet større fagmiljøer og mer forutsigbar vaktbelastning. Reiseveien 
til arbeid vil imidlertid blir noe lengre for en stor del av dagens ansatte. Bildet her er ikke 
entydig. 
 
 
 
 

• Ad Styresak 107– 2022 Oppdatering av etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst 
 
For å gjøre de etiske retningslinjene lettere tilgjengelig og mer leservennlig er framstillingen endret i 
forhold til gjeldende versjon. Innholdsmessig er endringene i hovedsak knyttet antikorrupsjon samt 
bruk av sosiale medier, der det har vært en vesentlig utvikling fra 2012. Gjeldende etiske retningslinjer 
er publisert på Helse Sør-Øst RHFs hjemmeside. 

KTV/KVO påpeker at det i utkastet anføres «Når vi møter vanskelige etiske problemstillinger i 
forbindelse med pasientbehandling og pasientkontakt, bør vi rådføre oss med kolleger og nærmeste 
leder. Større prinsipielle spørsmål bør tas opp med den regionale etiske komiteen (REK)». Det har 
vært Helse Sør-Øst RHFs intensjon at større prinsipielle spørsmål i forbindelse med 
pasientbehandlingen bør tas opp med de lokale etikk-komiteene, slik som KTV/KVO påpeker. Det 
foreslås at dette korrigeres i de endelige retningslinjene. 

Vedrørende retningslinjer om å motta gaver som kan påvirke handlingene våre, har Helse Sør-Øst 
RHF ingen innvending mot at det vises til Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder om 
gaver i tjenesten. 

Administrerende direktør anbefaler å utsette behandlingen av denne saken til senere styremøte slik at 
nye innspill fra KTV og innspill fra brukerutvalget etter gjennomgang i brukerutvalget 21.09.2022 kan 
blir vurdert innarbeidet i retningslinjene. 
 

• Ad Styresak 108– 2022 Oslo universitetssykehus HF – Nye Aker og Nye 
Rikshospitalet, status forprosjekt og fullmakt til forberedende arbeider  

Forprosjektfasen er en bearbeidelse av valgt konsept, og skal gi et tilstrekkelig grunnlag for beslutning 
om gjennomføring av investeringsprosjektet (beslutning B4).  
Underlaget for investeringsbeslutningen B4, er omfattende. Helse Sør-Øst RHF har derfor lagt opp til 
en plan hvor det orienteres om forprosjektrapportens innhold i flere omganger, blant annet med denne 
saken i styremøtet 22. september 2022 (sak 108-2022) og videre en orienteringssak i styremøte 18. 
november, før beslutningssaken legges fram for styret i Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2022.  
 
Formålet med forprosjektfasen er å bearbeide det valgte konseptet til et nivå slik at endelig beslutning 
om iverksettelse (B4-beslutningen) kan tas på et riktig grunnlag. Dette innebærer bl.a.:  
1) bekreftelse av valgt konsept, basert på tidligere utredningsprosess (beslutning B3) og 
kvalitetssikring av konseptuelle valg som belyses gjennom arbeidet med forprosjektet 
2) endringer i forutsetninger og omfang fra forrige beslutningspunkt, ved behov, og dokumentert 
ved særskilt redegjørelse, for eksempel endring som følge av nye reguleringsbestemmelser  
3) detaljering og utvikling fra konseptnivå til forprosjektnivå 
 
Siden forprosjektet i utgangspunktet er en bearbeiding av konseptet og en videreføring av tidligere 
beslutninger, skal ikke nye forutsetninger og endringer i omfang bringes inn i prosjektet. I 
medvirkningsmøtene er det naturlig at det fremkommer påpekninger om justeringer og endrede 



kapasiteter. Endringsønsker som det ikke har vært mulig å prioritere innenfor konseptets rammer, er 
ikke innarbeidet i prosjektene. 
 
Oslo universitetssykehus HF har ansvaret for medvirkning i sin organisasjon, for å avklare sentrale 
forhold for prosjektet, inkludert de forutsetninger som følger av utredningene som er gjennomført i 
2020, og for å etablere midlertidige løsninger for dagens drift som berøres av prosjektet (rokade). 
Prosjektet har sammen med Oslo universitetssykehus HF etablert et strukturert opplegg for 
samhandling og samarbeid. Oslo universitetssykehus HF har levert sine innstillinger fortløpende i tråd 
med de etablerte strukturene.  
 
Gevinstrealiseringsplanen utarbeides av Oslo universitetssykehus HF, inngår i dokumentasjonen av 
forprosjektet og er dermed gjenstand for ekstern kvalitetssikring. Hverken gevinstrealiseringsplanen 
eller øvrig dokumentasjon i forprosjektet er ferdig behandlet av ekstern kvalitetssikrer. Rapporten fra 
ekstern kvalitetssikrer vil foreligge primo oktober, og gevinstrealiseringsplanen vil sammen med 
resten av forprosjektet bli styrebehandlet i Oslo universitetssykehus HF og Helse Sør-Øst RHF.   
 
De nye redningshelikoptrene som er anskaffet krever nye løsninger for landingsplasser ved 
sykehusene. Det er utredet mange alternativer for plassering ved Rikshospitalet og Ullevål. Ved begge 
sykehusene er dette midlertidige landingsplasser. Ved Rikshospitalet er plassering av midlertidig 
landingsplass besluttet, og byggeprosjektet er startet. 
 
Oslo universitetssykehus HF har vurdert flere løsninger for midlertidig plattform for nye 
redningshelikoptre for Ullevål sykehus. Nå planlegges bruk av eksisterende landingsplattform. 
Forutsetningen er at pasienter kan transporteres uten omlasting til ambulansebil fra helikopter til riktig 
behandlingsted. Vurderingen fra Oslo universitetssykehus HF tilsier at det er mulig å ivareta 
pasientsikkerheten ved at flere av pasientene som normalt fraktes til Ullevål med SAR Queen i stedet 
fraktes til Rikshospitalet, og ved at de pasientene som best behandles på Ullevål, flys direkte til 
Ullevål. I tillegg vil Ullevål kunne benyttes i en katastrofesituasjon. Dette vil medføre at antall 
landinger på Ullevål vil bli så få at eksisterende landingsplattform vil kunne benyttes ved å iverksette 
enkelte tiltak inklusive trafikale tiltak.  
 
KTV foreslår å utsette behandlingen av fullmakt som beskrevet i saksframstillingen. Det vil medføre 
forsinkelser i prosjektets framdrift, med konsekvens utsatt idriftsettelse, og er derfor ikke å anbefale. 
Kostnaden ved å utsette idriftsettelsen med disse fire månedene er vesentlig. 
 
 

• Ad Styresak 112–2022 driftsorienteringer fra administrerende direktør 
 
KTV/KVO viser i sin kommentar til en rapport fra Statens helsetilsyn fra 2001 (Sengekapasitet og 
kapasitetsutnyttelse ved somatiske sykehus i Norge: Er det sammenheng mellom sengekapasitet og 
korridorpasienter?) og skriver: «I saken er det imidlertid ikke redegjort for belegg på avdelingsnivå, 
men på foretaksnivå».  
 
Utgangspunktet for den aktuelle saken er en bestilling fra styret i kommentaren til sak 067-2022 
(Virksomhetsrapport for første tertial 2022) som ble behandlet i styremøtet 22. juni 2022: «Styret ber 
også om en fremstilling av forholdet mellom korridorpasienter og overbelegg og hvordan dette 
fordeler seg mellom helseforetakene.» Saken gir en fremstilling av dette forholdet.  
 
Vi er enig i at det er relevant å studere belegg på avdelingsnivå og har pekt på dette forholdet 
innledningsvis i saken: «Det kan være situasjoner hvor det samlede belegget ikke er høyere enn 
ønskelig, men hvor enkelte enheter har høyere belegg enn ønskelig som følge av bemanning, 
disponering av areal internt i virksomheten eller som følge av svingninger i tilstrømningen av 



pasienter.» Det er fullt mulig å utføre detaljerte analyser av belegg på avdelingsnivå i regionen. Dette 
vil kreve en mer omfattende redegjørelse/rapport enn det vi oppfattet var bestillingen i sak 067-2022. 
 
KTV/KVO skriver: «I saksfremlegget beskrives to ulike metoder for å beregne belegg; OECD-
metoden og SSB-metoden. Fremstillingen utelater at en rekke andre forhold er utslagsgivende for målt 
sengebelegg. Den viktigste variabelen er i hvilken grad tekniske senger medregnes. Ulike 
måletidspunkt kan også gi betydelige utslag.» Det er riktig at belegget vil variere over tid og på ulike 
måletidspunkt, slik også andel korridorpasienter vil variere over tid (slik figurene i saken viser). Det er 
mulig – gjennom mer detaljerte analyser – å gi en fremstilling av slik variasjon i belegg over tid.  
 
Rapporten fra Statens helsetilsyn fra 2001 henviser til rundskriv IK-21/2000 om anbefalt 
gjennomsnittlig belegg: «Som ledd i strategien for å redusere overbelegg og korridorpasienter har 
Helsetilsynet anbefalt at et gjennomsnittlig belegg på 85% på årsbasis legges til grunn ved planlegging 
av driften ved avdelinger som har en høy andel øyeblikkelig hjelp innleggelser». Statens helsetilsyn 
viser til et årsgjennomsnitt, slik vi har gjort i denne saken. En slik tilnærming betyr at belegget i 
perioder vil kunne være høyere enn 85 prosent. 
 
Når det gjelder tekniske senger registrerer vi at det i rapporten fra Helsetilsynet fra 2001 (s. 13) angis 
at tekniske senger telles med i beregningen av sengekapasitet fra 1994. Slik vi forstår dagens statistikk 
baserer Statistisk sentralbyrå seg i dag på definisjonene som er gitt i Volven-databasen (Direktoratet 
for e-helse), en nasjonal database over definisjoner av begreper. I følge Volven-databasen er 
sengedøgn det finert som «Det maksimale antall overnattinger som er teoretisk mulig innenfor 
avdelingens drift. Tekniske senger skal ikke inkluderes i sengedøgnene.» Statistisk sentralbyrå 
definerer beleggsprosent (SSB) som liggedager/sengedøgn og beleggsprosent (OECD-definisjon) som 
liggedager/(døgnplasser * 365). Denne definisjonen fremgår av en fotnote til tabell 11209. Vi 
oppfatter at helseforetak og sykehus rapporterer senger/sengedøgn i tråd med definisjonene i Volven, 
hvor tekniske senger ikke inngår i statistikken over senger/sengedøgn.  
 
KTV/KVO har innhentet data fra medisinske og kirurgiske avdelinger ved Akershus 
universitetssykehus og fra ulike avdelinger ved Sykehuset i Vestfold i et noen uker i september 2022. 
Metoden som er benyttet for å begrene belegg er ikke spesifisert, men tallene illustrer at belegget kan 
være høyt – og høyere enn 85 prosent – og at belegget kan variere på tvers av avdelinger. Det vil være 
mulig å gi mer detaljerte analyser av slike forhold gjennom et større analysearbeid.   
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Hamar 22.09.2022 
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Helse Sør-Øst RHF     KTV for Unio 
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