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1 Sammendrag
For å sikre befolkningen i opptaksområdet et godt sykehustilbud i fremtiden og for å skape gode
fagmiljøer og økonomisk bæreevne, har Akershus universitetssykehus HF startet arbeidet med en
utviklingsplan for perioden frem til 2030. 
Del I, virksomhetsdelen, peker ut ønsket utviklingsretning
for kjernevirksomheten og skal være førende for den
bygningsmessige delen av planen. 
Det skal legges til rette for standardiserte, forutsigbare og
gode behandlingsforløp, noe som vil kreve samarbeid på
tvers av spesialiteter og yrkesgrupper. Sykehuset skal også
samarbeide tett med andre deler av helsetjenesten, slik at
pasientene opplever at tilbudet på alle behandlingsnivåer er
samordnet og av høy kvalitet. Forholdene skal legges til rette
slik at pasientene får reell mulighet til å påvirke beslutninger
knyttet til egen utredning og behandling. Videre skal planen
sikre utvikling av et sykehus der pasientbehandling, forskning,
utdanning og innovasjon er tett integrert.

KAPASITETSBEHOV
Foretaket har kapasitetsutfordringer, og de forventede
endringer i befolkningens størrelse og sammensetning
innenfor planperioden vil kreve styrket kapasitetsutnyttelse,
bemanning og kompetanse, samt reell kapasitetsøkning. 

Forholdene skal legges til rette slik
at pasientene får reell mulighet til
å påvirke beslutninger knyttet til
egen utredning og behandling.

Reduksjoner i opptaksområdet som foreslått av Helse
Sør-Øst RHF (Helse Sør-Øst) i desember 2015 vil gi
overkapasitet innenfor det somatiske tilbudet ved Akershus
universitetssykehus (Ahus) en tid, men mot 2030 vil det
likevel bli behov for kapasitetsutvidelser. Kapasitetsbehovet
innenfor psykisk helsevern vil ikke påvirkes av de endringer i
opptaksområdet som er foreslått.

MÅLBILDE
For å møte fremtidens utfordringer best mulig, foreslås det  .
å sikte mot følgende målbilde:
• Økt kapasitet og kapasitetsutnyttelse
• Videreutviklet samhandling
• Gode pasientforløp
• Styrket kvalitet og pasientsikkerhet
• Teknologisk utvikling
• Styrking av universitetssykehusfunksjonene

TEMATISKE SENTRE
Planen skisserer virksomhetsmessige tiltak på kort
(2016–2019) og mellomlang til lang sikt (2020–2030). 
Et sentralt prinsipp i fremtidens spesialisthelsetjeneste
ved Akershus universitetssykehus skal være at tilbud om
diagnostikk og behandling samles rundt pasienten. Akershus
universitetssykehus har allerede tilbudet til barn og ungdom
samlet på tvers av spesialiteter i en barne- og ungdomsklinikk. 
I perioden frem mot 2030 tas det sikte på å utvikle tematiske
sentre også for psykisk helsevern, eldremedisin og kreft. 
Begrepet senter brukes i denne sammenhengen om en
struktur der pasienten kan møte på ett sted og få de fleste
behov knyttet til sin sykdom dekket der. 
En slik tematisk samling av tilbud vil kunne bedre
pasientsikkerhet og ressursutnyttelse, samtidig som det
legger til rette for forskning og kompetanseutvikling på
tvers av spesialiteter og yrkesgrupper. De nye sentrene bør
fortrinnsvis bygges opp gjennom trinnvise prosesser. I første
omgang skal det legges til rette for å samle funksjoner og
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Satsing på forskning, innovasjon
og utdanning vil være bærende
for den videre utviklingen av
sykehuset.

bygge gode tverrfaglige miljøer innenfor eksisterende arealer. 
Utover i planperioden tas det sikte på gradvis utbygging av
tilbudet, frem mot etablering av fullverdige sentre i egnede
lokaler. 

GOD SAMHANDLING
Tiltak for å styrke pasientenes innflytelse på egen
behandling og for å utvikle samhandlingen med andre
deler av helsetjenesten, vil understøtte utviklingen av
gode behandlingsforløp. Kontakt mellom sykehus, pasient
og kommunehelsetjeneste skal støttes av elektronisk
kommunikasjon og teknologisk tilrettelegging. Det skal bidra
til at pasientene slipper unødige fremmøter i sykehuset,
og at mest mulig av diagnostikk og behandling kan skje i
primærhelsetjenesten.

VIRKSOMHET FØRST
Den virksomhetsmessige planen vil være førende for utvikling
av bygningsmassen. Tiltak på kort sikt kan i all hovedsak
gjennomføres innenfor eksisterende bygningsmasse
med noen tilpasninger, mens tiltak på mellomlang og
lang sikt i større grad krever bygningsmessige utvidelser. 
Løsningsforslagene vil beskrives i den bygningsmessige delen
av utviklingsplanen. Arbeidet starter når den delen av planen
som omhandler virksomheten er drøftet med Helse Sør-Øst.

HELHETLIG BEHANDLING
Sykehuset vil i planperioden arbeide for å etablere flere
fullstendige behandlingsforløp, slik at pasientene ikke må
reise til andre sykehus for å motta deler av utredning og
behandling. Dette vil innebære styrking og utvidelse av
eksisterende tilbud, blant annet gjennom anskaffelse av
medisinsk-teknisk utstyr, samt gjennom etablering av nye
funksjoner, og da i sær elektive (planlagte) spesialiserte
funksjoner.

STYRKE FORSKNING, INNOVASJON OG UTDANNING
Satsing på forskning, innovasjon og utdanning vil
være bærende for den videre utviklingen av sykehuset. 
Universitetsfunksjonen skal styrkes blant annet gjennom
videre tilrettelegging for klinikknær forskning langs de store
pasientstrømmene, og gjennom etablering av arenaer for
tverrfaglig forskningssamarbeid. Det skal også arbeides for å
sikre tilstrekkelig personell med riktig kompetanse til de ulike
deler av virksomheten. 
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2 Mål for utviklingsplanen
Akershus universitetssykehus HF er Norges største lokal- og områdesykehus; et ungt
universitetssykehus som flyttet inn i moderne lokaler på Lørenskog i 2008.  
Opptaksområdet er siden den gang utvidet. Sykehuset, som
hadde ansvar for en befolkning på om lag 350 000 innbyggere
ved åpningen, er i dag lokal- og områdesykehus for nærmere
500 000. Dette har medført kapasitetsproblemer med korridorpasienter og uønskede ventetider. På kort sikt løses utfordringene gjennom driftsforbedringer, en begrenset utvidelse
av sengetall og avlastningsavtaler med andre sykehus. 
Befolkningsveksten fortsetter. I 2030 forventes samlet antall
innbyggere å være oppe i 600 000. Samtidig øker andelen
eldre og andelen innbyggere av ikke-vestlig bakgrunn. Planen
skal drøfte hvordan Akershus universitetssykehus bør møte
utfordringene mot 2030. Den skal sikre at sykehuset har
tilstrekkelig kapasitet til å ivareta behovene til den hurtig
voksende befolkningen i opptaksområdet. Det skal tas høyde
for at opptaksområdets størrelse og innbyggertall kan endres
som følge av pågående og planlagte prosesser i Helse Sør-Øst
RHF (Helse Sør-Øst). Planen bygger videre på føringer fra
Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–19). 

2.1 Styrke pasienten
Utviklingen av Akershus universitetssykehus skal ta utgangspunkt i pasientenes behov. I pasientens helsetjeneste er pasient og helsepersonell likeverdige samarbeidspartnere. 
Det er viktig at pasientene får reell mulighet til å påvirke
beslutninger knyttet til egen utredning og behandling. 
Brukernes kunnskap og erfaringer gir også et viktig grunnlag
for den videre utviklingen av pasienttilbudene. 
Standardiserte og forutsigbare pasientforløp skal ligge til
grunn for utviklingen. Forholdene skal legges til rette for samarbeid på tvers av spesialiteter og yrkesgrupper om hensiktsmessige forløp. 

2.2 Psykisk helse og rusbehandling prioriteres
Målet med psykiske helsetjenester og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling er å fremme uavhengighet, selvstendighet og
evne til å mestre eget liv. 
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Mennesker med psykiske helseutfordringer og rusavhengighet
skal få et godt behandlingstilbud nærmest mulig der de bor. 
Desentraliserte tilbud skal være hjørnesteinen i psykisk helsevern for voksne, i barne og ungdomspsykiatrien og i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Veksten innenfor psykisk
helse og rusbehandling skal foregå innen dagbehandling og
poliklinikk. Sykehusfunksjonene for de alvorligst syke pasientene skal samles og styrkes.

2.3 Fornye, forenkle og forbedre helsetjenesten
Sykehuset skal være tidlig ute med å ta i bruk ny, vitenskapelig
basert kunnskap både innenfor medisin og teknologi. 
Nye arbeidsformer forutsetter bedre støttefunksjoner; ikke
minst nye og bedre IKT-systemer. I Nasjonal helse- og sykehusplan understrekes betydningen av å videreføre arbeidet
med IKT-løsninger som støtter gode arbeidsprosesser og
pasientforløp. Behandlingstilbudet skal utvikles og tilpasses
endringer i sykelighet, demografi og medisinsk og helsefaglig
innovasjon slik at det til en hver tid holder høyt faglig nivå. 
Pasientbehandling, forskning, utdanning og innovasjon
er gjensidig kvalitetshevende og skal være tett integrert. 
Forskningsaktiviteten skal økes. Det skal drives forskning,
utdanning og innovasjon innen hele bredden av sykehusets
fagområder, samtidig som det blir satset strategisk innen
utvalgte områder. 

2.4 Nok personell med riktig kompetanse
Medarbeiderne og deres kompetanse er sykehusets viktigste
ressurs. 
Det skal legges vekt på å rekruttere, utdanne og beholde
personell. Akershus universitetssykehus skal bidra til at det
utdannes helsearbeidere som kan fylle samfunnets fremtidige
behov, samtidig som det sikrer egen virksomhet nok personell
med riktig kompetanse. 

2.5 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

2.7 Full utnyttelse og bærekraftig utvikling av arealer

Trygg pasientbehandling er en grunnleggende forutsetning for
utviklingen av sykehuset. 

Utviklingsplanen legger til grunn full utnyttelse av eksisterende arealer. Bygningsmassen skal utvikles og utvides på en
måte som gir fleksibilitet. De fysiske forholdene skal understøtte samarbeid på tvers av spesialiteter og yrkesgrupper, og
legge forholdene til rette for bruk av ny teknologi. Løsningene
må sikre pasientrettet aktivitet nødvendig nærhet til medisinske felles- og servicefunksjoner. Dette er vesentlig for å ivareta
god pasientsikkerhet og hensiktsmessig logistikk. 

Det skal legges vekt på systematisk forbedringsarbeid for
å sikre pasientene trygg og kvalitetsmessig god helsehjelp. 
Virksomheten skal styres etter behandlingsresultater og
andre kvalitetsmål som er relevante for pasientene. Uønskede
hendelser skal bli analysert, slik at man kan lære av disse og
unngå lignende hendelser i fremtiden.

2.6 Bedre oppgavedeling og samarbeid med resten av
helsetjenesten
Sykehuset skal samarbeide tett med andre deler av helsetjenesten om en oppgave- og ansvarsdeling som sikrer befolkningen helhetlig og kvalitativt god utredning og behandling
med færrest mulig brudd i pasientforløpene. 
Befolkningen i sykehusområdet får en betydelig del av
spesialisthelsetjenestene utført ved andre sykehus. Dette
gjelder særlig planlagte og spesialiserte funksjoner. Resultatet
er at virksomheten ved Akershus universitetssykehus har
en uhensiktsmessig overvekt av akutte lokalfunksjoner. 
Eksisterende tilbud må styrkes, samtidig som det etableres
spesialiserte funksjoner som i dag ikke finnes ved sykehuset. 
Akershus universitetssykehus skal imidlertid ikke tilby alt
til alle pasienter. Det ville være uforenlig med samfunnets
bærekraft og sykehusets økonomiske rammer. En tydelig
prioritering må til for å skjerme og videreutvikle tilbudet til de
pasientgruppene som har størst behov for å få sin behandling
ved sykehuset.

Den virksomhetsmessige utviklingsplanen skal følges opp av
en tilhørende bygningsmessig plan når planen for utviklingen
av virksomheten er styrebehandlet og drøftet med Helse SørØst. Bygningstiltak som blir foreslått, skal avstemmes etter
forventet økonomisk situasjon i foretaket mot 2030. Alternative finansieringsformer (offentlig privat samarbeid, OPS) skal
også utredes. 

Trygg pasientbehandling er en
grunnleggende forutsetning for
utviklingen av sykehuset.
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Kjerneoppgavene er
pasientbehandling,  .
forskning, undervisning  .
og pasientopplæring.

3 Status og utfordringer
Akershus universitetssykehus ble etablert 5. desember 2001, da ansvaret for
spesialisthelsetjenesten ble overført fra fylkeskommunene til staten. Foretaket  .
eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.
Kjerneoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Sykehuset har de fleste somatiske
spesialiteter, og leverer spesialisthelsetjenester innen psykisk
helsevern, rus og avhengighetsbehandling.
Akershus universitetssykehus har lokal- og områdesykehusfunksjoner for en befolkning på om lag 500 000 innbyggere
fra Romerike (13 kommuner), Follo (6 kommuner), bydelene
Alna, Grorud og Stovner i Oslo, samt Rømskog kommune i
Østfold. I tillegg har foretaket ansvar for å yte helsetjenester
innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for Nes kommune (ca. 20 000 innbyggere). 
Den somatiske virksomheten ved Akershus universitetssykehus er hovedsakelig lokalisert på Nordbyhagen i Lørenskog
kommune. I tillegg er det virksomhet ved Ski sykehus. Divisjon
psykisk helsevern og rus er den største divisjonen ved sykehuset, og har virksomhet både på Nordbyhagen og ved en rekke
andre lokaliteter. Divisjonen tilbyr spesialisthelsetjenester

innenfor psykisk helsevern for voksne, voksenhabilitering, barn
og unges psykiske helsevern, rus- og avhengighetsbehandling
og alderspsykiatri. Mer enn halvparten av ressursene innen
voksenpsykiatri, målt i antall årsverk, er knyttet til desentraliserte tjenester i distriktspsykiatriske sentre (DPS). 

3.1 Demografisk utvikling i dagens opptaksområde
3.1.1. Befolkningsvekst
Det norske samfunnet vil gjennomgå store endringer frem
mot 2030. Utviklingen i folketall, alderssammensetningen i
befolkningen, endringer i sykdomsbildet og folks forventninger til kvalitet og standard vil få stor betydning for planleggingen av fremtidens sykehus. 

Statistisk sentralbyrå anslår at folketallet i Norge frem til 2030
øker til 5,9 millioner innbyggere. For Akershus universitets- .
sykehus betyr dette at befolkningen i opptaksområdet vil
kunne øke fra i underkant av 500 000 innbyggere i 2014 til ca. 
600000 i 2030, noe som innebærer en
Figur 3.1.1.1 Geografisk opptaksområde for Akershus universitetssykehus
vekst på drøyt 20 prosent. 
i Akershus inkludert Rømskog kommune i Østfold, 2014–2030

I figurene 3.1.1.1 og 3.1.1.2 er befolkningsveksten brutt ned på geografiske
områder. Tabellen viser høy befolkningsvekst i alle områder, med unntak
av Rømskog kommune i Østfold. 
Størst er den forventede veksten på
Øvre og Nedre Romerike, fulgt av Follo
og bydelene i Oslo.
Fargekodingen på kartet til venstre på
figur 3.1.1.1 illustrerer innbyggertall
i kommunene i 2014. Fargekodingen
på kartet til høyre illustrerer relativ befolkningsvekst. Tabellen i midten viser
innbyggertall i 2014, forventet antall i
2030 og prosentvis vekst. 
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Befolkningstilbudet for somatikk er uten Nes kommune,
som på dette området tilhører opptaksområdet til Sykehuset
Innlandet HF (Sykehuset Innlandet). Fremskrivningene viser
at befolkningen i Nes kommune vil vokse med ca. 21 prosent
i perioden 201–30. For psykisk helsevern og rus, der Nes kommune også er en del av sykehusområdet, var antallet innbyggere 514 183 i 2014. For øvrig er det planlagt overføring av
Vestby kommune til opptaksområdet for sykehuset Østfold i
2017, med forbehold om tilstrekkelig kapasitet. 
De tre bydelene i Oslo som ligger innenfor opptaksområdet
for Akershus universitetssykehus; Grorud, Stovner og Alna,
er forventet å vokse med henholdsvis 19, 17 og 21 prosent i
perioden 2015–30.

3.1.2. Innvandring

3.1.3. Eldrebølge
Fremskrivninger vil alltid være beheftet med usikkerhet. Noen
utviklingstrekk er imidlertid ganske sikre: For eksempel vil
økningen i antall eldre skape større behov for sykehustjenester frem mot 2030. 
I SINTEFs fremskrivning av kapasitetsbehovet i Oslo og
Akershus sykehusområder (2014) legges tall fra Statistisk
sentralbyrå til grunn for den demografiske utviklingen. Befolkningsprognosen frem mot 2030 viser en vekst på 23 prosent
for hele Helse Sør-Øst, og en økning i antall eldre (70 år +) på
over 65 prosent. For befolkningen innenfor Akershus sykehusområde vil det tilsvarende kunne bli drøyt 50 prosent økning
for gruppen over 67 år, mens de yngre aldersgruppene til sammenligning vil øke med henholdsvis ca. 15 prosent (under 18
år) og 18,5 prosent (18 til 67 år) (figur 3.1.3.1).

Det forventes også økt tilflytting fra utlandet. Bosetting av
flyktninger vil kunne utgjøre en vesentlig del av denne, avhengig av hvor stor tilstrømmingen blir de neste årene. I tillegg
vil det være arbeidsinnvandring og annen grensekryssende
migrasjon. 
Tilflytting fra andre landsdeler kan også påvirke befolkningssammensetningen, men sannsynligvis i noe mindre grad. 
Forekomsten av ulike sykdommer varierer mellom etniske
grupper. I tillegg er det stor variasjon i sykdomsbilde og
behandlingsbehov på tvers av aldersgruppene. For å kunne
oppnå best mulig brukerkvalitet er det derfor viktig å tilby de
spesialisthelsetjenestene befolkningen i opptaksområdet har
størst behov for. 

Figur 3.1.1.2 Innbyggertall i
de ulike bydeler i Oslo i 2014
og forventet vekst til 2030
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Mange av de eldre pasientene
vil ha kroniske og sammensatte
tilstander.

2016

2017

2018

2019

2020

I forbindelse med Nasjonal helse- og sykehusplan er det beregnet at behovet for døgn- og dagbehandling vil øke med ca. 
60 prosent for gruppen over 65 år. 
Mange av de eldre pasientene vil ha kroniske og sammensatte
tilstander. Det forventes et særlig økende behov for tilbud
til pasienter med hjerte og karsykdom, demens, alderspsykiatriske tilstander og kreft. Kreftregisteret har fremskrevet
insidensutviklingen for kreft med utgangspunkt i forventet
befolkningsvekst og alderssammensetning. I Akershus sykehusområde vil antallet nye krefttilfeller øke med nesten  .
50 prosent fra om lag 3 000 i 2015 til 4 500 i 2030.
Innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling forventes ikke den samme veksten i aktivitet som følge av
den økende andelen eldre innbyggere. Her er det relative og
absolutte forbruket av spesialisthelsetjenester størst i aldersgruppen fra 20 til 50 år

3.1.4. Fremtidig behov for spesialisthelsetjenester
Den demografiske utviklingen vil ha avgjørende betydning for
behovet for spesialisthelsetjenester i opptaksområdet. Det er
ventet at befolkningsveksten i Akershus sykehusområde vil
føre til ca. 30–35 prosent økning i aktivitet, forutsatt at dagens
virksomhet og behov ikke endres (SINTEF, 2014). 
Ved fremskrivning av kapasitetsbehov må det dessuten tas
hensyn til driftsmessige omstillinger samt til forventet endring i virksomheten på grunn av medisinsk fagutvikling, nye
IKT- og e-helse-systemer, nye samarbeidsformer, livsstilsendringer og endret brukerrolle. I forbindelse med utviklingsplanen har det ikke vært nedsatt faggrupper for å ta stilling til
omstillingsfaktorer og endringsfaktorer. Fremskrivning som er
vist i kapittel 5 baserer seg på de forutsetninger som ble brukt
i SINTEFs beregninger (se vedlegg 5). 

3.2 Ressurser og kapasitet
Ved utvidelsen av opptaksområdet i 2011 fikk Akershus universitetssykehus lokal- og områdesykehusansvar for 160 000
nye innbyggere. 

2025

Figur 3.1.3.1
Befolkningsveksten i
Akershus sykehusområde
gruppert etter alder.
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For å møte forventet aktivitetsvekst innenfor somatikken, ble
akuttmottaket utvidet og nytt personell ansatt. Rekrutteringen
av nye fagfolk viste seg imidlertid å bli mer utfordrende enn
forutsatt. Sykehuset opplevde kapasitetsutfordringer med korridorpasienter og uønskede ventetider i akuttmottaket og på
timer i poliklinikk og bildeundersøkelser. 
Innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ble omstillingene gjennomført som en virksomhetsoverdragelse fra Oslo universitetssykehus. Her greide man i
større grad å tilpasse virksomheten til behovet i det utvidede
opptaksområdet.

3.2.1. Somatikk
Sengekapasitet
Da det nye sykehusbygget på Nordbyhagen sto ferdig i 2008,
hadde Akershus universitetssykehus 540 somatiske senger
ved lokaliteten på Nordbyhagen; 444 normerte og 96 tekniske. 
Sykehuset hadde dessuten 57 normerte senger ved lokaliteten
på Stensby. 
I 2011 ble det åpnet en ny sengefløy med 113 senger. I dag er
status at et lite antall pasientrom fortsatt ikke er tatt i bruk. 
Andre er blitt omdisponert til formål som barnemottak, PCIlaboratorium (percutan intervensjon), personalrom, arbeidsstasjoner og lager. 
I bygningen Nye Nord har et betydelig antall senger i pasienthotellet blitt omdisponert til bemannede senger for geriatri,
generell indremedisin, palliasjon og søvnutredninger. Totalt
åtte av 29 senger ved sengeposten til avdeling for generell
indremedisin og geriatri har gruppe 0-status og benyttes etter
dispensasjon fra Arbeidstilsynet. Sommeren 2016 skal det
gjennomføres ombygginger for å etablere gruppe 1-status i
alle rom der dette er nødvendig. I den forbindelse vil sengetallet bli redusert med en til to senger. På Ski sykehus blir
nå 20 av 40 fysiske senger leid ut til en interkommunal akutt
døgnenhet. Sengekapasiteten per januar 2016 er vist i tabell
3.2.1.1.
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Tabell 3.2.1.1 Sengekapasitet ved Akershus universitetssykehus i januar
2016

Figur 3.2.1.1 Månedlig utvikling i antall pasientovernattinger i korridor,
2010–2015.

ANTALL
Sengepir 1-4

434

Barnesenteret

50

Behandlingsbygg og NN

121

Sum normerte senger Nordbyhagen

605

Tekniske senger (Intensiv, PO, MO, Nyfødt, Føden)
Sum senger Nordbyhagen

Ski sengepost
Totalt

81
686

20
706

Utvidelsen av opptaksområdet i 2011 førte til at antall
korridorovernattinger i somatikken ble firedoblet; fra omlag  .
2 000 i 2010 til over 8 000 påfølgende år (figur 3.2.1.1). 
Korridorpasienter er uheldig av hensyn til så vel pasientsikkerhet og kvalitet, som av hensyn til arbeidsmiljø og
omdømme. Sykehuset gjennomførte en rekke tiltak for å
avhjelpe situasjonen. Fleksible senger ble gjort fagspesifikke,
deler av hotellet ble omgjort til bemannede senger, ensengsrom ble tatt i bruk som tosengsrom, og det ble iverksatt
tiltak for å bedre utnyttelsen av de første kommunale akutte
døgnplassene. 

Som en følge av det såkalte sengeoptimaliseringsprosjektet,
ble det i løpet av 2015 iverksatt en rekke driftsforbedrende
tiltak som skulle redusere antall innleggelser og liggetid
samtidig som det skulle bidra til bedret utnyttelse av sengekapasiteten på tvers av avdelinger og divisjoner/klinikker i
sykehuset. Så langt har tiltakene hatt størst effekt i medisinsk
divisjon, der antall korridorovernattinger ble redusert betydelig i alle avdelinger i løpet av høsten 2015 (figur 3.2.1.2).
3.2.1.2 Utvikling i antall korridorovernattinger per divisjon/klinikk
ved Akershus universitetssykehus gjennom 2015. Samlet antall
korridorpasienter i 2014 er også gjengitt.

I 2014 ble det inngått en avtale med Diakonhjemmet sykehus
om å ta imot 10 øyeblikkelig hjelp-innleggelser i døgnet fra
de tre bydelene i Groruddalen. Avtalen ga en avlastning som
tilsvarte 28–30 senger, noe som bidro til fall i antallet korridorpasienter fra 2013 til 2014.
Antall korridorovernattinger ved Akershus universitetssykehus
varierer fra måned til måned (figur 3.2.1.1). Svingningene
gjenspeiler en årstidsvariasjon i antall øyeblikkelig hjelpinnleggelser som gir størst sengebehov i vintermånedene. 
Virksomheten ved Akershus universitetssykehus er preget
av en særlig høy andel øyeblikkelig hjelp-innleggelser. Dette
gir større utslag i årstidsvariasjonen enn ved mange andre
sykehus (se for øvrig også punkt 3.3). Situasjonen var spesielt
utfordrende vinteren i 2015. 

Poliklinisk kapasitet
Økende tilstrømming av pasienter har, i kombinasjon med
omlegging av omsorgsnivå fra døgn til dag og poliklinikk, ført
til økende kapasitetsbehov i poliklinikkene. 
Det har vært arbeidet systematisk med å øke tilgjengeligheten,
redusere ventetid, antall fristbrudd og antall pasienter som
venter på time. Blant annet ble det etablert en dagenhet for
fordøyelse høsten 2015.

Korridorpasienter er uheldig av
hensyn til så vel pasientsikkerhet
og kvalitet, som av hensyn til
arbeidsmiljø og omdømme.
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Resultatene har ikke uteblitt. Antall ventende falt fra vel  .
21 000 høsten 2013 til 15 100 høsten 2015. Det gjennomsnittlige antallet avviklede pasienter i poliklinikkene økte fra 2 621
per måned i 2013 til 3 461 i 2015. Arbeidet fortsetter blant
annet med etablering av en nevrologisk dagenhet.

Figur 3.2.1.3 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pr måned 2013–2015

Tabell 3.2.1.3 Operasjonsaktivitet ved Akershus universitetssykehus
ANTALL
STUER I
DRIFT PER
UKE

NORDBYHAGEN

NORDBYHAGEN

SKI

Øyeblikkelig
hjelp

60

90 %

10 %

0

Elektive
inngrep

94

33 %

47 %

20 %

AKTIVITETER

Bildediagnostisk kapasitet
Etter innflyttingen i nytt sykehus har antallet henvisninger
til bildediagnostiske undersøkelser vokst betydelig, uten at
den faktiske kapasiteten har blitt økt tilsvarende. Dette har
medført økte ventetider både for time til og beskrivelse av
undersøkelser. 
Bildediagnostisk avdeling startet høsten 2015 flere prosjekter
som skal bedre kapasitetsutnyttelse og tilgjengelighet, slik at
inneliggende og polikliniske pasienter får sine undersøkelser
og svar til rett tid. Prosjektene har resultert i kontroll med
ventelistene, samt at ventetidene er på vei ned. Det er startet
rekruttering av personell for å øke utnyttelsen av eksisterende
CT- og MR-park. Ved årsskiftet ble det iverksatt vaktordninger
som sikrer døgntilbud om MR-diagnostikk som øyeblikkelig
hjelp. 

DAGKIRURGISK SENTER

På dagkirurgisk senter Ski er det identifisert et potensiale for å
øke aktiviteten ytterligere. Operasjonsstuene på Nordbyhagen
er derimot tilnærmet optimalt utnyttet på dagtid. Det er ledig
stuekapasitet på kveld, natt og helg (se rapport fra prosjektet
«Operasjonsstue for alle»). Aktivitetsvekst innen de operative
fag har ført til at Akershus universitetssykehus i dag har for
lav dekningsgrad for elektive kirurgiske inngrep. Ventetiden
er uønsket lang for pasienter som har behov for øyeblikkelig
hjelp-inngrep. To operasjonsstuer ved sentraloperasjon holdes i beredskap for akutte inngrep som aneurismer, halsblødninger, katastrofekeisersnitt og lignende. 
Sterilforsyningen som steriliserer instrumenter og utstyr til
kirurgisk virksomhet og andre sterile prosedyrer på Nordbyhagen, har marginal kapasitet i forholdt til dagens aktivitetsnivå. 
Dagkirurgisk senter på Ski steriliserer egne instrumenter. 

Fødekapasitet
Føde og barselavdelingen har de siste årene hatt i overkant av
5000 fødsler, med stor variasjon i aktivitet gjennom året. 

Operasjonskapasitet
Den operative virksomheten ved Akershus universitetssykehus er fordelt mellom sentraloperasjon og dagkirurgisk senter
på Nordbyhagen og Ski (tabell 3.2.1.2). 
Tabell 3.2.1.2 Oversikt over operasjonskapasiteten ved Akershus
universitetssykehus

INFRASTRUKTUR

SENTRALOPERASJON

SENTRALOPERASJON

Etter at det kom krav om differensiert fødetilbud, ble det etablert en lavrisikoenhet i 2011. De siste årene har omtrent 1000
av fødslene foregått der. Det foreligger et potensiale for å øke
kapasiteten ved begge seksjoner.

Kapasitet for akuttbehandling og overvåkning
DAGKIRURGISK SENTER

NORDBYHAGEN

NORDBYHAGEN

SKI

Antall operasjonsstuer

14

8

4

Antall postoperative plasser

26

-

-

Antall overvåkningsplasser

-

21

8

Antall hvile-/venteplasser

-

20

8

Operasjonsaktiviteten er fordelt mellom de tre enhetene som
vist i tabell 3.2.1.3.

Akershus universitetssykehus har ett av landets travleste
akuttmottak. Utvidelsen av opptaksområdet i 2011 gjorde det
nødvendig å gjennomføre arealutvidelse og driftstilpasninger.
Akuttmottaket var ferdig utvidet i desember 2013, med ny
ambulansehall, triagehall og oppgraderte venterom. Det ble
dessuten innført nytt triage-system for hastegradsvurdering,
iverksatt systematisk trening av team som håndterer kritisk
syke pasienter og organisert fast track-sløyfer for å redusere
oppholdstiden i akuttmottaket ved hjerneslag, hoftebrudd
og brystsmerter. Omlegging av driften har resultert i bedret
logistikk, håndtering av pasientstrømmer, forløp for øyeblikkelig hjelp og kapasitetsutnyttelse.
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Det er viktig å sikre fleksibilitet og
Figur 3.2.1.4 Gjennomsnittlig antall ankomster i akuttmottaket per
ukedag i 2014 og 2015.

riktig dimensjonering av tilbudet
til den kritisk syke pasienten.

Egendekningsgrad innenfor Akershus sykehusområde
Egendekningsgraden er den andelen av pasientene i opptaksområdet som behandles ved Akershus universitetssykehus. 
Det er viktig å sikre fleksibilitet og riktig dimensjonering av
tilbudet til den kritisk syke pasienten. Det arbeides med å
styrke samarbeidet på tvers av enhetene for å sikre best mulig
pasientbehandling og optimal utnyttelse av sykehusets ressurser (Sluttrapport fra arbeidsgruppe 2 i sengeoptimaliseringsprosjektet). 
Ved Akershus universitetssykehus ivaretas kritisk syke pasienter ved intensivavdeling og postoperativ avdeling, samt
ved ulike overvåkningsenheter (tabell 3.2.1.4). I tillegg finnes
det intermediærsenger til barn. En intermediæravdeling for
voksne kirurgiske pasienter ble stengt i 2011 av økonomiske
årsaker. I en rapport om intensivkapasiteten i Helse Sør-Øst
(2014) ble det stilt krav om at alle sykehus skal ha intermediærsenger. Ved Akershus universitetssykehus ivaretas nå dette
av medisinsk overvåkning, der også kirurgiske pasienter kan
få plass ved behov. Som ledd i kapasitetsprosjektet, undersøkes muligheten for å øke kapasiteten på medisinsk overvåkning med seks intermediærsenger (Behandlet i sykehusledelsen 16.02.16). 
Tabell 3.2.1.4 Overvåkningsenheter i 2014
BRUKSOMRÅDE

ANTALL SENGER I 2014

Intensiv

10

Medisinsk overvåkning

10

Postoperativ

21

Postoperativ

6

Hjerteovervåkning

11

Nevrologisk overvåkning

4

Nyfødt

23

Intermediær barn og ungdom

4

Sum

89

Behovet for intensivsenger har blitt redusert de siste årene
som følge av et mer differensiert behandlingstilbud til kritisk
syke pasienter. 
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Solide fagmiljøer, god bygningsmasse og status som universitetssykehus til tross; Akershus universitetssykehus er det
av områdesykehusene i Helse Sør-Øst som har lavest egendekningsgrad innen den somatiske delen av virksomheten. 
Befolkningen i Akershus sykehusområde får bare 71 prosent
av somatiske døgnopphold og 54 prosent av somatiske dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner ved sykehuset. 
Pasientstrømmen ut av sykehusområdet er atskillig større enn
det som kan tilskrives regionale og nasjonale funksjoner, og
er betydelig større enn strømmene fra sykehusområder det er
naturlig å sammenlikne seg med; som Sørlandet og Telemark/
Vestfold. 
«Lekkasjen» av aktivitet ut av sykehusområdet er større innen
den kirurgiske enn den medisinske delen av virksomheten, og
er dessuten større innen elektiv enn akutt virksomhet (figur
3.2.1.5). 
Figur 3.2.1.5 Andelen pasienter fra Akershus sykehusområde som får sin
behandling ved Akershus universitetssykehus (Ahus), Oslo universitetssykehus (OUS), Diakonhjemmet sykehus (DS), Lovisenberg diakonale
sykehus (LDS) og andre sykehus.

Akershus universitetssykehus har ubalanse mellom akutt
lokalsykehusvirksomhet og elektive (planlagte) områdefunksjoner. Med områdefunksjoner menes funksjoner som er så
vidt spesialiserte eller knyttet til så små fagområder at de bare
utføres ved ett av sykehusene i sykehusområder med flere
sykehus. 

En økning innen spesialisert, elektiv (planlagt) virksomhet vil
være gunstig for så vel behandlingsmessig kvalitet og universitetsfunksjoner som for rekruttering og omdømme. Det
vil dermed bli mulig å etablere gode pasientforløp og oppbygging av spissfunksjoner på flere områder. Mer avansert,
elektiv virksomhet vil dessuten gi positive økonomiske og
driftsmessige effekter.
Det arbeides systematisk med å styrke utvalgte områdefunksjoner i sykehuset. De elektive tilbudene ved ortopedisk
klinikk markedsføres aktivt mot befolkning og primærleger i
opptaksområdet, et nytt PCI-laboratorium tok imot de første
elektive hjertepasientene i november 2015 og nevrologisk
avdeling har styrket områdesykehustilbudet til epilepsipasientene for å hente tilbake pasienter fra Spesialistsykehuset for
epilepsi.

3.2.2. Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling

Desentralisert psykisk helsevern
Akershus universitetssykehus driver fire DPS-er; Groruddalen,
Follo, Nedre Romerike og Øvre Romerike. DPS-ene har noe
ulik profil, som følge av ulikheter knyttet til historikk og utbyggingstakt. 
Etter utvidelsen av sykehusområdet i 2011, ble det startet
en prosess med å utforme DPS-ene som likeverdige tilbud. 
Bruken av tilbudene varierer mellom DPS-områdene. Groruddalen DPS har høyest aktivitet i forhold til innbyggertallet.
Døgntilbudet ved DPS omfatter allmennpsykiatriske senger,
korttidssenger og brukerstyrte senger; totalt 108 senger. I
2015 var det omkring 25 000 liggedøgn i DPS (tabell 3.2.2.1). 
Den polikliniske aktiviteten har hatt en økning de siste årene,
med ca. 120 000 konsultasjoner i 2015. 
Tabell 3.2.2.1 Aktivitet ved DPS i 2014 og 2015

Det er en økende andel av befolkningen som opplever psykiske problemer. Særlig gjelder dette unge og personer med
innvandrerbakgrunn. 
Behandling av mennesker med psykiske lidelser og rusavhengighet tilbys desentralisert ved de distrikspsykiatriske sentrene (DPS), samt på sykehuset. De siste årene har Akershus
universitetssykehus dreid over fra hovedsakelig sykehusbasert
behandling til desentraliserte tilbud, samt fra døgn til dag, polikliniske og ambulerende tilbud. Denne utviklingen er i tråd
med føringene i nasjonal helse- og sykehusplan og utviklingen
nasjonalt. På landbasis har antall polikliniske konsultasjoner
for voksne doblet seg i løpet av en 15-årsperiode, samtidig
som antall oppholdsdøgn har gått ned. 
Mens befolkningens vanlige behov på spesialisthelsetjenestenivå skal dekkes gjennom DPS-ene, er sykehusets oppgave å
ivareta sjeldne eller særlig kompliserte tilstander. Det er derfor
et mål å videreutvikle DPS-ene samtidig som sykehusfunksjonene blir samlet på Nordbyhagen. Det er dessuten nødvendig
å øke aktiviteten innen arenafleksible tilbud og ambulant behandling, for å møte pasientenes ulike behov. «Med fremtidig
innføring av pakkeforløp for psykisk helsevern, vil det bli stort
behov for koordinering mellom avdelinger, sykehus og ulike
behandlingsnivåer».

En økning innen spesialisert,
elektiv (planlagt) virksomhet
vil være gunstig for så vel
behandlingsmessig kvalitet og
universitetsfunksjoner som for
rekruttering og omdømme.

REALISERT
2014

FAKTOR

DPS

REALISERT
2015

Utskrevne

         1 337

         1 161

Liggedøgn

       29 489

       24 898

Polikliniske konsultasjoner

     114 972

     120 568

Den årlige økningen i poliklinisk aktivitet har vært større enn
befolkningsveksten (tabell 3.2.2.2).
Tabell 3.2.2.2 Polikliniske konsultasjoner i desentralisert psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
POLITIKNISKE KONSULTASJONER I DESENTRALISERTE PHV OG TSB

DPS

2012

2013

2014

2015

104 917

108 106

114 972

120 568

3,0 %

6,4 %

4,9 %

82 134

83 395

86 142

11,1 %

1,5 %

3,3 %

23 900

23 673

24 762

5,5 %

-0,9 %

4,6 %

Endring i prosent
BUP

73 923

Endring i prosent
TSB
Endring i prosent

22 660

Med nedtrapping av institusjonaliserte tilbud har kommunene
dessuten fått flere pasienter med alvorlige psykiske problemer
å ta seg av. Det er store forskjeller i de kommunale tilbudene
både når det gjelder omfang og organisering. Dette har ført
til at en del pasienter med mindre omfattende problemer ikke
får tilstrekkelig oppmerksomhet. Det er derfor behov for bedre
samhandling med kommunene om tilbudet. 
Videre er det behov for bedre koordinering mellom DPS-ene
og sykehuset, fordi mange pasienter behandles begge steder. 
Særlig er det behov for en god organisering av akuttilbudet,
der DPS-ene bør ha funksjonen som kontaktpunkt for henvendelser fra primærhelsetjenesten. Nasjonal helse- og sykehus-
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plan understreker behovet for å styrke samhandlingen på alle
nivåer, for å nå målet om størst mulig desentralisering av
tjenestene.

telse. Dessuten holder voksenhabiliteringen til i lokaler som er
i meget dårlig forfatning. Det ble derfor satt i gang et idéfaseprosjekt for nytt bygg for psykisk helsevern på Nordbyhagen. 

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

I idéfaseprosjektet ble det lagt vekt på hvilke kliniske funksjoner som bør lokaliseres til sykehusets nærområde. I Nasjonal
helse- og sykehusplan angis det at sykehus skal ivareta sjeldne
eller særlig kompliserte tilstander. Sikkerhetspsykiatri, lukkede
akuttavdelinger, særlig alvorlige spiseforstyrrelser, alvorlig
alderspsykiatri og alvorlige personlighetsforstyrrelser er nevnt
som eksempler på slike sykehusfunksjoner. Også av sikkerhetsmessige hensyn er det behov for å samle sykehusbasert
psykisk helsevern på Nordbyhagen.

2014 hadde Akershus universitetssykehus totalt 68 sengeplasser til tverrfaglig spesialisert rusbehandling. I tillegg kjøpes
det plasser fra private institusjoner. 
I likhet med de fleste andre helseforetak i regionen, er egendekningsgraden for dette tilbudet svært lav. Hele 70 prosent
av liggedøgnene innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling
er i de private institusjonene. 
For å møte kapasitetsutfordringen innen dette området, har
tilbudet de siste tre årene blitt utvidet med 29 nye døgnplasser, i tillegg til tre avrusningsenheter og fire desentraliserte
ruspoliklinikker. De to nye behandlingsenhetene ble etablert
som ledd i en større omstilling av tilbudet i divisjon psykisk
helsevern. En DPS-døgninstitusjon med 18 døgnplasser ble
omgjort til en generell rusbehandlingsenhet. Videre ble en av
døgnpostene ved Follo DPS brukt til å etablere en enhet for
pasienter med rusavhengighet og psykisk lidelse. Gjennom
dette er egendekningsgraden innen rusbehandling økt. Likevel
er det fortsatt aktuelt å bruke spesialiserte rusbehandlingstilbud ved Sykehuset Innlandet (blant annet tilbud til gravide
rusmiddelmisbrukere) og et variert tilbud i private rusbehandlingsinstitusjoner som har driftsavtale med Helse Sør-Øst.

Barn og unges psykiske helsevern

I likhet med de fleste andre helseforetak i regionen, er muligheten for å øke egendekningsgraden for det døgnbaserte rusbehandlingstilbudet begrenset av den store andelen kjøpte plasser. 
Det er dermed vanskelig å innfri forventningene om gode og
sammenhengende behandlingsforløp, der samhandling mellom
kommune, poliklinikk og døgninstitusjoner er en forutsetning.

Fremtidige kapasitetsutfordringer knyttet til befolkningsveksten planlegges dekket gjennom videreutvikling av polikliniske
og ambulante tilbud, samt utvidet samarbeid med kommunene. Det vil dermed sannsynligvis ikke bli behov for flere
døgnplasser de nærmeste årene.

Tilbudet til barn og unge med psykiske lidelser består av to
døgnenheter og fem poliklinikker, samt ambulant virksomhet. 
Den ene døgnenheten har 14 akutte døgnplasser, og er lokalisert på Nordbyhagen. Den andre er Bråten behandlingshjem,
der det er 8 døgnplasser og 8 heldagsplasser for ungdom med
behov for behandling over lengre tid. Barn under 12 år med
behov for døgnoppfølging henvises til en privat institusjon. 
I enkelte områder har det vært mer eller mindre systematiske
samarbeidstiltak mellom sykehuset og skolehelsetjenesten. 
Erfaringen med dette viser at terskelen for å henvende seg til
hjelpeapparatet blir lavere enn før, slik at det er mulig å igangsette tiltak på et tidlig stadium.

Sykehusbasert psykisk helsevern

3.3 Behov for samarbeid på tvers
3.3.1. Økende spesialisering og oppstykkede pasientforløp

I 2014 hadde Akershus universitetssykehus 128 døgnsenger
til sykehusbasert psykisk helsevern. Hovedutfordringen for
denne delen av virksomheten er begrenset kapasitet på Nordbyhagen, samt at en del pasientbehandling foregår i til dels
dårlige bygninger. 

Gjennom de siste tiårene har en hurtig økende kunnskapsmengde gitt behov for fagfolk med spesifikke kunnskaper og
prosedyreferdigheter. I kjølvannet av dette har det vokst fram
en rekke nye helseprofesjoner, medisinske spesialiteter og
grenspesialiteter. 

Dette medfører at pasienttilbudene er spredt på andre lokaliteter eller dekket gjennom kjøp av plasser. Siden 2011 har
Akershus universitetssykehus kjøpt døgnplasser for psykosebehandling og sikkerhetspsykiatri fra Oslo universitetssykehus, samt for andre døgntilbud. Dette gjelder blant annet
tilbud til pasienter med spiseforstyrrelser, unge voksne med
psykoser og psykisk utviklingshemmede med psykoser. Antall
kjøpte døgnsenger er ca. 26. 

Medisinsk og helsefaglig breddekunnskap har måttet vike for
spisskompetanse. Stadig flere avdelinger i sykehuset er involvert i utredning og behandling av den enkelte pasient. 

Ved planleggingen av utvidet kapasitet i forbindelse med endring i opptaksområdet i 2011, ble det tidlig klart at Akershus
universitetssykehus ikke kunne etablere en tilfredsstillende løsning for psykosebehandling, sikkerhetspsykiatri og alderspsykiatri. Kjøp av eksterne plasser for disse behandlingstilbudene
er lite kostnadseffektivt, og vanskeliggjør god kapasitetsutnyt-
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Økende grad av kirurgisk spesialisering har ført til at stadig
flere elektive inngrep har blitt sentralisert. Strålebehandling for
pasienter fra Akershus sykehusområde foregår ved Oslo universitetssykehus. Sentralisering av oppgaver fører til at pasientforløp går på tvers av helseforetakene og gir oppstykkede forløp. 
En annen årsak til oppstykkede forløp er avlastningsavtalene
med Diakonhjemmet og Kongsvinger sykehus. Pasienter fra
Groruddalen og Øvre Romerike kan bli innlagt ved henholdsvis Diakonhjemmet og Kongsvinger sykehus ved behov for
øyeblikkelig hjelp. Påfølgende polikliniske konsultasjoner og

Pasientene har dermed behov for
innleggelser for de samme pasientene vil imidlertid ikke nødvendigvis foregå ved samme sykehus. Helseforetakene har
separate journalsystemer, kommunikasjonen foregår gjennom
epikriser og vekslingene mellom foretakene fungerer dessverre ikke alltid tilfredsstillende. 
Antall pasienter med sammensatte tilstander øker; både
som følge av eldrebølgen og som fordi mange pasienter med
psykiske lidelser og/eller rusproblemer har somatiske tilstander og vice versa. Pasientene har dermed behov for sammensatt oppfølging, noe som nødvendiggjør samarbeid mellom
spesialavdelinger. Likevel foregår det meste av samarbeidet
innenfor spesialisthelsetjenesten ved at pasienten henvises
fra den ene spesialavdelingen til den andre, og fra det ene
sykehusnivået til det andre. Dagens organisering av behandlingstilbudet ivaretar dermed ikke koordineringsbehovet på en
tilfredsstillende måte.
Pasientforløpene omfatter også primærhelsetjenesten. Det
ligger et stort potensiale i å styrke og utvikle samhandlingen på
tvers av de to omsorgsnivåene, ikke minst når det gjelder å tilrettelegge for behandling på riktig omsorgsnivå. Samhandlingen
mellom Akershus universitetssykehus og kommunene spenner
over en lang rekke områder og aktiviteter, fra samarbeid om innleggelse og utskrivning til forebygging og mestring, fra svangerskap og fødsel til samarbeid om pasienter i den palliative fasen. 
Samhandlingen foregår mellom ulike fagfolk og profesjoner. 
IKT utgjør et stadig større element, også i den direkte samhandlingen med pasienter og pårørende. Det er en stadig
større gruppe med mennesker med innvandrerbakgrunn i
opptaksområdet, noe som krever en spesiell innsats knyttet til
særlige utfordringer i denne delen av befolkningen.

3.3.2. Nye samarbeidsformer har vokst frem
Multidisiplinære team
Nasjonale retningslinjer for behandling av ulike kreftformer
forutsetter at et multidisiplinært team bestående av leger fra
ulike spesialiteter skal samarbeide tett om å diagnostisere,
gjøre behandlingsvalg og behandle kreft. 
Ved Akershus universitetssykehus finnes velfungerende multidisiplinære team for alle større kreftformer. Teamene møtes
en eller flere ganger i uken for å gjøre beslutninger knyttet til
enkeltpasienter. 

sammensatt oppfølging, noe som
nødvendiggjør samarbeid mellom
spesialavdelinger.
Pakkeforløpene gjør det mulig å overvåke forløpstidene systematisk. De er derfor nyttige som styringsverktøy både for sykehuset
og helsemyndighetene. Ved Akershus universitetssykehus er
samtlige forløp vellykket implementert. Sykehuset har høy frekvens når det gjelder å inkludere pasientene i «pakkeforløpene». 

Tematisk organisering av virksomhet
Ved Akershus universitetssykehus er all somatisk virksomhet
for barn og ungdom under 18 år samlet i barne- og ungdomsklinikken. Dette gjelder også innleggelser for kirurgiske
diagnoser. 
Klinikken har kompetanse innen de fleste sub-spesialiteter i
barnemedisin. Ungdomsmedisin er et strategisk satsningsområde, forankret i strategisk utviklingsplan 2012–2016. 
Prosjektets overordnede mål er å utvikle gode overgangsmodeller mellom barn-, ungdom- og voksenmedisin, gjennom
kliniske behandlingsforløp innen utvalgte diagnosegrupper. 
Barne- og ungdomsklinikken holder til i egen fløy av sykehuset, der lokaler og fasiliteter er spesielt tilpasset barn og
unge. Modellen ivaretar et helhetsperspektiv, der avdeling for
barnehabilitering og avdeling for barn og unges psykiske helse
har en vesentlig plass. 
I 2008 ble tilbudet til pasienter med plager i relasjon til
bekkenbunnen og organer i bekkenet samlet i et virtuelt
bekkensenter. Virksomheten er basert på et koordinert
tverrfaglig samarbeid mellom ulike spesialiteter og
yrkesgrupper om utredning og behandling av pasientene. 
Fra årsskiftet 2015/2016 ble det etablert en enhet for langtidsmonitorering av pasienter med anfallsproblematikk og epilepsi, som samler kliniske nevrofysiologer, barneleger, psykiatere
og nevrologer (epileptologer), samt også involverer tverrfaglig
oppfølging med nevropsykolog, sosionom og sykepleier. 

3.4 Forskning, innovasjon og utdanning
3.4.1. Forskning og innovasjon

Pakkeforløp

Forskningsaktivitet og ressursbruk

I løpet av 2015 ble det innført til sammen 28 såkalte «pakkeforløp for kreft». «Pakkeforløpene» skal sikre pasientene
standardiserte, godt organiserte, og forutsigbare behandlingsforløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse
i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. Forløpskoordinatorer planlegger forløpet i henhold til nasjonale
retningslinjer, setter opp timer og er sykehusets kontaktperson mot pasient og fastlege. 

Etter at sykehuset fikk formell status som universitetssykehus i
2001, har Akershus universitetssykehus arbeidet målrettet for å
styrke seg forskningsmessig. Innsatsen har gitt resultater. 
I løpet av de siste ti årene er det etablert 19 formaliserte forskningsgrupper. Enkelte av disse har utmerket seg nasjonalt og
internasjonalt. Om lag 200 årsverk er knyttet til forskningsaktivitet. Mange arbeider i delte stillinger, så antallet personer involvert i forskning er ca. 370. Om lag halvparten av stillingene
er eksternfinansierte. 
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Tabell 3.4.1.1 Divisjonsvis fordeling av antall årsverk til forskning
og utvikling i 2014
Ansettelsesforhold

DDT

PSYK

KIR ORT MED KK

Figur 3.4.1.2 Utvikling i antall publikasjoner 2011–2014
250

BUK HØKH FA

Totalt

200

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS
Internt
finansiert
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23,6

Antall ansatte

35
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4,1 3,4 26,6 2,0

3,7

5,6 9,6

46

22

4

12

10

15

1,3

7,0

0,3 1,5 29,0 4,9

5,3

14,1

-

2

13

10

11

27

-

13,0

30,6

4,4 4,9 55,6 6,9

9,0

90,3

100

1

14 103

4

43

261
63,4
111

Antall ansatte
Eksternt
finansiert
Antall ansatte
Totalt

1,2

0,4

6

2

12

6

23

4

2

0,2

-

0,6

-

4,1

-

0,2

1

-

3

-

7

-

1

6,2 3,2 16,7 1,9

1,4

1,4

0,4
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UNIVERSITETET I OSLO
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150

1,4 9,5
4

10

1,4 0,3
3
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37,0
69
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DDT: Divisjon for diagnostikk og teknologi, PSYK: Divisjon for psykisk
helsevern, KIR: Kirurgisk divisjon, ORT: Ortopedisk klinikk, MED: Medisinsk divisjon, KK: Kvinneklinikken, BUK: Barne- og ungdomsklinikken,
HØKH: Avdeling for helsetjenesteforskning, FA: Forskningsstøtte og
administrasjon.

Det har også vært en stigende produksjon av publikasjoner
og doktorgrader. I 2015 ble det avholdt 17 disputaser. Antallet
ansatte fra Akershus universitetssykehus/Campus Ahus (UiO)
som er tatt opp på doktorgradsprogrammet ved medisinsk
fakultet, Universitetet i Oslo, er om lag 100.
Figur 3.4.1.1 Utvikling i antall doktorgrader 2008–2015

Akershus universitetssykehus hadde god uttelling fra eksterne
finansieringskilder i 2015. Til sammen 14 prosjekter fikk tildelt
midler fra Helse Sør-Øst. Dette gir en innvilgelsesprosent på
27. Samlet mottok Akershus universitetssykehus 12 prosent
av de utdelte Helse Sør-Øst-midlene, mot 4 prosent i 2014. 
I tillegg mottok fem nye prosjekter finansiering fra Kreftforeningen, fire fra Norges Forskningsråd og ett mottok midler fra
Ekstrastiftelsen. Flere prosjekter har dessuten mottatt mindre
tildelinger fra Sophies Minde, og diverse andre legater og fond. 
Akershus universitetssykehus tildeler årlig interne forskningsmidler basert på ekstern fagfellevurdering. Det er tildelt totalt 6
millioner til 38 prosjekter gjeldende for budsjettåret 2016. 

Strategisk satsing
Antallet industri- og egeninitierte kliniske studier har økt som
følge av strategisk satsing. Per november 2015 var 11 kliniske
studier med Akershus universitetssykehus som forskningsansvarlig institusjon, publisert på helsenorge.no. Sykehuset er
medlem av NorCrin-samarbeidet, og har nestleder i nettverkskomitéen.
Avdeling for helsetjenesteforskning har sammen med
forskningsstøtte fellesfunksjoner dessuten vært vesentlige bidragsytere for å få frem ledende miljøer. Avdeling for
helsetjenesteforskning er for øvrig koordinerende miljø for et
nasjonalt nettverk innen helsetjenesteforskning.
I tråd med anbefaling fra Norges forskningsråd har aktiviteten blitt organisert i formaliserte forskningsgrupper. Denne
strategien har vært nødvendig for å utvikle og beholde høyt
kompetitive miljøer på nasjonalt og internasjonalt nivå. 
Forskningslaboratoriet Epigen som er en fellesressurs, utgjør
sykehusets molekylærbiologiske fundament. Videre progresjon innen forskning og utvikling er avhengig av satsing på en
del sentrale funksjoner, blant annet på laboratoriesiden. 

Antallet publikasjoner i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter har de siste årene ligget mellom 220 og 250, og
utgjorde i 2014 til sammen 238 (figur 3.4.1.2). Tallene for 2015
er ikke tilgjengelig før i april 2016. Parallelt øker antall innmeldte DOFI og patenteringer.
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Bildediagnostikk er også en nøkkelfaktor for forskning og utvikling innen flere fagområder. Denne tjenesten har ikke vært
godt nok tilpasset aktuelle forskningsområder. Dermed har
bildediagnostikk kun i liten grad vært benyttet til forskningsformål. Anskaffelse av flere MR-maskiner og PET-CT skanner
kan bidra til økt aktivitet fremover.

Innovasjon

Utdanning for å sikre sykehusets behov for kompetanse

Helse og omsorg 21-rapporten (HO21) påpekte at det er et
stort uutnyttet innovasjonspotensial i helsesektoren. 

Utdanningsaktiviteten ved sykehuset skal også bidra til at
sykehuset til en hver tid har den kompetanse som et moderne
universitetssykehus behøver.

Som en stor universitetsbasert biomedisinsk institusjon, bør
Akershus universitetssykehus gripe fatt i dette perspektivet og
fremme innovasjon både gjennom prioritering i linjen, og ved
interne strategiske utlysningsprosesser. Kontakt med sentrale
innovasjonsaktører vil også være viktig.
Akershus universitetssykehus inngikk i januar 2015 avtale om
anskaffelse av det web-baserte verktøyet Induct. Dette er et
lavterskel innovasjonssystem for mottak og prosessering av
ideer og prosjekter, til forbedring av eksisterende eller etablering av nye prosesser, tjenester og produkter i foretaket. Den
nettbaserte løsningen skal forenkle samarbeidet om ideer og
prosjekter innad i egen organisasjon og med andre helseforetak, kommunehelsetjeneste og andre eksterne samarbeidspartnere. Induct-løsningen ble i løpet av året pilotert i
forskningssenteret (idépoliklinikken) og på barne- og ungdomsklinikken. I hovedsak var erfaringene positive. Basert på
erfaringer fra piloten blir det nå utarbeidet en plan for hvordan
systemet skal brukes videre i sykehuset.

3.4.2. Utdanning
Utdanningsaktivitet ved sykehuset
Utdanning er en lovpålagt oppgave som omfatter både
grunn-, videre- og etterutdanning. Som universitetssykehus
har Akershus universitetssykehus et særskilt ansvar for å bidra
til at det utdannes helsearbeidere som kan fylle samfunnets
fremtidige behov. 
Det drives omfattende grunn-, videre- og etterutdanningsvirksomhet av en rekke typer helsepersonell ved Akershus
universitetssykehus. I 2015 hadde sykehuset:
• Undervisning av 670 medisinerstudenter fra Universitetet
i Oslo
• 66 turnusleger og 425 stillinger for leger i
spesialistutdanning. 
• Ca. 950 helsefaglige studenter i grunn- og videreutdanning
i praksis innen sykepleie, vernepleie, sosialt arbeid,
radiografi, ergoterapi, fysioterapi, bioingeniørutdanning og
barnevern. 
• 7 turnusplasser for fysioterapeuter. 
• 43 sykepleiere i utdanningsstilling for videreutdanning
innen somatiske fag, hvorav 21 ble ferdige med sin
utdanning i løpet av 2015
• 13 ansatte lærlinger, hvorav 7 ble ferdig utdannet. I tillegg
praksisplasser for lærlinger ansatt i kommunene og for
elever fra videregående skole. 
Akershus universitetssykehus har et nyopprettet utdanningsutvalg som er rådgivende organ for direktøren i utdanningsspørsmål. Utdanningsutvalget har fått mandat til å utarbeide
forslag til sykhusets første utdanningsstrategi.

Medarbeiderne og deres kompetanse er sykehusets viktigste
ressurs. Akershus universitetssykehus hadde i 2015 om lag
9 100 ansatte, fordelt på 6 600 månedsverk. 25 prosent av
medarbeiderne jobber deltid.
I forbindelse med Nasjonal helse- og sykehusplan ble det utarbeidet en rapport om bemanningsbehov i spesialisthelsetjenesten mot 2040 (SSB, 2015). I denne ble det konkludert med
at Akershus er det av sykehusområdene som kan forvente den
sterkeste relative veksten i bemanningsbehov mot 2040; en
vekst på hele 54 prosent. 
Selv om det i øyeblikket utdannes tilstrekkelig mange helsearbeidere innenfor de fleste kategorier, har flere utredninger
konkludert med at eldrebølge i kombinasjon med små årskull
i yrkesaktiv alder kommer til å skape et misforhold mellom tilgang på og etterspørsel etter helsearbeidere. De siste årene har
underskudd på grupper som intensiv- og operasjonssykepleiere
vist hvor sårbar sykehusdriften er for mangel på nøkkelkompetanse. Tilgangen på helsepersonell generelt, og helsepersonell
med riktig kompetanse spesielt, kommer til å bli en kritisk
faktor for Akershus universitetssykehus i årene som kommer. 
I Meld. St. 13 (2011–2012) Utdanning for velferd. Samspill i
praksis ble det lagt vekt på at helsepersonell må jobbe tverrprofesjonelt og med kompetanse til å behandle pasienter med
sammensatte behov. Dette er utfordringer som helseforetakets personell står overfor allerede nå, og som vil øke i tiden
fremover. Det er derfor nødvendig å ha en foretaksovergripende plan som viser retningen for kompetanseutviklingen på
Akershus universitetssykehus frem mot 2030.
I tillegg til tradisjonelt helsepersonell vil sykehuset ha et
økende behov for kompetanse innen fag som IKT, biologi,
bioinformatikk, matematikk og fysikk for å møte den biomedisinske utviklingen. Innen disse gruppene vil sykehuset måtte
konkurrere med det private næringslivet. Arbeidsforhold og
faglige utviklingsmuligheter i sykehuset vil være avgjørende
for at sykehuset skal evne å tiltrekke seg og beholde nødvendige personellressurser. 
Det gis et kontinuerlig tilbud om intern lederopplæring. Arbeidet med lederopplæring og lederutvikling skal være konkret
innrettet rundt forbedringsprosesser og virksomhetsstyring. 
Programmene som gjennomføres i organisasjonen har to
utgangspunkter:
• Individuelle programmer, der utvikling og styrking av den
enkelte leder, og samhandling mellom ledere står sentralt.
• Utvikling av ledergrupper og samspill mellom ledergrupper i organisasjonen. 
Lederopplæringen bør dessuten ha en faglig profil rettet mot utfordringer og særtrekk ved det å lede en enhet i helsetjenesten.
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4 Plan for virksomhetsmessig utvikling
frem mot 2030
Utviklingsplanen tar sikte på å møte de mest sentrale utfordringene  .
for Akershus universitetssykehus innenfor planperioden. 
Disse er illustrert i figur 4.1. For å sikre kontinuerlig utvikling
av Akershus universitetssykehus skisseres tiltak på kort
(2016–2019) til lang sikt (2020–2030). Det angis også
hvordan tiltakene er forankret i organisasjonen. 

Figur 4.1 Målbildet 2030

Gode pasientforløp

Økt kvalitet og
kapasitetsutnyttelse

Styrket kvalitet og
pasientsikkerhet

Pasientens
helsetjeneste
Teknologisk
utvikling

Videreutviklet
samhandling

Styrking av
universitetssykehusfunksjonen

Utviklingsplan 2016–2030

21

4.1 Økt kapasitet og kapasitetsutnyttelse
Kapasitetsbehovet ved Akershus universitetssykehus avhenger
av flere faktorer; blant annet disponibelt areal og utstyr, antall
behandlingsrom, fagkompetanse, faktisk liggetid og gode
pasientforløp internt. 
Fremtidens kapasitet vil avhenge av hvordan sykehusets
samlede kompetanse benyttes og videreutvikles. Det vil være
viktig å sikre effektivitet og kvalitet på behandlingen gjennom
systematisk planlegging og samarbeid mellom sengepostene,
samt ved økt utnyttelsesgrad av poliklinikker, operasjonsstuer
og øvrige spesialrom. 

•

Med en annen organisering av lavrisikoenhet for føde og
barsel, kan kapasiteten økes betydelig. Ved en slik enhet vil
kort liggetid og et sømløst pasientforløp mot førstelinjetjenesten være svært sentralt. På denne måten kan barselplasser for syke og observasjonssenger for syke gravide
ytterligere etableres. Med en litt annen organisering kan
avdelingen for føde og barsel ha en kapasitet til omtrent
6000 fødsler med dagens 12 fødestuer. (Intern prosess ved
Kvinneklinikken, 2016)

•

I akuttmottaket er fast track-løsninger for geriatriske og
onkologiske pasienter under etablering. Det skal videre
opprettes avklaringsstoler i akutt 24 i løpet av 2016. Det er
planlagt etablering av diagnostiske avklaringssløyfer som
skal redusere antall innleggelser og sikre håndtering av
pasienter på rett omsorgsnivå, inkludert de kommunale
akutte døgnplassene (KAD). (Pågående prosjekt i medisinsk divisjon)

•

I ortopedisk klinikk planlegges en omlegging av tilbudet i
dagens skadepoliklinikk på Nordbyhagen fra 01.09.2016. 
Etter planen skal skadepoliklinikken bli nytt skademottak. En
overføring av ansvaret for ortopediske øyeblikkelig hjelppasienter fra akuttmottaket til et skademottak i Nye Nord vil
frigjøre kapasitet i akuttmottaket til andre pasientgrupper.

•

Gjennom aktiv bruk av øyeblikkelig hjelp-poliklinikk,
endringer i faglige retningslinjer og etablering av avansert
hjemmesykehus for barn, har barne- og ungdomsklinikken
lykkes med å redusere behovet for sengekapasitet i avdeling for barn og ungdom. I løpet av 2016 vil det bli lagt
frem forslag til hvordan avdelingen kan reorganisere sin
virksomhet slik at den samles på to etasjer, mot dagens
tre. Dette vil frigi nye sengeområder til voksensomatikken
i 2016–17. (Prosessbeskrivelse forberedelse til endring av
organisasjonen, barne- og ungdomsklinikken, 2015)

•

Aktivitetsvekst innen de operative fag har ført til uønsket
ventetid for øyeblikkelig hjelp-kirurgi. Operasjonskapasiteten på Nordbyhagen er tilnærmet optimalt utnyttet på
dagtid. Det vil bli igangsatt tiltak for å utvide operasjonskapasiteten på kveldstid i løpet av 2016. (Prosjektet «Operasjonsstuer for alle», Milepæl 4, 2015)

•

Videre legger aktivitetsvekst press på kapasiteten innen diagnostiske tjenester, som laboratorie- og bildediagnostikk. Det
skal derfor legges opp til en helhetlig struktur for bedre pasientflyt, som også involverer diagnostikk og støttefunksjoner. 
Økt kapasitet innenfor mikrobiologisk diagnostikk kan for
eksempel korte ned pasientforløpene ved at det blir mulig å
kjøre analyser raskere og oftere. Dermed går det med mindre
tid til å vente på prøvesvar. (Pågående prosjekt «Optimalisering av tilgjengelighet» ved bildediagnostisk avdeling)

Tiltak på kort sikt

•

Arbeidet med kapasitetsutnyttelse på Nordbyhagen har
vist at god planlegging og oppfølging hver dag gir bedre
flyt på tvers av sengeposter. 
Dette har ført til redusert liggetid og bedret utnyttelse av
senger, noe som har minimert kapasitetsutfordringen på
kort sikt. De nærmeste årene vil arbeidet med å sikre optimal kapasitetsutnyttelse derfor videreføres og forsterkes
(Styrets plandel, Årlig melding 2015). I tråd med vedtak i
styringsgruppen i kapasitetsprosjektet i januar 2016, vil det
bli gjort løpende oppfølging av utviklingen med hensyn til:
• Liggetid
• Antall reinnleggelser
• Permisjonsdøgn
• Andel pasienter som blir avklart i øyeblikkelig hjelppoliklinikk
• Andel inngrep som utføres som sammedagskirurgi

•

•

•
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«Ingen korridorpasienter» er definert som ett av tre lokale
hovedmål for Akershus universitetssykehus i 2016. Målsettingen skal nås gjennom systematisk forbedring av driften
og utvidelse av sengetallet innenfor dagens bygningsmasse. Tiltakene overvåkes av styringsgruppen i det såkalte
kapasitetsprosjektet (tidligere kalt sengeoptimaliseringsprosjektet).
Omstilling av behandlingstilbud fra døgn til dag fortsetter. 
Behandling som kan gjennomføres poliklinisk eller som
dagbehandling med like godt resultat, er positivt både for
pasienten og sykehuset. Med god kapasitetsutnyttelse kan
slik behandling bli svært effektiv, samtidig som pasienten
får sine behov dekket på en mer tilfredsstillende måte. En
nevrologisk dagenhet skal være på plass i løpet av 2016. 
(Pågående arbeid i regi av kapasitetsprosjektet)
Bildediagnostisk avdeling skal styrke logistikk og utvide
MR og CT-kapasiteten i løpet av 2016. På denne måten
skal en oppnå akseptable ventetider både på undersøkelse
og ferdig beskrivelse. Det vil bidra til redusert liggetid for
inneliggende pasienter, samt gi større trygghet og forutsigbarhet i forbindelse med utredning av alvorlig sykdom. 
(Behandlet i sykehusledelsen 16.06.2015)
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Både befolkningsveksten i opptaksområdet og pågående
arbeid med å øke egendekningsgraden, gjør det nødvendig å planlegge ut fra en forventning om at aktiviteten vil
fortsette å øke. 

Det er et mål at pasienter som  .
kan få minst like god behandling
uten innleggelse i sykehus, skal få
dette i kommunen.

Omlegging av døgnbehandling til dag- og polikliniske tilbud vil kunne frigi en del senger, men samtidig kreve noe
arealutvidelse for dagbehandling og poliklinikk. Omdisponering av sykehusarealer som i dag ikke brukes til pasientbehandling, vil på tilsvarende måte kunne øke sengekapasiteten noe, samtidig som det vil bli behov for å finne nye
løsninger for kontorer, personalrom og andre funksjoner.

•
I forlengelsen av kapasitetsprosjektet skal det etableres
prinsipper for hvordan sykehusets tilgjengelige areal skal
nyttes, slik at bruken av bygningsmassen blir mest mulig
effektiv. Tiltak for å bedre arealutnyttelsen kan være omfordeling av sengearealer mellom avdelinger, gjennomgang
av arealer som i dag ikke brukes til pasientbehandling og
praktisk tilrettelegging for komplekse pasientforløp. (Behandlet i sykehusledelsen 18.08. 2015)

•

•

•

Driftsforbedrende tiltak alene er ikke tilstrekkelig til å
løse utfordringene. Sykehuset vil derfor øke sengeantallet
innenfor dagens bygningsmasse. Det samlede potensialet
er på 40 senger, hvorav 30 etter planen skal være satt i drift
innen utgangen av 2016, de resterende i 2018. (Behandlet i
sykehusledelsen 15.09.2015)
Det er naturlig å se nærmere på dagens kontorløsninger. 
Dette vil innebære å vurdere om kontorarealer kan ombygges til bruk for pasienter, samt å finne kontorløsninger
som kan gi bedre arealutnyttelse (behandlet i sykehusledelsen 21.04.2015). 
I tillegg til forbedringer i egne lokaler, vil Akershus universitetssykehus også gjennomgå avlastningsavtalene med
Diakonhjemmet og Kongsvinger sykehus. Begge avtalene
ble revidert i løpet av 2015. Med økende aktivitet vil det i
en overgangsperiode være nødvendig med avlastning for
visse pasientgrupper. Imidlertid er det aktuelt å trappe
omfanget av avlastningen gradvis ned, i takt med eventuell
utfasing av opptaksområde eller opptrapping av kapasiteten i eget sykehus.

Tiltak på mellomlang til lang sikt

•

Det viktigste kapasitetstiltaket på lengre sikt vil være å
tilpasse sykehuset til utviklingen i pasientenes behov, samt
effektivisere opphold og redusere antall innleggelser gjennom bruk av ny teknologi og metodikk for diagnostisering
og behandling. 
Dette søkes blant annet løst gjennom å strukturere behandlingstilbudet omkring pasienten som er beskrevet i
punkt 4.3 nedenfor.

•

Det er en klar målsetning for planperioden at Akershus
universitetssykehus i all hovedsak skal ha kapasitet til å ta
seg av pasienter i eget opptaksområde. 

Selv med maksimal utnyttelse av dagens sykehusareal,
vil det være vanskelig å møte både befolkningsveksten og
ønsket om økt egendekningsgrad uten nye sengearealer. 
Sengetallet må tilpasses det opptaksområde og den egendekningsgrad som blir utgangspunktet for den samlede
utviklingsplanen. Det bør vurderes om oppføring av et
flerfunksjonsbygg kan bli mindre kostnadskrevende enn å
legge opp til et løp med flere byggeprosesser for å motvirke kapasitetsunderskuddet.

•

Dersom det besluttes større endringer i opptaksområdet
til Akershus universitetssykehus, vil det bli nødvendig å
foreta en samlet gjennomgang av aktivitetene, og gjennomføre de nødvendige omstillinger for å sikre at helseforetaket drives på rett kapasitetsnivå. 

4.2 Videreutviklet samhandling
God samhandling med de øvrige behandlingsnivåene i helsetjenesten gir et bedre pasienttilbud. Det er et mål at pasienter som kan få minst like god behandling uten innleggelse i
sykehus, skal få dette i kommunen. 
Tilbudet kan eventuelt suppleres med polikliniske og ambulante tjenester. På grunn av tidligere utskriving enn før, må
Akershus universitetssykehus veilede og dele sin kompetanse
med kommunene (strategisk utviklingsplan 2012–2016). Det
er behov for gjensidig kunnskapsutveksling. Primærhelsetjenesten har verdifull kjennskap til de lokale forhold som
sykehuset har nytte av.
Det er tilsvarende viktig å sikre god samhandling med regionssykehuset om sammensatte pasientforløp for å sikre kontinuitet
i informasjonsflyten ved veksling mellom sykehusene. Likeledes
skal pasientene oppleve at de følges opp på en god måte. 

Tiltak på kort sikt

•

Det er opprettet samarbeidsutvalg mellom ledelsen ved
Akershus universitetssykehus og administrativ ledelse i
kommunene (administrativt samarbeidsutvalg) og bydeler
(direktørmøtet), samt med helsefaglig ledelse i kommuner
(helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg) og bydeler
(samarbeidsforum). 
Det vil være viktig å videreutvikle og styrke disse samhandlingsforaene. Administrativt samarbeidsutvalg har
startet arbeid med en strategisk samhandlingsplan som
skal ferdigstilles i løpet av 2016. Videre samhandling vil ta
utgangspunkt i de strategiske områder som vektlegges i
planen.
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Dagsykehus
• Dagkirkurgi
• Medisinsk dagbehandling .
(kjemoterapi, dialyse?)
• 5-døgnspost
• Framskutt spesialistpoliklinikk
• Laboratorium – dag
• Radiologi – dag

•

Lokalmedisinsk
senter
•
•
•
•

Legevakt
Kommunale akutte døgnplasser
Lokalmedisinske senger
Palliative senger?

Akershus universitetssykehus vil jobbe for å videreutvikle
og implementere de samarbeidsavtalene som er inngått
med kommunene. 

•

•

•

Det skal utredes hvordan Akershus universitetssykehus
kan bidra til å øke sammenhengen i pasientforløp som går
på tvers av sykehus og/eller behandlingsnivåer, herunder
behovet for koordinatorer. (Nasjonal helse- og sykehusplan 2016–2019)
Ved kvinneklinikken arbeides det for å tilby kvinner med
ukompliserte fødsler hjemreise samme dag. Tiltaket kan
bare realiseres i nært og gjensidig forpliktende samarbeid
med kommunehelsetjenesten. (Internt prosjekt ved
kvinneklinikken)
Akuttmedisinforskriften fra 2015 gir kommunene behov for
å gjennomgå innholdet i legevaktstilbudene. Fagmiljøet på
Akershus universitetssykehus vil kunne bidra med kompetanseoverføring, slik at lokale legevakter blir godt rustet til
å utrede og behandle pasienter med akutte skader. 
Det pågår et prosjekt for å legge om skadelegevakt og
skadepoliklinikktilbudet til skademottak for pasienter som
allerede er vurdert av primærhelsetjeneste eller prehospitale tjenester. Representanter for primærhelsetjenesten og
berørte kommuner og bydeler inngår i prosjektgruppen,
for å sikre et fortsatt godt tilbud om skadelegevakt i hele
opptaksområdet. I løpet av 2016 skal det utarbeides en
handlingsplan for å realisere målsetningene for samhandling (Behandlet i sykehusledelsen 19.01.2016).
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Det planlegges også en gjennomgang av aktiviteter på Ski
sykehus, med sikte på optimal utnyttelse. 
Det er rom for å utvide den dagkirurgiske virksomheten
noe, for eksempel til forsinket øyeblikkelig hjelp ortopediske inngrep. Ski er egnet som lokalitet for fremskutt spesialistpoliklinikk og dagtilbud, og kan videre spille en nyttig
rolle som samhandlingsarena med Follo-kommunene. 
Forholdene skal legges til rette for best mulig samhandling
mellom sykehustilbudet og de kommunale funksjonene
som holder til i sykehusets lokaler. (Idédugnad om Ski
sykehus 29.01.2016)

Det vil også være behov for å supplere inngåtte avtaler
med nye avtaler og retningslinjer for spesifikke områder. 
Akershus universitetssykehus vil jobbe for å styrke kommunikasjonen med og kompetanseoverføringen til kommunene i opptaksområdet gjennom hele planperioden. 
Dette vil blant annet innebære videreutvikling av polikliniske og ambulante tilbud, samt satsing på strategisk og
løpende dialog mellom de ulike aktørene.

•

Figur 4.2.1 Dagsykehus og
samhandlingsarena på Ski
sykehus

•

Det legges opp til tett dialog med Oslo universitetssykehus i forbindelse med etablering av nye tilbud ved Akershus universitetssykehus. 
De to sykehusene har felles interesse i å identifisere egnede funksjoner som bør overføres til områdenivå, samt i
å etablere tilbudene på en måte som sikrer høy kvalitet på
tilbudet og ønsket avlastning for regionssykehuset. 

Tiltak på mellomlang til lang sikt

•

Akershus universitetssykehus vil også videreutvikle Ski
sykehus som dagsykehus. Sykehuset vil kunne fortsette å
tilby spesialisthelsetjenester, samtidig som det kan være
et tett samarbeid med det samlokaliserte lokalmedisinske
senteret, som drives av Follo-kommunene (figur 4.2.1). 
Behandlingstilbudet som Akershus universitetssykehus
legger til Ski sykehus, skal være av like høy faglig kvalitet som tilbudene på Nordbyhagen. Det vil være av stor
betydning for befolkningen i Akershus sykehusområde at
pasienter fortsatt kan motta poliklinisk- og dagbehandlingstilbud innen kirurgi og indremedisin ved Ski sykehus. 
Sykehuset kan også ha en korttids-sengepost, for å lette
overgangen til det kommunale tilbudet. Laboratorie- og
radiologiske undersøkelser vil kunne utføres på Ski i
samarbeid med det kommunale lokalmedisinske senteret. 
(Idédugnad om Ski sykehus 29.01.2016)

•

På lengre sikt kan det også være aktuelt å vurdere å legge
nye funksjoner legges til Ski sykehus, for eksempel ved å
etablere flere elektive behandlingstilbud. (Idédugnad om
Ski sykehus 29.01.2016)

•

Innføring av min journal og gjennomgående journalsystemer vil lette samhandlingen mellom de ulike nivåene i
helsetjenesten. Tiltaket vil forenkle kommunikasjonen med
og om enkeltpasienter, og sikre at relevant informasjon er
tilgjengelig når en ny instans overtar behandlingsansvaret
for pasienten. (Strategisk utviklingsplan 2012–2016)

•

Nye elektroniske løsninger vil også kunne bidra til at pasientene kan utredes på lavere omsorgsnivå enn tidligere. 
Tilsynslegen vil kunne gjennomføre en konsultasjon på
sykehjemmet med spesialisten fra for eksempel geriatrisk
avdeling på Akershus universitetssykehus tilstede via
telemedisin. 
På samme måte vil kirurgen på Akershus universitetssykehus kunne få transplantasjons- eller nevrokirurgen til
å bistå i vurderingen av en av sine pasienter i sengepost. 
Løsningene vil kunne gi bedre sammenheng i pasientforløpene, samtidig som det skjer en kompetanseoverføring
mellom de ulike nivåene i helsetjenesten. (Strategisk
utviklingsplan 2012–2016)

Et sentralt prinsipp i fremtidens spesialisthelsetjeneste ved
Akershus universitetssykehus skal være at tilbud om diagnostikk og behandling samles rundt pasienten. En struktur som
gir pasienten mulighet til å møte på ett sted og få de fleste behov knyttet til sin sykdom dekket der, beskrives i det følgende
med begrepet senter. Et senter er i denne sammenhengen
primært  en måte å jobbe på. Det kan etableres på flere måter,
noe som vil utredes nærmere for hvert aktuelle behandlingsområde. Uansett valgt modell vil det være nødvendig med
faglig og faktisk samarbeid om å skape det behandlingstilbudet pasienten har behov for. 
For pasienten vil det bli færre tjenesteytere å henvende seg til. 
Det legges opp til at det er personalet, heller enn pasienten,
som må flytte på seg for å yte helsehjelp. Dette vil kunne gi
bedre pasientsikkerhet, og bedre tverrfaglig ressursutnyttelse
og kompetanseutvikling. I perioden frem mot 2030 vil Akershus universitetssykehus ta sikte på å utvikle sentermodeller
for psykisk helsevern, eldremedisin og kreft. Erfaringene som
høstes fra disse prosessene vil være nyttige for den videre
utviklingen av sykehusets funksjoner.

4.3 Gode pasientforløp
Fremtidens behandlingstilbud vil ikke nødvendigvis følge
tradisjonelle faggrenser. I forbindelse med lanseringen av Nasjonal helse- og sykehusplan har det blitt pekt på betydningen
av å sette sammen team med ulik kompetanse for å utvikle
tjenestene og oppnå god kvalitet og pasientsikkerhet. 
Det er viktig å legge til rette for samarbeid mellom helsepersonell på tvers av spesialiteter, yrkesgrupper og behandlingsnivåer, slik at det skapes gode og effektive behandlingsforløp. 
I nasjonal helse- og sykehusplan nevnes overgangene mellom
enheter internt på sykehuset, samt mellom sykehus og kommunale tjenester, som de viktigste utfordringene. Pasientforløpene bør ikke bli oppstykkede som følge av slike overganger. 
For å videreutvikle pasientens helsetjeneste vil det derfor
være nødvendig å skape gode samhandlingsarenaer både
internt på sykehuset og eksternt med andre deler av helse- og
omsorgstjenesten som skal yte hjelp til pasienten. Tiltak for
å styrke den eksterne samhandlingen er nærmere beskrevet i
punkt 4.2 over. 

Fremtidens behandlingstilbud
vil ikke nødvendigvis følge
tradisjonelle faggrenser. 

Videre vil det være avgjørende å sørge for rask og presis
diagnostikk. Slik kan man både skape trygghet for pasienten,
samt legge til rette for god utnyttelse av ressursene internt på
sykehuset. Nasjonal helse- og sykehusplan beskriver behovet for endringer innen diagnostisk utstyr, kompetanse og
arbeidsmåter de neste årene.
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4.3.1. Senter for sykehusbasert psykisk helsevern
Det er faglige, driftsmessige og sikkerhetsmessige grunner
til å samle sykehusdelen av tilbudet til psykisk helsevern ved
én lokalitet. Etableringen av et senter for psykisk helsevern
vil sikre gode behandlingsforløp, styrke pasientgrunnlaget for
forskning og redusere antall vaktlag. 
Det vil også gjøre det mulig å avslutte kjøpet av psykose- og
sikkerhetsplasser fra Oslo universitetssykehus, og gi mulighet
til å plassere de mest ressurskrevende pasientene med behov
for spesielt tilrettelagt tilbud i egnet bygg med god perimetersikkerhet. Videre vil det legge forholdene bedre til rette for
samarbeid med øvrige fagmiljøer på Nordbyhagen (figur
4.3.1.1). For eksempel vil det være svært aktuelt å videre- .
utvikle det multidisiplinære samarbeidet innen eldremedisin,
som omtalt under punkt 4.3.2.

Tiltak på kort sikt

•

På bakgrunn av det grundige forarbeidet som foreligger for
området psykisk helsevern, vil det være naturlig å arbeide
for tidlig realisering av foreliggende planer. 
Som en forberedelse til etablering av et fullverdig senter,
vil det bli tilrettelagt rutiner for videreutvikling av samarbeidet mellom avdeling voksenhabilitering og de ulike
avdelingene innen psykisk helsevern, samt mellom psykisk
helsevern og enhetene for rusbehandling. Det vil omfatte
både utredning, behandling og faglig utvikling. Etablering av senter for sykehusbasert psykisk helsevern sees i
sammenheng med videreutvikling av det desentraliserte
psykiske helsevernet. (Områdeplan for psykisk helsevern
2012–2016)

•

I 2014 og 2015 ble det gjennomført tre større utredningsarbeider; prinsipper for helhetlig og integrert behandling,
plan for omstilling og utvikling av tilbudene ved DPS,
etablering av akutt behandlingskjede. 
Utredningsarbeidet har hatt som mål å implementere statlige krav og føringer for tilbudsutviklingen. Det gjelder gode
pasient- og behandlingsforløp og likeverdige tilbud. Videre

Figur 4.3.1.1 Samling av sykehusbasert psykisk helsevern
og avhengighetsbehandling på Nordbyhagen
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gjelder det overgang fra døgnbehandlingstilbud til ambulante, polikliniske og andre dagtilbud, samt større grad av
integrerte tilbud, spesielt til pasienter med kombinasjon
av psykisk lidelse og rusrelaterte problemer. Det er også
tatt hensyn til SINTEF-rapporten om aktivitet og kapasitet
i 2030, der det konkluderes med at kapasitetsbehovet for
døgnplasser innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling vil være dekkende også for behovet i
2030. Imidlertid forventes det en vekst på 50 prosent i den
polikliniske aktiviteten, noe som utgjør det dobbelte av befolkningsveksten. Konsekvensene av omstillingstiltakene er
innarbeidet i økonomisk langtidsplan, og vil tas med i det
videre utviklingsarbeidet. (Behandlet i styret 24.06.2015)

•

Tilbud innen alderspsykiatri vil til dels kunne samordnes
med et senter for eldremedisin. Dette er beskrevet under
punkt 4.3.2 nedenfor. (Områdeplan psykisk helsevern
2012–2016)

•

Etter hvert vil det være aktuelt å vurdere endringer eller
utvidelse av deler av institusjonstilbudet for ungdom,
spesielt for unge med spiseforstyrrelser og ungdom med
tidlig debut av psykose eller andre alvorlige sinnslidelser,
eventuelt i kombinasjon med rusmiddelmisbruk. 
Langvarig institusjonstilbud for ungdom skal ikke være
førstevalget, men kun brukes der det er nødvendig. Korte
opphold i kombinasjon med intensiv poliklinisk og ambulant oppfølging vil være den dominerende arbeidsmodellen også for ungdom med mer alvorlig problematikk. 
Samarbeid med det kommunale barnevernet og det statlige institusjonsbarnevernet er en viktig del av totaltilbudet
både til barn og ungdom. (internt prosjekt, avdeling barneog ungdomspsykiatri)

Tiltak på mellomlang til lang sikt

•

Det planlegges en tydeligere struktur der alle sykehusfunksjonene samles på Nordbyhagen, mens det lokale tilbudet
gis ved DPS. 
Etablering av et helhetlig tilbud for sykehusbasert psykisk
helsevern på Nordbyhagen er en viktig forutsetning for
gode pasientforløp og hensiktsmessig differensiering
av tilbudet, og for å skape et høykompetent og attraktivt
fagmiljø. Det er også av sentral betydning for å oppnå en
optimal ansvars- og oppgavedeling mellom sykehusavdelingene og de lokalbaserte tilbudene organisert ved DPS. 
Av hensyn til opprettholdelse av faglig kvalitet og sikkerhet, vil det være nødvendig å prosjektere for nytt bygg
for psykisk helsevern. Det vil være vanskelig å bemanne
avdeling sikkerhetspsykiatri på en forsvarlig måte i fremtiden, dersom avdelingen fortsatt skal være desentralisert. 
(Idéfasedokument psykisk helsevern, 2013)

•

Når sykehusbasert psykisk helsevern er veletablert i
nytt bygg, vurderes det å utrede mulighetene for tettere
samarbeid mellom psykisk helsevern og somatikk på flere
områder enn eldremedisin. Strukturen bør gi rom for
utvikling av satelittsentre som kan gi gode pasienttilbud
i grenseflaten mellom somatikk og psykiatri, og for yngre
pasienter med sammensatte lidelser. (Områdeplan psykisk
helsevern 2012–2016)
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4.3.2. Senter for eldremedisin
I strategisk utviklingsplan for Akershus universitetssykehus
2012–2016 er «Den eldre pasienten» løftet fram som ett av
åtte områder for utvikling av strategisk spisskompetanse. 
Eldre pasienter har ofte kroniske og sammensatte lidelser. 
Det må derfor legges til rette for behandlingsforløp tilpasset
den enkelte. En slik utvikling krever større grad av planlegging og samarbeid mellom behandlingsenhetene på Akershus universitetssykehus, i tillegg til økt samhandling med
helse- og omsorgstilbud på ulike behandlingsnivåer. Akershus
universitetssykehus planlegger en trinnvis videreutvikling av
samarbeidet mellom avdelingene. Base for ambulant virksomhet, felles poliklinikk, og samlokaliserte sengeavdelinger kan
utvikles gradvis, på bakgrunn av kapasitet og bygningsmessig
tilrettelegging. 

Det er grunn til å tro at dette vil gi bedre tilpasning av behandlingstilbud, færre komplikasjoner, bedre behandlingsresultat
og kortere liggetid. Samordning av kompetanse og tverrfaglige
tjenester vil også bidra til å gjøre tjenestene mer robuste og
effektive, samt fasilitere for forskning, utvikling og innovasjon. I
tillegg vil bygningsmessige tilpasninger legge forholdene bedre
til rette for trening, mobilisering og rehabilitering.

Tiltak på kort sikt

•

Avhengig av plassering og muligheter til frigjøring av for
eksempel kontorlokaler, vil tilbudet kunne utvides til også
å omfatte døgntilbud på kort sikt. Behandlingsopplegget
i senteret vil i stor grad baseres på mobilitet av ansatte
fremfor pasienter. I første omgang vil den polikliniske
aktiviteten innenfor senteret være knyttet mot nevrologi
(hukommelsesklinikk), alderspsykiatri og geriatri (figur
4.3.2.1). Dette er fagområder som utfyller hverandre på
flere områder, og som krever en tverrfaglig tilnærming. 
(Idédugnad om eldremedisin og samhandling 25.09.2015)

Målsetningen er å etablere en enhet med dag- og døgntilbud,
samt base for ambulant virksomhet. Senteret vil gi kompetansetilførsel til alle deltagende avdelinger, og de vil trekke
komplekse pasienter ut av dagens akutt-somatiske avdelinger.

Figur 4.3.2.1 Fagområder med sammenfallende
kompetansebehov og tverrfaglig arbeidsmetoder;
kjerneområder for hvert fagfelt

Alderspsykiatri
Psykiatrisk symptomatologi debut
i voksen/høy alder
Eldre pasienter
Emosjonelle forstyrrelser,
adferdsavvik, eventuelt i
kombinasjon med kognitiv svikt
og demens

Nevrologi
Etiologisk diagnostikk,
differensialdiagnostikk
Kognitiv svikt
Pre-demenstilstander
Motoriske og autonome
symptomer, søvnforstyrrelser
Relativt yngre pasienter
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I første omgang vil det etableres et senter for poliklinikk og
dagbehandling innenfor eksisterende lokaler. 

Geriatri
Multi-morbiditiet,
indremedisinske sykdommer
Polyfarmasi
Demenstilstander
Relativt eldre pasienter
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•

Et annet tiltak som kan realiseres på kort sikt er etablering
av et ortogeriatrisk team. (Idédugnad om eldremedisin og
samhandling, 25.09.2015)

•

Forskningsområdet sunn aldring (healthy aging) etableres
som et satsingsområde. 

Figur 4.3.2.2 Senter for eldremedisin

Målet er å etablere en møteplass for multidisiplinær og
tverrfaglig forskning innen eldremedisin, der både det å
forebygge, behandle og leve med sykdom vil være viktige
temaer. Forskningen vil spenne fra molekylære studier av
mekanismene bak aldring, til kliniske studier og helsetjenesteforskning. Denne brede tilnærmingen til eldremedisin er unik i norsk sammenheng. I løpet av 2016 tas
det sikte på å lage en felles plattform for faggruppene. 
(Idédugnad om healthy aging, 29.01.2016)

Tiltak på mellomlang til lang sikt

•

Det legges opp til at et fullverdig senter for eldremedisin
skal være på plass innen 2020. Elementene som skal utgjøre senteret er vist i figur 4.3.2.2. Senteret vil inneholde
både polikliniske, dag- og døgntilbud. 

Det skal etableres et forpliktende og strukturert faglig samarbeid mellom alderspsykiatri, nevrologisk rehabilitering og
geriatri. Deler av det polikliniske tilbudet kan samordnes. Det
vil også være aktuelt å utarbeide felles modeller for tverrfaglig
utredning av aldersrelaterte hjerneorganiske lidelser.
Realisering av senteret innebærer at alle eller noen av funksjonene samlokaliseres. Dette vil kreve utvidelser i forhold til
eksisterende pasientarealer, men kan eventuelt realiseres uten
nybygg ved omdisponering av kontorarealer. (Idédugnad om
eldremedisin og samhandling, 25.09.2015)
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4.3.3. Kreftsenter
I strategisk utviklingsplan for Akershus universitetssykehus
2012–2016 er kreftbehandling løftet fram som ett av åtte
områder for utvikling av strategisk spisskompetanse. 

Figur 4.3.3.1 – Virksomhet som kan tenkes samlet
i et fremtidig kreftsenter

Gjennom en gradvis utvikling og styrking av behandlingstilbudet for kreft, kan det innen planperioden etableres et
tematisk senter som samler tilbudet for voksne kreftpasienter
(figur 4.3.3.1). 
En arbeidsgruppe nedsatt av Helse Sør-Øst har kommet
med anbefalinger om hvordan regionen bør utvide og
utvikle strålekapasiteten for å møte det stigende behovet for
strålebehandling som følger av den store økningen i antall
nye krefttilfeller. Gruppen foreslår at det på bør etableres en
stråleenhet i hvert sykehusområde. Ut fra en samlet vurdering
basert på underforbruk av stråleterapi, onkologimiljø
med strålekompetanse, forventet befolkningsutvikling
og reisetid til nærmeste behandlingssenter, foreslår
arbeidsgruppen at det etableres en stråleterapienhet ved
Akershus universitetssykehus. Forslaget innebærer bygging
av tre strålebunkere med to høyvolt lineærakselleratorer
(linacer) ved Akershus universitetssykehus allerede i 2020,
med innstallering av en tredje linac i 2023. (Oppfølging av
stråleterapikapasiteten i Helse Sør-Øst, 2014)
Det vil være hensiktsmessig å etablere et tematisk kreftsenter i
forbindelse med stråleenheten. På denne måten kan en samle
hele pasientforløpet under ett tak med diagnostikk, stråling,
medikamentell og kirurgisk kreftbehandling, samt palliasjon
og mestringstilbud. Forskning og kompetanseutvikling på
kreftområdet må også være en integrert del av tilbudet. 
Når det gjelder kreftbehandling til barn, vurderes det som
viktigere å holde det alderstilknyttede tilbudet samlet, fremfor
å samordne tilbud til barn og voksne. Kreftbehandling av barn
fortsetter derfor å foregå i barne- og ungdomsklinikken. 
Sentermodellen vil gjøre det mulig å tilby gode forløp til
kreftpasientene, samtidig som forholdene ligger vel til rette
for koordinering av pakkeforløpene for kreft og arbeid i
multidisiplinære team. Realisering av et multidisiplinært
utrednings- og behandlingstilbud ved Akershus universitetssykehus vil være av stor betydning for å styrke fagkompetansen
på kreftområdet, samtidig som det vil gjøre sykehuset mer
attraktivt som arbeidsplass for dyktige fagfolk. Et større
pasientgrunnlag vil gi gode muligheter for å etablere robuste
biobanker, noe som kan bidra til å styrke det allerede aktive
kreftforskningsmiljøet ved Campus Ahus.
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Tiltak på kort sikt

•

Som nevnt ovenfor, har Helse Sør-Øst fått anbefaling om å
etablere en stråleenhet ved Akershus universitetssykehus. 
Etableringen krever planlegging som bør komme i gang så
snart som mulig. (Oppfølging av stråleterapikapasiteten i
Helse Sør-Øst, 2014)

•

Kreftsenteret vil generere stor aktivitet innenfor et bredt
spekter av laboratoriediagnostiske tjenester, samt bildediagnostikk. 
Kreftdiagnostikken skal derfor styrkes gjennom økt kapasitet, etablering av ny metodikk, samt oppgradering og
anskaffelse av utstyr. Det skal legges en plan for gradvis
opptrapping av tilbudet. (Idédugnad om fremtidens kreftutfordring, 13.11.2015)

•

Et første trinn på veien mot et fullverdig kreftsenter, er
etableringen av døgntilbud om MR for pasienter med
behov for øyeblikkelig hjelp. Dette tiltaket ble iverksatt i
januar 2016. Det er også igangsatt tiltak som skal styrke
kapasiteten og kapasitetsutnyttelsen innen CT og MRdiagnostikk i løpet av 2016. (Behandlet i sykehusledelsen
16.06.2015)
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•

Det er realistisk å få på plass en operasjonsrobot til
urologisk og gynekologisk kreftkirurgi på kort sikt. 
Etablering av robotkirurgi vil ikke bare gi et godt tilbud til
kreftpasienter, men kan også brukes til andre pasienter. 
Det ville dessuten ha betydning for rekruttering og faglig
utvikling i de bekkenkirurgiske miljøene. Videre kan det
gi mulighet for å hente tilbake prostatakirurgi for pasienter fra Akershus sykehusområde som i dag mottar sin
behandling ved Oslo universitetssykehus og Sykehuset
Innlandet. (Strategisk utviklingsplan, 2012–2016)

•

En PET-CT skal etter planen være i drift i løpet av 2017. 
(Behandlet i sykehusledelsen 16.06.2015)

•

Det neste tiltaket som kan realiseres innenfor det korte
perspektivet, er etablering av en onkologisk sengepost
innenfor eksisterende arealer. (Idédugnad om fremtidens
kreftutfordring, 13.11.2015)

•

Tiltak på mellomlang til lang sikt

•

•

Etablering av en infusjonsenhet vil gjøre det mulig å samle
medikamentell kreftbehandling til voksne på tvers av de
ulike spesialavdelingers poliklinikker. 
På lengre sikt planlegges det å øke kompetansen på kreftområdet. Dette vil gjøres gjennom ansettelse, utdanning
og opplæring av onkologer, stråleterapeuter, medisinske
fysikere og serviceingeniører. 

Videre kan det sees nærmere på muligheten for å etablere
en planleggingsenhet for strålebehandling i samarbeid
med Oslo universitetssykehus. 
Det innebærer at planer for behandlingen kan ferdigstilles
ved Akershus universitetssykehus, før pasienten henvises
til Oslo universitetssykehus. En slik funksjon vil være en
god forberedelse til etablering av egen stråleenhet på
Nordbyhagen, og vil bidra til å bygge opp den praktiske
erfaringen innen strålebehandling. 

•

I juni 2015 ble Pusterommet etablert. Dette er et treningsog aktivitetsrom for kreftpasienter, i samarbeid med stiftelsen Aktiv mot kreft. 
Kreftforeningen ønsker å etablere Vardesenter for
likemannsarbeid og andre mestringstiltak, med særlig
oppmerksomhet rettet mot gruppen av kreftpasienter som
er innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn. Det gjenstår
å finne egnet areal til tiltaket. (Møte med ledelsen i
Kreftforeningen 09.09.2015)

•

terapimiljø i løpet av få år. Akershus universitetssykehus
har allerede et solid onkologimiljø med ni spesialister,
hvorav to professorer. Fysikere og stråleterapeuter kan
rekrutteres fra Oslo. (Idédugnad om fremtidens kreftutfordring, 13.11.2015)

Akershus universitetssykehus ser det som faglig sterkt
ønskelig å imøtekomme anbefalingen om etablering av
stråleenhet på Nordbyhagen. 
På grunn av de strenge kravene som stilles til skjerming av
høyvolt strålemaskiner, vil det ikke være mulig å realisere
dette uten nybygg med spesialbygde strålebunkere. Det
finnes egnet og ferdigregulert tomteareal på Nordbyhagen
for dette formålet. Sykehuset har et solid onkologimiljø
med kompetanse til å etablere det nye og høyt
spesialiserte pasienttilbudet.

•

Dersom det besluttes å etablere en stråleenhet
ved Akershus universitetssykehus, kan det være
hensiktsmessig å innplassere poliklinikkareal, arealer for
mestringstiltak og et visst antall senger i samme prosjekt. 
Med lokalisering inn mot behandlingsbygget, vil prosjektet
også gjøre det mulig å etablere både bildediagnostiske
laboratorier og operasjonsstuer i umiddelbar nærhet av
eksisterende bildediagnostikk og operasjonsavdeling
dersom dette viser seg ønskelig. En slik løsning kan også
gi økt fleksibilitet gjennom sambruk av for eksempel
operasjonssaler og overvåkningsposter.

Det vil også være behov for å utdanne flere onkologiske
sykepleiere. Det vil være realistisk å etablere godt stråle- .
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4.4 Styrket kvalitet og pasientsikkerhet
4.4.1. Trygg behandling

•

Helse Sør Østs hovedmål om at prevalensen for sykehusinfeksjoner skal være under 3,1 prosent vil bli supplert
med divisjonsvise insidensmål. De kirurgiske divisjonene
vil følge insidensen av postoperative infeksjoner etter indikatorinngrep. (Behandlet i sykehusledelsen 27.10.2015)

•

I løpet av de nærmeste årene skal sykehuset utvikle tolkesentralen videre for å bedre kommunikasjonen og eliminere muligheten for misforståelser med pasienter som
ikke snakker norsk. Målet er et reelt likeverdig tjenestetilbud med lik tilgjengelighet for alle. (Styrets plandel, Årlig
melding 2015)

Trygg behandling er en grunnleggende forutsetning for all
utvikling av sykehuset. 
Som universitetssykehus og Norges største akuttsykehus skal
Akershus universitetssykehus være toneangivende i behandlingen og organiseringen av tilbudet til akutt syke pasienter. 
Økt oppmerksomhet rettet mot infeksjonssykdommer, medikamentresistens og smittevern vil også være avgjørende for
god pasientsikkerhet.

Tiltak på kort sikt

•

Kvalitet og pasientsikkerhet er et linjelederansvar. Det er
planlagt en gjennomgang av kvalitetssystemene og den
overordnede organiseringen av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet i sykehuset. Arbeidet skal ledes av den nye
kvalitetssjefen.

•

Som ledd i det systematiske kvalitetsarbeidet, skal det utarbeides kvalitetsmål for pasientbehandlingen, som kan nyttes
til å kartlegge oppfølgingen ved innleggelse, behandling og
pleie, samt informasjon til og kommunikasjon med pasienter
og pårørende. (Nasjonal helse- og sykehusplan 2016–2019)

•

I 2015 har Akershus universitetssykehus begynt innføringen av standardisert metodikk for løpende risikovurdering
av somatisk syke pasienter. 
Ved utgangen av 2016 skal tverrfaglige team fra alle
voksensomatiske sengeposter være kurset i systematisk
måling av vitale data (EWS; early warning score). Ved
stigende EWS skal det tilkalles kompetent personell for
å vurderer om pasienten får rett behandling på rett nivå
i sykehuset. Tiltaket skal sikre tidlig og korrekt intervensjon ved forverring av pasientens tilstand. EWS skal følges
opp gjennom tavlemøter eller risikomøter. I barne- og
ungdomsklinikken skal scoringssystemet PedSafe, som er
utviklet i klinikken selv, fortsatt brukes. (Behandlet i sykehusledelsen 05.05.2015)

•

Sykehuset planlegger å øke det intermediære tilbudet ved
medisinsk overvåkning med opp til seks senger i løpet
av 2016. Sengene skal gi tilbud til egnede pasienter fra
alle divisjoner og klinikker. (Behandlet i sykehusledelsen
16.02.2016)

•

Akershus universitetssykehus deltar i pasientsikkerhetsprogrammet. Det er besluttet at de nye innsatsområdene
fra og med 2016 skal spres raskere i sykehuset enn tidligere. (Møte i programledergruppen 09.11.2015)
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Tiltak på mellomlang til lang sikt

•

Ny medisinsk og helsefaglig kunnskap og nye teknologiske
løsninger som gjør utredning, overvåkning og behandling
tryggere, skal tas i bruk fortløpende.

•

Satsingsområder som sikrer pasientene med alvorlig
sykdom tidlig utredning og oppstart av behandling må
prioriteres fortløpende. 

4.4.2. Utvikling av pasienttilbudet
God og riktig pasientbehandling er den viktigste oppgaven
for Akershus universitetssykehus. Sykehuset skal tilby gode
pasientforløp av høy faglig kvalitet, og som er tilpasset befolkningens behov. 
Akershus universitetssykehus har lavere egendekningsgrad
innen den somatiske virksomheten enn andre sykehus i Helse
Sør-Øst som det er naturlig å sammenlikne seg med. Størst
er «lekkasjen» for de elektive tilbudene. En annen trend er at
det er lavere egendekningsgrad for kirurgiske behandlingstilbud enn det er for de medisinske (se punkt 3.2.1). En økning
innen spesialisert elektiv virksomhet vil være gunstig for så vel
behandlingsmessig kvalitet og universitetsfunksjoner, som for
omdømme og rekruttering. 
Derfor arbeides det for å øke egendekningsgraden via to løp:
For det første er det behov for å øke egendekningsgraden
gjennom å etablere elektive behandlingstilbud som kan
opprettholde og videreutvikle eksisterende tilbud. Det kan
realiseres gjennom å øke kapasiteten på tilbudet, samt
å anskaffe utstyr som kan bidra til å øke både kvalitet og
effektivitet ved behandlingen. Det kan også bli mer attraktivt
å velge Akershus universitetssykehus ved å videreutvikle
pasientforløpene, slik at de fremstår som mer helhetlige og
effektive. 

Som universitetssykehus og
Norges største akuttsykehus skal
Akershus universitetssykehus
være toneangivende i
behandlingen og organiseringen

For det andre kan det være aktuelt å etablere nye behandlingstilbud. Det vil kreve varierende grad av investeringer i utstyr
og kompetanse, samt senge- og behandlingsarealer. 

av tilbudet til akutt syke pasienter.

Tiltak på kort sikt

•

Akershus universitetssykehus har en målsetning om å ta
hånd om flere av pasientene i eget sykehusområde. 
Gode pasientforløp og utjevning av det uønskede misforholdet mellom akutt og elektiv virksomhet og mellom
lokalsykehusvirksomhet og mer spesialiserte områdesykehusfunksjoner, står derfor helt sentralt i utviklingsbildet
for Akershus universitetssykehus. Det er ønskelig å styrke
egendekningsgraden der vi har etablerte behandlingstilbud, men likevel stor «lekkasje» til andre sykehus. Det vil
være naturlig å evaluere eksisterende tilbud med hensyn
til omfang og kompetansebehov. (Strategisk utviklingsplan
2012–2016)

•

Omstilling og utvikling av DPS-tilbudene fortsetter i tråd
med rapport om utviklingstiltak for divisjon psykisk helsevern (2015). 

samarbeid mellom psykisk helsevern for barn og unge
og avdeling for rus og avhengighet. (Områdeplan psykisk
helsevern 2012–2016)

Tiltak på mellomlang til lang sikt

•

Det skal legges til rette for effektive arbeidsprosesser
gjennom en god ansvars- og oppgavefordeling mellom
helsepersonell. Akershus universitetssykehus skal se nærmere på hvordan personellgruppenes kompetanse best
kan nyttes i behandlingsforløpene. (Nasjonal helse- og
sykehusplan 2016–2019)

•

Neste steg i prosessen mot større egendekning, vil være å
etablere funksjoner Akershus universitetssykehus ikke har
per i dag. 

Det vil bli laget konkrete implementeringsplaner for differensiering av døgntilbudene, herunder etablering av en
spesialenhet for behandling av spiseforstyrrelser ved lokaliteten på Ski (Follo DPS). Det er planlagt å utvide bredden
i det polikliniske tilbudet, blant annet gjennom styrking av
dette innen alderspsykiatri på desentralt nivå (DPS). (Utviklingstiltak divisjon psykisk helsevern 2015–2018. Omstilling og utvikling av DPS-tilbudet)

•

Det legges også opp til å styrke og etablere arenafleksible
tilbud, ambulante tiltak innen psykisk helsevern. Det skal
også arbeides videre med ulike samarbeidstiltak med kommuner og bydeler for å oppnå større grad av koordinering
av tilbud til pasienter med sammensatte problemer og
behov. (Områdeplan psykisk helsevern 2012–2016)

•

Tilbudet til barn og unge planlegges styrket gjennom økt
poliklinisk tilbud, ved å tilrettelegge for arenafleksibel virksomhet ved bruk av døgn-, dag-, ambulante og polikliniske
tilbud. Det er ønske om å etablere et regionalt kompetansesenter innen ungdomsmedisin. 

•

Gode behandlingsforløp med utstrakt samarbeid med
barnevernet og skolehelsetjenesten er en del av arbeidsmodellen for dette fagområdet. Det skal jobbes for å
oppnå smidige overganger for unge pasienter som fortsatt
har behov for tilbud fra psykisk helsevern etter at de har
fylt 18 år. Likeledes skal det etableres et mer strukturert

Det pågår prosesser for å identifisere og prioritere slike
funksjoner, men allerede nå har det utpekt seg områder
det kan være aktuelle å vurdere nærmere. Dette gjelder
for eksempel intraarteriell reperfusjon, strålebehandling,
onkologisk sengepost, robotkirurgi, PET, spiseforstyrrelser,
nevropsykiatri og psykosomatikk. Økt egendekningsgrad
innen elektive områdefunksjoner vil ha positiv betydning
for kompetanseoppbygging, omdømme og rekruttering,
samtidig som det styrker universitetsfunksjonene og reduserer utfordringene knyttet til sesongvariasjon i aktivitetsnivået. Styrking av områdefunksjonene ved Akershus
universitetssykehus vil også avlaste Oslo universitetssykehus, som ønsker å redusere omfanget av sin virksomhet. 
Mer avansert, elektiv virksomhet vil dessuten gi positive
økonomiske og driftsmessige effekter. (Innspill fra gruppearbeid blant nivå 3-ledere, 2015)

•

Laboratorietjenestene vil bli en stadig viktigere del av den
medisinske utviklingen. Akershus universitetssykehus skal
styrke faglig og teknisk utvikling av laboratoriediagnostikk,
og sikte mot å etablere referansefunksjoner og kompetansesentre for fagområder som er viktige for pasientbehandlingen ved sykehuset. (innspill fra divisjon diagnostikk og
teknologi)

•

På lang sikt kan det bli aktuelt å vurdere eventuell oppgavedeling mellom sykehusene. (Nasjonal helse- og sykehusplan 2016–2019)
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•

•

Samling av sykehusfunksjoner for psykisk helsevern på
Nordbyhagen vil skape en bedre arbeidsfordeling mellom
sykehuset og DPS-ene. Sykehuspsykiatrien samles på sykehuset, øvrige tilbud blir desentralisert. Det må etableres
spesialpoliklinikker og enheter for mer intensiv og omfattende utredning av pasienter ved DPS. (Utviklingstiltak
divisjon psykisk helsevern 2015–2018. Omstilling og
utvikling av DPS-tilbudet)
Det skal også etableres rutiner for samarbeid mellom
avdeling voksenhabilitering og de ulike avdelingene innen
psykisk helsevern med tanke på utredning, behandling
og fagutvikling. Tilsvarende er det satt konkrete mål for
samarbeidstiltak mellom avdeling for rus og avhengighet
og DPS. (Områdeplan psykisk helsevern 2012.2016)

telegging for elektronisk kommunikasjon mellom pasient og
behandler, samt behovet for å informere om behandlingsalternativer for å sikre en god beslutningsprosess.
Det er viktig at brukerne blir tatt med i større og mindre  .
prosesser i helseforetaket. Brukerutvalget er en sentral medspiller. Akershus universitetssykehus har også god erfaring
med å involvere unge brukere. For noen år siden etablerte
helseforetaket Norges første ungdomsråd. Dette er et tiltak
som nå bres ut i hele landet. 

Tiltak på kort sikt

•

Barne- og ungdomsklinikken har siden november 2015
prøvd ut avansert hjemmesykehus for barn og ungdom. 
Erfaringene er gode, og prosjektet er tenkt implementert
som permanent tilbud i løpet av 2016. (Internt prosjekt i
barne- og ungdomsklinikken)

•

Barne- og ungdomsklinikken har også som siktemål å
tilrettelegge for døgnkontinuerlig samvær mellom foreldre
og barn på nyfødtavdelingen (såkalt «rooming in»-tilbud). 
(Internt prosjekt i barne- og ungdomsklinikken)

4.4.3. Styrke pasienten
Brukerne skal tas med på råd, og sykehuset skal lytte til forslag fra brukerne som kan bedre pasientsikkerhet, kvalitet og
brukeropplevelse ved Akershus universitetssykehus. 
Ikke minst skal brukerne få økt innflytelse på egne behandlingsforløp gjennom aktiv deltakelse og drøfting med behandlerne. I Nasjonal helse- og sykehusplan fremheves også tilret-
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Brukerutvalget er en
sentral medspiller.

•

•

Innen psykisk helsevern skal det implementeres nye
retningslinjer for psykosebehandling, og arbeides videre
med prosjekter som styrker pasientforløpene i den akutte
behandlingskjeden. Det skal også gjennomføres et prosjekt som skal sikre et godt og integrert behandlingstilbud
mellom de ulike behandlingsnivåene. (Interne prosjekter i
divisjon psykisk helsevern)
Akershus universitetssykehus skal videreutvikle samarbeidet med brukerne. Dette er i tråd med føringene fra
Nasjonal helse- og sykehusplan, der pasienter og pårørende er beskrevet som en viktig drivkraft for fornying og
forbedring. Eksempler på tiltak for økt brukermedvirkning
kan være etablering av felles rutiner for brukermedvirkning, samt bruk av erfaringskonsulenter. (Nasjonal helseog sykehusplan 2016–2019)

•

Videre har Akershus universitetssykehus ambisjoner om
å etablere nye og moderne løsninger for diagnostikk,
behandling og kommunikasjon. Dette vil inngå som en
del av planene for utvikling av funksjonene ved sykehuset. 
(Områdeplan teknologi og e-helse 2016–2020)

•

Det arbeides også med å etablere tilbud om robotkirurgi. 
Dette vil særlig være gunstig for opprettholdelse av tilbudet om kirurgisk behandling av prostatakreft. I tillegg er
det positivt for klinikkene med hensyn til faglig utvikling
og rekruttering av personell. (Strategisk utviklingsplan
2012–2016)

•

IKT-områdeplanen er integrert i områdeplanen for teknologi og e-helse. Planen for Akershus universitetssykehus omfatter de regionale løsningene som sykehuset vil omfattes
av, underlagt Digital fornying og lokale IKT-satsninger. På
kort sikt vil de lokale IKT-satsningene hovedsakelig tilrettelegge for optimal bruk av avansert medisinsk-teknisk utstyr
og elektronisk pasientjournal (Behandlet i sykehusledelsen
08.12.2015).

•

Behov og muligheter for bruk av teknologi gjennom smarttelefoner og nettbrett skal utredes. Dette kan øke mobiliteten for personalet internt i sykehuset. (Områdeplan
teknologi og e-helse 2016–2020)

•

Det skal etableres en samhandlingsplattform som kan
brukes til utveksling av elektroniske meldinger mellom
samhandlingspartnerne. (Områdeplan teknologi og ehelse 2016–2020)

Tiltak på mellomlang til lang sikt

•

Det er ønskelig med brukermedvirkning også i forskning,
blant annet for å komme frem til klinisk relevante forskningsspørsmål. Det vil være nyttig å involvere brukere i
utarbeidelsen av informasjonsskriv for kliniske studier. 

•

På lengre sikt kan det bli aktuelt å styrke arbeidsdelingen
mellom de fire DPS-ene i foretaket for å sikre pasientene et
høykompetent tilbud på lavest mulig behandlingsnivå.

4.5 Teknologisk utvikling
Den teknologiske utviklingen går raskt. Utstyr og tekniske
løsninger blir fort utdatert. For å yte god og effektiv helsehjelp
er det av avgjørende betydning at Akershus universitetssykehus følger med på utviklingen. Dette innebærer oppgradering
og anskaffelse av utstyr, men også modernisering av utstyrsparken og omstilling til nye løsninger.

Tiltak på mellomlang til lang sikt

•

Tiltak på kort sikt

•

•

God planlegging av pasientforløpene gir bedre avvikling
av diagnostiske undersøkelser og tjenester. På sikt vil det
likevel bli behov for større kapasitet, der innkjøp av utstyr
inngår. Det legges derfor opp til en opptrappingsplan for
oppgradering og anskaffelse av diagnostisk utstyr og utvikling av laboratorietjenestene. 
I løpet av mai 2016 skal ny MR være på plass. Sommeren
2016 oppgraderes to eldre MR med ny og moderne programvare, noe som øker kapasiteten ytterligere. I tillegg
ble utnyttelsesgraden av MR økt betraktelig med innføring
av tilbud om MR på døgnbasis fra januar 2016. Det er
planlagt et større oppgraderings- og utskiftingsløp for flere
modaliteter, samt økning i bemanningen for å redusere
ventetiden. (Behandlet i sykehusledelsen 16.06.2015)

Det skal legges til rette for bruk av telemedisinske løsninger. Det kan for eksempel være elektronisk kommunikasjon med pasienter hjemme, til bruk ved konsultasjoner
der det ikke er nødvendig med personlig oppmøte. 
En slik utvikling forutsetter etablering av en sikker og praktisk kommunikasjonsløsning, samt frigjøring av tid og rom
til å gjennomføre slike arbeidsoppgaver. En mulig konsekvens av økt elektronisk kommunikasjon ved behandlingsforløpene, er endret behov for areal til poliklinisk aktivitet. 
Det er derfor aktuelt å vurdere omfanget av fysiske behandlingsarealer i takt med utviklingen av tilbud innen e-helse. 

•

Det er også nødvendig å etablere gode IKT-løsninger for
samhandling mellom og på tvers av nivåene i helse- og
omsorgstjenesten. For eksempel er det viktig å gjøre det
enklere for fastleger å rekvirere og få svar på prøver fra
Akershus universitetssykehus.
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•

Gjennom Digital fornying i Helse Sør-Øst styrkes pasientsikkerhet og kvalitet i pasientbehandlingen gjennom
å standardisere, konsolidere og modernisere regionens
kliniske løsninger og prosesser. Programmålene skal nås
gjennom etablering av en felles løsning som understøtter
samhandling mellom omsorgsnivåene og sykehusene i
regionen; herunder eResept, kjernejournal og helsenorge.
no. I tillegg skal løsningen understøtte prosesser knyttet
til pasientbehandling i og mellom sykehusene, deriblant
elektronisk pasientjournal, pasientadministrativt system,
laboratoriedata og radiologi.

•

Strategiske satsningsområder må være langsiktige. Forskningsmessig underbygging av sykehusets satsningsområder for faglig spisskompetanse har vært svært vellykket,
og skal videreføres. Dette gjelder blant annet «Kreftbehandling», «Den eldre pasient (sunn aldring)», «Tidlig
diagnostikk, forebyggende behandling og intervensjon ved
sykdom i hjernen» med flere (Strategisk utviklingsplan
2012–2016). 

•

Styringslinjene for forskningsaktivitet ved Akershus universitetssykehus følger ledelseslinjen. Prosjektleder er faglig
og administrativt ansvarlig for planlegging, gjennomføring
og avslutning av et prosjekt, og divisjons-/klinikkledelse
har et ansvar for oppfølging av pågående prosjekter. Det
er viktig at linjelederne tar større ansvar for forskning (Behandlet i sykehusledelsen 24.11.2015). 

•

Ytterligere forbedret interaksjon mellom kliniske miljøer
og andre utviklingsmiljøer er nødvendig for videre satsing
på forskning og utvikling. Det gjelder miljøer for statistikk,
helseforskning, mikrobiologi, medisinsk biokjemi, immunologi, patologi og klinisk kjemi, molekylærbiologiske
teknikker, genetikk og kjemi, patologisk avdeling, samt
bildedannende teknikker. Utviklingen innen molekylærbiologiske teknikker vil føre til store endringer for diagnostikken. Det er derfor viktig å ha en bred faglig tilnærming til
problemstillingene. (Forskningsstrategi 2012–2016)

•

Det planlegges bedre tilrettelegging for forskning og
utvikling gjennom å fjerne unødige flaskehalser. Anskaffelse av flere MR-maskiner samt PET-CT skanner for å øke
kapasiteten innen bildediagnostikk vil bedre til rette for
forskningsaktivitet. Det skal også undersøkes om det er
begrensninger i teknologi eller tilbud ved andre enheter
som kan være til hinder for forskning og utvikling. (Behandlet i sykehusledelsen 16.06.2015)

•

På bakgrunn av stor tilgang på klinisk materiale i pasientforløpene, er biobanking som strategi svært aktuelt. Sykehuset kan bidra med store naturalistiske «Real world»datasett som verdsettes høyt. Sykehuset har allerede store
biobanker som bør videreutvikles. (Strategisk utviklingsplan 2012–2016)

•

Det skal legges til rette for nasjonal og internasjonal nettverksbygging, inkludert gjesteforskere og bruk av strategiske
midler til reisestipend. (Forskningsstrategi 2012–2016)

•

Et av virkemidlene for å lykkes med forskningsstrategien
er aktiv bruk av forskningsfinansiering. Det er lagt opp til
gradvis opptrapping av egenfinansiering av forskningen. 

4.6 Styrking av universitetssykehusfunksjonene
4.6.1. Forskning
Akershus universitetssykehus skal ha forskningsaktivitet på
høyt internasjonalt nivå som understøtter utviklingen av de
prioriterte medisinske og helsefaglige satsningsområder. 
Forskningen skal også i fremtiden foregå i nært samarbeid
med Universitetet i Oslo og andre samarbeidspartnere
nasjonalt og internasjonalt.
En sentral føring er at Akershus universitetssykehus skal
prioritere forskning langs store pasientforløp. Forskningen må
derfor organiseres på en slik måte at den blir en integrert del
av virksomheten. Det er vedtatt å etablere en desentralisert
ordning, slik at man kan ivareta kompetanseoppbygging og
samarbeid mellom enhetene. Dette gir mulighet for å forske på
pasientenes reelle sykdomsutfordringer, samtidig som forskning og innovasjon kan videreutvikle behandlingstilbudet. Slik
kan forskerne få et tilstrekkelig stort tilfang av sammenlignbare
data, og pasientene kan få nyte godt av resultatene gjennom
bedre behandling, pleie og omsorg. Aktuelle forskningstemaer
kan for eksempel være tidlig diagnostikk og intervensjon, nye
behandlingsmetoder og bruk av ny teknologi. 

Tiltak på kort sikt

•

I Handlingsplan for forskning 2012–2016 ble det etablert
fire overordnede strategiske satsingsområder; klinisk
orientert forskning, translasjonsforskning, epidemiologisk
forskning og helsetjenesteforskning. Som beskrevet i kapittel 3.4.1, har avdeling for helsetjenesteforskning og Epigen
vært vesentlige forutsetninger for å lykkes med denne
strategien. Videreføring og styrking av dette vil fortsatt stå
sentralt. 

•

Det vil også være viktig å bidra til oppbygging av robuste
fagmiljøer der forskere med ulik fagbakgrunn kan møtes
og skape gode prosjekter. Dette kan særlig være verdifullt
for den klinikknære forskningen, der for eksempel sykepleiefaglige og medisinske tilnærminger kan utfylle hverandre. (Nasjonal helse- og sykehusplan 2016–2019)
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Gode fagmiljøer gir god
pasientbehandling.

Dette innebærer blant annet at det skal innføres en avgift
på 15 prosent av tildelte eksterne midler for å dekke sykehusets kostnader for forskningsinfrastruktur. Halvparten
av dette tilbakeføres til den aktuelle divisjon eller klinikk,
og øremerkes der divisjonsspesifikke tiltak rettet mot
forskning. Interne strategiske midler skal i større grad enn
tidligere kanaliseres inn i satsingsområder som under- .
støtter foreliggende forskningsstrategi (Behandlet i sykehusledelsen 27.10.2015). 

•

•

Sykehuset vil gripe fatt i perspektivet fra Helse- og omsorg
21 og fremme innovasjon i den daglige virksomheten,
gjennom interne strategiske utlysningsprosesser og i
øvrige interne fora. Kontakt med sentrale innovasjons- .
aktører (Inven2, Oslo Cancer Cluster, Oslo Medtech,
Nansen Neuroscience med flere) vil stå sentralt i dette
arbeidet.
Ny strategi for kommersialiserbare innovasjoner skal utvikles, samt nye felles retningslinjer for innovasjonsarbeidet
på sykehuset. (Forskningsstrategi 2012–2016)

Tiltak på mellomlang til lang sikt

•

Infrastruktur for forskning skal gjennomgås og styrkes,
blant annet gjennom å forenkle arbeidet med å inkludere
pasienter i kliniske studier. 

•

Senterutvikling som inkluderer faggrupper på tvers av profesjoner og medisinske fagområder, vil bli drivere i neste
fase av forsknings- og innovasjonsutvikling. Det skal legges til rette for å etablere arenaer for tverrfaglig samarbeid.

•

Akershus universitetssykehus vil undersøke mulighetene
for å kunne bruke IT-applikasjoner til bred datainnhenting
og studier av kliniske databaser og biobanker; såkalt «big
data». Dette er en metodikk som gir helt nye muligheter
for innsikt i sykdomsetiologi og manifestasjoner, samt
interaksjon mellom pasient og kliniker.

•

For ytterligere å styrke viktige forskningsområder, er det
aktuelt å støtte særskilt opp om noen utvalgte fremragende forskningsgrupper, med ambisjon om å oppnå en
regional eller nasjonal referansefunksjon. 

•

For å styrke klinikknær forskningsaktivitet, kan det være aktuelt å vurdere om forsknings- og innovasjonsaktivitet i større
grad bør vektlegges ved rekruttering til kliniske stillinger.

•

Strategiske utstyrsinvesteringer bør planlegges slik at de
også kan utnytte neste generasjons teknologi. 

•

Forskningssatsingen på lengre sikt skal være forutseende
og rettet mot utviklingstrekk som kan få stor betydning for
klinisk virksomhet i fremtiden:
 unnskap om tidlig-diagnostikk, prediksjon av sykdom og
K
genotype-fenotype-matching kan bli sentrale for muligheten til tidlig intervensjon i sykdomsutviklingen.
 renseovergripende forskning, f. eks. mellom tradisjonell
G
psykiatri og somatikk vil bli sentrale.
 et vil bli viktig å tenke nytt om tilnærmingen til infekD
sjonssykdommer, som følge av økt antibiotikaresistens,
økt migrasjon og medfølgende reising, samt klimaendringer/utbredelse av smittebærere.

4.6.2. Kompetansebygging
Det skal legges vekt på kompetanseutvikling for hver enkelt
ansatt i samsvar med helseforetakets behov. Dette gjelder
også forskningskompetanse. 
For å utvikle fremtidens helsetjeneste på best mulig måte,
skal Akershus universitetssykehus dessuten være en god
lærings- og praksisarena for eksterne elever, studenter og
lærlinger. Sykehuset skal være ledende i utvikling og bruk av
nye teknologiske plattformer for læring, veiledning og nye
arbeidsformer. Det er viktig å medvirke til at utdanningsinstitusjonenes studieplaner til enhver tid er i tråd med utviklingen
innen pasientbehandling. 
Den tradisjonelle fagprofesjonskompetansen vil ha en sentral
plass også fremover. Gode fagmiljøer gir god pasientbehandling. Dette er vist gjennom sammenlignende studier av
sykehus i USA. Høy fagspesifikk kompetanse legger grunnlag
for innovasjon og utvikling av ny metodikk. Det bør derfor
være en tydelig og sterk sammenheng mellom utdanning,
forskning og innovasjon. Videre gir endringer i arbeidsmetoder og sykdomsforståelse behov for å etablere solid tverrfaglig
kompetanse. 
Det er etablert et utdanningsutvalg som er rådgivende for
administrerende direktør i strategiske spørsmål innen medisinsk og helsefaglig utdanning. Det omfatter utdanninger på
bachelor-, master- og PhD-nivå, i tillegg til formaliserte videreutdanninger. En utdanningsstrategi for perioden 2016–2030
er under planlegging. Den skal sikre en tydelig og sterk sammenheng mellom utdanning, forskning og innovasjon. Gjennom dialog, planlegging og avtaler med utdanningssektoren
vil Akershus universitetssykehus påvirke utdanningsinstitusjonene og våre samarbeidspartnere. (Behandlet i sykehusledelsen
24.11.2015)
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Tiltak på kort sikt

•

I oppfølgingen av helseforetakets utdanningsstrategi, skal
det utarbeides årlige handlingsplaner for utdanning på
foretaks-, divisjons- og avdelingsnivå. Dette skal bidra til
å sikre at helseforetaket også fremover vil ha tilstrekkelig
personell på rett kompetansenivå. (Behandlet i sykehusledelsen 24.11.2015)

•

Satsingen på forskningskompetanse blant ansatte med
helsefaglig bakgrunn videreføres. Innenfor medisin har
stillinger med kombinasjon av forskning og klinikk hatt
lang tradisjon, mens det for helsefagene fortsatt er i
oppstartsfasen. Det er et mål å etablere flere kombinerte
stillinger innen helsefagene. (Styrets plandel, Årlig melding
2015)

•

Det er etablert kombinerte stillinger mellom sykehuset og
Høgskolen i Oslo og Akershus, samt Universitetet i Oslo. 
Dette vil fortsette i årene som kommer. Formålet med
kombinerte stillinger er å fremme praksisnær undervisning
og veiledning, samt styrke samarbeidet mellom praksisfeltet og utdanningsinstitusjonene. Å øke den formelle
veiledningskompetansen blant ansatte innen alle de aktuelle profesjonene, er et viktig satsningsområde fremover. 
(Styrets plandel, Årlig melding 2015)

•

For å møte behovet for spesialsykepleiere, vil Akershus
universitetssykehus samarbeide tettere med utdanningsinstitusjonene om å tilpasse innholdet i utdanningen til
sykehusets behov, samt øke opptaket. I samarbeid med
Høgskolen i Oslo og Akershus planlegges det opprettelse
av ny videreutdanning innen akuttsykepleie, med oppstart
i januar 2017. (Styrets plandel, Årlig melding 2015)

•

Fremtidig mangel på ulike grupper av helsepersonell, gjør
at flere områder vurderes for oppgaveskyvning ut fra faglig
forsvarlighet og god ressursforvaltning. (Nasjonal helseog sykehusplan 2016–2019)
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•

«Ny som leder» er obligatorisk lederopplæring for alle,
mens det er lederutviklingsprogrammer både for førstelinjeledere og mellomledere. 
Mellomlederprogrammet som gjennomføres i løpet av
2015 og 2016, er første gjennomføring hvor deltakerne i
løpet av programmet konkret skal gjennomføre et forbedringsarbeid, prosjekt eller tiltak som er bestemt gjennomført i organisasjonen uavhengig av mellomleder- .
programmet. Den individuelle utviklingen som leder knyttes blant annet til gjennomføringen av forbedringsarbeidet
i sykehuset. For 2016 vil det legges vekt på noen særskilte
satsningsområder, utover de programmer som løper gjennom Akershus universitetssykehus lederskole. Eksempler
på dette er å knytte lederutvikling og løpende forbedringsarbeider i sykehuset tettere sammen. Det vil også rettes
oppmerksomhet mot ledergruppen som arena for organisasjonsforbedringer, samt å forankre felles fortolkning
av innholdet i lederrollen på ulike nivåer. (Styrets plandel,
Årlig melding 2015)

Tiltak på mellomlang til lang sikt

•

I forbindelse med etablering av sentre for pasientbehandling, vil det være naturlig å opprette interne kompetanseutviklingsprogrammer som tar utgangspunkt i tverrfaglige
behov. 
Tilbudet vil rette seg mot alle personellgrupper ved
sentrene, og i størst mulig grad være knyttet opp mot
forskningen på de aktuelle fagområdene. På den måten
kan Akershus universitetssykehus i større grad skreddersy
kompetansesammensetningen blant eget personell, slik
at diagnostikk og behandling kan utføres på en trygg og
effektiv måte.

•

Erfaringene fra etablerte interne kompetanseutviklingsprogrammer kan etter hvert danne grunnlag for utvikling av
mer formalisert utdanning ved utdanningsinstitusjonene
innen ulike temabaserte helsetilbud. På den måten kan
Akershus universitetssykehus bidra til god samhandling
med universitets- og høyskolesektoren, slik at utdanningene blir tilpasset helseforetakenes reelle kompetansebehov. 

4.7 Sammendrag av tiltak på kort sikt
Utviklingstiltakene på kort sikt (2016–2019) er summert i tabellen nedenfor.
TEMA

Kapasitet og
kapasitetsutnyttelse

Videreutviklet
samhandling

TILTAK

• Driftsforbedrende tiltak
• Planlegging av pasientflyt, inklusive
diagnostikk og støttefunksjoner
• Videreføre omstilling i behandlingstilbud
fra døgn til dag og poliklinikk
• Utvide kapasitet for bildediagnostikk
• Omstrukturere lavrisikoenhet for føde og
barsel
• Frigjøre senger i barne- og
ungdomsklinikken til voksensomatikken
• Utvide operasjonskapasitet på
Nordbyhagen
• Etablere prinsipper for utnytting av areal
• Utvide sengetallet innen gjeldende fysiske
rammer
• Vurdere kontorløsninger
• Gjennomgå avlastningsavtaler
• Styrke oppfølging av avtaler,
kommunikasjon og kompetanseoverføring
• Ferdigstillelse av strategisk
samhandlingsplan
• Videreutvikle ambulante tjenester
• Tilrettelegge for sammenheng i
pasientforløp som involverer ulike aktører
• Utrede mulighet for hjemreise etter fødsel
samme dag
• Ta i bruk nye elektroniske løsninger for
samhandling
• Legge plan for videreutvikling av Ski
sykehus
• Ha tett dialog med Oslo
universitetssykehus ved etablering av nye
tilbud

Gode
pasientforløp

• Videreutvikle samarbeid mellom
faggrupper med tilstøtende funksjoner
• Etablere senter for sykehusbasert psykisk
helsevern
• Evaluere insitusjonstilbudet til ungdom
med psykiske lidelser og avhengighet
• Utrede mulighet for tettere samarbeid
mellom psykisk helsevern og somatikk
• Etablere senter for poliklinikk og
dagbehandling for eldremedisin
• Opprette ortogeriatrisk team
• Utvikle forskningsområdet sunn aldring
• Utrede mulighet for etablering av
strålebehandling
• Styrke tilbudet innen kreftdiagnostikk
• Etablere robotkirurgi
• Etablere onkologisk sengepost
• Etablere Vardesenter for likemannsarbeid
og mestring
• Etablere diagnose- og behandlingssenter
for kreftmedisin

TEMA

Kvalitet og
pasientsikkerhet
– trygg behandling

Kvalitet og
pasientsikkerhet
– utvikling av
pasienttilbudet

TILTAK

• Gjennomgå kvalitetssystemene og organisering av kvalitetsog pasientsikkerhetsarbeidet
• Utarbeide kvalitetsmål for pasientbehandling
• Videreføre og differensiere satsing på metodikk for løpende
risikovurdering av somatisk syke pasienter
• Øke intermediærtilbud ved medisinsk overvåkning
• Spre innsatsområder i pasientsikkerhets-programmet raskere
ut i sykehuset
• Følge opp divisjonsvise mål for sykehusinfeksjoner
• Videreutvikle tolkesentralen
• Evaluere eksisterende pasienttilbud med hensyn til omfang
og kompetansebehov
• Legge planer for differensiering av døgntilbud ved DPS
• Styrke og etablere arenafleksible tilbud og ambulante tiltak
med utgangspunkt i DPS
• Øke poliklinisk tilbud til barn og unge innen psykisk helsevern
• Legge til rette for økt samarbeid mellom psykisk helsevern og
rusbehandling

Kvalitet og
pasientsikkerhet
– styrke pasienten

Teknologisk
utvikling

Styrking av
universitetssykehusfunksjonene
– forskning og
innovasjon

Styrking av
universitetssykehusfunksjonene
– kompetansebygging

• Videreutvikle avansert hjemmesykehus for barn
• Etablere «rooming in»-tilbud på nyfødtavdelingen
• Implementere nye retningslinjer for psykosebehandling og
pasientflyt i akutt behandlingskjede for psykisk helsevern
• Tilrettelegge for økt pasientdeltakelse i eget
behandlingsforløp
• Etablere felles rutiner for brukermedvirkning
• Starte opptrappingsplan for anskaffelse og oppgradering av
utstyr
• Legge plan for utvikling av laboratorietjenestene
• Etablere nye løsninger for diagnostikk, behandling og
kommunikasjon
• Anskaffe operasjonsrobot
• Implementere IKT-utviklingsplan
• Utrede behov og muligheter for bruk av teknologi gjennom
telefon og nettbrett
• Etablere samhandlingsplattform for utveksling av informasjon
• Videreføring og styrking av strategiske satsingsområder for
forskning
• Støtte oppbygging av robuste og flerfaglige forskningsgrupper
• Styrke lederansvaret for forskning
• Legge til rette for økt samarbeid mellom klinikk, forskning og
støttefunksjoner
• Fjerne flaskehalser og gjøre diagnostikk og teknologi
tilgjengelig for forskning og utvikling
• Videreutvikle biobankene
• Legge til rette for nettverksbygging
• Understøtte forskningsstrategien gjennom aktiv bruk av
intern forskningsfinansiering
• Fremme innovasjon i daglig virksomhet
• Utarbeide strategi for kommersialiserbare innovasjoner
• Utarbeide årlige handlingsplaner for utdanning
• Etablere flere kombinerte stillinger
• Samarbeide tettere med utdanningsinstitusjonene
• Fasilitere for oppgavegliding mellom personell
• Styrke lederutdanningen
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5 Fremskrivning av kapasitetsbehov
mot 2030
For å legge konkrete og realistiske planer for virksomheten, er det viktig å omsette  .
aktiviteten til kapasitet. 
Utviklingsplanen har et perspektiv frem mot 2030. I dette
kapittelet kartlegges derfor kapasitetsbehovet i perioden
2016–2030. Utfordringer og muligheter som følge av fremskrivningene drøftes i kapittel 6.

5.1 Eiers premisser
I Oppdrag og bestilling 2015 for Akershus universitetssykehus,
stilte Helse Sør-Øst følgende krav til arbeidet med utviklingsplanen:
«Det vises også til RHF-styresak 090-2014 Analyse av aktivitet
og kapasitetsbehov 2030 Helse Sør-Øst – grunnlag for videre
utvikling og planlegging. Saken er basert på SINTEFs analyse
av fremtidig kapasitetsbehov og gir føringer for videre arbeid
med helseforetaksgruppens utviklingsplaner.
Akershus universitetssykehus skal legge analysens fremskrivingsmetodikk, sakens premisser og styrets vedtak til grunn for
utviklingsplaner og utbyggingsprosjekter.»

5.2 SINTEFs beregningsmetode
Rapporten Analyse av aktivitet og kapasitetsbehov 2030 Helse
Sør-Øst RHF utarbeidet av SINTEF (2014), beskrev kapasitetsbehovet ved Akershus universitetssykehus i 2030 under
følgende forutsetninger:

•
•

uendret opptaksområde

I tillegg ble den demografisk fremskrevne aktiviteten korrigert
for forventet prosentvis endring for følgende faktorer (for en
mer detaljert oversikt, se vedlegg 5):

•

Epidemiologi, forebygging, nye behandlingsformer

•

Ny oppgavedeling mellom primær- og spesialisthelsetjeneste, samhandlingstiltak

•

Omstilling fra døgnopphold til dagopphold eller poliklinikk

•

Endring i oppholdsmåte: fra innlagt til observasjonsenhet
og til pasienthotell

•

Intern effektivisering av arbeidsprosesser (inkludert ny
teknologi og nye IKT- og e-helseløsninger)

SINTEFs fremskrivninger viste i hovedalternativet en underdekning på ca. 200 senger i 2030, sammenlignet med dagens
kapasitet (707 senger). I tillegg ble det vist en mindre underdekning på poliklinikkrom.
Figur 5.2.1 Fremskrivning av kapasitetsbehov for Akershus universitetssykehus 2016–2030 basert på SINTEF (2014)
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5.3 Kapasitetsprosjekt for Oslo og Akershus
sykehusområder
I 2015 gjennomførte Helse Sør-Øst et kapasitetsprosjekt for
Oslo og Akershus sykehusområder for å finne løsninger på
tvers av helseforetak og sykehusområder som sikrer tilstrekkelig kapasitet for den voksende befolkningen i hovedstadsområdet. 
Kapasitetsutfordringene innenfor den somatiske delen av
virksomheten ved Akershus universitetssykehus utgjorde en
hovedproblemstilling i prosjektet. 

5.4 Scenarier for somatikk
Utviklingen i opptaksområdet har betydning for kapasitetsbehovet ved Akershus universitetssykehus i planperioden. 
For denne rapporten er det derfor laget fremskrivninger for
to ulike scenarier, hver med ett underalternativ. Fremskrivningene baserer seg på beregningsmetodikken som ble brukt i
kapasitetsprosjektet for Oslo og Akershus sykehusområder
(punkt 5.3 ovenfor).

5.4.1. 0-alternativet

senger- overkapasitet (+) /underkapasitet (-)

0

Helse Sør-Øst tok utgangspunkt i SINTEFs arbeid om kapasitetsutviklingen i hovedstadsområdet, med noen endringer. Til
forskjell fra SINTEFs fremskrivninger, valgte Helse Sør-Øst å
justere utnyttelsesgraden på normalsenger til 90 prosent og
et gjennomsnittlig belegg på alle typer senger til 86,9 prosent. 
Videre ble det laget alternativer med flere endringer av opptaksområdene i hovedstadsområdet.

a) Opptaksområde som i dag

I prosjektrapporten som ble fremlagt for Helse Sør-Østs styre
17.12.2015, ble det angitt to alternative løsningsforslag for å
avlaste Akershus universitetssykehus:

Figur 5.4.1.1 Fremskrivning av 0-scenario med uendret opptaksområde
og egendekningsgrad
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Tabell 5.4.2.1 Egendekningsgrad Akershus universitetssykehus i 2014

Aktivitet 2014

Akutt
Antall opphold

Innlagt døgn

82 %

DRG-p
77 %

Elektiv
Liggedøgn
85 %

Antall opphold
46 %

DRG-p
39 %

Totalt
Liggedøgn
38 %

Antall opphold
DRG-p
70 %

62 %

Dagbehandling totalt

69 %

63 %

61 %

52 %

61 %

52 %

Poliklinisk konsultasjon

45 %

39 %

56 %

60 %

55 %

58 %

Totalsum

61 %

76 %

56 %

47 %

57 %

60 %

85 %

38 %

Liggedøgn
70 %

70 %

Det er videre lagt til grunn en kapasitetsutnyttelse lik 90 prosent belegg for normalseng. Dette gir et gjennomsnittsbelegg
på 88,6 prosent, gitt sengeprofil for 2015. Det er antatt en
jevn avtagende omstillingsprofil som representerer en høyere
effekt av igangsatte kapasitetstiltak tidlig i perioden, med
samtidig forventet effekt av kommunale akutte døgnplasser i
kommunene. 
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gir følgende forutsetninger i scenariet:
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I praksis betyr dette at man for kapasitetsutbyggingen kan
legge til grunn uendret kapasitet på døgnplasser innen psykisk helsevern for voksne, men at fordelingen mellom blant
annet døgnplasser ved DPS og alderspsykiatri kan bli noe annerledes. Avdeling alderspsykiatri drives i dag med noe lavere
antall døgnplasser enn det som vil være behovet i perioden
2015
2030. Den polikliniske kapasiteten ble imidlertid økt
fig. til
5.4.2.1
med ca. 50 prosent fra 2013 for å kompensere for reduksjonen i antall døgnplasser. Når det gjelder kapasitet med hensyn til døgnplasser i sykehusavdelinger, har SINTEF inkludert
kapasiteten innen psykosebehandling og sikkerhetspsykiatri
som Akershus universitetssykehus midlertidig kjøper fra Oslo
universitetssykehus. Dette omfatter 18 døgnplasser.
All vekst i aktivitet og kapasitet som følge av befolkningsøkning, forventes å skje ved å utvide det polikliniske tilbudet. 
Som følge av omstilling fra døgn til poliklinikk vil veksten i
poliklinisk
fig. 5.4.2.2 aktivitet være det dobbelte av befolkningsveksten.
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5.5 Fremskrivninger for psykisk helsevern og
rusbehandling
SINTEF har med utgangspunkt i kapasiteten i 2014
også vurdert behovet for kapasitetsendring innen de tre
fagområdene psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert
rusbehandling og voksenhabilitering i perioden frem mot 2030. 
Den generelle konklusjonen er at omstillingseffektene vil
kompensere for befolkningsveksten når det gjelder døgntilbud, men at profilen på tilbudet kan bli noe annerledes enn
i dag. Spesielt vil dette gjelde for oppgavedelingen mellom
døgnplasser i sykehus innen psykisk helsevern for voksne og
døgnplasser ved DPS. 
For poliklinisk aktivitet vil veksten være om lag det dobbelte
av befolkningsveksten. En økning på 50 prosent fra 2013 til
2030 tilsvarer en årlig vekst på 2,5 prosent. I kapasitet betyr
dette ca. 8–9 nye behandlerstillinger i poliklinikk pr år for
fagområdene voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For voksenhabilitering,
som ikke har døgntilbud, forventes en vekst i den polikliniske
aktiviteten tilsvarende befolkningsveksten i aldersgruppene
over 18 år.
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6 Veien videre
Utvikling av virksomheten i planperioden vil stille krav til korresponderende utvikling  .
av de bygningsmessige ressursene i helseforetaket. 
Tidligfaseplanlegging av investeringsprosjekter i helseforetak
forutsetter at det

•

foreligger en utviklingsplan som viser status og planer for
prioriterte tiltak

•

etableres en kobling av tiltakene i utviklingsplanen til
investeringsplanen som viser gjennomføring av tiltakene i
forhold til finansielt handlingsrom

For å vise avhengigheter mellom aktuelle tiltak, bør
utviklingsplanen også omhandle tiltak som det ikke er
rom for i investeringsplanen i det aktuelle tidsrommet
(Tidligfaseplanlegger i sykehusprosjekter, Helsedirektoratet,
2011). Modell for planprosessen er skissert i figur 6.1.
De kortsiktige virksomhetstiltakene som omtales i kapittel
4, kan i all hovedsak realiseres innenfor eksisterende
bygningsmasse, med noen mindre bygningsmessige
justeringer og tilpasninger. 
Flere av hovedtiltakene på mellomlang og lang sikt forutsetter
derimot oppføring av nybygg eller bygningsmessige utvidelser. 
Dette gjelder blant annet samling av sykehuspsykiatrien,
etablering av stråleenhet og kreftsenter, samt erstatning

Figur 6.1 Prinsippmodell
for planprosessen

44

Utviklingsplan 2016–2030

av kontorareal i brakkebygg med permanent kontorbygg. 
Dimensjoneringen av tiltakene vil være avhengig av
opptaksområdets fremtidige størrelse.
Beslutninger om helseforetakenes opptaksområder fattes
av eier. I Helse Sør-Øst pågår flere prosesser av potensiell
betydning for størrelsen på Akershus sykehusområde. Det
er ønskelig med snarlige avklaringer, av hensyn til videre
planlegging av foretakets utvikling. Prosessene er listet
nedenfor:

•

Helse Sør-Øst har vedtatt overføring av Vestby kommune
til Østfold sykehusområde fra 01.01.2017 (styresak
090/2014). Det er satt som en forutsetning at det nye
Østfoldsykehuset på Kalnes har en tilfredsstillende
kapasitetssituasjon. 

•

I rapporten fra kapasitetsprosjektet for Oslo og Akershus
sykehusområder er overflytting av lokalsykehusansvaret
for Alna bydel (50 000 innbyggere) til Diakonhjemmet
sykehus i 2018–20 det anbefalte forslaget for å løse
kapasitetsutfordringene ved Akershus universitetssykehus. 
Som alternativ til dette, skisserer rapporten overføring
av Nesodden og Oppegård kommuner til Oslo
sykehusområde. 

•

I foretaksmøtet som Helse- og omsorgsdepartementet
gjennomførte med Helse Sør-Øst 17.08.2015,
ble det besluttet at det i arbeidet med analyse av
kapasitetsbehov mot 2030 også skal vurderes om
det kan være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger
sykehus med tilhørende befolkningsområde til Akershus
universitetssykehus. 

•

Den 28.01.16 ga styret i Oslo universitetssykehus sin
tilslutning til et fremtidig målbilde for sykehuset som blant
annet omfatter etablering av nytt lokal- og områdesykehus
på Akertomta (styresak 8/2016).

I henhold til gjeldende retningslinjer fra Helse Sør-Øst skal
styrebehandlet utviklingsplan for virksomheten ved Akershus
universitetssykehus drøftes med Helse Sør-Øst før den
bygningsmessige planen kan legges. Det regionale foretaket
vil på denne måten sikre at utviklingsplanen for Akershus
universitetssykehus er i samsvar med overordnede strategier
og føringer, samtidig som det muliggjør en koordinering av
ansvaret i regionen.
«Utviklingsplan 2016–2030 Del 1 virksomhet» ble lagt fram
for styret for Akershus universitetssykehus  i styremøte 17. 
februar. Styret støttet hovedlinjene i planen og ba om at
den ble forelagt Helse Sør-Øst for drøfting og avklaring av
premisser for den bygningsmessige delen av utviklingsplanen. 
Etter at del 1 er drøftet med Helse-Sør-Øst vil planen bli
knyttet sammen med en bygningsmessig plan til en helhetlig
plan for foretaket. Denne vil vise alternativer for hvordan
virksomhets- og bygningsmessige tiltak kan løse Akershus
universitetssykehus aktuelle og fremtidige behov.
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Vedlegg 1 – Premisser fra Helse Sør-Øst RHF
for arbeidet med utviklingsplanen
I brev av 17.06.2015, stilte Helse Sør-Øst RHF krav om at
følgende forutsetninger og grunnlagsdokumenter må legges
til grunn for helseforetakets utviklingsplan:
a) Plan for strategisk utvikling i Helse Sør-Øst. 
Plandokumentet er rullert i 2012, jf. sak i det regionale
helseforetakets styre 075-2012, og er gjeldende fra  .
1. januar 2013. 
b) Relevante regionale delstrategier og fagplaner (jf. Årlig
melding 2014 for Helse Sør-Øst RHF, kap. 5.2.3)
c) Overordnede rammer samt økonomiske og faglige
prioriteringer gitt i det regionale helseforetakets styre i sak
044-2015 Økonomisk langtidsplan 2016-2019. 
d) Oppdrag og bestilling til Akershus universitetssykehus HF
(for 2015). 
e) RHF-styresak 090-2014 Analyse av aktivitet og
kapasitetsbehov 2030 Helse Sør-Øst – grunnlag for videre
utvikling og planlegging
f) RHF-styresak 046-2015 Behandlingskapasitet i Oslo og
Akershus sykehusområder – plan for tiltak og gjennomføring
g) Helsedirektoratets Veileder for tidligfaseplanlegging av
sykehusprosjekter
Fremdriftsplan og gjennomføring av arbeidet skal forholde
seg til den nye prosedyren for behandling av utviklingsplaner
og byggeprosjekter i Helse Sør-Øst, jf. foretaksmøte i
Akershus universitetssykehus 17. juni 2015, sak 6. Dette
innebærer at det først skal utarbeides en virksomhetsdel av
utviklingsplanen, og at denne så skal forelegges Helse SørØst RHF før arbeidet med en bygningsmessig utviklingsplan
startes opp. 

Grunnet det pågående arbeidet med kapasitetsbehov i
Oslo og Akershus sykehusområder, jf styresak 046-2015,
vil det legges opp til en tett dialog med det regionale
prosjektet hvor Akershus universitetssykehus HF deltar og
utviklingsplanprosjektet ved Akershus universitetssykehus
HF. Dette betyr videre at den virksomhetsmessige
og bygningsmessige utviklingsplanen for Akershus
universitetssykehus HF ikke kan ferdigstilles før styret i Helse
Sør-Øst RHF har behandlet endelig innstilling knyttet til
kapasitet i Oslo og Akershus sykehusområder. Det er lagt opp
til at endelig innstilling knyttet til kapasitet i Oslo og Akershus
sykehusområder behandles i styret i Helse Sør-Øst RHF i
november eller desember 2015. 
Når komplett utviklingsplanen foreligger vil Helse Sør-Øst
RHF vurdere eventuelle implikasjoner som følge av det
pågående arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan. 
Det vises for øvrig til sykehusets planer for nytt psykiatribygg
på Nordbyhagen. Idéfasen er gjennomført og planene
oversendt Helse Sør-Øst RHF med anmodning om
videreføring til konseptfase. Helse Sør-Øst RHF har i
økonomisk langtidsplan 2016–2019 vurdert prosjektet og
foretatt prioritering av helseforetaksgruppens samlede
investeringsplaner for perioden. Det er ikke funnet rom
for å prioritere dette prosjektet i planperioden. Det legges
til grunn at Akershus universitetssykehus HF i det videre
arbeid med utviklingsplanen avklarer mulighetene for å
utvide leieperioden for eksisterende lokaler med Oslo
universitetssykehus HF.
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Vedlegg 2 – Mandat for arbeidet

Behandlet av sykehusets ledergruppe 03.03.2015

BAKGRUNN
Akershus universitetssykehus HF skal gi gode spesialiserte
helsetjenester som ivaretar og fremmer pasientenes helse, og
som ivaretar de krav og funksjoner som følger av å være et
universitetssykehus. 
Foretakets opptaksområde består av alle kommunene i Follo,
Romerike (unntatt lokalsykehusfunksjon for innbyggere i Nes
kommune), Rømskog i Østfold samt bydelene Alna, Grorud
og Stovner. Demografisk fremskrivning viser at befolkningen
i sykehusområdet er forventet å øke med ca. 10.0000
innbyggere hvert år. Det forventes ujevn økning i de ulike
aldersgruppene fremover, med størst vekst i innbyggere over
70 år.
SINTEF- rapporten om Aktivitets og kapasitetsbehov 2030 i
HSØ RHF viser at det frem mot 2030 er en befolkningsøkning
for Akershus og Oslo på henholdsvis ca 155 000 og
142 000 innbyggere. SINTEF har beregnet at det i Akershus
universitetssykehus sitt opptaksområde i 2030 vil være behov
for om lag 230 flere senger enn i dag. I tillegg er det beregnet
behov for 11 poliklinikkrom og 6 operasjonsstuer. Estimatene
er beheftet med usikkerhet. 
I et lengre tidsperspektiv må det derfor etableres ny
bygningsmasse og infrastruktur i hovedstadsområdet
for å dekke det økte behovet for spesialisthelsetjenester. 
Akershus universitetssykehus HF har areal på Nordbyhagen
som er regulert til formålet. Foretaket har også en relativ
ny studie av utbyggingsmulighetene på Nordbyhagen (juli
2012). Den omfatter både psykiatriens og somatikkens
behov og synliggjør hvorledes behovene kan møtes ved å
benytte Nordbyhagens arealer. Videre er det laget en konkret
idefaserapport for et nytt bygg for psykisk helsevern på
Nordbyhagen. 
Akershus universitetssykehus HF har planer for og muligheter
til å utvide tjenestetilbudet innenfor egnet areal. Foretaket
ser utvidelse av sykehusets bygningsmasse som et ønsket og
viktig virkemiddel for å gi befolkningen i vårt opptaksområde
en fremtidsrettet helsetjeneste, være en attraktiv arbeidsplass
samt ha riktig balanse mellom elektiv og øyeblikkelig hjelp. 
For å dekke behovene til befolkningen i eget opptaksområde
i fremtiden og for å skape gode fagmiljøer og økonomisk
bæreevne, vil foretaket iverksette et arbeid med en
utviklingsplan for perioden frem til 2030, definert i henhold
til Helsedirektoratets veileder for tidligfaseplanlegging i
sykehusprosjekter (IS-1369). 
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Helse Sør-Øst styresak 090-2014, Analyse av aktivitet og
kapasitetsbehov 2030 Helse Sør-Øst – grunnlag for videre
utvikling og planlegging, er basert på SINTEFs analyse av
fremtidig kapasitetsbehov i regionen og gir føringer for
videre arbeid med helseforetaksgruppens utviklingsplaner. 
I Oppdrag og bestilling for 2015 spesifiserer Helse SørØst at Akershus universitetssykehus skal legge SINTEFs
fremskrivningsmetodikk, sakens premisser og styrets vedtak
til grunn for utviklingsplaner og utbyggingsprosjekter.

MÅL MED UTVIKLINGSPLANEN
Den virksomhetsmessige utviklingsplan skal være
et frittstående, strategisk dokument som omfatter
helseforetakets primære virksomhetsområder som er klinisk
virksomhet, opplæring, forskning og utdanning, og ikkemedisinske servicetjenester.
Utviklingsplanen for Akershus universitetssykehus HF 2030
skal:
• Gi en samlet fremskrivning av behovet for
spesialisthelsetjenester i opptaksområdet

•

Innarbeide behov som følge av videre utvikling av
universitets- og områdefunksjoner, herunder bl.a
stråleterapi, bedre balanse mellom øyeblikkelig hjelp  .
og elektiv virksomhet

•

Beskrive mulighetsrommet for arealmessige løsninger
som kan dekke beregnet behov

•

Foreslå ulike modeller for realisering av de arealmessige
løsninger, herunder også en modell for trinnvis utvikling  .
i tråd med økningene i behovet

•

Beskrive fremtidige utviklingsmuligheter for
helseforetakets virksomhet ved Ski sykehus og andre
lokaliteter utenfor Nordbyhagen

ORGANISERING AV ARBEIDET
Arbeidet foreslås gjennomført ved etablering av en
styringsgruppe, referansegruppe(r) og et prosjektsekretariat.

•

Formell saksbehandling og medvirkning skjer i
styringsgruppen. Styringsgruppen foreslås å bestå
av sykehusledelsen, representanter for tillitsvalgte,
vernetjeneste og brukerutvalg, samt en representant fra
Helse Sør-Øst. Styringsgruppen ledes av administrerende
direktør.

•

•

Referansegruppen(e) skal sikre involvering og medvirkning
fra interessenter utenfor foretaket. Det foreslås etablert en
fast referansegruppe bestående av personer med særskilt
kompetanse knyttet til etablering av utviklingsplaner
og sykehusbygg. I tillegg foreslås det avholdt utvidede
referansegruppemøter hvor det inviteres representanter fra
kommuner/bydeler i opptaksområdet, øvrige helseforetak
i hovedstadsområdet og Helse Sør-Øst. Her presenteres
forslag til Utviklingsplan og det gis mulighet til formelle
høringsinnspill i etterkant.
Prosjektsekretariatet er en liten, operativ arbeidsgruppe
som utarbeider diskusjons- og saksgrunnlag og
endelig utviklingsplan til behandling i styringsgruppe
og referansegrupper. Prosjektsekretariatet ledes av
viseadministrerende direktør og består for øvrig
av kompetanse knyttet til fag (somatikk og psykisk
helsevern), eiendom, analyse og aktivitetsfremskrivning,
økonomi samt støtte knyttet til rapportskriving etc. 

GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET
Utviklingsplanen søkes gjennomført i henhold til følgende
foreløpige tidsskisse:
FASE BESKRIVELSE

LEVERANSE

TIDSFRIST

I

Prosjektetablering

Prosjektorganisering og
mandat vedtatt

01.04.2015

II

Utredning og
løsningsforslag

Overordnet utviklingsplan
styrebehandlet

24.06.2015

III

Høring av
løsningsforslag

Høringsinnspill mottatt  .
og systematisert

01.09.2015

IV

Ferdigstille og
detaljere

Endelig utviklingsplan  .
vedtatt i styret

28.10.2015

AVGRENSINGER
Følgende avgrensninger gjøres mot andre styrende dokumenter og prosesser:

•

SINTEF- rapporten om Aktivitets og kapasitetsbehov 2030
i HSØ RHF legges til grunn for aktivitetsfremskrivninger
og behov. Analyser i denne rapporten utdypes nærmere i
prosjektet der hvor det vurderes nødvendig.

•

Tidligere utarbeidet helhetsplan for Nordbyhagen og
idefase for nytt bygg psykisk helsevern legges til grunn
for arbeidet med arealutvikling. Disse utdypes videre ved
behov. 

•

Rullering av Strategisk plan er ikke en del av prosjektet. 
Utviklingsplanen skal bygge på vedtatt Strategisk plan
2012–16 for Akershus universitetssykehus HF. 

•

Økonomisk langtidsplan 2016–19 fremlegges for styret
29. april. De økonomiske vurderinger og beregninger i
Utviklingsplanen skal så langt mulig bygge på premisser
vedtatt i denne sak. 

Detaljert gjennomføringsplan utarbeides i prosjektets fase I. 
Tidsplanen må avstemmes med Helse Sør-Østs planer for
utredninger og beslutninger knyttet til kapasitetsutfordringene
i hovedstadsområdet.
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Vedlegg 3 – Styrings- og prosjektgruppens sammensetning

STYRINGSGRUPPEN

PROSJEKTSEKRETARIATET

Administrerende direktør Øystein Mæland (leder),  .
Akershus universitetssykehus
Viseadministrerende direktør Tone Ikdahl,  .
Akershus universitetssykehus
Fagdirektør Alice Beathe Andersgaard, Helse Sør-Øst RHF
Direktør Morten Bendiksen, Divisjon Facilities Managment,
Akershus universitetssykehus
Hovedtillitsvalgt Kai Øyvind Brænden,  .
Norsk sykepleierforbund
Kommunalsjef Inger Skarpholt Fjeld, Frogn kommune  .
(fra 1/8-2015)
Hovedverneombud Finn W Halvorsen,  .
Akershus universitetssykehus
Bydelsdirektør Bjørn Haraldsen, Bydel Stovner,  .
Oslo kommune
Direktør Ivar Thor Jonsson, Kirurgisk divisjon,  .
Akershus universitetssykehus
Direktør Øystein Kjos, Divisjon for psykisk helsevern,
Akershus universitetssykehus
Tillitsvalgt Elna Knutsen, Fagforbundet
Direktør Jørn Limi, Enhet for økonomi og finans,  .
Akershus universitetssykehus
Direktør Hege Lundring, Kvinneklinikken,  .
Akershus universitetssykehus
Direktør Jan Petter Odden, Barne- og ungdomsklinikken,
Akershus universitetssykehus
Direktør Janne Pedersen, Divisjon for diagnostikk og
teknologi, Akershus universitetssykehus
Leder Jørn Pettersen, Brukerutvalget,  .
Akershus universitetssykehus
Lege i spesialisering Darjan Ribic,  .
Tillitsvalgt Den norske legeforening
Direktør Jan H. M. Røtterud, Ortopedisk klinikk,  .
Akershus universitetssykehus (til 15/11-2015)
Direktør Inge Skråmm, Ortopedisk klinikk,  .
Akershus universitetssykehus (fra 15/11-2015)
Direktør Lisbeth Sommervoll, Medisinsk divisjon,  .
Akershus universitetssykehus
Professor Knut Stavem, Universitetet i Oslo
Fagdirektør Pål Wiik, Enhet for medisin og helsefag,  .
Akershus universitetssykehus
Professor Tom Øresland, Leder Campus Akershus
universitetssykehus
Direktør Dagfinn Aanonsen, Enhet for kommunikasjon,
Akershus universitetssykehus

Viseadministrerende direktør Tone Ikdahl (leder)
Klinikksjef Tormod Fladby, Nevrologisk avdeling,  .
Medisinsk divisjon
Avdelingssjef Axel Hauge, Eiendomsavdelingen,  .
Divisjon for Facilities Management
Spesialrådgiver Lennart Lomell Jensen, Stab,  .
Divisjon psykisk helsevern
Seniorrådgiver Ruth Torill Kongtorp (fra 1/12-2015),
Sekretariatet (sekretær)
Avdelingssjef Lars Åge Møgster, Analyseavdelingen,  .
Enhet for økonomi og finans
Seniorforsker Ånen Ringard (til 1/12-2015),  .
Avdeling for helsetjenesteforskning
Assisterende direktør Kjell Åge Vold, Enhet for økonomi  .
og finans
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Vedlegg 4 – Oversikt over interessenter og prosjektaktiviteter
Ved oppstart av prosjektet ble det utarbeidet en interessentanalyse og plan for involvering.  .
Denne er fulgt, som vist i tabellen nedenfor:

UTVIKLINGSPLAN AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS 2016–30
INTERESSENTANALYSE OG OVERSIKT OVER PROSJEKTAKTIVITETER (OPPDATERT 28.01.16)
INTERESSENT:

FORVENTNINGER OG
SUKSESSKRITERIER:

BETYDNING FOR
PROSJEKTET:

STYRET

«Treffe» med leveransen ihht mandat

Forankring, sikre
fremdrift
Oppfylle bestilling
om planlegging på
mellomlang-lang sikt fra
styrets plandel i Årlig
melding 2014

SYKEHUSLEDELSE

God involvering

Sikre forankring og
gi mulighet til direkte
påvirkning og innspill
underveis.

TILLITSVALGTE

Hensiktsmessig, reell og passe
omfattende involvering

Sikre forankring i
ansattes organisasjoner

INVOLVERING AV INTERESSENT

• Styreseminar 24/3-15
• Styresak 24/6-15, 28/10-15 og 17/2-16

• Ledermøtesak: .
• 3/3, 20/4, 12/1
• I styringsgruppen. Møter: .

• 2015: 21/4, 12/5, 26/5, 9/6, 8/9, 13/10, 17/11, 8/12
• 2016: 19/1, 2/2

• Tre representanter i styringsgruppen: .
•

VERNETJENESTE

Hensiktsmessig, reell og passe
omfattende involvering

• Sikre forankring
• Kvalitetssikre innhold

relatert til arbeidsmiljø

BRUKERNE

• Pasientene forventer å bli hørt i
«Pasientens helsetjeneste»
• Reell involvering

• 2015: 21/4, 12/5, 26/5, 9/6, 8/9, 13/10, 17/11, 8/12 .
• 2016: 19/1, 2/2
Dialogmøter: .
• 1/6-15, 8/2-16

• Representant i styringsgruppen .

• 2015: 21/4, 12/5, 26/5, 9/6, 8/9, 13/10, 17/11, 8/12 .
• 2016: 19/1, 2/2
Informasjonsmøte for vernetjenesten 31/8-15
Endelig rapport legges fram for AMU?

•
•
• Representant i styringsgruppen .

• Vår viktigste
samarbeidspartner
• 2015: 21/4, 12/5, 26/5, 9/6, 8/9, 13/10, 17/11, 8/12 .
• Vet hvor skoen trykker- • 2016: 19/1, 2/2
kan gi gode råd
• Brukerutvalget: 18/5-15, 26/10-15, 25/1-16
• Blir hørt og kan utøve • Ungdomsrådet: 17/11-15
politisk påvirkning
• Workshop Eldremedisin og samhandling 25/9
• Workshop Fremtidens kreftutfordring: 13/11-15
• Workshop Ski sykehus 29/1-16
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LINJEORGANISASJONEN

• Tilstrekkelig involvering
• Ikke overbelaste linjeorg
• Ikke overskygge implementeringen
av tiltakene fra sengeoptim.
prosjektet

Kvalitetssikre vurderinger
Tilføre faglig innsikt
i fremstilling og
vurderinger

• Divisjonsdirektører/klinikkdirektører (se ovenfor)
• Representert i prosjektsekretariat (en fra somatikk en
fra psyk). 
• Ukentlige møter gjennom perioden.
• Innspillsmøter i divisjons/klinikkledergrupper .
• PHV/TSB: 17/6 og 14/10.15 .
• DDT: 25/9-15 .
• KK: 15/10-15 .
• Orto 19/10-15 .
• KD: 5/11-15
• MD: 5/11-15 .
• BUK: 5/11-15 .
• Orto: 19/10-15 .
• BUP ledergruppe: 1/12-15
Samarbeidsforum Ski sykehus: 16/9-15
Workshop Eldremedisin og samhandling: 25/9-15
Workshop Fremtidens kreftutfordring: 13/11-15
Områdefunksjoner. Gruppearbeid N2/N3-samling
Holmsbu, 18/11-15
Workshop Ski sykehus 29/1-15

FORSKNINGEN

• Tydelig plass i prosess og rapport • Forskerne og UiO er
viktige allierte
• Involvering på riktige områder
• Forskn en integrert del av
• Synliggj universitetssykehusets samlede virksomhet
sykehusprofil
• Synliggjøre forventn om økt
• Kloke innspill
samarb m matnat
• Bygge videre på samarb m klinmed
• Legge inn planer om
internasjonalisering

UTDANNING

• Tydelig plass i prosess og rapport
• Integrere utdanningen m øvrig
virksomhet i planene

UiO – MEDFAK

• Sentral plass i prosessen fra
starten
• Sikre UiO gode arealer
• Gi samarbeidet tydelig plass i
prosess og rapport

Avgjørende betydn å ha
utdanningsinstitusjonene
UiO og HiOA på lag

•
•
•
•
•
• Leder for Campus Ahus + ytterligere en UiO
•
•
•
•

representant i styringsgruppen. .
• 2015: 21/4, 12/5, 26/5, 9/6, 8/9, 13/10, 17/11, 8/12 .
• 2016: 19/1, 2/2
Felles forskningsutvalg: 16/11-15
Forskningsledermøtet: Månedlig rapportering
Samarbeidsmøte med rektoratet: 18/9-15
Møte med Medfak: 10/9-15

• Utdanningsutvalget: 8/12-15
• Se egne punkter vedr UiO og HiOA

• Viktig

• UiO representert i styringsgruppen  .

•

•
•

•

samarbeidspartner og
alliert
Gjensidig nytte/
avhengighet i forb
m forskning og
utdanning.
Betydning for kvalitet

• 2015: 21/4, 12/5, 26/5, 9/6, 8/9, 13/10, 17/11, 8/12 .
• 2016: 19/1, 2/2
Felles forskningsutvalg 16/11-15
Samarbeidsmøte med medfak 10/9-15

• Samarbeidsmøte med rektoratet 18/9-15

UiO – MATNAT

Synliggjøre ønske og forventning om
tettere samarbeid i fremtiden

Bidra til å styrke
samhandling om
forskning og utdanning

HiOA

Tilrettelegge for gode og riktig antall
praksisplasser for studenter i grunnog videreutdanning
Helsefagutdanningen skal ha en
minst like viktig plass i sykehuset i
fremtiden

Viktig samarbeidspartner

• Utdanningsutvalg: 8/12-15
• Felles forskningsutvalg: 16/11-15

HSØ

Demonstrere troverdighet i
prosessen
Ta utgangspunkt i SINTEF-rapporten
Koordinere med pågående prosesser
i regi av HSØ
Kvalitetssikrede, gode innspill til
HSØ’s kapasitetsprosjekt
Inkludere scenarier med endret
opptaksområde

Behøver sammenfallende
oppfatning av fremtidig
situasjon mhp behov for
spes helsetj på regions
og områdenivå.

• Formelt drøftingspunkt 1: 28/5-15
• Formelt drøftingspunkt 2: Etter styrebeh 17/2-16
• Gjennomgang for AD HSØ: .
11/3-15, 24/9-15, 18/1-16
• Med fagdirektør i styringsgruppen  .
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Avhengig av støtte fra
HSØ

•

• 2015: 21/4, 12/5, 26/5, 9/6, 8/9, 13/10, 17/11, 8/12 .
• 2016: 19/1, 2/2
Informasjonsmøte Deloitte (konsulentfirma i HSØs
kapasitetsprosjekt): 1/6-15

PRIMÆRHELSETJENESTEN

KOMMUNENE
I OPPTAKSOMRÅDET

OUS, LOVISENBERG,
DIAKONHJEMMET,
INNLANDET-KONGSVINGER ØSTFOLD

Styrke lokalsykehustilbudet
Sikre kapasitet slik at
primærhelsetjenesten kan føle seg
trygge på felles pasienter får et godt
tilbud i spesialisthelsetjenesten

Viktig støttespiller å ha
på laget
Kan gi verdifulle innspill

Overbevise om at befolkningen er
sikret et godt og stabilt lokal- og
områdesykehustilbud i årene som
kommer. 

Viktig støttespiller å ha
på laget.
Nyttige innspill.

• Tilstrekkelig involvering av samarb • Forebygge at
sykehus
sykehusene legger
motstridende planer
• Respektere hverandres interesser
• Koordinering m HSØ- prosess
• Mest mulig avklaring
avgjørende betydning
mht oppgavedeling
• Inkludere scenarier som åpner for • Felles forståelse av
ny oppgavedeling
• fremtidens samlede

• Representert i styringsgruppe .
•
•
•
•
•

• 2015: 9/6, 8/9, 13/10, 17/11, 8/12 .
• 2016: 19/1, 2/2
Skisse til utviklingsplan fremlagt for
samarbeidsforum: 23/6-15
ASU og Direktørmøte: 17/9
Møte HSØ/Bydelene 20/10-15
Workshop Eldremedisin og samhandling 25/9
På agendaen SU sitt arbeidsutvalgs møte 6/5 og i SUs
møte 9/6

• Representasjon fra Direktørmøte og ASU i

styringsgruppen .
• 2015: 8/9, 13/10, 17/11, 8/12
• 2016: 19/1, 2/2
Kommunalsjefene i Follo om Ski sykehus: 15/1-16
Kunnskapsbyen Lillestrøm:

•
•
• Samtaler på direktørnivå
• Møtepunkt i prosjektgruppen til HSØ sitt
kapasitetsprosjekt (april-oktober 2015). 

behov for helsetj

MEDIA

Prosess og rapport må
overbevise om at befolkningen
er sikret tilstrekkelig kapasitet og
kvalitetsmessig god spesialisthelsetj
mot 2030

Gi prosjektet og Ahus
godt omdømme i media. 
Understøtte felles krav/
ønske i befolkningen
om at Akershus
sykehusområde også
behøver nye sykehusbygg

PRIVATE IDEELLE
ORGANISASJONER

God og likeverdig samarbeidspartner

Utnytte potensialet i
samarbeidsmuligheter
NKS planlegger 13 000
kvm bygg i området

LOKALT NÆRINGSLIV

God og likeverdig samarbeidspartner

Muligheter for å leie
areal eller oppføre OPSprosjekter

SYKEHUSPERSONALETS
ANDELSLAG

Felles interesser, god nabo og
samarbeidspartner.

Muligheter for å leie areal
i nytt Kiwibygg?

KUNNSKAPSBYEN
LILLESTRØM/ KJELL
INNOVASJON

Felles interesser
God nabo og samarbeidspartner

Politisk støtte

SKI SYKEHUS VENNER

Visshet om trygg og stabil
sykehuskapasitet for befolkningen
i årene som kommer. Synliggjøre
at Ski sykehus ikke er glemt i
planleggingen.

Tillitt i lokalmiljøet i Follo

LOKALPOLITIKERE

Synliggjøre at Ahus ønsker å være det
gode lokal- og områdesykehuset
Troverdige prosesser og tilstrekkelig
involvering

Styrke tilliten hos
lokalpolitikere
Gi tro på at vi kan gjøre
noe med overbelegget
både på kort og lang sikt
Prosjektet behøver
positiv oppslutning i hele
opptaksområdet

POLITIKERE LANDSPLAN

Synliggjøre at Ahus ønsker å være det
gode lokal- og områdesykehuset
Troverdige prosesser og tilstrekkelig
involvering

Synliggjøre at Ahus er
et universitetssykehus å
regne med på nasjonalt
plan

• Kommunikasjonsplan
• Klok håndtering av media underveis

• Møte med NKS: 29/5-15
• Workshop Eldremedisin og samhandling: 25/9-15
• Møte med Kreftforeningens ledelse: 9/9-15
• Workshop fremtidens kreftutfordring: 13/11-15
• Eiendomsavdelingen holder kontakt med ledelsen i
Campus Ahus-prosjektet

• Møte 22/5
• Oppfølging ved Eiendomsavdelingen
• Medlemsskap, VAD sitter i styret, omtale

utviklingsplanen i forb med presentasjon på møte
17/10-15

• Orientering for Ski sykehus venner: 28/5-15
• Workshop om Ski sykehus 29/01-16
• Bør følges opp når planen er i ferd med å ferdigstilles

• Kommunikasjonsplan
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Vedlegg 5 – Tabell over omstillingsfaktorer i SINTEF (2014)

54

Utviklingsplan 2016–2030

Utviklingsplan 2016–2030

55

Akershus universitetssykehus HF
Besøksadresse: Sykehusveien 25, Lørenskog
Postadresse: Postboks 1000, 1478 Lørenskog
Telefon: 02900 | Telefaks: 67 90 21 40
E-post: postmottak@ahus.no
www.ahus.no

