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REFERAT 

Det er avholdt drøftingsmøte i henhold til hovedavtalens §31 (jf arbeidsmiljøloven kap. 8) 
Dato: 19.10.22 

Sted: Oslo universitetssykehus 

Sak:  Gevinstrealiseringsplaner og oppdatert Økonomisk langtidsplan 2023-2026(42) forprosjekt 
Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Tilstede fra 
arbeidsgiver: 

Bjørn Atle Bjørnbeth (AD), Morten Reymert, Anne Karlsen, Ørjan Angel Sandvik, Brigt Erland 
Nersveen (DST/ØK), Jørgen Jansen (DST), Susanne Flølo, Øystein Solheim Lien, Mari Torset 
(DST/HR) 

Tilstede fra 
arbeidstaker: 

Anne Marit Wang Førland og Erik Høiskar (Dnlf), Jonathan R O Faundez og Marie-Therese 
Strand Larsen (NITO), Else Lise Skjæret-Larsen (Fagforbundet), Tine Johnsrud 
(Samfunnsviterne), Linda Møllersen (Forskerforbundet), Eli Skorpen (NRF), Anders 
Fredheim (Parat), Kajsa M. Liljefors (Delta), Tonje Stray Høyland (DNJ), Anne Margrethe 
Nygård Øslebø (FO), Espen Vollan (Vernetjenesten), Marit Vindal Forslund og Jørgen 
Sandberg Michelsen (Ylf), Michael Lensing (UDF), Svein Erik Urstrømmen (NSF), Birgit 
Aanderaa (NPF) 

Vedlegg Tilførsler fra arbeidstakersiden: 
- Vernetjenesten 
- Delta  
- Fellesorganisasjonen 
- NITO 
- Norsk psykologforening 
- Samlet tilførsel fra: Fagforbundet, Legeforeningen, Norsk Sykepleierforbund, NITO, Norsk 

Radiografforbund, Utdanningsforbundet, Forskerforbundet, Psykologforeningen, Norsk 
ergoterapeutforbund, Fellesorganisasjonen, Samfunnsviterne, Econa, Juristforbundet 

 
Det vises til saksgrunnlaget sendt ut med innkallingen (første vedlegget ble sendt i egen epost 
16.09.22) til drøftingsmøtet bestående av drøftingsnotat og vedlegg: 
 
1. Rapport Nye Aker og Nye Rikshospitalet: Økonomiske konsekvenser for Oslo universitetssykehus  
2. Utkast oppdatert Økonomisk Langtidsplan 2023-2026(42) 
3. Styresak 74/2022 - Nye Aker og Nye Rikshospitalet: Økonomiske konsekvenser for Oslo 

universitetssykehus HF 
4. Dokumentasjon fra klinikkvis drøfting av klinikkenes gevinstrealiseringsplaner for Nye Aker og 

Nye Rikshospitalet 
5. Ekstern kvalitetsikrer (DOVRE) sin rapport i forbindelse med gjennomført forprosjekt Nye Aker og 

Nye Rikshospitalet  
 
Morten Reymert orienterte og redegjorde nærmere for punktene nedenfor.  
 

• Bakgrunn og sentrale føringer for beregningene og grunnlaget for arbeidet  
• Prosess vedrørende gevinstrealiseringsarbeidet 
• Resultater gevinstrealiseringsarbeidet 
• Resultater øvrige økonomiske effekter 
• Resultater oppdatert økonomisk langtidsplan 
• Sluttrapport KFS – ekstern kvalitetssikring forprosjektfase 

 
Underveis i drøftingen svarte Morten Reymert, Ørjan Angel Sandvik og Bjørn Atle Bjørnbeth på 
spørsmål og kommentarer fra arbeidstakersiden. Avklaringer rundt detaljer i presentasjonen ble gjort 
underveis og tas ikke med i dette referatet (som for eksempel beløpene fremstilt under 
gevinstrealiseringsarbeidet og endringer i rokade C1).  
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Arbeidstakersidens kommentarer 
Arbeidstakersiden knyttet kommentarer og stilte spørsmål om flere tema i saksgrunnlaget: 
 
Resultater gevinstrealisering og oppdatert ØLP 
Arbeidstakersiden stiller spørsmål til om estimerte gevinster er vel optimistiske og om det bør tas 
mer hensyn til risiko på blant annet områdene areal, teknologi, bemanning og logistikk.  
Det ble også i den forbindelse stilt spørsmål om reduksjon i bemanning er tenkt tatt ut som 
reduksjon eller ikke å ansette flere.  
Det ble også stilt spørsmål til om det er gjort vurderinger av hvordan tiltakene virker sammen, 
eksempelvis hjemmesykehus og bemanningsreduksjon, eller hvordan hjemmesykehus påvirker 
pasientgrunnlaget som er inneliggende mtp pleiebehov og belastning.   
 
Innføring av ny teknologi gir ikke bare gevinster men kan være krevende og påvirke drift og 
produktivitet, i tillegg er det knyttet til usikkerhet om hva som faktisk . Hvordan er dette tatt hensyn 
til? 
 
Prosess og involvering  
Tillitsvalgte på foretaksnivå melder om at det både fra medvirkningsgrupper, lokale tillitsvalgte og 
avdelingsledere N3 meldes at involvering oppleves som mangelfull, eller at man ikke gjenfinner i 
saksgrunnlaget innspill som er gitt i lokal prosess for involvering eller kjenner ikke igjen risikobildet 
som er redegjort for. Fra PHA er det meldt at man verken har deltatt i eller drøftet 
gevinstprosjektene og at det er særskilt risiko knyttet til at aktivitet skal øke men verken areal eller 
bemanning skal øke, som i saksgrunnlaget ikke er kommunisert. Det ble henstilt om at 
saksgrunnlaget må være så nært opp til det klinikkene og fagmiljøene kan gjenkjenne som mulig, for 
å sikre gode overordnete beslutninger om minske risiko i gjennomføringen.  
 
Om hjemmesykehus ønsker arbeidstakersiden å presisere forskjellen mellom konsultasjoner og 
behandling i hjemmet og at disse medfører ulikt ressursbehov. Det bør fremkomme i saksgrunnlaget 
hva man har planlagt for.  
 
Videre legges det til at forventningen til økende behov for helsetjenester i årene som kommer og 
planlagt økt aktivitet ikke står i forhold til effektiviseringskrav som stilles.  
 
Arbeidsgiversidens kommentarer 
For rokade C1 etappe 1 er estimatet i økonomisk langtidsplan endret som følge av endrede 
forutsetninger. Det ble tidligere lagt til grunn at prosjektet ville finansiere vil være permanente 
lokaler.  På spørsmål ble det orientert om at etappe 2 ikke er vedtatt som prosjekt. Estimater på 
investeringer mv er imidlertid innarbeidet i økonomisk langtidsplan som følge av at også de økte 
inntektene fra overtakelse av ansvaret for Stovner og Grorud også er innarbeidet.  
 
I oppdateringen av ØLP er det lagt inn betydelige kostnader til å ta i bruk ny teknologi. Investeringene 
i IKT er økt betydelig i forhold til foregående ØLP. På bakgrunn av dette er det også rimelig at 
gevinster man mener ny teknologi vil gi tas med i beregningen.  
 
Arbeidsgiver mener involvering er ivaretatt. I bestillingene til klinikkene ble dette presisert. 
Tillitsvalgte og verneombud på foretaksnivå har under arbeidet fått informasjon til samme tid som 
sykehusets ledergruppe. Planene for gevinstrealisering er beskrevet ned på avdelingsnivå slik at 
avdelingene som er involvert har kjennskap til dette på detaljert nivå.  
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• Referat ferdigstilles fredag 21. oktober med eventuelle protokolltilførsler 
• Gevinstrealiseringsplaner og oppdatert Økonomisk langtidsplan 2023-2026(42) Forprosjekt 

Nye Aker og Nye Rikshospitalet legges frem til styrebehandling 28. oktober 2022 hvor 
protokollen legges ved som saksgrunnlag 

  

Konklusjon  
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Vernetjenesten vil gi sitt innspill til Nye Aker og Nye Rikshospitalet: økonomiske konsekvenser for 
Oslo universitetssykehus HF.  
 
I arbeidet med utviklingen har det vært lagt ned et arbeid med de beste intensjoner til det beste for 
fremtidens sykehus. Imidlertid mener vernetjenesten at innholdet fra rapport og vedlegg ikke svarer 
godt nok ut på en rekke områder.  
 
Medvirkning  
Vedlegg 4 til drøftingsunderlaget viser til klinikkenes protokollvedlegg fra drøftinger om 
gevinstrealiseringen på klinikknivå. Disse viser samlet at temaet har vært drøftet på klinikknivå, men 
ikke godt nok lokalt. Denne har vært mangelfull, noe arbeidsgiver, tillitsvalgte og verneombud er 
enige om flere steder.  
Manglende medvirkning og forankring lokalt i klinikkene på foreslåtte tiltak og forutsetninger utgjør 
en risiko for gjennomføring. I videre arbeid må medvirkningen følges opp på alle nivåer.  
 
Belastning, tiltak og krav 
Det forventes at behovet for spesialisthelsetjenester vil øke i tiden fremover. Det planlegges for økt 
aktivitet for å imøtekomme behovet i befolkningen. For å innfri den økte aktiviteten, stilles det høye 
krav til effektivisering. Økning i poliklinikkaktivitet og utskrivinger er noen forhold som nevnes.  
Vernetjenesten av den oppfatning at det må sikres tilstrekkelige ressurser for å kunne gjennomføre 
de oppgavene sykehuset er satt til å løse.  
 
Arbeidsmiljø og risikovurdering 
Risikovurderingen tilhørende dette arbeidet har i noe grad ivaretatt arbeidsmiljøforholdene, men 
vernetjenestens vurdering er at dette må arbeides med i større grad enn til denne rapporten. 
Eksempelvis vil vernetjenesten nevn organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøforhold som store 
risikoområder. Her har vi erfaring i egne og andres sykehusbygg. Flere av dagens bygg skal fortsatt 
bestå, vernetjenesten minner om å ha fokus på et fullt forsvarlig arbeidsmiljø også i disse byggene.  
Dette må tas inn i risikoarbeidet og arbeidet med organisasjons utvikling må komme i gang.  
 
OUS skal være en attraktiv arbeidsplass for fremtiden som skal ta vare på ansatte.  
I arbeidet med Nye OUS må vi det planlegges for funksjonelle løsninger som ivaretar et fullt forsvarlig 
arbeidsmiljø for alle ansatte.  
 
 
Espen Vollan  
S. Foretakshovedverneombud 
Oslo universitetssykehus HF 
 

Innspill til drøfting fra vernetjenesten 
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Protokolltilførsel drøfting 19.oktober 2022 vedrørende 
Gevinstrealiseringsplanene for Nye Aker og Nye Rikshospitalet og 
økonomiske konsekvenser for Oslo universitetssykehus HF. 

 

Bestillingen til klinikkene er en sum i gevinst til sykehusledelsen for å kunne påstarte bygging i form 
av tilstått bevilgning over statsbudsjettet. Problematisk utgangspunkt, og det samme er en god del av 
forutsetningene for at gevinstene skal realiseres. Det er stor risiko knyttet til realismen i 
gjennomføringen, det er mange ideer og visjoner rundt fremtidig produktivitet, bemanning og 
effektivisering som er avhengig av flere ikke påstartete prosesser og teknologiske fremskritt. Vi 
mener det er for lite konkret i forhold til bestillingen som var dokumenterbare, etterprøvbare tiltak. 
Risikoen er generelt høy samlet sett for at en del av dette ikke vil treffe som forespeilet.  

 

 

Kajsa M Liljefors 

Foretakstillitsvalgt Delta, OUS  
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Protokolltilførsel etter drøfting 19.oktober 2022 vedrørende Gevinstrealiseringsplanene 
for Nye Aker og Nye Rikshospitalet og økonomiske konsekvenser for Oslo 
universitetssykehus HF. 
 
FO støtter hjemmesykehus for mange pasientgrupper som er godt egnet til dette.  
 
Vedrørende gevinstrealiseringen av hjemmesykehus, estimert til 30%, med tanke på 
spesielt sårbare pasienter innen psykisk helse og rusomsorg, er det likevel knyttet stor 
bekymring til mange pasientgrupper. FO mener t dette bør veies opp mot 
samfunnsøkonomiske forhold og merbelastning for pasienter og pårørende, samt 
belastning av andre offentlige ytelser.  
 
FO er bekymret for at det blir foretatt en generisk vurdering på gevinstrealisering for 
OUS, uten å ta i betraktning de merkostnadene dette har for den enkelte pasient og 
hvordan medvirkning og valgfrihet for alternative behandlingsformer blir forelagt 
pasienten og nettverket.  
 
FO er spesielt bekymret for at nære omsorgspersoner/ foreldre til sårbare barn- og 
ungdom, for eksempel ved alvorligs spiseforstyrrelser, indirekte blir påtvunget en 
samfunnsmessig dugnad.  Mangel på sykehusplasser, tilgjengelig personell og tid nok til 
god pasientbehandling er en bekymring for fremtiden.  
 
Dersom hjemmesykehus først er iverksatt, men ikke fungerer etter hensikten, eller 
dersom nære omsorgspersoner ikke makter omsorgsoppgave lenger, må det være 
tilgjengelige plasser for innleggelse tilgjengelig.  
 
 
Anne Øslebø 

Foretakstillitsvalgt OUS 

OUS 
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Protokolltilførsel drøfting av gevinstrealiseringsnotatet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

I følge risikovurderingen av gevinstplanen utgjør kategorien «Areal» over 1/5 av totall innmeldte 
risiko fra klinikk- og avdelingsnivå. Dette er svært bekymringsverdig da gevinstene identifisert av 
avdelingene utgjøres av effekter på grunn av samlokalisering (41 %) og flytting inn i nybygg (59%). 
NITO savner en tydeligere kobling mellom risiko og leveransen, spesielt da OUS erkjenner at 
prosessen mangler en «OU-prosess». I beste fall er gevinstrealiseringen en øvelse av å beskrive et 
potensiale av gevinster.  

For eksempel fremstår løsningene for «Logistikk og vareflyt» som langt mer ferdig og gjennomtenkt 
enn realiteten. Faktumet er at logistikkleveransen har fortsatt mange løse tråder, mangler 
konseptavklaringer og en fullverdig analyse av en helhetlig logistikk og kapasitet. NITO har blant 
annet etterlyst oppklaring vedrørende MTU-logistikk, som er en logistikksløyfe som må ivaretas 
utenfor VDS-løsningen og logistikkprinsippene. Dette står uavklart. I tillegg har forprosjektrapporten 
feil i beskrivelsen av vareleveransen som skal innom VDS for laboratoriet. Dette er områder som må 
utredes videre og vil utfordre rammefinansieringen, arealet og gevinstrealiseringen. 

NITO er svært bekymret for realismen som legges til grunn i et så viktig grunnlag som gevinstnotatet 
utgjør. Det er beklagelig at risikovurderingen ikke utarbeides med støtte og involvering av lederlinjen 
og medvirkningsgruppene. NITO ønsker derfor å gjøre beslutningstakere oppmerksom på at risikoen 
ved denne leveransen er høyere enn hva denne rapporten indikerer.  

Jonathan Faundez         21.10.22 
Foretakstillitsvalgt NITO 
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2022 10 19 Drøfting av gevinstrealiseringsplaner og oppdatert ØLP. 

  
Psykologforeningen kan vanskelig se at det fremlagte forslaget til det man kaller gevinstrealisering er 
realistisk.  
Den beskrevne fremtidige driften av psykisk medfører en markant reduksjon av kvalitet i 
behandlingen og i arealbruk for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
Dette følger av rammekravene fra prosjektet og dagens situasjon.  
  
Klinikk psykisk helse og avhengighet har i lang tid i likhet med de andre klinikkene i OUS, blitt pålagt å 
kutte i driften for å kunne spare opp penger til nye bygg. Forventningene i prosjektet er at man i 
tiåret før innflytting skal ha spart opp 6,1 milliarder.  
  
Psykologforeningen er forundret over at dagens økonomiske situasjon ikke er trukket inn i 
dokumentene.  
  
Et overblikk for Klinikk psykisk helse og avhengighet gir en samlet reduksjon av budsjettet for 
pasientbehandling med ca. 563 millioner frem til 2031.  
Fra i dag ville dette være en reduksjon på 25%. Denne summen er før økte energi- og bygge 
kostnader er lagt ut til klinikkenes driftsbudsjett og før tillegget i budsjett for Groruddalsbydelene er 
lagt til. 
  
For 2023 har Klinikk PHA en inngangsfart i økonomien som må ned med ca 240 millioner kroner hvis 
de skal komme i balanse med de gjeldene kravene fra OUS. 
  
Det vil si ca. 10% i reduksjon av driftsbudsjett. Dette er ikke mulig uten at det blir en drastisk 
reduksjon av pasienttilbud.  
  
I tillegg er det knyttet forventninger om 120 millioner kroner i gevinstrealisering for Nytt 
sikkerhetsbygg på Ila. Denne summen har de tillitsvalgte på alle tidspunkt i prosessen advart mot. En 
nylig gjennomgang av fremtidig drift viser at det per nå vil det fremtidige driftsbudsjettet ligge på 
samme nivå som nåværende driftsbudsjett. Noen deler av driften er blitt billigere å drifte, mens 
andre deler av driften er blitt dyrere å drifte.  
Kravet til strengt standardisert utforming av arealene gjør at vi i vår behandling av pasientene, blir 
mye mindre fleksible. For Nytt sikkerhetsbygg på Ila er det kravet om at alle enheter skal ha lik 
størrelse som gjør det svært dyrt å drifte. For RSA og PUA kan det være tilstrekkelig at det bare er 6 
døgnrom man kan ha oversikt over samtidig, for lokal sikkerhet innebærer bygget en dyrere drift, 
fordi man kan kunne ha håndtert 10 døgnrom. 
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Det er knyttet 202 millioner kroner i gevinstrealisering for KPHA i forbindelse med innflyttingen på 
Aker.  
Den manglende medvirkningen kommer til syne ved at disse planene bygger for eksempel på at 10 
døgnpasienter skal dele på 0,5 psykolog. Dette er med den nedskrevne aktivtetsforventningene til 
2031.  
 
Psykologforeningen viser til at man ikke vil klare å opprettholde dagens poliklinikk aktivitet på Nye 
Aker pga mangelen på egnede kontorer for denne type drift.  
 
 Det at foretaket skal komme ut positivt frem mot 2042 og videre er bygget på en stadig 
aktivitetsøkning med redusert økning i bemanning. Dette er det ikke grunnlag for innen phv og tsb.  
Phv og TSB har bare en byggefase. Bygget vil være for lite i 2031, så det vil ikke på noen måte ha 
mulighet til å ta opp i seg videre aktivitetsøkning mot 2042 og videre. 
 
Psykologforeningen støtter protokollene fra Legeforeningen, NITO, Vernetjenesten, FO og DELTA. 
 
Mvh 
Birgit Aanderaa 
FTV Norsk psykologforening OUS 
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Protokolltilførsel etter drøfting 19.oktober 2022 vedrørende 
Gevinstrealiseringsplanene for Nye Aker og Nye Rikshospitalet og 
økonomiske konsekvenser for Oslo universitetssykehus HF. 

Vi oppfatter at drøftingsreferatet i for liten grad reflekterer diskusjonen i drøftingen og 
ønsker derfor å supplere med en mer utfyllende protokolltilførsel. 
 
Samlet vurdering 
 
Tillitsvalgte vurderer at prosess, metode og identifiserte gevinster er beheftet med 
avgjørende svakheter som medfører at funn og konklusjoner bør betraktes som dels usikre 
og dels usannsynlige.  
 
Valgt metode med å pålegge klinikker og avdelinger et gitt innsparingskrav vil sette disse i en 
tvangssituasjon. Dette er gjennomført i to omganger. Til tross for at det synes å ha vært 
utøvet et betydelig press for å få klinikkene til å rapportere gevinster i tråd med de svært 
store investeringskostnadene har dette ikke latt seg gjøre. Sykehusets sentrale ledelse har da 
gjennom skjønnsmessige vurderinger øket gevinstanslaget betydelig. Ledelsens endelige 
påplussing av 348 millioner er ikke i tråd med retningslinjene for gevinstarbeid. 
  
Forankring og prosess ute i klinikkene har vært mangelfull. Den endelige rapporten er 
utarbeidet av sykehusets sentrale ledelse over et år uten at det har vært gjennomført reelle 
medvirkningsprosesser. Manglende involvering svekker realismen i gevinstarbeidet.  
 
Negative utslag av ny organisering er verken spilt inn eller tatt med i den endelige rapporten. 
Den foreslåtte organiseringen innebærer en radikal omlegging av driften i sykehuset som på 
en rekke områder vil kunne være beheftet med kostnadsøkninger. Dette er ikke fremstilt. En 
rekke gevinster er basert på tiltak som ikke er prosjektspesifikke, og som derfor ikke burde 
vært tatt med i den samlede gevinstoversikten. Gjennomgående synes gevinstestimatene å 
være for høye. Analyser av driftseffektivitet i sykehus, hvor hoveddelen av tiltakene allerede 
er innført i sykehus som drives mer tradisjonelt i gamle bygg, understøtter ikke en 
oppfatning om betydelig gevinst-potensiale.  
 
Sammenligningen med null-alternativet kan heller ikke tillegges vekt. I dette alternativet er 
det skissert betydelige gevinster i perioden fram til 2030, og null gevinst etter dette 
tidspunktet. Fremstillingen fremstår ikke troverdig. Dette innebærer også at 
bærekraftsanalysen ikke kan tillegges vekt.  
 
Med bakgrunn i oppsummeringen over ble det i drøftingsmøtet foreslått fra de tillitsvalgte å 
redusere de rapporterte gevinstene med 348 millioner (tilsvarende sentral påplussing), noe 
som ville samsvare med klinikkenes leveranser.  Ved dette vil man minske risikoen ved de 
sentrale gevinstene og sikre en noe mer sannsynlig gevinstplan. Ledelsen ble oppfordret til å 
være tydelige på deres uttalelser om vanskene med å oppnå tilstrekkelige gevinster og 
usikkerheten med gevinstarbeidet i saksfremlegget til OUS styret. Videre at en i saksfremlegg 
tar med at klinikkene kun har levert gevinster tilsvarende 80% av kravet, og at en er tydelig 
på risikoområder i klinikkenes leveranser.   
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Utdypning av våre vurderinger: 
 
Overordnet om gevinstrealiseringsarbeidet 
 
Gevinstrealiseringsarbeidet i sykehuset kan grovt inndeles i to faser;  

- gevinster fram til innflytting i nye bygg  
- gevinster etter innflytting  

I planene legges det til grunn en samlet driftseffektivisering for hele perioden på totalt tjue 
prosent, ti prosent før innflytting og ytterligere ti prosent etter innflytting. Hvorledes 
sykehuset skal oppnå en produktivitetsforbedring på om lag ti prosent i perioden fram til 
2030 er i liten grad konkretisert. Dette er imidlertid summarisk omtalt i sykehusets 
økonomiske langtidsplan [ØLP1], styresak 48/2022.1 Her legges det til grunn at 
driftseffektiviseringen fram til innflytting skal skje ved at aktiviteten skal øke uten samtidig 
økning i bemanning.  
 
Gevinstene i rapporten strekker seg fra et nullpunkt etablert i 2030. Sammenheng med 
gevinstene som er innrapportert gjennom ØLP 1 i sykehusets økonomiske langtidsplan 
fremkommer ikke. I ØLP 1 forutsettes altså driften i sykehuset effektivisert med ti prosent 
fra dagens nivå. Behovet (pasientgrunnlaget) som skal ivaretas ved nullpunktet er basert på 
en framskrivning av dagens behov. Denne framskrivningen baseres på forutsetningene lagt i 
den nasjonale framskrivningsmodellen.2 I modellen forutsettes det – gjennom innføring av 
en rekke endringsfaktorer – at behovet for sykehustjenester blir vesentlig lavere enn den 
demografiske utviklingen ellers skulle tilsi. Endringsfaktorene i framskrivningsmodellen 
baserer seg på tiltak på områder som i stor grad sammenfaller med områdene tiltakene i 
gevinstplanen er rettet mot. Det er lagt inn betydelige forventninger til lavere behov basert 
på endringsfaktorene i den nasjonale utviklingsplanen; tjueni prosent lavere behov for 
døgnopphold (eksklusive hotell og observasjonsposter). Hvis en tredel av pasientene 
(liggedøgn) som i dag behandles i sykehusene skal motta andre former for behandling, vil 
dette medfører at de innlagte pasientene vil være sykere og ha høyere medisinske behov 
enn dagens pasientpopulasjon. I tillegg forutsetter modellen kortere liggetid, noe som 
medfører mer intensive og krevende pasientforløp.  
Klinikkene ble bedt om å planlegge med en gevinstperiode fra innflytting til 2037. I perioden 
forutsettes det en gradvis økende effekt og da vekst i gevinstene slik at full effekt først 
inntreffer ved i 2037. Ved endelig bearbeiding i sykehusets ledelse ble gevinstperioden 
justert fram til 2040. Ved denne justeringen er det lagt til grunn at veksten i gevinster skal 
fortsette i ytterligere tre år etter det fastsatte endepunktet i 2037 som klinikkene har blitt 
bedt om å ta utgangspunkt i. Effekten av dette grepet er angitt til 160 millioner kroner 
Om bærekraftsanalysen og sammenligningen med null-alternativet 

Det er etablert et null-alternativ som skal danne sammenligningsgrunnlag for 
utbyggingsalternativet, og derved muliggjøre beregning av bærekraft i løsningene. I 

                                                           
1 https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter%202022/2022-05-
23/Styresak%202022-48-00%20Økonomisk%20langtidsplan%202023-2026%20(42)%2020220523.pdf 
2 https://sykehusbygg.no/Documents/Veiledere/Beskrivelse_av_Framskrivingsmodellen_2020.pdf 
 

https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styrem%C3%B8ter%202022/2022-05-23/Styresak%202022-48-00%20%C3%98konomisk%20langtidsplan%202023-2026%20(42)%2020220523.pdf
https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styrem%C3%B8ter%202022/2022-05-23/Styresak%202022-48-00%20%C3%98konomisk%20langtidsplan%202023-2026%20(42)%2020220523.pdf
https://sykehusbygg.no/Documents/Veiledere/Beskrivelse_av_Framskrivingsmodellen_2020.pdf
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bestillingen til klinikkene er nullalternativet beskrevet som et sykehus hvor bemanningsvekst 
er lik aktivitetsveksten, dvs at i nullalternativet vil det ikke foregå noen produktivitetsvekst.  

Nullalternativet følger av ØLP 2021-2024 hvor det i perioden 2031 til 2040 ikke er forutsatt gevinster ut over de 
gevinstene som følger av nye bygg. Det vil si at man i framskrivningen for nullalternativet operer med uendret 
produktivitet på 2030 - tallet. Driftsøkonomiske gevinster/ulemper estimeres som differansen i driftsøkonomi 
mellom nullalternativet og driftsøkonomiske effekter knyttet til det aktuelle investeringsprosjektet. 

Gevinstene i utbyggingsalternativet framkommer som differansen mellom fremskrevet 
nullalternativ og bemanningen i nye sykehus. Gevinstene antas å være som en følge av nye 
bygg og samling av funksjoner. I null-alternativet er det forutsatt at det ikke skal være noen 
produktivitetsvekst i perioden etter 2030. Dette markerer et brudd med forutsetningene lagt 
i ØLP 1 hvor produktivitetsveksten fram til 2030 skal være om lag ti prosent. At så betydelige 
gevinster skal la seg realisere fram til 2030, og at trenden så brytes til null-vekst fremstår 
helt usannsynlig. Hvis det skal være mulig å realisere ti prosent produktivitetsvekst i gamle 
bygg fram til 2030, må en kunne forvente at det fra 2031 vil være en grad av driftsforbedring 
også i dette alternativet. En rekke tiltak som er beskrevet å skulle gi effekt i 
utbyggingsalternativet er ikke bygg-avhengige, som innføring av AMM [Akutt Medisinsk 
Mottakslege], helselogistikk, hjemmesykehus og generell digitalisering. Disse burde enten 
vært ekskludert fra gevinstberegningene eller tatt med også i null-alternativet.  

 
Tillitsvalgtes vurdering av den overordnede innretningen 
 
Tillitsvalgte anser at innretningen beskrevet over bærer i seg vesentlige svakheter i 
gevinstarbeidet. Dette kan oppsummere i seks hovedpunkter: 

- Klinikker og avdelinger bes om å ta utgangspunkt i en situasjon i 2030 med betydelig 
lavere bemanning enn dagens nivå, og hvor pasientene vil være sykere med et mer 
intensivt forløp. Dette forutsetter at de angjeldende lederne legger disse forholdene 
til grunn, og at de må danne seg en forestilling om hvordan en slik drift vil kunne se 
ut. Tillitsvalgte vil anta at dette vil være en krevende øvelse som neppe fullt ut lar seg 
gjennomføre. De fleste ledere vil trolig vurdere mulige tiltak basert på den driften og 
det pasientgrunnlaget de er kjent med i dag, noe som gir en overvurdering av gevinst.  

- Nullalternativet er skissert som videreføring av dagens løsning. I perioden fram til 
2030 forutsettes det som mulig – innenfor dagens bygg-løsning å realisere ti prosent 
driftseffektivisering. I perioden etter 2030 forutsettes et brudd med trenden, og at 
det ikke vil skje en videre driftseffektivisering. Det er avgjørende for et pålitelig 
resultat at en avstemmer alternativene for å få frem gevinster som følge av 
realisering av konseptet Nye Aker og Nye RH, dvs effekter knyttet opp mot 
investeringen. Den anvendte metoden med ti prosent forbedring i null-alternativet 
fram til 2030 og null etter 2030 medfører at sammenligningen gir for høy gevinst. 

- Det er sannsynlig at effekt av en betydelig andel av tiltakene er regnet inn flere 
steder i prosessen, dobbelt eller tredobbelt; i framskrivningsmodellen, i perioden 
fram til innflytting og i perioden etter innflytting.  

- Den valgte tilnærmingen med å utøke gevinstperioden med tre år, og samtidig 
oppjustere gevinstene med samme effekt som i perioden fram til 2037 – tidspunktet 
hvor maksimal gevinst i utgangspunktets skulle være trådt i kraft – er uegnet. Dette 
bryter med forutsetningen klinikkene har blitt bedt om å ta utgangspunkt i.  

- At ledelsen på skjønnsmessig basis fordobler reduksjonen i antall vaktlag uten en 
konket begrunnelse opp mot nye OUS svekker tilliten til realismen i tiltaket.  
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- «Regresjonsanalysen» beskriver variasjon mellom klinikkene og hvor en antar at de 
som har levert lavere gevinster skal øke gevinstene opp til de som har levert høyest 
gevinster. Denne øvelsen er uten mening i utarbeidelsen av en plan for gevinster hvis 
en legger veileder til grunn. Det er en nedvurdering av avdelingenes arbeid og 
svekker rapportens troverdighet.    
  

 
Om prosessen i sykehuset 
 
I saksfremlegget fremkommer det at sykehusets ledelse har beregnet et gevinstbehov basert 
på investeringsplanene, og at «Dette gevinstbehovet ble fordelt ut til klinikkene» (side 
1326). Utgangspunktet for arbeidet i klinikkene og avdelingene er altså at de skal finne 
inndekning for økte kostnader som følger av investeringene ledelsen har planlagt. Det 
samlede kravet til inndekning i fasen etter innflytting var i utgangspunktet 1,4 milliarder 
kroner, men dette har senere blitt øket til 1,5 milliarder grunnet forskyvning mellom fasene. 
I mandatet vises det til klinikkenes innspill i konseptfasen. Klinikkene og avdelingene ble da 
anmodet om å estimere mulige driftsgevinster basert på en optimal organisering og 
lokalisering av virksomheten.  
 
Det framgår av mandatet at klinikkene har gjennomført prosesser i to omganger – med en 
mellombehandling hos sykehusets sentrale stab. Klinikkene ble bedt om å utarbeide en 
første leveranse til mars 2021. Etter bearbeiding i ledelsen og dialog med klinikkene ble 
klinikkenes endelige innspill levert i september 2021. Foretaksledelsen har bearbeidet 
innspillene fram til ferdigstilling i september 2022. Ansatte og tillitsvalgte har i hovedsak ikke 
vært reelt involvert i arbeidet, verken på avdelings- eller klinikknivå. Sykehusets 
foretakstillitsvalgte har heller ikke vært involvert i den den endelige bearbeidingen av 
gevinstrealiseringsplanene utover sporadiske orienteringer. Underlaget presentert i 
styresaken ble først gjort kjent for tillitsvalgte etter at det ble formulert klage om 
Hovedavtale-brudd som følge av manglende deling av informasjon i saken. Et eksempel på 
sen og mangelfull involvering framkommer i drøfting gjennomført i Akuttklinikken sent i 
september 2022: 
 
Drøfteprotokoll TV/VO AKU  Dato møte:  29.09.202 
Planens gevinstsum har siden september 2021 økt med 100 mill. Mye av økningen er knyttet opp mot estimerte gevinster fra 
optimal drift etter å ha flyttet inn i nye optimale bygg, det vil si forventet aktivitetsvekst uten en tilsvarende vekst i 
bemanning. Både arbeidsgiver, KTV og KVO er enige om at økningen ikke har blitt drøftet i den grad den burde ha vært det. 
Klinikkleder setter som forutsetning at AKU oppnår en del stordriftsfordeler i nytt bygg. KTV fra OF og YLF stiller seg allikevel 
tvilende til estimert gevinstoppnåelse ved å planlegge for høyere produktivitet med mindre antall ansatte uten at dette vil 
påvirke kvaliteten som tilbys pasientene. Fravær av påvirkning fra arbeidstakersiden så langt svekker deres tro på at planen 
er innenfor mulighetsrommet, KTV mener at AKU har vært for optimistiske. Videre savnes også en beskrivelse av risikoen ved 
visjonen om en gevinstøkning på 100 mill siden denne er mindre konkret og at klinikken ikke rår over alle premissene 
 
I sykehusets største virksomhetsenhet, medisinsk klinikk, er de identifiserte tiltakene for den 
medisinske virksomheten, som skal flyttes til nye RH, ikke utarbeidet eller beskrevet av 
klinikken selv, men ansvaret er i stedet tillagt øvrige klinikker (Hjerte-, lunge- og karklinikken, 
Akuttklinikken og Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon). Samlet sett 
er det etterlatte inntrykket av særdeles svak forankring av tiltakene som danner grunnlaget 
for gevinstrealiseringsplanen.  
 
I ledelsens avsluttende bearbeiding av de innmeldte tiltakene er det konstatert at ulike 
klinikker og avdelinger rapporterer om ulik effekt på ulike tiltaksområder (sengepost, 
poliklinikk/dagbehandling, administrasjon og ledelse, operasjon/postoperativ, 
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vaktberedskap;7.1.2 Øvrige driftsøkonomiske gevinster estimert på foretaksnivå). Ledelsen 
har analysert variasjonen gjennom regresjonsanalyser. Det er deretter gjort justeringer av de 
ulike tiltakenes effekt basert på en idé om at virkningen av de ulike tiltakene bør være nogen 
lunde lik i de ulike klinikkene, som anført i dette eksempelet; Dersom de tre klinikkene som 
har de laveste gevinsten pr operasjon øker sine gevinster opp mot de som høyest gevinst pr 
operasjon vil det bety en ytterligere gevinst på om lag 30 millioner kroner. Ledelsen har altså 
oppjustert klinikkene som ligger i nedre område likt med de som ligger øverst. For 
legevaktlag har ledelsen ansett syv prosent reduksjonen i vaktlag – som klinikkene har spilt 
inn – som utilstrekkelig. Ledelsen har valgt å mer enn doble estimatet og fastsatt femten 
prosent i stedet for syv. Det framkommer av figur 14 (side 58) at gevinstanslaget er 
oppjustert med 188 millioner basert på disse tilnærmingene. Dette er ikke konkrete 
gevinster eller forankrede tiltak, og fremstår primært som ideer og ønsker.  
 
I tillegg oppjusterer OUS sin ledelse gevinstene som klinikkene har levert med 160 millioner 
ved å forlenge gevinstperioden og ekstrapolere frem i tid produktivitetsveksten som 
kommer frem av gevinstleveransene til klinikkene. Klinikkene ble bedt om å levere gevinster 
basert på en vurdering av effekter knyttet til nye bygg og samling av funksjoner, og hvor det 
er gitt noe tid før en oppnår gevinstene. Det er lite rasjonale for at null-alternativ og nye 
sykehus skal ha en ulik utvikling i produktivitetsvekst etter at effekter av nye bygg og samling 
er tatt ut.  
 
Tillitsvalgtes vurdering av prosessen i sykehuset 
 
 Gevinstarbeidet springer ut av krav reist til de ulike klinikkene om å identifisere gevinster 
som skal gi inndekning for kostnader som følger av investeringsplanene. Utgangspunktet for 
kravene er innspillene gitt i konseptfasen. Når ledelsen i sykehuset fremsetter krav til 
omfanget av gevinster som skal identifiseres, vil det være en vesentlig risiko for at klinikker 
og avdelinger oppfatter kravet som et press for å identifisere gevinster også utover det nivå 
som de selv anser som sannsynlige. Dette presset synes å være utøvet i to faser før ledelsen 
endelig gjør påplussinger basert på overordnede vurderinger.  
I prosessen har forankringen av tiltakene vært mangelfull og i hovedsak uten reell 
involvering av ansatte og tillitsvalgte.  
Tillitsvalgte anser at den anvendte tilnærmingen gir betydelig risiko for at de beskrevne 
gevinstene ikke vil la seg realisere som forutsatt. Prosessen synes ikke å være innrettet for å 
fremskaffe et balansert og sannsynlig bilde av gevinstpotensialet. I stedet synes prosessens 
siktemål å være å fremstille en teoretisk inndekning av de økte kapitalutgiftene, uten hensyn 
til om de anførte gevinstene vil la seg realisere helt eller delvis.  
 
 
Nærmere vurdering av enkelte gevinstområder 
 
Klinikker og avdelinger er bedt om å identifisere prosjektavhengige gevinster. Disse deles inn 
i to hovedkategorier; gevinster som følger av samling av virksomheten, og gevinster som 
følger av nye bygg og nye konsept. 
 
Samling 
Driften i dagens løsning er fordelt mellom to hoved-lokalisasjoner, Ullevål og Rikshospitalet. 
Aktiviteten på Aker sykehus er i denne sammenheng vesentlig mindre og av en størrelse som 
har liten innflytelse med hensyn til grad av samling. Det er sannsynlig at restaktiviteten på 
Ullevål etter ferdigstillelse av etappe 1 vil være like stor eller større enn dagens aktivitet ved 
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Aker sykehus. Premisset om at det beskrevne konseptet innebærer samling av virksomhet er 
derfor ikke riktig. Etter etappe 1 vil sykehuset drives med to hoved-lokalisasjoner med tillegg 
av mindre aktivitet ved Ullevål sykehus, f.eks. vil Øyeavdeling ved HHA (Klinikk for hode, hals 
og rekonstruktiv kirurgi) og en del forskningsaktivitet bli gjenværende ved Ullevål sykehus. 
Denne aktiviteten vil i størrelsesorden være sammenlignbar med dagens aktivitet ved Aker 
sykehus.  
Konseptet innebærer en ny virksomhetsinndeling hvor planlagte og akutte regionsfunksjoner 
i større grad samles på Rikshospitalet. Samtidig splittes akutt-funksjonene i to ved at 
aktiviteten på Ullevål deles mellom Rikshospitalet og Aker. Vaktfunksjonene knyttet til 
sykehusets akuttvirksomhet er omfattende, og gjennomgående tyngre og mer 
personellintensive (i timer) enn vaktfunksjonene i de elektive behandlingslinjene. Det er 
derfor grunn til å anta at antall vaktlag og ressursinnsats vil være høyere i ny løsning enn i 
dagens driftsmodell. Dette reflekteres for så vidt i at klinikkene i liten grad har meldt inn 
reduksjon i antall vaktlag. For store fagområder som medisinske fag og ortopedisk kirurgi vil 
en med nødvendighet måtte vente en betydelig økning i antallet vaktlag da disse 
fagområdene primært er lokalisert på Aker sykehus og delvis vil måtte dubleres til 
Rikshospitalet hvor man planlegger regionalt traumesenter. Dette er ikke meldt inn etter det 
vi har klart å se.  
 
Vi vurderer at det framtidige driftskonsept innebærer både samling av virksomhet og 
oppsplitting, men at oppsplittingen av virksomheten er skalamessig større og mer 
omfattende. Det er derfor ventelig at mulige samlings-gevinster vil mer enn oppheves av den 
økte ressursinnsatsen oppdeling av akuttfunksjonene innebærer. I tillegg viser tilgjengelige 
empiriske studier at samling og samorganisering av elektiv virksomhet og akutt-funksjoner i 
felles behandlingslinjer er en lite effektiv måte å innrette virksomheten på.3 Vår vurdering er 
derfor at gevinstene som tilskrives samling i den nye virksomhetsinnretningen vil mer enn 
oppveies av oppdeling av akuttvirksomheten, og at virksomhetsmodellen med 
samorganisering av elektive og akutte funksjoner vil bidra til at den endelige effekten vil 
være til betydelig ulempe for virksomheten, altså negativ gevinst. Dette innebærer at vi 
vurderer at det innrapporterte samlede gevinst-potensialet ikke vil la seg realisere, og at det 
er sannsynlig at netto-effekten vil være negativ. 
 
Nye bygg og nye konsept 
 
Nye og tilpassede bygg muliggjør bedre tilrettelegging for effektiv pasientbehandling med 
tilhørende gevinster. Samtidig erfarer vi at dette har vært krevende å realisere i de 
sykehuskonseptene som har vært realisert senere år. Vi vurderer at den viktigste 
forklaringen er den generelle arealknapphet som har vært normen for nye sykehusbygg med 
flaskehalseffekter og tap av effektivitet. Arealmangel gir regelmessig lav fleksibilitet og 
vanskeliggjør tilpasninger av byggene til nye eller endrede behov og sesongvariasjon.  
Gjennomgang av de beskrevne gevinstene knyttet til nye bygg etterlater et inntrykk av at 
klinikker og avdelinger har tatt utgangspunkt i en ideal-situasjon, hvor tildelt areal til 
virksomheten fullt ut er tilstrekkelig til å legge til rette for effektiv drift og med optimal 
innbyrdes samlokalisering. Etter vår erfaring har dette ikke vært tilfellet i noe nybygg de 
senere årene, tvert imot er byggene regelmessig så trange at effektiviteten i driften 

                                                           
3 http://faculty.london.edu/nsavva/ScaleAndScope.pdf 
 
 

http://faculty.london.edu/nsavva/ScaleAndScope.pdf


16 
 

svekkes.4 I sykehusets medvirkningsgrupper har arealknapphet vært et gjennomgangstema, 
og gruppelederne har i fellesskap utformet en bekymringsmelding til sykehusets ledelse 
knyttet til den generelle arealmangelen. Det er derfor grunn til å anta at driften vil preges av 
arealknapphet og at effektivitet og gevinstrealisering vil kunne svekkes i nye bygg også i 
Aker/Gaustad-prosjektet. Vår samlede vurdering er at det bør utvises aktsomhet med å 
legge til grunn betydelige gevinster i nye og trangere bygg, og at det ikke er realistisk å legge 
til grunn optimal innbyrdes samlokalisering. 
I innspillene fra klinikkene er det opplistet en rekke gevinster som knyttes til endrede 
driftskonsept. Dette er også angitt i de overordnede vurderingene og i mandatet som ligger 
til grunn for arbeidet. Innspillene fra klinikkene baserer seg dels på konkrete nye konsept, og 
dels på anslag knyttet til konsept som enten ikke er konkretisert eller som kun skisseres som 
mulige nye konsept i fremtiden og som ny teknologi kan muliggjøre. Basert på 
evalueringsrapport for Sykehuset Østfold fra Sykehusbygg5, har skissert konsept med økt 
dokumentering på enerom til pasient ikke vært mulig å realisere verken i døgnområder eller 
i akuttmottak. Tilgjengelige arbeidsplasser og kontorplasser er dermed underdimensjonert 
og som gir en negativ effekt på drift og svært lav tilfredshet med generell planløsning blant 
de ansatte. 
Enkelte konsept er knyttet til forutsetninger som er prosjektavhengige (som størrelse på 
sengeposter og bruk av AGV), men de fleste gevinster avledet av nye driftskonsept er knyttet 
til ikke-prosjektavhengige endringer. Dette gjelder hoveddelen av gevinster som er avledet 
av ny teknologi, herunder kan nevnes helselogistikk-løsninger og hjemsykehus. Dette er 
tiltak som iverksettes i hele foretaksgruppen uavhengig av bygg-løsninger, og hvor deler eller 
hele gevinstpotensialet ikke er knyttet til prosjektet. Videre er disse løsningene, og en rekke 
andre løsninger som angis å gi gevinster, planlagt innført i sykehuset i perioden før null-
punktet i 2030. En stor andel av gevinstpotensialet som er opplistet må altså forutsettes å 
allerede være realisert og danne grunnlag for effektiviseringen som planlegges fram til 2030.  
 
Vurdering av gevinstpotensialet knyttet til nye konsept /Teknologiske løsninger 
 
Vi vurderer at det er vanskelig å fremme kvalifiserte estimat for mulige gevinster knyttet til 
en stor andel av tiltakene som er innmeldt. Dette har sammenheng med sparsomt underlag 
og empiri som grunnlag for å vurdere tiltakene. Vår erfaring med gevinstrealiseringsarbeid i 
andre sammenhenger er at gevinstpotensialet regelmessig overvurderes og at ulemper ikke 
tas med i den samlede vurderingen.  
En rekke tiltak som i framlegget forutsettes å gi gevinster har imidlertid vært innført på 
øvrige sykehus i regionen. Særlig aktuelle tiltak er bruk av roboter, sensorteknologi og 
helselogistiske løsninger. Sykehuset Østfold har kommet lengst i denne utviklingen, og har 
innført alle disse løsningene. Det foreligger ikke nullpunkts målinger eller annet underlag fra 
Sykehuset Østfold som muliggjør vurdering av tiltakenes effekt. I Sykehusbygg sin 
evalueringsrapport er ikke gevinster ved bruk av nye IKT-løsninger, sensorteknologi og bruk 
av robot særskilt evaluert.6 Vurderinger av mulig gevinstpotensial i de enkelte tiltakene blir 
derfor vurderinger som i stor grad må baseres på skjønn og gjetninger. I denne vurderingen 

                                                           
4https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiXiKjgzcz6AhXTCBAIHSl
zDcAQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.legeforeningen.no%2Fcontentassets%2F7a07f8355bcd45ca8b
336e5e47bcc0ae%2F2021-0916-rapport-kartlegging-av-beslutningsprosessen-knyttet-til-nytt-ostfoldsykehus-
endelig-versjon.pdf&usg=AOvVaw2siG6XZ4oV4CYZzp6k3b6H 
5 https://sykehusbygg.no/nyheter/evaluering-av-nytt-ostfoldsykehus-kalnes-erfaringer-etter-tre-ars-drift 
 
6 https://sykehusbygg.no/nyheter/evaluering-av-nytt-ostfoldsykehus-kalnes-erfaringer-etter-tre-ars-drift 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiXiKjgzcz6AhXTCBAIHSlzDcAQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.legeforeningen.no%2Fcontentassets%2F7a07f8355bcd45ca8b336e5e47bcc0ae%2F2021-0916-rapport-kartlegging-av-beslutningsprosessen-knyttet-til-nytt-ostfoldsykehus-endelig-versjon.pdf&usg=AOvVaw2siG6XZ4oV4CYZzp6k3b6H
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiXiKjgzcz6AhXTCBAIHSlzDcAQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.legeforeningen.no%2Fcontentassets%2F7a07f8355bcd45ca8b336e5e47bcc0ae%2F2021-0916-rapport-kartlegging-av-beslutningsprosessen-knyttet-til-nytt-ostfoldsykehus-endelig-versjon.pdf&usg=AOvVaw2siG6XZ4oV4CYZzp6k3b6H
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiXiKjgzcz6AhXTCBAIHSlzDcAQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.legeforeningen.no%2Fcontentassets%2F7a07f8355bcd45ca8b336e5e47bcc0ae%2F2021-0916-rapport-kartlegging-av-beslutningsprosessen-knyttet-til-nytt-ostfoldsykehus-endelig-versjon.pdf&usg=AOvVaw2siG6XZ4oV4CYZzp6k3b6H
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiXiKjgzcz6AhXTCBAIHSlzDcAQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.legeforeningen.no%2Fcontentassets%2F7a07f8355bcd45ca8b336e5e47bcc0ae%2F2021-0916-rapport-kartlegging-av-beslutningsprosessen-knyttet-til-nytt-ostfoldsykehus-endelig-versjon.pdf&usg=AOvVaw2siG6XZ4oV4CYZzp6k3b6H
https://sykehusbygg.no/nyheter/evaluering-av-nytt-ostfoldsykehus-kalnes-erfaringer-etter-tre-ars-drift
https://sykehusbygg.no/nyheter/evaluering-av-nytt-ostfoldsykehus-kalnes-erfaringer-etter-tre-ars-drift
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bør det tas hensyn til at overordnede sammenligninger av effektivitet i sykehus ikke gir 
grunnlag for å anta at det ligger betydelige driftsgevinster ved innføring av de angjeldende 
løsningene. Sykehuset Østfold og Akershus universitetssykehus er begge blant sykehusene 
med størst andel moderne bygningsmasse og mest avanserte teknologiske løsninger. De 
skårer imidlertid ikke særskilt høyt på arbeidsproduktivitetsmål (DRG per månedsverk), og 
vesentlig lavere enn Vestre Viken og Sykehuset i Vestfold, begge er sykehus hvor denne type 
løsninger ennå ikke er innført. (Figur 1) 
 

 
 
Figur 1 Produktivitet (kostnad per DRG-poeng) for sykehusene i Helse Sør-Øst 2019. Fra Samdata 
spesialisthelsetjenesten 
 
Nye driftskonsept 
 
Vi vurderer at det også på dette området er så stor usikkerhet knyttet til de innmeldte 
gevinstene at det ikke lar seg gjøre å fremme kvalifiserte estimat. Dette har sammenheng 
med at konseptene til dels er uprøvde eller at gevinstpotensialet er udokumentert, og til dels 
bygger på forutsetninger som er usikre eller med sikkerhet ikke vil la seg realisere gitt 
forutsetningene i det overordnede konseptet. 
 
Klinikkene og avdelingene har i sine innspill identifisert gevinster knyttet til en rekke nye 
driftskonsept. Vår vurdering er at mange av disse kan vise seg å være både arealeffektive og 
utløse gevinster sammenholdt med dagens drift. Et eksempel er tiltak knyttet til utvikling av 
hjemmesykehus. Det gis en fremstilling av at denne driftsformen er effektiv, men at den i 
dag har en sparsom utbredelse og ikke utgjør i størrelsesorden mer enn 0,3 prosent av 
behandlingsvolumet. Det stipuleres i rapporten at volumet kan økes opp mot 30 prosent. Vi 
er kjent med dette konseptet, og ser at det i endel behandlingsforløp kan bidra til gevinster 
og bedre pasientforløp. Men det bør utvises varsomhet med å ekstrapolere de gevinstene 
som er identifisert i de ganske få forløpene som i dag er igangsatt. Dette er trolig forløp hvor 
denne driftsformen er særlig hensiktsmessig. Å legge til grunn at hjemmesykehus skal kunne 
utgjøre 30 prosent av samlede behandlingsvolum fremstår som vel ambisiøst. Om lag 
halvparten av sykehusets volum utgjøres av lands- og regionfunksjoner som i mindre grad er 
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egnet for organisering som hjemmesykehus. Med en andel på 30 prosent av totalvolumet vil 
dette måtte bety at opp mot 80 prosent av lokalsykehusfunksjonene skal organiseres i denne 
driftsformen. Dette er ikke sannsynlig. Utstrakt bruk av hjemmesykehus for lands og 
regionssykehuspasienter vil forutsette utstrakt bruk av sykehotell eller sykeleiligheter. Som 
kjent er hotell ikke en del av løsningen som nå planlegges.  
 
Dette illustrerer et gjennomgående poeng; en rekke nye driftskonsept bygger på 
forutsetninger som er usikre eller usannsynlige. Vi har sett at manglende sykehotell vil kunne 
påvirke muligheten for hjemmesykehus-løsninger. En rekke enheter rapporterer gevinster 
knyttet til samme-dags kirurgi, men også dette driftskonseptet forutsetter hotell-kapasitet. I 
rapporten er det også eksempler på gevinster fra driftskonsept som er gjensidig 
utelukkende. Et eksempel er organiseringen av operasjons- og anestesiressursene. Det er 
knyttet store forventninger til gevinster i Akuttklinikken knyttet til kontrolltårnprosjektet. 
Konseptet innebærer at Akuttklinikken gis kontroll over sykehuset samlede operasjons- og 
anestesiressurser. Samtidig rapporterer Nevroklinikken betydelige gevinster knyttet til at de 
selv er eiere av alle ressurser som er nødvendige i deres operative pasientforløp.  
 
VI vil ellers trekke frem kontrolltårnprosjektet særskilt. Dette er et eksempel på et prosjekt 
hvor det ikke foreligger empiri eller annen dokumentasjon som kan underbygge 
forventninger om store gevinster. Vår erfaring fra tidligere initiativ av denne art har vært at 
sentralisering av ressursstyringen i store enheter regelmessig medfører svekket drift og 
negative gevinster. Dette samsvarer med Nevroklinikken sitt innspill om at samling og felles 
ledelse av ressursene som inngår i pasientforløpene vil kunne gi mere effektive forløp og 
samlet sett gevinster.  
 
Vi vil også kort omtale konseptet det legges opp til med enerom. For en stor andel av 
pasientene deler tillitsvalgte vurderingen av at enerom kan bedre kvaliteten og at 
konfidensialitet lettere ivaretas, og har vist økt pasienttilfredshet på gruppenivå. Men det er 
også rapportert negative erfaringer ved bruk av enerom. Pasientene kan oppleve seg isolert i 
en del behandlingsforløp, særlig ved lengre opphold, og det er registrert øket bruk av 
smertestillende medisiner for pasienter henlagt på enerom. I endel av innspillene 
identifiseres det gevinster på bred front knyttet til bruk av enerom. Det fremheves også at 
kostnader til renhold vil være lavere. Forskningslitteraturen på feltet kommer til omvendt 
konklusjon.7 Både renholds kostnader og bemanningsfaktor synes å være høyere ved bruk av 
en-sengs rom. I rapporten er det beskrevet at gevinstene ved enerom kan være større enn 
oppgitt, at dette henger sammen med at OUS har lite erfaring med denne løsningen, og at 
dette vil kreve «kulturell endring». Dette fremstår som ganske håpefulle forventninger, og 
de er ikke underbygget i rapporten eller i forskningslitteratur på feltet. Tvert imot er det 
rapportert at bruk av enerom regelmessig medfører øket bemanningsfaktor og dermed 
negative gevinster.  
 
Om den samlede balansen i gevinstanslagene og saksframlegget 
 
Utbyggingsalternativet vil medføre en gjennomgripende omlegging av virksomheten i Oslo 
Universitetssykehus. I dag er driften henlagt ved to hoved-lokalisasjoner, Ullevål og 
Rikshospitalet, med rest-aktivitet på Aker. I en ny løsning vil Aker og Rikshospitalet være 
hoved-lokalisasjonene, med restaktivitet på Ullevål. Tiltaket vil medføre omfattende 

                                                           
7 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK274425/ 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK274425/
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omlegging av driften i sykehusene, med betydelig grad av både samling og oppsplitting av 
dagens virksomheter.  
 
For deler av virksomheten vil en ny organisering bære i seg ulemper i driften. Dette vil være 
gjeldende for store deler av sykehusets akuttmedisinske behandlingsmiljø, som splittes på to 
lokalisasjoner. Klinikkene og avdelingene har imidlertid ikke rapportert ulemper og 
potensielle negative gevinster i deres innspill. Dette kan ha sammenheng med at de er bedt 
om utelukkende å rapportere inn positive gevinster. Resultatet vil da være at innspillene ikke 
er dekkende for det samlede gevinstbildet.  
 
Manglende fremstilling av negative konsekvenser og fremheving av positive konsekvenser 
dominerer også i den generelle saksfremstillingen. De fremhevede eksemplene er alle hentet 
fra virksomhet hvor det ligger opplagte gevinster i et nytt driftskonsept. Tiltak som kan gi 
blandede effekter – som bruk av enerom – synes å være vurdert utelukkende med 
vektlegging av tiltakets positive effekter. Vår samlede vurdering er at de rapporterte 
gevinstene og saksfremstillingen ikke gir et balansert bilde av forventede effekter i 
utbyggingsalternativet.  
 
 
Fredag 21. oktober 2022 
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Følgende vedtak ble foreslått fra saksfremlegger: 

Arbeidsmiljøutvalget tar saken til om økonomiske konsekvenser for Oslo 

universitetssykehus HF av Nye Aker og Nye Rikshospitalet til orientering. 

Arbeidsmiljøutvalget konstaterer at de nye moderne byggene sammen med gode 

funksjonelle løsninger og tilhørende teknologi er et godt utgangspunkt for et bedret 

arbeidsmiljø.  

Arbeidsmiljøutvalget har merket seg at klinikkene i gevinstrealiseringsarbeidet særlig 

har trukket fram areal og teknologi som risikoområder og ber om at sykehusledelsen 

arbeider videre med risikoreduserende tiltak. 

Arbeidsmiljøutvalget deler ledelsens syn på viktigheten av bred og god organisasjons- 

og kulturutviklingsprosess i de kommende årene for å forberede innflyttingen i de nye 

byggene. 

 

Uenighet 

 Arbeidsgiverrepresentantene i møtet støtter dette vedtaket.  

 Ansattrepresentantene i møtet støtter IKKE vedtaket.  

 Arbeidsgiver har i år lederfunksjonen, og dobbeltstemme, og det foreslåtte 

vedtaket blir stående. 

 

Ansattrepresentantene er samlet i sin støtte til følgende formulering: 

Arbeidsmiljøutvalget tar saken om økonomiske konsekvenser for Oslo 

universitetssykehus HF av Nye Aker og Nye Rikshospitalet til orientering. 

Arbeidsmiljøutvalget merker seg at klinikkene i gevinstrealiseringsarbeidet viser til 

areal og teknologi som de to største risikoområdene. Utilstrekkelig areal og manglende 

teknologiske løsninger vil gi høy risiko for et utilfredsstillende arbeidsmiljø. De 

foreslåtte risikoreduserende tiltakene fremstår ikke realistiske nok til at 

arbeidsmiljøutvalget kan se at fremtidig arbeidsmiljø vil være godt ivaretatt. 

Med bakgrunn i dette anbefaler Arbeidsmiljøutvalget en videre bearbeiding av 

risikoreduserende tiltak, som sikrer et bedre fremtidig arbeidsmiljø, før 

gevinstrealiseringsarbeidet legges til grunn for forprosjektet. 

Arbeidsmiljøutvalget deler ledelsens syn på viktigheten av bred og god organisasjons- 

og kulturutviklingsprosess i de kommende årene for å forberede innflyttingen i de nye 

byggene og anbefaler at det nå planlegges oppstart av disse prosessene. 
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