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Helse Sør-Øst RHF viser til at KTV har bedt om drøftingsmøte varslet i e-post 18.10.2022 med 

hjemmel i HA § 42.  

 

Fremsatt drøftingstema - Krav om drøftinger:  
 
Styresak 117-2022 Tertialrapport T2 2022- regionale byggeprosjekter 

Styresak 118-2022 Oslo universitetssykehus HF-status rokade rivning av C1 på Rikshospitalet 

Styresak 125-2022 Driftsorienteringer fra administrerende direktør, punkt 4.: 

Behandlingstilbud innen spiseforstyrrelser. 

 

 

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

 

 Ad Styresak 117– 2022 Tertialrapport T2 - 2022 – regionale byggeprosjekter  

I saken gis en oppstilling av status i regionens byggeprosjekter med tilhørende 

risikovurdering. KTV/KVO oppfatter at saksfremstillingen og risikovurderingen ikke er 

oversiktlig og heller ikke fullt ut dekkende.  

Det har allerede inntruffet risiko ved betydelige påløpte og ventede overskridelser i prosjekter 

som er i gjennomføringsfase. Prisvekst for regionens planlagte prosjekter overstiger videre 

statsbudsjettets deflator og derved prosjektenes deflator-justerte lånerammer.  

I regionens økonomiske langtidsplan (sak 068-2022) ble følgende forutsetninger lagt til grunn 

i planen og for beregning av bærekraft i perioden: ett år senere oppstart av Videreutvikling av 

Sykehuset Innlandet HF, og ett år senere oppstart av Akuttbygg Kristiansand ved Sykehuset Sørlandet HF. 
Videre vurderes det foreløpig å forskyve oppstart av Byggetrinn 3 ved Sunnaas sykehus HF til 2028, og Stråle- 
og somatikkbygget ved Kalnes tilpasses til en trinnvis utbygging med to år forlenget byggeperiode hvor 
strålekapasitet blir trinn 2. I tillegg vurderes foreløpig å forskyve oppstart av Nytt kvinne/barn-senter 
Kristiansand og Verdibevarende vedlikehold ved Sykehuset Sørlandet HF til etter 2030. Tilpasningene er 
budsjettmessige for denne langtidsplanen. Trinnvis utbygging skal utredes for regionalt prioriterte 
byggeprosjekter. Således også for Nye Aker og Nye Rikshospitalet, etappe 1, ved Oslo universitetssykehus HF. 
Videre vil regionen vurdere fremdrift i desentralisering av stråletilbudet, der hvor planene foreløpig ikke er 
utredet på konseptfasenivå, dvs. Østfold og Akershus  



 

Gjennom sommeren og høsten har det blitt tydeliggjort at foretaksgruppens samlede økonomi 

og bæreevne er ytterligere redusert. Helseforetakene i regionen rapporterer resultatsvikt. Det 

har videre framkommet at regionene ikke vil gis kompensasjon for prisveksten som overstiger 

deflator i statsbudsjettet. Foretaksgruppen må derfor gjennomføre tiltak for å tilpasse seg et 

varig høyere prisnivå – som ikke er finansiert.  

Etter det KTV kjenner til er det så langt ikke igangsatt utredning av utbygging for 

Aker/Gaustad-prosjektet, som forutsatt i sak 068-2022. Dette prosjektet er av en skala som vil 

være bestemmende for regionens samlede bæreevne og muligheter for å realisere øvrige 

prioriterte prosjekter. Aker/Gaustad-prosjektet synes også å ha vesentlige 

kostnadsoverskridelser som ikke er framstilt, men som vil ha effekt dels for regionens 

bærekraft og dels for drift i nye sykehusbygg;  

-       det er skissert at kostnadskrevende elementer som auditorium, kjøkken og sterilsentral 

på Gaustad ikke skal realiseres i første byggetrinn.  

-       utgifter til tomteanskaffelse inngikk i lånesøknaden, men inngår etter det KTV forstår 

ikke lengre i prosjektkalkylen,  

-       kostnadene beheftet med rokadeprosjektene på Gaustad forutsettes videre tatt ut av 

kalkylen, jamfør sak 118-2022.  

Etter KTVs vurdering vil de overnevnte forholdene bidra til at den samlede økonomiske risiko 

i prosjektporteføljen er vesentlig øket sammenholdt med de forutsetninger som ble lagt til 

grunn i behandlingen av regionens økonomiske langtidsplan. Dette er ikke tydelig framstilt i 

saken og synes ikke hensyntatt i rapportering av risiko for redusert framdrift i 

prosjektene. Saksfremlegget fremstår også som uoversiktlig fordi  

-       prosjektenes sluttprognose i varierende grad er oppgitt 

-       kostnadskrevende elementer er fjernet fra Aker/Gaustads-prosjektet og fordi  

-       de fremlagte kalkylene er oppgitt med ulik prisjustering.  

Dette medfører at det er krevende å danne seg et samlet inntrykk av en oppdatert samlet 

prognose for prosjektporteføljen.  

KTV vil be om  

-       at sluttprognoser for prosjekter i gjennomføringsfase oppgis, og med siste mulige 

oppdaterte prisleie, herunder prognose for nytt sykehusbygg i Drammen 

-       at det fremstilles et samlet estimat for prosjektporteføljen med oppdatert prisleie og 

hvor differansen mot innvilget låneramme framkommer 

-       at det gis en fremstilling av verdien av endret omfang, jamfør endringene i 

Aker/Gaustad-prosjektet 

  



 

 

 

Ad Styresak 118– 2022 Oslo universitetssykehus HF - status rokade rivning av C 1 på 

Rikshospitalet Drøfting  

Det er uklart for KTV hvorfor denne saken fremlegges nå, og hva styret inviteres til å vedta. 

Det gis en fremstilling av at kostnadene til rivning og varig nybygg i rokade-prosjektet, som 

tidligere inngikk i Aker/Gaustad-prosjektets ramme, nå skal overføres til helseforetaket. 

Begrunnelsen for denne endringen fremkommer ikke i saken. Det beskrives videre at Helse 

Sør-Øst har signalisert at regionen vil yte et særskilt lån til helseforetaket på 600 millioner for 

å dekke foretakets behov til rokade-prosjektet.  

Det er uklart for KTV om styret gjennom vedtak i denne saken stiller seg bak endringen av 

omfang i Aker/Gaustad-prosjektet, at rokade-kostnader flyttes ut, og at det ytes et særskilt lån 

på 600 millioner. KTV vil anmerke at dette innebærer at den samlede utlåns-belastningen i 

Rhfet vil øke, og at dette medfører svekket handlingsrom til å igangsette øvrige prioriterte 

investeringsprosjekter i regionen.  

I saken er det ikke gitt en fremstilling av hvor stor del av prosjektets kostnader som er knyttet 

til midlertidige løsninger (som helseforetaket i utgangspunktet skulle dekke selv). 

Helseforetaket har imidlertid kun avsatt 40 millioner i egen økonomiske langtidsplan til 

rokade. KTV forstår da at hoveddelen av beløpet på 725 millioner er kostnader til rokade som 

tidligere var forutsatt dekket innenfor Aker/Gaustad-prosjektet. KTV vil opplyse at det i den 

muntlige behandlingen i helseforetakets styre ble formulert av AD at 725 millioner var feil 

beløp, og at det riktige beløpet var 765 millioner. Dette er ikke omtalt i saksfremlegget, men 

det er vedlagt et brev fra eiendomdirektør Geir Teigstad som muligens er et forsøk på å 

redegjøre for dette forholdet.  

Det framkommer i vedlegg til styresaken at prosjektet så langt ikke har utarbeidet en plan som 

muliggjør rokade av virksomheten innfor de tidsrammene som byggeprosjektene forutsetter;  

       Det gis tilgang til å rive C1-bygget to år etter B4-beslutning  

I planene prosjektet har utarbeidet per august 2022 fremkommer det at tilgang til å rive C1 

bygget først kan oppnås 3 år etter B4 beslutning. I saken beskrives en rekke tiltak for å kunne 

nå målsetningen om framdrift i tråd med de overordnede planene. Det fremkommer videre at 

dette er tiltak hvor det kun er gjort en overordnet vurdering, og hvor forankring ikke er 

ivaretatt på det nåværende tidspunktet.  

KTV vil uttrykke bekymring for at det etter lang tid ikke har latt seg gjøre å etablere en plan 

for rokade-prosjektet som ivaretar tidsfristene i byggeprosjektet. KTV erfarer at dette skyldes 

at de overordnede forutsetningene for rokaden ikke er realistiske. Dette har sammenheng med 

knappe rokade-areal, omfanget av rivning og hensynet til pågående drift i lokalene som skal 

fristilles. I saken er det beskrevet at «noe av eksisterende bygningsmasse må rives».  

KTV ber om at det i saken oppgis samlet areal for bygningsmassen, inklusive kjelleretasje og 

hotell, som planlegges revet.  



 

KTV vil fraråde at styret inviteres til å gi tilslutning til tiltak som ikke er forankret hverken 

bygg-faglig eller internt i organisasjonen. KTV vil også bemerke at å ta ut rokade-kostnadene 

– som i utgangspunktet var lagt til Aker/Gaustad-prosjektet – medfører en betydelig endring 

av omfang i Aker/Gaustad-prosjektet, og at dette bør begrunnes. KTV anser videre at et 

lånetilsagn på 600 millioner må underlegges reell behandling i styret. Dette vil påvirke 

handlingsrommet for øvrige regionalt prioriterte prosjekt.  

KTV vil minne om at den samlede prosjektrapporten skal behandles i regionens styremøte om 

to måneder. KTV kan ikke se at det i saken er begrunnet hvorfor det nå er behov for å 

iverksette endringer i prosjektomfanget og behandle rokade-prosjektet særskilt. KTV 

forutsetter at helseforetaket har økonomisk handlingsrom til å videreføre 

prosjektorganisasjonen i perioden fram til desember.  

KTVs samlede vurdering er at styresaken bør trekkes, og at forholdene som saken omhandler 

tas til behandling i regionens styre i forbindelse med fremlegg av forprosjektrapporten, og først 

etter at det er gjennomført forankring og kvalitetssikring i helseforetaket av forslagene til tiltak 

for forsert rokade.  

 

 Ad Styresak 125– 2022 Driftsorientering fra administrerende direktør punkt 4. 

Behandlingstilbud innen spiseforstyrrelser 

I sakens punkt 4 gis det orientering om behandlingstilbudet til pasienter med 

spiseforstyrrelser. Som kjent har antallet henvisninger øket kraftig de senere årene. I saken gis 

det en framstilling av nær dobling i forekomst av behandlingskrevende spiseforstyrrelser blant 

pasienter i yngre aldersklasser. I tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2022 ble alle 

helseforetak og sykehus med eget opptaksområde gitt i oppdrag å prioritere tilbudet til 

mennesker med spiseforstyrrelser. I saken gis det en beskrivelse av at helseforetakene «har 

rapportert at det over tid er arbeidet med å styrke tilbudene».  

KTV ber om at det gis konkret framstilling av i hvilket omfang og på hvilken måte tilbudet til 

denne pasientgruppen er styrket i helseforetakene, herunder antall døgn-plasser lokalt og 

regionalt, og døgnplasser anskaffet hos eksterne leverandører. Som ledd i dette ønsker KTV 

en fremstilling av belegget på tilgjengelige døgnplasser. KTV ber også om at det fremstilles 

omfang av bemanningsøkning for å ivareta pasientgruppen. KTV vil også be om en 

fremstilling av hvilke ytterligere tiltak som skal igangsettes, herunder om regionen vil styrke 

det regionale behandlingstilbudet i tråd med forslaget innmeldt fra Oslo universitetssykehus.  

 

Helse Sør-Øst RHF bemerker:       

 Ad Styresak 117– 2022 Tertialrapport T2 – regionale byggeprosjekter  
 

Tertialrapportering til styret i Helse Sør-Øst RHF er basert på rapportering fra prosjektstyrene 

i det enkelte regionale byggeprosjekt. Rapporteringen gir en kort oppsummering av HMS, 

fremdrift, kvalitet, økonomi og risiko i prosjektene. Den formelle prosjekteierstyringen 

ivaretas av prosjektstyrene etter mandat gitt av Helse Sør-Øst RHF.  

 



 

Styringsrammen er truet for to av prosjektene i gjennomføring, nemlig Nytt sykehus i 

Drammen og Livsvitenskapsbygget. De to prosjektene er utfyllende omtalt grunnet risiko som 

krever spesiell oppmerksomhet. Informasjon om sluttprognoser i disse prosjektene kan ikke 

innarbeides i tertialrapporten da det er informasjon unntatt offentlighet. Det henvises til sak 

123-2022 Regionale byggeprosjekter i gjennomføringsfase – finansiering og fullmakter 

(unntatt offentlighet). 

 

Prisveksten i byggemarkedet reflekteres i byggekostnadsindeksen som benyttes for å regulere 

rammene for våre byggeprosjekter, jamfør beskrivelse av indeks i sak 067-2021 Revisjon av 

finansstrategi for Helse Sør-Øst. Denne praksisen sørger for at kapasitet i byggene ikke må 

endres som følge av prisvekst reflektert i byggekostnadsindeksen. Når byggekostnadsindeks 

øker mer enn deflator, vil imidlertid kravet til egenfinansiering øke. Dette var inkludert i 

foretaksgruppens økonomiske langtidsplan, sak 068-2022, gitt byggekostnad i juni 2022-

kroner. 

 

I sak 068-2022 Økonomisk langtidsplan 2023-2026 er det forutsatt at utredning av trinnvis 

(antar at dette ordet mangler i drøftingsbrev) utbygging for Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

skal gjennomføres i forprosjektet. Trinnvis utbygging er vurdert i det forprosjektet som 

foreligger. Det vises til forprosjektrapport for Nye Aker og Nye Rikshospitalet som er lagt ut 

på Helse Sør-Øst RHF sine nettsider. I rapportens kapittel 13.2 er trinnvis utbygging omtalt.  

 

Forprosjektet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet skal behandles av styret i to omganger, 

først som en orienteringssak i styremøtet 29. november og videre beslutningssak om 

gjennomføring 16. desember 2022. Saksfremleggene vil omfatte det komplette forprosjektet, 

herunder forhold som bl.a. endelig fastsettelse av styringsramme (bestående av kalkyler og 

usikkerhetsanalyse), trinnvis utbygging, og endringer i innhold (som f.eks. auditorium og 

produksjonskjøkken) vil bli behandlet. Likeledes vil vurderinger rundt risiko ved å 

gjennomføre to store sykehusbyggeprosjekter i parallell, og hvordan dette påvirker regionens 

bæreevne, inngå i saksfremstillingen.  

 

Av styrets vedtak i sak 063-2020 Oslo universitetssykehus HF - oppstart forprosjekt for Nye 

Aker og Nye Rikshospitalet fremgår det at tomtekostnad ikke er en del av styringsrammen for 

Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Helse Sør-Øst RHF vil presisere at antatt tomtekostnad har 

vært del av økonomisk langtidsplan for Oslo universitetssykehus HF, og regionens samlede 

økonomiske langtidsplan. 

 

 

 Ad Styresak 118– 2022 Oslo universitetssykehus HF - status rokade rivning av C 1 

på Rikshospitalet 

Regionale byggeprosjekter i Helse Sør-Øst RHF har en klar avgrensning av prosjektets 

leveranser. Dette gjelder også Nye Rikshospitalet. Ved regionale byggeprosjekter som bygges 

tett på eksisterende virksomhetet, vil det oppstå grensesnitt mellom eksisterende virksomhet 

og utbyggingsprosjektet. Gjeldende praksis er at det er helseforetaket som gjennomfører 

nødvendige rokader i eksisterende bygningsmasse, og at dette kostnadsmessig håndteres av 

helseforetaket selv.  

 

Av mandatet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet fremgår det at Oslo universitetssykehus HF 

har ansvar for å etablere midlertidige løsninger for drift av den virksomheten som i dag er 



 

lokalisert i C-bygget på Rikshospitalet. Dette bygget må rives tidlig i gjennomføringsfasen. 

Kostnader til rivning og oppfølging av nye permanente lokaler er en del av prosjektets 

styringsramme, mens kostnader til drift av virksomheten skal dekkes av Oslo 

universitetssykehus HF.  

 

Samlet areal som skal rives er ca. 9.200 kvadratmeter. Dette er bygg C1 ca. 3.700 

kvadratmeter, sykehotell ca. 5.000 kvadratmeter, og bygg D1 og B1 ca. 500 kvadratmeter.  

 

I saken som fremlegges styret 21. oktober, orienteres styret om status i utredningsarbeidet og 

inviteres til å godkjenne at utredningsarbeidet videreføres. Oslo universitetssykehus HF har 

reservert 40 millioner kroner i sitt investeringsbudsjett til utredningene som pågår. Rokade-

prosjektet kommer til beslutning om gjennomføring i styret ved Oslo universitetssykehus HF 

2. desember og styret i Helse Sør-Øst RHF 16. desember. Beslutningssaken vil også omfatte 

endelig finansieringsplan, inklusive behov for lån fra Helse Sør-Øst RHF. Merk at lånet er 

forutsatt tilbakebetalt fra helseforetaket innen 2031. I innspill til økonomisk langtidsplan 

2023-2026 fra Oslo universitetssykehus HF var rokade innarbeidet med 345 millioner kroner. 

Nytt estimat på 725 millioner kroner representerer derfor en økning på 380 millioner kroner. 

Oslo universitetssykehus HF forklarer økningen med en økning av permanente arealer, blant 

annet 54 nye senger i bygg E. 

 

Behovet for rokade og midlertidige løsninger følger som konsekvens av konseptfasen for Nye 

Aker og Nye Rikshospitalet. Oslo universitetssykehus HF har funnet det hensiktsmessig å 

samle delprosjektene inn under ett felles prosjekt. Siden rokadeprosjektet i sum er stort, finner 

administrerende direktør det nødvendig at styret i Helse Sør-Øst RHF orienteres særskilt, selv 

om ansvaret og finansieringen er et anliggende for Oslo universitetssykehus HF.  

 

Gjennomføring av prosjekt Rokade C1 skal opp som en beslutningssak i styret 16. desember 

2022 (beslutningspunkt B4 iht. Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter). Forut for 

dette vil bl.a. delprosjektene knyttet til rokader for tilgang for rivning av C1 bearbeides 

videre, for å sørge for at rivningen kan skje innen to år etter B4-beslutning som forutsatt.   

 

Utbyggingen av Nye Aker og Nye Rikshospitalet er store og komplekse prosjekter. Rokade 

og midlertidige løsninger følger som konsekvens av å etablere ett felles sykehus på Gaustad, 

med god flyt mellom dagens bygninger og nye. Administrerende direktør har derfor valgt å 

holde styret godt orientert om prosjektenes framdrift og innhold, slik at underlaget for 

beslutningssakene i desember vil være godt kjent. 

 Ad Styresak 125– 2022 Driftsorientering fra administrerende direktør punkt 4. 

Behandlingstilbud innen spiseforstyrrelser 

Utgangspunktet for denne saken i driftsorienteringer fra administrerende direktør er styrets 
kommentarer til virksomhetsrapporten i styremøtet 22.9.2022 (sak 103-2022). Styret ba under 
behandlingen av sak 103-2022 om en oppdatert status i saken om nedleggelse av enhet for 
spiseforstyrrelser ved Sørlandet sykehus HF, herunder en redegjørelse for 
rekrutteringssituasjonen for psykologer og psykiatere. I samme sak kom det spørsmål til 
administrasjonen om døgntilbudet til voksne med spiseforstyrrelser generelt, hvor det var 
uklart om samtlige helseforetak ga tilbud om døgnbehandling innen spiseforstyrrelser i egne 
enheter. I tråd med dette gjør saken rede for døgntilbudet for voksne, i tillegg til å omtale 
situasjonen ved Sørlandet sykehus særskilt.  
 



 

Helse Sør-Øst RHF har i forbindelse med den aktuelle saken bedt helseforetakene om en 
redegjørelse for hvordan behandlingstilbudet til pasienter med spiseforstyrrelser er organisert. 
Vi finner ulikheter i hvordan døgntilbudet er organisert, hvor noen helseforetak har selvstendige 
døgnenheter for behandling av spiseforstyrrelser mens andre tilbyr slik døgnbehandling 
integrert i andre egnede døgnenheter innen psykisk helsevern. Hensikten med denne 
kartleggingen var å sette situasjonen ved Sørlandet sykehus inn i en større regional 
sammenheng.  
 
I forbindelse med drøftingen har administrasjonen innhentet enkle virksomhetsdata over belegg 
ved enheter for spiseforstyrrelser ved helseforetak og private avtaleparter i regionen:  
 

 
 
Denne oversikten viser at det er variasjon i beleggsituasjonen ved døgnenheter spesifikt rettet 
mot spiseforstyrrelser. Enheten for voksne ved Akershus universitetssykehus HF har et høyt 
belegg, mens døgnenheten ved Sykehuset Østfold HF har et relativt lavt belegg. Det er også 
variasjon i belegget ved døgnenhetene for barn og unge. Helse Sør-Øst RHF har avtaler med 
private avtaleparter om behandlingstilbud for spiseforstyrrelser for både barn og unge og for 
voksne. Beleggsprosenten ved tilbudet for barn og unge ved Capio Anoreksi Senter er høyt, mens 
døgntilbudet for voksne med spiseforstyrrelser ved Modum Bad har noe lavere belegg.  
 
Bemanningssituasjonen:  
Det har vært en generell bemanningsøkning innen psykisk helsevern i perioden 2017-2022, 
økningen er mest synlig for BUP som har økt med 254 månedsverk (12 %). Vi har imidlertid ikke 
konkret informasjon om hvorvidt økningen gjelder personell som jobber med spiseforstyrrelser.   
 
Regionalt tilbud (RASP 0-17 år)  
Oslo universitetssykehus HF har søkt om finansiering til å utvide det regionale tilbudet til barn 
og unge med spiseforstyrrelser (RASP) med fem døgnplasser, økt arenafleksibel kapasitet og økt 
kapasitet i responsteamet som tilbyr ambulant veiledning. Helse Sør-Øst RHF har hatt videre 
dialog med Oslo universitetssykehus som har gitt tilbakemelding om at det ikke er mulig å tilby 
en økning på mer enn to døgnplasser (dvs. totalt åtte pasienter/familier) innen dagens lokaler, 
hvorav 1-2 plasser vil klassifiseres som hjemmesykehussenger/arenafleksibelt tilbud. En større 
økning krever omfattende ombygging/nye lokaler.  
 
Det er gjennomført nærmere analyser av behandlingsprofilen for døgnpasienter i RASP (0-17 år) 
ved Oslo universitetssykehus. Disse viser at RASP i større grad enn forventet gir behandling til 
pasienter fra helseforetakets opptaksområde. Helse Sør-Øst RHF er innstilt på finansiere to nye 
døgnplasser ved RASP. For å sikre at det er en reell regional funksjon vil Helse Sør-Øst RHF stille 
krav til at RASP er likeverdig tilbud for barn- og unge i de ulike opptaksområdene i Helse Sør-
Øst.  
 

Antall plasser
Snitt belegg 1. aug. 

21 - 20. okt 22
Drift

VOP

Ahus (Follo DPS) 4 88 % 5 døgn

SØ (DPS Halden/Sarpsborg) 4 37 % 5 døgn

SI (DPS Gjøvik) 7 55 % 7 døgn

Modum (tall for 2022) 16 79 % 7 døgn

Barn- og unge

VV (Spis døgn DR) 5 71 % 7 døgn

SI (Kringsjåtunet)
6 (4 senger til 

spiseforstyrrelser)
49 % 5 døgn

Capio (tall for 2022) 14 95 % 7 døgn



 

Tilleggsdokument oppdrag og bestilling 2022 
Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2022 ble sendt helseforetakene 28. juni 2022. Helse 
Sør-Øst RHF har fulgt opp dette oppdraget i oppfølgingsmøtene med helseforetakene, men kan 
ikke per oktober, og på kort varsel, gi en rapport med det detaljeringsnivå som etterspørres av 
KTV. Det generelle inntrykket fra oppfølgingsmøtene er at helseforetakene arbeider aktivt med å 
styrke behandlingskapasiteten innen spiseforstyrrelser. Administrasjonen kan komme tilbake 
med en mer detaljert beskrivelse av hvordan helseforetakene følger opp dette oppdraget.  
 
 

 

 

 

 

 

 

*** 

Hamar 20.10.2022 

 

 

 

.....................………………………                ……………………………………………. 

Helse Sør-Øst RHF     KTV for Unio 

 

 

 

 

………………………………………    …………………………………………….. 

KTV for LO      KTV for Akademikerne 

 

 

 

………………………………………….  ……………………………………………… 

KTV for YS      KTV for SAN   

 

 

 

 


