
 

 

 

Oslo universitetssykehus HF 
 

Protokoll 

 

Møtenavn: Styremøte  

Til: Styrets medlemmer 

Dato dok.: 28. oktber 2022 

Dato møte: 28. oktober 2022 kl 8.00 – 14.20 

Radiumhosptialet 

Offentlighet:  

Referent: Jørgen Jansen 

 

 

 

Tilstede: Gunnar Bovim (møteleder), Tore Eriksen, Svein Erik Urstrømmen, Morten 

Thorkildsen, Anne Kari Lande Hasle, Therese Heggedal, Anne Marit Wang Førland, 

Else-Marie Løberg, Sigrun Vågeng, Else Lise Skjæret-Larsen og Svein Stølen 

 

Forfall: 

 

Til stede fra administrasjon: Bjørn Atle Lein Bjørnbeth, Morten Reymert, Hilde 

Myhren, Sølvi Andersen, Erlend Smeland. Susanne Flølo, Just Bing Ebbesen, Børge 

Einrem, klinikkledere m.fl. 

 

Tilstede ellers: Observatør fra Brukerutvalget Anne Giertsen, Erna Hogrenning.  Møtet 

ble strømmet på YouTube. 

 

 

Sak 82/2022 Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Vedtak: 

 

Styret godkjenner innkalling og sakliste. 

 

 

Sak 83/2022 Habilitet 
 

Vedtak: 

 

Styret tar til orientering at det ikke ble meldt 

habilitetsforhold til sakene i møtet. 
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Sak 84/2022 Rapport per september 2022 
 

Vedtak: 

 

1. Styret tar saken til etterretning. 
 

2. Styret ber administrerende direktør gjennomføre tiltak for 
å sikre et best mulig økonomisk resultat for 2022 og 

samtidig ivareta pasientbehandlingen på en god måte. 

 

 

Sak 85/2022 Budsjett 2023 
 

Vedtak: 

 

1. Styret tar saken til orientering. 
 

2. Styret konstaterer at Oslo universitetssykehus HF står 
overfor store økonomiske utfordringer for 2023 og at det 

dermed er særlig store krav til planleggingen av 

virksomheten i dette året.  Styret understreker at det er 

viktig at det planlegges med en aktivitet som møter behovet 

for helsetjenester i befolkningen og at kostnadene tilpasses 

slik at det økonomiske målet som er satt i økonomisk 

langtidsplan kan nås. 

 

 

Styremedlemmet Svein Erik Urstrømmen fremmet følgende alternative forslag til 

punkt 2 i vedtaket i sak 85/2022: 

 
"2. Styret konstaterer at Oslo universitetssykehus HF står overfor store økonomiske 

utfordringer for 2023 og at det dermed er særlig store krav til planleggingen av 

virksomheten i dette året." 

 

Else Lise Skjæret-Larsen, Anne Marit Wang Førland, Therese Heggedal og Svein Erik 

Urstrømmen stemte for forslaget.  Forslaget ble ikke vedtatt.  
 

Medlemmene Else Lise Skjæret-Larsen, Svein Erik Urstrømmen, Anne Marit Wang 

Førland og Therese Heggedal stemte mot siste setning i styrets vedtak i sak 85/2022. 
 

 

Sak 86/2022 Gevinstrealiseringsplan for prosjektene Nye Aker og Nye 

Rikshospitalet og oppdatert Økonomisk langtidsplan 2023-

2026 (42) 
 

Vedtak: 

 

1. Styret godkjenner rapport Nye Aker og Nye Rikshospitalet: 
Økonomiske konsekvenser for Oslo universitetssykehus HF og 

ber administrerende direktør informere Helse Sør-Øst RHF om 

at den kan legges til grunn for bærekraftsvurderingen for 

Nye Aker og Nye Rikshospitalet.  

 

2. Styret godkjenner oppdatert økonomiske langtidsplan for 
perioden 2023-2026 (42).  

 

3. Styret ber administrerende direktør følge opp anbefalinger 
fra Sluttrapport KSF Nye aker og Nye Rikshospitalet i det 

videre arbeid med organisasjonsutvikling og gevinstarbeid.  
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Medlemmene Else Lise Skjæret-Larsen, Svein Erik Urstrømmen, Anne Marit Wang Førland 

og Therese Heggedal stemte mot vedtaket i sak 86/2022 og ønsket følgende ført til 

protokollen: 

 

"Styremedlemmene Else Lise Skjæret- Larsen, Svein Erik Urstrømmen, Therese Heggedal og 

Anne Marit Wang Førland stemmer imot sak 86 – Gevinstrealiseringsplan for prosjektene ny 

Aker og nye Rikshospitalet og oppdatert økonomisk langtidsplan 2023-2026(42) med 

følgende begrunnelse:  Styremedlemmene anser gevinstplanene og økonomisk langtidsplan 

som av særdeles høy viktighet for bærekraften i de planlagte sykehusprosjektene og for 

fremtidig sykehusdrift. Imidlertid fremstår gevinstene som overoptimistiske og urealistiske 

anslag. En urovekkende høy andel av gevinstene baserer seg på fremtidige ukjente 

teknologiske løsninger som skal redusere behov for arbeidskraft. Klinikkenes gevinster har 

etter leveranse vært gjenstand for bearbeiding, og sentrale estimater er påplusset etter en 

skjønnsmessig vurdering av sykehusets ledelse uten nødvendig forankring. Prosessen med 

gevinstarbeidet gir stor risiko for at en ikke oppnår kravene som skal til for å finansiere 

investeringene.  Klinikkene viser til utilstrekkelig areal og manglende teknologiske løsninger 

som de to største risikoområdene. Risikoreduserende tiltak er foreslått uten involvering, 

fremstår som lite konkrete og minimerer ikke risikoen tilstrekkelig. Et effektiviseringskrav på 

1,7 milliarder kroner gjennom perioden 2023-2031 er ikke sannsynlig grunnet 

driftsforstyrrelser som følge av gamle bygg, havari av medisinsk teknisk utstyr og problemer 

med driftseffektivisering i et sykehus med en krevende ledelsesorganisering. I tillegg kommer 

byggeaktivitet tett på sykehus i drift. Inneværende år varsler sykehuset om betydelig 

resultatsvikt. Dette vil ha betydning for realismen i gevinstrealiseringsplanen. Foretakets 

økonomiske stilling og framtidsutsikter er vesentlig forverret som følge av at tildelte inntekter 

inneværende og kommende år skisseres å bli vesentlig lavere enn ventet prisstigning. Samlet 

sett anser disse representantene at gevinstarbeidet har avdekket at den økonomiske risikoen i 

prosjektet er uakseptabelt høy og at kostnadsveksten forverrer situasjonen betydelig. Disse 

medlemmene vurderer at iverksettelse av de fremlagte planene med stor sannsynlighet vil 

ramme driften ved sykehuset og svekke tjenestetilbudet. I tillegg vil det være overhengende 

risiko for en negativ påvirkning på arbeidsmiljøet og sviktende rekruttering. Gevinstarbeidet 

har for en stor del vært gjennomført uten reell involvering av tillitsvalgte og verneombud. 

Involveringen har i hovedsak skjedd gjennom summarisk informasjon. Styrerepresentantene 

slutter seg derfor ikke til gevinstrealiseringsplanene og oppdatert økonomisk langtidsplan. Det 

vises for øvrig til organisasjonenes protokolltilførsel for nærmere utdypning." 
 

 

Sak 87/2022 Forprosjektrapport Nye Aker og Nye Rikshospitalet 
 

Saken ble behandlet etter sak 88/2022. 

 

Vedtak: 

 

Styret tar redegjørelsen for Forprosjektrapport Nye Aker og 

Nye Rikshospitalet til orientering med de kommentarer som ble 

gitt i møtet. 

 

Medlemmene Else Lise Skjæret-Larsen, Svein Erik Urstrømmen, Anne Marit Wang Førland 

og Therese Heggedal ønsket følgende ført til protokollen i sak 87/2022: 

 

" Innspill til sak 87 fra styremedlemmene Else Lise Skjæret- Larsen, Svein Erik Urstrømmen, 

Therese Heggedal og Anne Marit Wang Førland til fremstilling av forprosjektrapporten Nye 

Aker og Nye Rikshospitalet: Saksfremlegget fremstår ubalansert og beskriver ikke i 

tilstrekkelig grad uløste problemer og restanser. Manglende løsninger og konsekvenser av 

rammebegrensninger opp mot funksjonelle løsninger må belyses bedre, slik at prosjektet ikke 

bare fremstilles som ensidig positivt. Dette vil skape større troverdighet i prosjektet og til 

administrasjonens kommunikasjon, noe som vil bidra til større engasjement hos de ansatte. 

Det reelle innholdet i hva uenigheten i medvirkningsgruppene omhandler og ansattes 

organisasjoner motforestillinger dreier seg om, bør omtales og utdypes for å gi styret et mer 

nyansert bilde av virkeligheten. Dette gjelder funksjonell utforming av sykehusene, 

driftsmessige forhold og økonomien i prosjektet. Området utdanning og forskning er lite 

belyst. Det bør fremkomme en plan for manglende arealer til helsefagutdanningene. OUS 



Oslo universitetssykehus HF protokoll styremøte 28. oktober 2022 Side 4 av 5 

bidrar til utdanning av helsepersonell til hele landet, og er et oppdrag vi skal prioritere. Videre 

er arealer til forskning utenfor LVB lite omtalt. I tillegg til at vi forutsetter at omliggende 

sykehus øker egendekningen, beskrives det at det er lagt til grunn at «en betydelig andel» av 

pasientene som i dag behandles og følges opp i sykehuset, skal behandles og følges opp i 

hjemmet. Dette er forutsetninger for å ha god nok kapasitet i nytt sykehus. Styresaken må 

være mer konkret i vurderingen av dette området når styret får rapporten til endelig 

behandling. Det bør redegjøres for prosessen omkring trinnvis utbygging av nye Aker og Nye 

Rikshospitalet, etappe 1. Det fremkommer i liten grad hvilke områder som det skal jobbes 

videre i detaljprosjektet. Ved endelig saksfremlegg til styremøtet i OUS 2. desember bør 

ovenfor nevnte forhold omtales tydelig slik at styret settes i stand til å fatte enn beslutning på 

et mer fullstendig grunnlag." 
 

Sak 88/2022 Møte med Brukerutvalget i Oslo universitetssykehus HF 
 

Vedtak: 

 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

Sak 89/2022 Arealer til utvidet syklotronsenter på Rikshospitalet 
 

Vedtak: 

 

1. Styret gir sin tilslutning til at prosjektet videreføres til 
forprosjektfasen for etablering av arealer til et utvidet 

syklotronsenter på Rikshospitalet.  Forprosjektet 

gjennomføres med utgangspunkt i det foreliggende 

utredningsarbeidet i saken.  

 

2. Styret slutter seg til at konseptutredningen legger til 
grunn at Oslo universitetssykehus finansierer og eier bygget 

og at det leies ut til Norsk medisinsk syklotronsenter AS. 

Leieavtalen baseres på faktiske byggekostnader og 

forutsetningene i denne saken.  Styret legger til grunn at 

byggeprosjektet tilføres likviditet ved å trekke på 

basisfordringen hos Helse Sør-Øst RHF.  

 

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

 

4. Styret ber administrerende direktør om å fremforhandle et 
omforent utkast til husleieavtale med Norsk medisinsk 

syklotronsenter AS basert på prinsippet om kostnadsdekkende 

husleie. Styret ber om at husleieavtalen legges frem for 

styret sammen med forprosjektrapporten.  

 

 

Sak 90/2022 Plan for styrets arbeid 
 

Vedtak: 

 

Styret tar saken til orientering.  Herunder at sak om Samlet 

plan for Radiumhospitalet legges fram i styremøtet 23. februar 

2023. 

 

 

Sak 91/2022 Administrerende direktørs orienteringer 
 

Til orientering nummer 6 om status for prosjektet rokade ved 

riving av C1 på Rikshospitalet opplyste administrenrende 

direktør at det i styresak 75/2022 ved en feil ble opplyst at 

den foreslåtte rammen på 725 millioner kroner også inkluderte 
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midlene til utredningsarbeidet i planleggingsfasen på 40 

millioner kroner.  Det riktige er, slik det står i denne 

saken, at de 40 millionene til planleggingsfasen kommer i 

tillegg til rammen på 725 millioner kroner som er for 

gjennomføringsfasen. 

 

I tillegg til innholdet i saksdokumentet orienterte 

administrerende direktør om status for kjøp av eiendom på 

Aker og status for og klage i forbindelse med midlertidig 

helikopterlandingsplass på Rikshospitalet. 

 

 

Vedtak: 

 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

Sak 92/2022 Lønnsjustering administrerende direktør 
 

Vedtak: 

 

Med virkning fra 1. januar 2022 økes administrerende 

direktør Bjørn Atle Lein Bjørnbeths årslønn med 83 325 

kroner til en ny samlet årslønn for 2022 på 2 293 525 

kroner. 

 

 

Sak 93/2022 Godkjenning av protokoll styremøte 28. oktober 2022 
 

Vedtak: 

 

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 28. oktober 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Bovim 

styreleder 

Anne Kari Lande Hasle 

nestleder 

Sigrun Vågeng 
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Else Lise Skjæret-Larsen 

 

 

 

 

Morten Thorkildsen 

 

 

 

 

Therese Heggedal 

 

 

 

 

Anne Marit Wang Førland 

 

 


