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Utviklingsplanen for perioden 2017-30 omfatter plan for virksomhet og bygg. I tråd med 
veileder for utviklingsplaner skal planen vedtas av helseforetakets styre, og deretter 
godkjennes av det regionale helseforetaket.  

Planen har seks hovedmål: 
I Styrke pasienten 

II Skape gode og trygge pasientforløp 
III Styrke spesialisert pasientbehandling 
IV Prioritere tilbudet innen psykisk helse og rusbehandling 
V Sikre tilstrekkelig personell med rett kompetanse 

VI Forbedre pasientbehandlingen gjennom forskning og innovasjon 

Økonomisk bærekraft vil være avgjørende for muligheten til å kunne realisere 
planelementene. Tiltak detaljeres årlig i en rullerende strategi som legger føringer for 
kommende periode for økonomisk langtidsplan.  

Sykehuset skal bidra til å utvikle en helsetjeneste med pasienten i sentrum. En sentral del av 
dette er å samle tilbud om diagnostikk og behandling rundt pasienten. Med bakgrunn i 
utfordringsbildet frem mot 2030, tas det sikte på å utvikle tematiske sentre for kreft, 
eldremedisin og sykehusbasert psykisk helsevern. Dette vil kunne bedre pasientsikkerhet og 
ressursutnyttelse, samtidig som det legger til rette for forskning og kompetanseutvikling på 
tvers av spesialiteter og yrkesgrupper. Sentrenes form og innhold vil utredes nærmere. 

For å sikre helhetlige pasientforløp og å bygge sterke fagmiljøer foreslås det å prioritere to 
arealprosjekter som krever investeringsmidler; bygg for stråleterapi og bygg for 
sykehusbasert psykisk helsevern. Det foreslås å bygge i flere trinn for å muliggjøre 
opparbeiding av egenkapital til investeringene. Byggene kan dimensjoneres slik at Akershus 
universitetssykehus kan bidra til å løse kapasitetsutfordringene som følge av den ventede 
befolkningsveksten i hovedstadsområdet. Det er også foreslått arealprosjekter som ikke 
krever egne investeringsmidler, samt plan for utnyttelse av eksisterende arealer. 
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Sammendrag 
For å sikre befolkningen i opptaksområdet et godt sykehustilbud i fremtiden og for å skape gode 
fagmiljøer, har Akershus universitetssykehus utarbeidet en plan for utviklingen av virksomhet og bygg for 
perioden frem til 2030. Kjernevirksomhetens behov er førende for den bygningsmessige delen av planen. 
Økonomisk bærekraft vil være avgjørende for gjennomføring av tiltakene som er foreslått. Sykehuset må 
drives på en måte som skaper handlingsrom for videre utvikling. 

Seks hovedmål 
I Styrke pasienten 

II Skape gode og trygge pasientforløp 
III Styrke spesialisert pasientbehandling 
IV Prioritere tilbudet innen psykisk helse og rusbehandling 
V Sikre tilstrekkelig personell med rett kompetanse 

VI Forbedre pasientbehandlingen gjennom forskning og innovasjon 

Pasientens helsetjeneste 
Sykehuset skal bidra til å utvikle en helsetjeneste med pasienten i sentrum. Pasientene skal kunne påvirke 
beslutninger knyttet til egen utredning og behandling. Pasientforløpene skal være forutsigbare og godt 
koordinerte. Det er nødvendig å ha tilstrekkelig personell med rett kompetanse og et utstrakt samarbeid 
på tvers av spesialiteter og yrkesgrupper. Sykehuset skal videreutvikle samhandlingen med andre deler av 
helsetjenesten, slik at pasientene opplever at tilbudet på de forskjellige behandlingsnivåene er samordnet 
og av høy kvalitet. Planen fremhever følgende satsingsområder; eldremedisin, kreftdiagnostikk og 
behandling, den kritisk syke pasient og psykisk helsevern og rusbehandling. 

Tematiske sentre 
Tilbud om diagnostikk og behandling skal samles rundt pasienten. I perioden frem mot 2030 skal det 
utvikles tematiske sentre for kreft, sykehusbasert psykisk helsevern og eldremedisin for å bedre 
pasientsikkerhet og ressursutnyttelse, samtidig som det vil legge til rette for forskning og 
kompetanseutvikling på tvers av spesialiteter og yrkesgrupper. Sentrene skal utformes gjennom trinnvise 
prosesser, som starter med å samle noen funksjoner og bygge gode tverrfaglige miljøer. Utover i 
planperioden tas det sikte på utbygging av tilbudet, frem mot etablering av fullverdige sentre.  

Gode pasientforløp 
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. Det vil innebære styrking av 
eksisterende tilbud, blant annet gjennom anskaffelse av medisinsk-teknisk utstyr og etablering av nye 
funksjoner, særlig elektive (planlagte) spesialiserte funksjoner.  

Styrket som universitetssykehus 
Satsing på forskning, innovasjon og utdanning vil være bærende for den videre utviklingen av sykehuset, 
og skal være tett integrert med pasientbehandlingen. Universitetsfunksjonen skal styrkes blant annet 
gjennom klinikknær forskning langs de store pasientstrømmene, og gjennom etablering av arenaer for 
forskningssamarbeid på tvers av fag, spesialiteter og avdelinger.  

Arealer tilpasset faglige behov 
Økonomisk bærekraft er fundamentet for drift og utvikling. Eksisterende bygg skal utnyttes optimalt. 
Inntil det er oppnådd overskudd til investeringer, vil det være aktuelt å leie arealer til noen funksjoner. 
For å realisere sentre for kreft og psykisk helsevern, er det nødvendig å oppføre nye bygg. Byggene kan 
dimensjoneres slik at Akershus universitetssykehus også bidrar til å løse de fremtidige 
kapasitetsutfordringene i hovedstadsområdet.  
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1 Innledning 
Helseforetaket Akershus universitetssykehus ble etablert 5. desember 2001, da ansvaret for 
spesialisthelsetjenesten ble overført fra fylkeskommunene til staten. Det regionale helseforetaket Helse 
Sør-Øst har eieransvaret. Kjerneoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og 
pasientopplæring. Sykehuset har de fleste somatiske spesialiteter, og leverer spesialisthelsetjenester 
innen psykisk helsevern, rus og avhengighetsbehandling. 

Den somatiske virksomheten ved Akershus universitetssykehus er hovedsakelig lokalisert på 
Nordbyhagen i Lørenskog kommune. I tillegg er det virksomhet ved Ski sykehus i Ski kommune. Divisjon 
psykisk helsevern og rus er den største divisjonen ved sykehuset, og har virksomhet både på 
Nordbyhagen og ved en rekke andre lokaliteter i opptaksområdet. 

I 2008 flyttet de fleste sykehusfunksjonene inn i moderne lokaler på Lørenskog. I dag er sykehuset Norges 
største lokal- og områdesykehus, med ansvar 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).  Befolkningsveksten 
ventes å bli høyere i Akershus sykehusområde enn noe annet sted innenfor Helse Sør-Øst. I 2030 
forventes samlet antall innbyggere å være oppe i 600 000.  

Akershus universitetssykehus hadde store kapasitetsutfordringer og negativt økonomisk resultat i flere 
år. I perioden 2014-2016 hadde foretaket sterk fremgang hva gjelder reduksjon av overbelegg, ventetider 
og fristbrudd. Dette var et resultat av målrettet og systematisk arbeid over tid, som har gitt god balanse i 
driften. Økonomien har også blitt forbedret i samme periode.  

Det er viktig å gjøre sykehuset i stand til å møte befolkningens fremtidige behov og ta del i den medisinske 
utviklingen. Sykehuset har derfor lenge arbeidet med planer for videre utvikling. I 2012 ble det utarbeidet 
et helhetsplan for disponering av arealene på Nordbyhagen. I denne ble det pekt på arealbehovet frem 
mot 2025 og ulike alternativer for utvikling av bygningsmassen.  

I Helse Sør-Øst pågår flere prosesser av betydning for Akershus sykehusområde. Disse kan påvirke både 
dimensjonering av og tidspunkt for realisering av utviklingstiltak. Sentrale beslutninger er listet nedenfor:  

• Styret i Helse Sør-Øst har vedtatt overføring av Vestby kommune (16 000 innbyggere) til Østfold 
sykehusområde (styresak 090/2014). Tidspunktet er usikkert på grunn av kapasitetssituasjonen ved 
Sykehuset Østfold (styresak 052/2016).  

• I juni 2016 vedtok styret i Helse Sør-Øst å overføre bydel Alna (50 000 innbyggere) til Oslo 
sykehusområde (styresak 052/2016). Tidspunktet for overføringen er ikke bestemt.  

• I foretaksmøtet som Helse- og omsorgsdepartementet gjennomførte med Helse Sør-Øst i august 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. Helse Sør-Øst gjennomfører et prosjekt for å vurdere dette spørsmålet. 
Sluttrapport er ventet våren 2017.  

• Styret i Helse Sør-Øst ga i juni 2016 sin tilslutning til et fremtidig målbilde for Oslo 
universitetssykehus som blant annet omfatter etablering av nytt lokal- og områdesykehus på 
Akertomta (styresak 053/2016). Det ble også vedtatt at bydelene Grorud og Stovner skal inngå i 
opptaksområdet til det nye lokalsykehuset (styresak 052/2016). Det foreligger ikke tidsplan for 
denne overføringen.  
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For å møte sykehusets utfordringer og behov frem mot 2030, igangsatte foretaket et arbeid med ny 
utviklingsplan i 2015. Mandatet ble behandlet i sykehusledelsen 03.03.2015 (vedlegg 1). Helse Sør-Øst har 
lagt noen premisser for utforming av plandokumentet (vedlegg 2 og 3).    

Prosjektet har hatt en styringsgruppe ledet av administrerende direktør, og et prosjektsekretariat ledet av 
viseadministrerende direktør. Både sykehusledelse, tillitsvalgte, hovedverneombud og eksterne 
interessenter har vært inkludert i styringsgruppen (se vedlegg 4). Før oppstart ble det gjennomført en 
interessentanalyse og utarbeidet en plan for involvering (se vedlegg 5). Det har blitt arrangert flere møter 
og idédugnader der ansatte og andre har bidratt med gode innspill og idéer. Disse er innarbeidet i 
dokumentet. 

Utviklingsplanen bygger på retningen som ble gitt i strategisk utviklingsplan 2012-2016, og angir 
foretakets hovedmål og plan for utvikling av virksomhet og bygg frem mot 2030. De langsiktige målene vil 
bli fulgt opp gjennom tiltak i en fireårig rullerende strategi som oppdateres hvert år i tilknytning til 
arbeidet med økonomisk langtidsplan.  

 
Figur 1-1-1 Oppfølging av målene i utviklingsplanen i en rullerende strategi 
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2 Status og utfordringsbilde 

2.1 Demografi og sykdomsutvikling 

2.1.1 Befolkningsutvikling 
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 vil øke til 5,9 millioner innbyggere i 2030. Befolkningen i 
opptaksområdet til Akershus universitetssykehus vil kunne øke fra i underkant av 500 000 innbyggere i 
2014 til ca. 600 000 i 2030, noe som innebærer en vekst på drøyt 20 prosent.  

I figurene 2-1 og 2-2 nedenfor 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 2-1 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. 

Befolkningstilbudet for somatikk er uten Nes kommune, som på dette området tilhører opptaksområdet 
til helseforetaket Sykehuset Innlandet. Fremskrivningene viser at befolkningen i Nes kommune vil vokse 
med ca. 21 prosent i perioden 2015-30. For psykisk helsevern og rus, der Nes kommune også er en del av 
sykehusområdet, var antallet innbyggere 514 183 i 2014.  

Figur 2-1 Dagens geografisk opptaksområde for Akershus universitetssykehus i Akershus inkludert Rømskog i Østfold, i 2014 
og fremskrevet til 2030 
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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. 

Figur 2-2 Innbyggertall i de ulike bydeler i Oslo i 2014 og forventet vekst til 2030 

  

2.1.2 Sykdomsutvikling 
Behovet for spesialisthelsetjenester vil drives av befolkningsutviklingen 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.  

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. Det er også nødvendig å tilrettelegge pasienttilbud og kommunikasjon omkring 
behandling for pasientgrupper med særskilte utfordringer, for eksempel knyttet til språk.  

Økningen i antall eldre vil 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 2-3). 
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Figur 2-3 Befolkningsveksten i Akershus sykehusområde gruppert etter alder 

 

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 demens, alderspsykiatriske tilstander, hjerte og karsykdom, nyresvikt 
og kreft.  Kreftregisteret har fremskrevet insidensutviklingen for kreft med utgangspunkt i forventet 
befolkningsvekst og alderssammensetning (figur 2-4). I Akershus sykehusområde vil antallet nye 
krefttilfeller øke med nesten 50 prosent fra om lag 3 000 i 2015 til 4 500 i 2030. De fleste av disse vil 
komme i den eldre delen av befolkningen. 

Figur 2-4 Fremskrevet kreftinsidens i Helse Sør-Øst 

 

En økende andel av befolkningen opplever psykiske problemer. Særlig gjelder dette unge og personer 
med innvandrerbakgrunn. Forbruket av spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling er størst i aldersgruppen fra 20 til 50 år, og vil ikke påvirkes like mye av 
eldrebølgen. 

I årene som kommer ventes et økt tilfang av kritisk syke pasienter. Med et stort opptaksområde har 
Akershus universitetssykehus mange akuttinnleggelser. Antallet antas å øke i takt med 
befolkningsveksten. I tillegg vil det økende antall eldre bidra til at flere pasienter kommer til sykehuset 
med kritisk sykdom. 
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2.2 Brukere 

2.2.1 Brukermedvirkning 
Sykehuset er til for brukerne, og det er nødvendig å utvikle tilbudet etter pasientenes behov. Det er et 
aktivt brukerutvalg ved sykehuset, og brukere er representert i flere sentrale råd og komitéer. 
Brukerrepresentanter deltar også som observatører i helseforetakets styre. 

Akershus universitetssykehus har også en stolt historie når det gjelder ungdomsmedisin. Dette er et 
prosjekt som har resultert i tilpassede arealer, et aktivt ungdomsråd og et transisjonsprogram for å bedre 
overgangen til voksenmedisinsk tilbud. Ungdomsrådet har blitt en viktig medspiller i sykehusets arbeid 
for ungdom og unge voksne. 

2.2.2 Pasientopplæring 
Akershus universitetssykehus jobber målrettet med utvalgte pasientgrupper slik at de kan mestre en 
hverdag med kronisk sykdom og en vanskelig livssituasjon. Det er behov for systematisk arbeid med 
læring og mestring både på sykehuset og gjennom samarbeid med kommunehelsetjenesten. Sykehuset gir 
blant annet tilbud om mestringskurs, sorgstøtte og informasjon om brukerorganisasjoner og 
likemannsarbeid. I 2015 ble det opprettet et likepersonkontor, der pasienter og pårørende kan møte 
andre med erfaring fra tilsvarende roller for råd og veiledning. 

Pusterommet er et trenings- og aktivitetstilbud til kreftpasienter, med mål om å redusere bivirkninger, 
opprettholde og forbedre fysisk form, samt gi økt energi. Det kan også være en møteplass og sosial arena 
for pasienter i samme situasjon. 

2.2.3 Brukertilfredshet 
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten gjennomfører hvert år en nasjonal 
brukererfaringsundersøkelse blant voksne døgnpasienter ved somatiske sykehus. Tabell 2-1 viser 
resultatene fra 2015 på ni pasienterfaringsindikatorer, i tillegg til en totalvurdering av pasienterfaringer 
ved sykehuset basert på disse. Formålet med totalvurderingen er at pasienter og befolkning skal få 
resultatene presentert på en enkel og forståelig måte. Erfaringene med pleiepersonalet og legene viste en 
bedring i perioden 2011-2015, men har fortsatt potensial for forbedring. Pasienttilfredsheten lå 
gjennomgående noe under landsgjennomsnittet, uten at resultatet var signifikant. 

Tabell 2-1 Pasienterfaringer ved Akershus universitetssykehus i 2015 (PasOpp-undersøkelsen) 

Indikator Antall svar 
2015 

Gjennomsnitt1 
2015 

Landssnitt1 
2015 

Endringer 
2014-2015 2011-2015 

Pleiepersonalet  211 75 77 ⬌ ⬆ 
Legene  211 73 76 ⬌ ⬆ 
Informasjon  213 70 73 ⬌ ⬌ 
Organisering  217 65 68 ⬌ ⬌ 
Pårørende  167 76 77 ⬌ ⬌ 
Standard  217 77 73 ⬌ ⬌ 
Utskriving  180 57 58 ⬌ ⬌ 
Samhandling  128 65 64 ⬌ ⬌ 
Ventetid  57 60 65 ⬌ ⬌ 
Totalvurdering2 av pasienterfaringene ved sykehuset: 2 av 5 
1Resultatene for pasienterfaringsindikatorene presenteres på en skala fra 0 til 100, der 100 er best. 
2Totalvurderingen uttrykker hvordan sykehuset skårer sammenlignet med andre sykehus i landet (skala 1-5, der 5 er 
best).  
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2.3 Aktivitet 
Det har vært en generell økning i aktivitet på sykehuset som følge av befolkningsutviklingen. Det har også 
vært en dreining mot polikliniske konsultasjoner fremfor døgnopphold. Den årlige økningen i poliklinisk 
aktivitet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling har vært større enn 
befolkningsveksten. 

Aktivitetsutviklingen ved sykehuset de siste årene fremgår av figurene 2-5 til 2-7. På grunn av endret 
rapporteringsdefinisjon av omsorgsnivåer var det mellom 2012 og 2013 et skifte målt i antall pasienter, 
fra dagbehandling til døgnbehandling og poliklinikk. 

Figur 2-5 Utvikling i antall døgnopphold i somatikk 2002-2015 

 

 
Figur 2-6 Utvikling i antall polikliniske konsultasjoner og dagbehandlinger i somatikk 2002-2015 

 

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Opptaksområdet ble utvidet 01.01.2011. 
Det var endring i definisjoner av omsorgsnivåer 01.01.2013. 

Antall døgnopphold somatikk  

   døgnbehandling

0
50000

100000
150000
200000
250000
300000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Opptaksområdet ble utvidet 01.01.2011. 
Det var endring i definisjoner av omsorgsnivåer 01.01.2013. 

Antall polikliniske konsultasjoner og 
dagbehandlinger somatikk  

dagbehandling og polikliniske konsultasjoner

Menneskelig nær – faglig sterk 



 

11 

Figur 2-7 Aktivitetsutvikling innen psykisk helsevern 2002-2015 

 

2.3.1 Somatikk 

Ventetider 
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, samt redusere ventetid, antall fristbrudd og antall pasienter som venter på time. Blant 
annet ble det etablert en dagenhet for fordøyelse høsten 2015 og en nevrologisk dagenhet våren 2016. 

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. 

Figur 2-8 Utvikling i antall ventende til poliklinisk behandling 2014-2016 

 

Pasientovernattinger på korridor 
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. Korridorpasienter er uheldig av hensyn til så vel 
pasientsikkerhet og kvalitet, samt til arbeidsmiljø og omdømme. Sykehuset gjennomførte en rekke tiltak 
for å avhjelpe situasjonen. 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 et fall i antallet korridorpasienter fra 2013 til 2014.  

Virksomheten ved Akershus universitetssykehus er preget av en særlig høy andel øyeblikkelig hjelp-
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innleggelser, noe som skaper store svingninger i belegget. Situasjonen var spesielt utfordrende vinteren 
2014-2015. Det ble derfor iverksatt en rekke tiltak. Samlet resulterte dette i en kraftig reduksjon i antall 
korridorovernattinger (figur 2-9).  

Figur 2-9 Overnattinger på korridor januar 2015 til august 2016 

 

Den viktigste årsaken til økt kapasitet har vært driftsforbedringer, noe som har gjort seg utslag i 
reduksjon av liggetid. God flyt gjennom hele forløpet er avgjørende for å oppnå effektive pasientopphold 
uten unødig ventetid. De største flaskehalsene nå er kapasiteten i akuttmottaket, på operasjonsstuene og i 
intensivavdelingen. 

Den kritisk syke pasienten må sikres et tilbud som er fleksibelt og riktig dimensjonert. Det arbeides med å 
styrke samarbeidet på tvers av enhetene for å sikre best mulig pasientbehandling og optimal utnyttelse av 
sykehusets ressurser.  

2.3.2 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
Behandling av mennesker med psykiske lidelser og rusavhengighet tilbys lokalbasert ved 
distriktspsykiatriske sentre (DPS), og sentre for barne- og ungdomspsykiatri (BUP) og rus og avhengighet 
(ARA). I tillegg tilbys behandling på sykehuset. De siste årene har Akershus universitetssykehus dreid fra 
hovedsakelig sykehusbasert behandling til lokalbaserte tilbud, og fra døgn- til dagbehandling, polikliniske 
og ambulerende konsultasjoner. 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.   

Akershus universitetssykehus driver lokalbaserte tjenester i fire områder; Groruddalen, Follo, Nedre 
Romerike og Øvre Romerike. Disse har noe ulik profil, som følge av ulikheter knyttet til historikk og 
utbyggingstakt. Bruken av tilbudene varierer også mellom områdene. Etter utvidelsen av sykehusområdet 
i 2011, ble det startet en prosess med å utforme de lokalbaserte tjenestene som likeverdige tilbud. Det har 
også vært en utvikling der enkelte spesialområder har fått en tematisk, fremfor geografisk inndeling. Dette 
gjelder for eksempel spiseforstyrrelser, der Follo DPS har bygget opp et døgntilbud for hele 
helseforetaket, samt tvangslidelser, som ivaretas av Nedre Romerike DPS.  

Det er 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. 

Mens befolkningens vanlige behov på spesialisthelsetjenestenivå skal dekkes lokalt, er sykehusets 
oppgave å ivareta sjeldne eller særlig kompliserte tilstander. Det er derfor et mål å videreutvikle de 
lokalbaserte tilbudene samtidig som sykehusfunksjonene blir samlet på Nordbyhagen. Det er per i dag 
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ikke tilstrekkelig kapasitet på Nordbyhagen til alderspsykiatri, sikkerhetspsykiatri og psykosebehandling. 
Dette løses dels ved å bruke leide lokaler på Skytta i Nittedal kommune og eide lokaler på Lurud i 
Skedsmo kommune, dels gjennom kjøp av plasser ved Oslo universitetssykehus. Siden 2014 er kjøp av 
psykosebehandlingsplasser redusert med 10 døgnplasser og virksomheten ivaretas nå av avdeling 
akuttpsykiatri. Omstillingen gir en årlig innsparingseffekt i driften på ca. 20 mill. 

2.3.3 Helseatlas og forbruksrater 

Helseatlas 
Det er utarbeidet to helseatlas basert på opplysninger fra Norsk pasientregister; barnehelseatlas og 
helseatlas for dagkirurgi.  Atlasene viser oversikt over helsetjenester som ytes til personer i ulike 
boområder i Norge, med det formål å avdekke praksisforskjeller og ulikheter i tilbud. I et langsiktig 
perspektiv er det ønskelig å utvikle tilbudet slik at det fremstår som likeverdig. Resultatene kan være 
nyttige i arbeidet med å videreutvikle de enkelte fagområdene. 

Akershus boområde ligger i det lavere sjikt når det gjelder øyeblikkelig hjelp-innleggelser av barn (figur 2-
10). Imidlertid viser oversikten at sykehuset ligger fjerde høyest i landet på antall pasientkontakter, 
hovedsakelig i form av poliklinisk oppfølging.  

Figur 2-10 Øyeblikkelig hjelp-innleggelser av barn i ulike boområder i perioden 2011-2014 

 

Helseatlasene kan også gi en oversikt over fordelingen mellom bruk av private og offentlige 
spesialisthelsetjenester. For eksempel viser helseatlaset for dagkirurgi for perioden 2011-2013 at 
Akershus boområde hadde landets høyeste andel av skulderkirurgiske inngrep utført på private sykehus 
(61 prosent). 

Forbruksrater 
Variasjonen i forbruk av sykehustjenester mellom sykehusområder uttrykkes i forbruk per 1000 
innbyggere (forbruksrater). Befolkningen i Akershus sykehusområde hadde de nest laveste 
forbruksratene i Helse Sør-Øst for all aktivitet i 2012, også når det ble tatt hensyn til bruk av private 
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avtalespesialister. For forbruk av polikliniske konsultasjoner lå befolkningen i Akershus 
sykehusområde lavest (figur 2-11). 

Figur 2-11 Forbruksrater per 1000 innbyggere i 2012 fordelt på sykehusområder og aktiviteter (Sintef 2014) 

 

Egendekningsgraden innen den somatiske virksomheten er lavere for Akershus universitetssykehus enn 
for andre sykehus i Helse Sør-Øst som det er naturlig å sammenlikne seg med. Befolkningen i Akershus 
sykehusområde får bare 70 prosent av døgnopphold og 57 prosent av dagbehandlinger og polikliniske 
konsultasjoner ved sykehuset (tall per første tertial 2016). Pasientstrømmen ut av sykehusområdet er 
atskillig større enn det som kan tilskrives regionale og nasjonale funksjoner. Det er lavere 
egendekningsgrad for kirurgiske behandlingstilbud enn det er for de medisinske. Størst er “lekkasjen” for 
de elektive tilbudene.  

Det arbeides systematisk med å styrke utvalgte områdefunksjoner i sykehuset. Med dette 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. 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. Nevrologisk avdeling har styrket 
områdesykehustilbudet til epilepsipasientene ved etablering av langtidsmonitorering med EEG, slik at 
denne pasientgruppen kan få et bredere lokalt tilbud. Tidligere ble denne undersøkelsen utført 
sentralisert ved avdeling for kompleks epilepsi ved Oslo universitetssykehus. 

Egendekningsgraden for tilbudene innen psykisk helsevern er gjennomgående god. Imidlertid er det 
svært lav egendekningsgrad for tilbud innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Hele 70 prosent av 
liggedøgnene innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling er i de private institusjonene. 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. 
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2.3.4 Kvalitet og pasientsikkerhet 
Utvikling av Akershus universitetssykehus som et pasientsikkert sykehus er høyt prioritert. Pasientene 
skal kunne stole på at tjenestene ved Akershus universitetssykehus er trygge og av god kvalitet. 

Ledere på alle nivåer har ansvar for gjennomføring av systematisk forbedringsarbeid. Bruk av nasjonale 
anbefalinger, kunnskapsbasert metodikk og praksis for forbedringsarbeid ligger til grunn for arbeidet. 
Statistikk og enkelthistorier fra meldinger om uønskede hendelser, klagesaker, tilsynssaker og 
erstatningssaker er en kilde til å finne risikoområder, og gir dermed også mulighet for læring. Resultater 
fra kvalitets- og pasientsikkerhetsmålinger legges ut på sykehusets nettsider. Helse, miljø og sikkerhet 
(HMS) for de ansatte har også betydning. God HMS kan fremme kvalitet og pasientsikkerhet gjennom å 
sikre trygge arbeidsforhold.  

Det jobbes aktivt for å forbygge sykehusinfeksjoner. Dette arbeidet har gitt gode resultater (fig. 2-12). 

Figur 2-12 Postoperative infeksjoner 

 

Akershus universitetssykehus ligger på landsgjennomsnittet for 30-dagers overlevelse etter innleggelse i 
sykehus (figur 2-13). Overlevelse etter hjerteinfarkt ligger høyere enn landsgjennomsnittet, mens 
overlevelse etter hoftebrudd og hjerneslag ligger lavere. Videre er sannsynligheten for reinnleggelse av 
eldre pasienter innen 30 dager etter sykehusinnleggelse signifikant høyere enn gjennomsnittet. 
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Figur 2-13 Tretti dagers overlevelse etter innleggelse i sykehus 

 

Et viktig tiltak for å øke pasientsikkerheten ved sykehuset var innføringen av verktøy for risikovurdering 
(early warning score) i voksensomatikken i 2015. Dette skal brukes for å sikre tidlig og korrekt 
intervensjon ved forverring i pasientens tilstand. Ved barne- og ungdomsklinikken brukes i stedet 
verktøyet PedSafe, som er utviklet av fagmiljøet der. Dette har vært så vellykket at Barnelegeforeningen 
planlegger å ta det i bruk i barneavdelingene ved alle landets sykehus. Kvinneklinikken vurderer å utvikle 
et tilsvarende system, tilpasset deres pasienter.  

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet « I trygge hender 24-7», har som mål å redusere andel 
pasientskader med 25 prosent innen utgangen av 2018, samt å forbedre pasientsikkerhetskulturen i 
helsetjenesten. Hvert år publiseres en nasjonal oversikt over frekvensen av pasientskader målt ved 
metoden Global trigger tool (GTT). I 2015 omfattet undersøkelsen alle 19 helseforetak og fem private 
sykehus. Andelen pasientopphold med pasientskade har hatt en nedgang fra 2012, men økte noe i løpet av 
2015 (figur 2-14).  

Figur 2-14 Andel pasientopphold med minst én pasientskade 2011-2015 
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I løpet av 2015 ble det innført til sammen 28 såkalte “pakkeforløp for kreft”, som gjør det mulig å 
overvåke forløpstidene systematisk. De er nyttige styringsverktøy både for sykehuset og 
helsemyndighetene.  

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. Tverrfaglige møter var allerede innført for 
mange av fagområdene, og behovet for disse møtene er blitt ytterligere forsterket. Det er etablert 
tidsvinduer på røntgen for alle pakkeforløpene. Det arbeides også med å redusere tiden det tar å overføre 
pasienter fra Akershus universitetssykehus til regionale tilbud ved Oslo universitetssykehus, blant annet 
gjennom tverrfaglige videomøter med Oslo universitetssykehus for noen forløp for å redusere 
forløpstiden.  

Tilbakemeldinger fra pasientene har vært positive. Svært mange pasienter med begrunnet mistanke om 
kreft får raskt avkreftet denne. 

2.4 Oppgavedeling og samhandling 

2.4.1 Innen eget helseforetak 
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 frem en rekke nye 
helseprofesjoner, medisinske spesialiteter og grenspesialiteter. Medisinsk og helsefaglig breddekunnskap 
har måttet vike for spisskompetanse. Stadig flere avdelinger i sykehuset er involvert i utredning og 
behandling av den enkelte pasient.  

Antall pasienter med sammensatte tilstander øker, blant annet som følge av eldrebølgen og fordi mange 
pasienter med psykiske lidelser og/eller rusproblemer har somatiske tilstander og omvendt. 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. Dagens organisering av 
behandlingstilbudet ivaretar ikke koordineringsbehovet på en tilfredsstillende måte. Det finnes likevel 
gode eksempler på at nye samarbeidsformer har vokst frem: 

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. 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.  

Tilbudet til pasienter med plager i relasjon til bekkenbunnen og organer i bekkenet er samlet i et virtuelt 
bekkensenter. Virksomheten er basert på et koordinert tverrfaglig samarbeid mellom ulike spesialiteter 
og yrkesgrupper om utredning og behandling av pasientene.  

Multidisiplinære team  
Nasjonale retningslinjer for behandling av kreft forutsetter at et multidisiplinært team bestående av leger 
fra ulike spesialiteter skal samarbeide tett om å diagnostisere og behandle kreft. Ved Akershus 
universitetssykehus finnes velfungerende multidisiplinære team for alle større kreftformer. Teamene 
møtes en eller flere ganger i uken for å fatte beslutninger om enkeltpasienter.  
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2.4.2 Med andre helseforetak 
Mange pasienter må forholde seg til flere sykehus. 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.  

Helseforetakene har separate journalsystemer, og mye av kommunikasjonen foregår derfor gjennom 
utveksling av epikriser. Dette gjør at vekslingene mellom foretakene ikke alltid fungerer tilfredsstillende. 
Det arbeides med en felles standardisert journal i regionen, som ventes å kunne tas i bruk ved Akershus 
universitetssykehus i løpet av 2018.  

En sentral utfordring er å gi pasienten opplevelsen av at behandlingen er sammenhengende og helhetlig. 
Der deler av pasientforløpet må foregå ved andre sykehus, må dette gjennomføres med god planlegging og 
i nært samarbeid med alle involverte aktører.  

2.4.3 Med kommuner og fastleger 
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 nivå. 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. Det er særlig viktig å diskutere hvordan overgangene mellom 
omsorgsnivåene kan gjøres på best mulig måte. I tillegg kommer behovet for samarbeid og 
kompetanseoverføring ved etablering av nye pasienttilbud. 

Oppgavedelingen mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern 
skisseres i Meld.St. nr 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Blant annet er 
det foreslått et forsøk der en kommune etter avtale med et regionalt helseforetak får driftsansvar for et 
DPS. Dette har sin bakgrunn i behov for større grad av koordinering av ulike kommunale tjenester med 
lokalbaserte tilbud.   

2.5 Organisering og ledelse 
Akershus universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst. Styret er helseforetakets øverste organ. 
Organisasjonen for øvrig fremgår av organisasjonskartet (figur 2-15). 

Figur 2-15 Organisasjonskart 
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 Enhet for HR 

 Viseadministrerende 
direktør 

Foretaksrevisor 

592 årsverk 
(8,9 %) 

1826 årsverk 
(27,4 %) 

1094 årsverk 
(16,4 %) 
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Medarbeiderundersøkelsen i 2015 viste generelt god tilfredshet med arbeidssituasjonen (tabell 2-2). De 
ansatte rapporterte om motivasjon og arbeidsglede, og var fornøyde med sine ledere. Det var et noe 
svakere resultat for opplevd kontroll med arbeidsmengde og -tempo blant de ansatte.  

Tabell 2-2 Resultater fra medarbeiderundersøkelsen 2015 

 
Referanse: Helse Sør-Øst 

2.6 Bemanning og kompetanse 

2.6.1 Bemanning 
Akershus universitetssykehus hadde i 2015 ca. 9 100 ansatte, fordelt på 6 600 månedsverk. 25 prosent av 
medarbeiderne jobbet deltid. Bemanningsutviklingen i perioden 2012-2015 fremgår av figur 2-16. 

Figur 2-16 Bemanningsutvikling innen tjenesteområdene 2012-2016 

 

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 (figur 2-17).  
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Figur 2-17 Forventet utvikling av bemanningsbehovet 

 

Bemanningen er en sentral faktor, blant annet for tilbudet til de kritisk syke pasientene. Et fagutvalg 
nedsatt av Helse Sør-Øst i 2014 konkluderte med at kapasitetsutfordringer innen intensivmedisin var 
knyttet til mangel på intensivsykepleiere, og at fysisk tilstedeværelse av leger i enhetene var avgjørende 
for optimal utnyttelse av kapasiteten. Det må legges vekt på høy faglig kvalitet, kontinuitet i bemanningen 
og nærvær av leger med beslutningskompetanse på avdelingene. Etableringen av ny legespesialitet i 
akutt- og mottaksmedisin vil kunne bidra til å øke kompetanse og renommé for dette viktige fagområdet. 

2.6.2 Utdanning  

Utdanningsaktivitet 
Som universitetssykehus har Akershus universitetssykehus et særskilt ansvar for å bidra til at det 
utdannes helsearbeidere som kan fylle samfunnets fremtidige behov. Utdanning er en lovpålagt oppgave 
som omfatter både grunn-, videre- og etterutdanning. I samarbeid med universiteter, høgskoler og 
videregående skoler drives det omfattende grunn-, videre- og etterutdanningsvirksomhet av en rekke 
typer helsepersonell (tabell 2-3). Sykehuset bidrar med praksis og praksisbasert undervisning.  

Tabell 2-3 Utdanningsvirksomhet i 2015 

I 2015 hadde Akershus universitetssykehus 49 utdanningsstillinger for videreutdanning innen somatiske 
grener av sykepleie. Stillingene er for egne ansatte sykepleiere som tar videreutdanning i sykepleie. 

Ny studieordning for medisinstudiet ved Universitetet i Oslo medfører at samtlige av studentene skal ha 
undervisning ved Akershus universitetssykehus i løpet av studiet. Dette innebærer økt 
undervisningsaktivitet ved sykehuset, og at flere ansatte vil bidra som praksisveiledere. 
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Utdanningsaktiviteten ved sykehuset skal også bidra til at sykehuset til en hver tid har den kompetanse 
som et moderne universitetssykehus behøver. 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 til og 
etterspørsel etter helsearbeidere. De siste årene har underskudd på grupper som intensiv- og 
operasjonssykepleiere vist hvor sårbar sykehusdriften er når det gjelder mangel på nøkkelkompetanse.  
Tilgangen til 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 vil øke i tiden fremover. 

For å møte den biomedisinske og teknologiske utviklingen vil sykehuset ha et økende behov for 
kompetanse innen flere fagområder. Her må sykehuset regne med å 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 er 
konkret innrettet rundt forbedringsprosesser og virksomhetsstyring. Lederopplæringen har en faglig 
profil rettet mot utfordringer og særtrekk ved det å lede en enhet i helsetjenesten. Programmene 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.  
 

2.7 Forskning og innovasjon 

2.7.1 Organisering av forskningen 
Det er stilt formelle krav om at universitetssykehus skal bidra vesentlig i forskningsbasert utdanning 
innen medisin og helsefag. Universitetssykehus skal dessuten kunne dokumentere ar det foregår 
biomedisinsk og helsefaglig grunnforskning, translasjonsforskning og klinisk forskning innen de fleste 
kliniske fagområder, samt at det drives forskning som holder høy internasjonal kvalitet ved sykehuset. 
Derfor har Akershus universitetssykehus arbeidet målrettet for å styrke forskningen innen hele bredden 
av virksomheten etter at det fikk formell status som universitetssykehus i 2001.  

Et viktig tiltak har vært å opprette formaliserte forskningsgrupper, totalt 25 i tallet, fordelt på alle 
klinikker og divisjoner. Det stilles krav om at alle aktive forskere skal tilhøre en slik gruppe.  Ansvaret for 
forskningen følger linjestrukturen i sykehuset og viseadministrerende direktør er forskningsdirektør og 
har en avdeling for forskningstøtte i sin portefølje.  

Samarbeidet mellom sykehuset og Institutt for klinisk medisin ved det medisinske fakultet, Universitetet i 
Oslo, er godt. Leder for Campus Ahus, Institutt for klinisk medisin sin lokalitet på Nordbyhagen, er 
observatør i sykehusledelsen. Til ham rapporterer lederne for tre universitetsklinikker; klinikk for 
psykisk helsevern og helsetjenesteforskning, klinikk for kirurgiske fag og klinikk for indremedisin og 
laboratoriefag       

Om lag 200 årsverk er knyttet til forskningsaktiviteten. Mange arbeider i delte stillinger og nærmere 100 
medarbeidere har en hoved- eller bistilling ved Institutt for klinisk medisin. . Det samlede antallet 
personer involvert i forskning er derfor ca. 450. Omlag halvparten av stillingene er eksternfinansierte. 
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2.7.2 Forskningsaktivitet 
Produksjonen av publikasjoner og doktorgrader har vært stigende. 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 2-18 Utvikling i antall doktorgrader 2008-2015 

 

Antallet publikasjoner i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter har de siste årene ligget mellom 220 
og 250, og utgjorde i 2015 til sammen 285 (figur 2-19). 

Figur 2-19 Utvikling i antall publikasjoner 2011-2015 

 

Forskningen er i økende grad finansiert av eksterne kilder (figur 2-19). Dette gjenspeiler en positiv 
utvikling både for prosjekter, prosjektsøknader og prosjektledernes meritter.  Rekruttering av 
medarbeidere med solid forskningskompetanse til så vel kliniske som akademiske stillinger er en 
forutsetning for å fortsette denne gode utviklingen.  Viktige eksterne bidragsytere er Helse Sør-Øst, 
Norges forskningsråd, Kreftforeningen og Extrastiftelsen. I 2015 ble det innført en intern avsetning på alle 
eksternfinansierte forskningsprosjekter. Denne skal dels bidra til å dekke administrative kostnader 
knyttet til prosjektene, dels til å styrke satsingsområder for forskning i divisjonene. 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

50

100

150

200

250

300

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Menneskelig nær – faglig sterk 



 

23 

Figur 2-20 Utvikling i tildelte forskningsmidler fra eksterne kilder 

 

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. Sykehuset har i noen grad lykkes med å trekke førstelinjetjenesten med i 
forskningsprosjekter, og vil videreutvikle dette. Det har vært utfordrende å bygge opp sterke 
forskningsmiljøer der helsefagene er representert, og det må arbeides videre med dette fremover. 

Avdeling for helsetjenesteforskning har sammen med forskningsstøtte for fellesfunksjoner vært vesentlige 
bidragsytere for å få frem ledende forskningsmiljøer. Avdeling for helsetjenesteforskning er for øvrig 
koordinerende miljø for et nasjonalt nettverk. 

Antallet industri- og egeninitierte kliniske studier har økt som følge av bevisst satsing. Det er ansatt en 
koordinator som vil tilrettelegge for at flere kliniske studier kan bli igangsatt, inklusive tidligfase-
utprøving. Sykehuset er medlem av NorCrin-samarbeidet. 

2.7.3 Innovasjon  
I Helse og omsorg 21-rapporten (H021) pekes det på at det er et stort uutnyttet innovasjonspotensial i 
helsesektoren. Som en stor biomedisinsk institusjon, bør Akershus universitetssykehus fremme 
innovasjon både gjennom intern prioritering og ved interne strategiske utlysningsprosesser. Kontakt med 
sentrale innovasjonsaktører vil også være viktig. 

Forskningsdrevet innovasjon ved sykehuset har resultert i et fåtalls patenter og selskapsdannelser. Dette 
arbeidet støttes av kommersialiseringsselskapet Inven2, som forestår kommersialiseringsarbeidet til alle 
helseforetakene i Helse Sør-Øst. 

2.8 Økonomi 
Foretakets økonomiske rammebetingelser består hovedsakelig av rammetildelingene fra Helse Sør-Øst 
(faste inntekter) og variable inntekter som følge av utført aktivitet. Det er et mål i foretakets økonomiske 
langtidsplan å oppnå årlige overskudd for å frigjøre likviditet til nødvendige investeringer. Dette er en 
forutsetning for å kunne realisere reinvesteringer i utstyr og teknisk infrastruktur. I tillegg må det i 
forkant av arealmessige utvidelser spares opp tilstrekkelig egenkapital for å innfri krav til låneopptak 
knyttet til oppstart av nybygg.  

Sykehusets økonomiske situasjon har vist en vesentlig bedring de siste årene og prognosen for 2016 går i 
retning av et lite overskudd (til fremtidige investeringer). Det er likevel fortsatt et stykke igjen til 
oppnåelse av resultatmålet definert som nødvendig for å sike en bærekraftig økonomi hvor foretaket selv 
skaper den egenkapital som er nødvendig for fremtidig utvikling (figur 2-21).  
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Figur 2-21 Økonomisk utvikling for Akershus universitetssykehus 2014-2016 

 

Hoveddriveren bak de siste års forbedringer i økonomien har vært økt produktivitet i den somatiske 
delen av virksomheten. Dette illustreres godt i Samdatas årlige analyser av produktivitetsutvikling i 
norske sykehus. Figur 2-22 viser produktivitetsutviklingen fra 2014 til 2015, hvor foretaket har hatt en 
aktivitetsvekst på 3,7 prosent og en kostnadsreduksjon på -0,3 prosent (reelle kroner). Dette gir en økt 
produktivitet i denne perioden på nesten 4 prosent. Det har også vært jobbet med driftsforbedringer 
innen psykisk helsevern og rusbehandling, noe som har gitt gode resultater. 

Figur 2-22 Produktivitetsutvikling 2014-2015 

 

Det vil være nødvendig å oppnå årlige driftsoverskudd for å møte utfordringene fremover. I tillegg vil 
ventede endringer i opptaksområdet kunne skape krevende omstillingsutfordringer. Samlet vil dette 
kreve tydelig prioritering, samt at driften må effektiviseres ytterligere. Et viktig element i dette arbeidet 
vil være å styrke den felles kulturen for måloppnåelse knyttet til budsjettiltak. 

2.9 Teknologi og utstyr 
Som del av den regionale IKT-satsingen vil det foregå fornying av både infrastruktur og løsninger i årene 
som kommer. Satsingen skal gi bedre kvalitet og pasientsikkerhet, økt effektivitet og bedre samhandling 
mellom aktørene som er involvert i pasientbehandlingen. Sykehusene skal bli i stand til å møte 
samfunnets forventninger til bruk av digitale samhandlingsarenaer, eksempelvis mulighet for 
selvbetjening via helsenorge.no eller ved selvinnsjekk på sykehuset.  

Fornying av den regionale infrastrukturen for IKT skal skje i samarbeid med en ekstern partner. For 
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Akershus universitetssykehus er et løft innen infrastrukturmodernisering sentral for å kunne ta i bruk de 
nye løsningene. Gjennom flere prosjekter de senere årene er det lagt til rette for en smidig overgang til en 
regional infrastruktur, og sykehuset bidrar i planleggingen av infrastrukturmoderniseringen. 

I forbindelse med innflytting i nytt sykehus i 2008 ble det foretatt store investeringer i infrastruktur for 
IKT og medisinsk-teknisk utstyr. I 2016 har sykehuset den tredje yngste snittalderen på sitt medisinsk-
tekniske utstyr i Helse Sør-Øst (7,1 år). Det er imidlertid behov for oppgradering og utskifting av utstyr 
fortløpende. For å følge med i den medisinske og teknologiske utviklingen, er det nødvendig å anskaffe 
både nytt og annet utstyr. 

Figur 2-23 Anskaffelseskostnad per år for medisinsk-teknisk utstyr som er i drift 
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2.10 Dagens bygg – tilstand, kapasitet og muligheter 

2.10.1 Areal og kapasitet 
Akershus universitetssykehus har aktivitet på i alt 19 lokaliteter innenfor opptaksområdet. 

Figur 2-24 Lokaliteter 

 

Tabell 2-4 viser en oversikt over arealene som er i bruk. Virksomheten har sitt hovedsete på 
Nordbyhagen, i Lørenskog kommune. Det meste av bygningsmassen er eiet, men sykehuset leier også 
lokaler på totalt ca. 36 000 m2. Dette er for det meste lokaler som brukes i lokalbasert psykisk helsevern 
og rusbehandling. Leiekostnaden per år er betydelig. 

Tabell 2-4 Oversikt over arealer 
Totalt areal (brutto) Eide arealer (brutto) Leide arealer (brutto) Total leiekostnad per år 

260 812 m2 224 892 m2 35 920 m2 88 288 082 kr 

Sengekapasitet  
Sengekapasiteten for den somatiske aktiviteten på Nordbyhagen per september 2016 er vist i tabell 2-5. I 
tillegg til disse finnes det 20 fysiske senger som ikke er i bruk. Ni av disse er intensivsenger, seks er 
tilknyttet medisinsk overvåkning og fem finnes på Ski sykehus. 

Tabell 2-5 Somatisk sengekapasitet på Nordbyhagen pr 1. september 2016 

Plassering Antall 

Sengepir 1-4 442 
Barnesenteret 50 
Behandlingsbygg Nye nord og nevrorehab. 118 
Sum normerte senger Nordbyhagen 610 
Tekniske senger (intensiv, postoperativ, medisinsk overvåkning, nyfødt, føde) 81 
Sum senger Nordbyhagen 691 

Ski sengepost 15 

Totalt 706 

Det gjøres fortløpende vurderinger av hvor mange senger som skal benyttes. Noen senger holdes i 
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beredskap til dager med spesielt høy aktivitet. Andre senger tas i bruk som følge av utvikling av tilbudet. I 
løpet av 2016 har barne og ungdomsklinikken etablert tilbud om avansert hjemmesykehus for barn med 
fem senger, samtidig som antallet barne- og ungdomssenger på Nordbyhagen er redusert med åtte.   

I bygningen Nye nord har et betydelig antall senger i pasienthotellet blitt omdisponert. Sommeren 2016 
ble det gjennomført nødvendige ombygginger for å etablere gruppe 1-status i alle rom ved sengeposten til 
avdeling for generell indremedisin og geriatri. I den forbindelse ble sengetallet redusert fra 29 til 23. 

På Ski sykehus blir 20 av 40 fysiske senger leid ut til en interkommunal akutt døgnenhet. Bare 15 av de 
resterende sengene var i drift høsten 2016.  

Operasjonskapasitet 
Den operative virksomheten ved Akershus universitetssykehus er fordelt mellom sentraloperasjon og 
dagkirurgisk senter på Nordbyhagen og Ski (tabell 2-6).  

Tabell 2-6 Oversikt over operasjonskapasiteten ved Akershus universitetssykehus  

Infrastruktur 
Sentraloperasjon Dagkirurgisk senter 

Nordbyhagen Nordbyhagen Ski 
Antall operasjonsstuer 14 8 4 
Antall postoperative plasser 26 - - 
Antall overvåkningsplasser - 21 8 
Antall hvile-/venteplasser - 20 8 

På grunn av aktivitetsvekst ble kapasiteten utvidet høsten 2016 ved å innføre kveldsoperasjoner ekstra 
stuer, både på sentraloperasjonen og dagkirurgisk senter på Nordbyhagen. Det er også potensial for å 
utvide aktiviteten ved dagkirurgisk senter Ski. 

Sintef har beregnet at det på bakgrunn av befolkningsveksten vil være et kapasitetsunderskudd på seks 
operasjonsstuer i 2030 dersom opptaksområdet holdes uendret. Dette kan på kort sikt avhjelpes ved økt 
utnyttelse av stuene, men det vil være nødvendig med kapasitetsutvidelse på sikt. 

Kapasitet for akuttbehandling og overvåkning 
Ved Akershus universitetssykehus ivaretas kritisk syke pasienter ved intensivavdeling og postoperativ 
avdeling, samt ved ulike overvåkningsenheter (tabell 2-7). Til barn finnes det i tillegg intermediærsenger 
som foreløpig ikke kan regnes som fullverdige. Barne og ungdomsklinikken vurderer om 
intermediærtilbudet bør utvikles videre.  

I en rapport om intensivkapasiteten i Helse Sør-Øst (2014) ble det forutsatt at alle sykehus skal ha 
intermediærsenger. Ved Akershus universitetssykehus ivaretas nå dette av medisinsk overvåkning, der 
også kirurgiske pasienter kan få plass ved behov.  

Tabell 2-7 Overvåkningsenheter 2014-2016 
Bruksområde Antall senger 
Intensiv 10 
Medisinsk overvåkning 10 
Postoperativ 21 
Postoperativ 5 
Hjerte 11 
Nevrologisk overvåkning 4 
Nyfødt 23 
Intermediær barn og ungdom 4 
Sum 88 
Føde 12 
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Kapasitet for psykisk helsevern og rusbehandling 
Psykisk helsevern hadde i 2014 en samlet kapasitet på 254 senger, hvorav 108 i lokalbaserte tjenester. 
Som følge av en pågående omlegging av døgntilbud for voksne til polikliniske og ambulante tjenester, er 
det lokalbaserte døgntilbudet i 2016 redusert til 85 døgnplasser. Tilbudet til barn og unge med psykiske 
lidelser omfatter 14 akutte døgnplasser, åtte ordinære døgnplasser og åtte heldagsplasser for ungdom 
med behov for behandling over lengre tid. Barn under 12 år med behov for døgnoppfølging henvises til en 
privat institusjon.  

I 2014 hadde Akershus universitetssykehus totalt 68 sengeplasser til tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling. I tillegg kjøpes det plasser fra private institusjoner. 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 lokalbaserte ruspoliklinikker. Gjennom dette er egendekningsgraden innen 
rusbehandling økt. Likevel er det fortsatt aktuelt å bruke spesialiserte rusbehandlingstilbud ved 
Sykehuset Innlandet og private rusbehandlingsinstitusjoner som har driftsavtale med Helse Sør-Øst. 

Spesialpsykiatri har en delt løsning, der det dels drives i egen regi på Lurud og dels kjøpes plasser fra Oslo 
universitetssykehus på grunn av plassmangel innenfor egne arealer. Eksternt kjøp omfatter 18 
døgnplasser for sikkerhetspsykiatri og psykosebehandling, samt for enkelte 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. 

Den alderspsykiatriske aktiviteten er lokalisert på Skytta med 23 døgnplasser og en stor poliklinikk. 
Lokalene anses å være egnet for denne aktiviteten. Leieavtalen går ut i 2021. 

2.10.2 Tilstandsvurdering 
Alle bygningene i eiendomsporteføljen tilstandsvurderes årlig etter NS 3424 som grunnlag for prioritering 
av vedlikeholdstiltak. Hver bygning skåres på en skala fra 1 til 3, hvor 1 er ingen avvik, 2 er mindre avvik 
og 3 er stort/alvorlig avvik. Oversikt over tilstandsgrader for ulike bygg finnes i vedlegg 6. 

Figur 2-25 Tilstandsgrader for eide bygg 

 
NBH: Nordbyhagen, Lørenskog  
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3 Fremskrivning 

3.1 Forutsetninger for kapasitetsberegningene 

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 
• gjennomsnittlig utnyttelsesgrad på normalsenger lik 85 prosent 
• uendret faglig profil og pasientbevegelser 

I tillegg ble den demografisk fremskrevne aktiviteten korrigert for forventet prosentvis endring for 
følgende faktorer (for en mer detaljert oversikt, se vedlegg 7): 
• 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 somatiske senger i 2030, 
sammenlignet med daværende kapasitet (707 senger). I tillegg ble det vist en mindre underdekning på 
poliklinikkrom. 

Figur 3-1 Fremskrivning av kapasitetsbehov for Akershus universitetssykehus 2016-2030 basert på SINTEF (2014) 

 

3.2 To hovedscenarier for somatikk 
Utviklingen i opptaksområdet har betydning for kapasitetsbehovet ved Akershus universitetssykehus. Det 
er vedtatt flere endringer i opptaksområdet, men tidsplanen er usikker. Fremskrivningene er derfor 
basert på antatt tidspunkt for utfasing av Vestby kommune (2018) og Alna bydel (2020).  Det foreligger 
vedtak også om utfasing av bydelene Stovner og Grorud, men er fortsatt høyst usikkert når et nytt 
lokalsykehus på Aker vil stå ferdig og hvilke funksjoner som vil finnes der.  Dette gjør det vanskelig å 
mene noe om kapasitetsmessige konsekvenser for Akershus universitetssykehus. Derfor er ikke utfasing 
av bydelene Stovner og Grorud lagt inn i noen av scenariene. I scenario 2 er det derimot lagt inn en mulig 
innfasing av kommunene i Glåmdalen, tentativt i 2020.  

Beregningene er basert på faktisk gjennomsnittlig belegg akkumulert pr august 2016 (80 prosent) og en 
omstillingsprofil som reflekterer den faktiske utviklingen i liggetid i perioden 2014-16 (figur 3-2). 
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Figur 3-2 Omstillingsprofil 

 

a) Utfasing av Vestby og Alna 
Scenariet inneholder følgende forutsetninger: 
• Vestby kommune overføres til Østfold sykehusområde fra 01.01.2018 
• Bydel Alna overføres til Oslo sykehusområde fra 01.01.2020 (eksklusive gynekologi, føde og barn) 
• Områdefunksjon (egendekningsgrad) økes gradvis fra 2020 (ca. 50 senger mot slutten av perioden) 
• Avlastningsavtale med Diakonhjemmet opphører i 2020 

Figur 3-3 Fremskrivningen viser at det ved scenario a vil bygge seg opp et underskudd på senger fra 2022 til 2030 

 

b) Utfasing av Vestby og Alna, innfasing av Kongsvinger 
Scenariet inneholder følgende forutsetninger: 
• Vestby kommune overføres til Østfold sykehusområde fra 01.01.2018 
• Bydel Alna overføres til Oslo sykehusområde fra 01.01.2020 (eksklusive gynekologi, føde og barn) 
• Kongsvinger sykehus overføres til Akershus sykehusområde fra 01.01.2020 
• Områdefunksjon (egendekningsgrad) økes gradvis fra 2020 (ca. 50 senger mot slutten av perioden) 
• Avlastningsavtale med Diakonhjemmet opphører i 2020 

Figur 3-4 Fremskrivningen viser at det ved scenario b vil bygge seg opp et sengeunderskudd fra 2021 til 2030 

  

3.3 Fremskrivninger for psykisk helsevern og rusbehandling 
Fremskrivningene for psykisk helsevern og rusbehandling er basert på de samme antakelser om 
opptaksområdet som fremskrivningene for somatikk.  

Poliklinisk behandling 
Det er lagt til grunn en aktivitetsvekst på 2 prosent per år og en produktivitetsøkning på 0,6 prosent per 
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år. Hvis DPS Kongsvinger overdras til Akershus universitetssykehus, følger både lokaler og personell med. 
Dette er noe mer usikkert når det gjelder barne- og ungdomspsykiatrien. 

Figur 3-5 Fremskrivning av behov for konsultasjonsrom til poliklinikk innen psykisk helsevern 2017-30 

 

Døgnkapasitet for voksenpsykiatrien 
Figur 3-6 Fremskrivning av kapasitetsbehov innen voksenpsykiatrien 

 

Døgnkapasitet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
Figur 3-7 Fremskrivning av kapasitetsbehov for døgn innen rusbehandling 2017-30 
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4 Analyse og veivalg 

4.1 Analyse av status og utfordringsbilde 
Akershus universitetssykehus er inne i en positiv utvikling. Etter en driftsmessig og økonomisk krevende 
periode i kjølvannet av utvidelsen av opptaksområdet i 2011, er kapasitetsutfordringene nå betydelig 
redusert, og økonomien i bedring. Samtidig styrker sykehuset seg som forsknings- og utdanningssykehus.   

Hovedutfordringene mot 2030 vil være knyttet til befolkningsvekst i kombinasjon med økende andel 
eldre innbyggere. Det vil være behov for å utvide kapasiteten for å dekke befolkningens behov for 
spesialisthelsetjenester. Utvikling av pasienttilbudene vil stå sentralt, og det bør legges vekt på 
sykdommer som rammer store pasientgrupper. I sær vil det bli nødvendig å styrke tilbudet til eldre 
pasienter med sammensatte tilstander, og til et hurtig økende antall kreftpasienter. Økt egendekning 
gjennom styrking av spesialisert virksomhet (som elektive områdefunksjoner) vil styrke pasienttilbudet 
og dessuten være gunstig for fagutvikling, omdømme, drift og økonomi. 

Akershus universitetssykehus har behov for arealtiltak for å kunne møte disse utfordringene. Det dreier 
seg om  
- arealer (blant annet kontorareal) til virksomhet som foregår i lokaler med svært dårlig tilstandsgrad 

og/eller midlertidig godkjenning fra tilsynsmyndighetene; 
- nødvendig kapasitetsutvidelse; 
- arealer for nye tilbud som ikke lenger skal eller kan foregå ved Oslo universitetssykehus (for 

eksempel psykose- og strålebehandling); 
- arealer for å samle spredt virksomhet av hensyn til både fag og driftseffektivitet. 

4.2 Veivalg 

4.2.1 Faglige satsingsområder 
Det er fire områder som utpeker seg som særlig utfordrende frem mot 2030: 

Eldremedisin 
Det behov for å tilpasse sykehusets tilbud til den økende andel eldre i befolkningen. Sykehuset vil få stadig 
flere pasienter med aldersrelaterte tilstander som demens, alderspsykiatriske tilstander, hjerte- og 
karsykdom, nyresvikt og kreft. Mange av disse pasientene vil ha kroniske og sammensatte tilstander som 
krever samarbeid mellom flere spesialiteter og yrkesgrupper. Sykehuset må tilrettelegge aktiviteten slik 
at tilbudet til de eldre pasientene blir best mulig koordinert. Det vil innebære tettere samarbeid om fag, 
utstyr og pasientarealer. 

Fordi disse pasientene ofte har behov for tett oppfølging også etter utskrivning, vil det være særlig 
nødvendig å ha gode rutiner og systemer for samhandling med kommunene. En del eldre pasienter med 
kroniske og sammensatte sykdomstilstander vil ha behov for en veksling mellom kommunale 
helsetjenester og spesialisthelsetjenester. 

Kreftdiagnostikk og behandling 
Kreftpasienter er en annen gruppe som vil kreve stor oppmerksomhet i årene som kommer. Nærmere 50 
prosent økning i kreftforekomst og nye former for kreftbehandling vil kreve at sykehuset styrker og 
utvikler sitt tilbud for å kunne tilby utredning og behandling på et høyt faglig nivå, i tråd med nasjonale 
handlingsprogrammer. Den raske utviklingen innen fagområdet skaper behov for en særskilt satsing på 
kreft som vil innebære en opptrapping til bedre og mer presis diagnostikk, et mer helhetlig 
behandlingstilbud, samt styrking av fagkompetanse og forskning.  
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En spesiell utfordring er knyttet til stråleterapi. I hovedstadsområdet er det i dag bare Oslo 
universitetssykehus som kan tilby dette, noe som skaper utfordrende overganger mellom sykehus og stort 
press på strålekapasiteten. Helse Sør-Øst har besluttet at en større del av strålebehandlingen skal 
desentraliseres, og har satt Akershus universitetssykehus som nummer to på listen over helseforetak som 
skal få mulighet til å etablere stråletilbud de neste årene. Realisering av et slikt tiltak vil ha stor betydning 
både for pasientforløpene og den faglige utviklingen av sykehusets krefttilbud.    

Den kritisk syke pasienten 
Som Norges største akuttsykehus er det avgjørende for Akershus universitetssykehus at tilbudet til de 
kritisk syke pasientene fungerer godt og holder høy faglig kvalitet. En sentral utfordring er å få 
tilstrekkelig flyt i akuttmottaket og rask avklaring av pasientenes tilstand, slik at de kommer videre til 
nødvendige tilleggsundersøkelser og behandling. Sykehuset har ikke intensivtilbud til barn som er mellom 
3 måneder og 3 år gamle. De fleste syke barn kommer til barnemottaket, mens de sykeste tas imot i 
akuttmottaket. Fagmiljøet ønsker å etablere et fullverdig intermediærtilbud for barn og ungdom opp til 18 
år. Det må dessuten jobbes videre med grenseoppgangen mellom barne- og ungdomsklinikk og 
intensivavdeling ved Akershus universitetssykehus og barneintensiven ved Oslo universitetssykehus.  

Samspillet mellom akuttmottak, medisinsk overvåkning og intensiv er spesielt viktig for å sikre at de 
sykeste pasientene får den oppfølgingen de har behov for. En rekke sykehus utvider nå antallet 
korttidssenger i tilknytning til sine mottak. Det må tas stilling til om antallet generelle senger for 
utrednings- og korttidsopphold skal utvides også ved Akershus universitetssykehus.  

I 2015 ble det etablert tilbud om planlagt PCI (percutan coronar intervensjon) for hjertepasienter. Ved 
oppstarten ble det lagt til grunn en gradvis opptrapping av tilbudet til et fullverdig PCI-senter innen 2019.  

Akershus universitetssykehus tar imot flere akutte hjerneslagpasienter en noe annet sykehus i landet. Et 
solid fagmiljø tilbyr komplett behandlingskjede for slagpasienter med “én dør inn” og landets største 
slagenhet med 29 senger (inkludert fire overvåkningssenger), samt subakutt rehabiliteringsenhet med 18 
senger. Mye taler for at det kan være gunstig å bygge opp et tilbud om trombektomi for pasienter som 
behøver dette, slik at ordningen med triagering og videresending til Oslo universitetssykehus kan 
avvikles.   

Psykisk helsevern og rusbehandling 
Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-19 peker på betydningen av å styrke psykisk helsevern og 
rusbehandling. Innen disse fagområdene er pasientene spesielt sårbare. Det er derfor svært viktig at det 
gis gode, individtilpassede tilbud, og at de følges opp med gode kommunale tilbud. Koordinering av 
lokalbaserte og sykehusbaserte tjenester vil være spesielt viktig for en del pasienter med langvarig 
sykdom eller vekslende behov. 

Tilbudene til barn og unge må være særlig godt tilpasset situasjonen til den enkelte, slik at det sikres en 
sammenhengende oppfølging på tvers av behandlingsnivåer og i overgangen mellom barn og voksen.  

4.2.2 Struktur for virksomheten 

Tematisk organisering av pasienttilbudene 
Arbeidet med kapasitet og kapasitetsutnyttelse i sykehuset har vist at godt planlagte opphold gir mest 
effektive pasientforløp. Det er økende behov for samarbeid på tvers av fag og spesialiteter, slik at 
pasientene får mest mulig helhetlig oppfølging. Dette er positivt både for pasienter og fagmiljøer. Et 
sentralt spørsmål vil være hvordan de gode forløpene skapes, og hvem som må samarbeide nært for å 
realisere dem. 
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Både medisinsk og pasientopplevd kvalitet henger nøye sammen med de gode pasientforløpene. Ved å 
planlegge godt, se den enkelte pasient og følge med på hvordan tilstanden er, vil det bli tryggere å være 
pasient. Et viktig grep vil være å orientere aktiviteten om pasienten. Det må legges til rette for samarbeid 
mellom helsepersonell på tvers av spesialiteter, yrkesgrupper og behandlingsnivåer, slik at det skapes 
gode og effektive behandlingsforløp. Dette kan gjøre ved å etablere tematiske sentre, der fagpersoner og 
funksjoner samles om pasientforløpene. Primært vil det dreie seg om en måte å jobbe på. Rammer og 
samarbeidsformer vil utredes nærmere for hvert aktuelle behandlingsområde. 

For pasienten vil det bli færre tjenesteytere å henvende seg til. Det bør være personalet, og ikke pasienten, 
som må flytte på seg for å yte helsehjelp. Dette vil gi bedre pasientsikkerhet, tverrfaglig ressursutnyttelse 
og kompetanseutvikling. I kommende periode vil Akershus universitetssykehus ta sikte på å utvikle 
sentermodeller for de faglige satsingsområdene psykisk helsevern, eldremedisin og kreft. Erfaringene som 
høstes fra disse prosessene vil være nyttige for den videre utviklingen av sykehusets virksomhet. 

Styrking av spesialiserte funksjoner 
Akershus universitetssykehus har ubalanse mellom akutte og elektive funksjoner, noe som medfører 
oppstykkede forløp for mange pasienter. En økning av aktiviteter innen spesialisert, elektiv 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. 

Integrasjon av forskning og klinikk 
Ny kunnskap skal komme pasientene til gode fra et tidlig tidspunkt. Implementering av ny fagkunnskap og 
metodikk i den kliniske virksomheten er en viktig oppgave. Pasientene bør også i størst mulig grad få 
tilbud om å delta i kliniske studier for å få tilgang til nye legemidler og behandlingsmetoder.  

Slik kan sykehuset være i kontinuerlig utvikling og redusere avstanden mellom forskningsfronten og den 
praktiske pasientbehandlingen. Det vil være spesielt viktig å styrke tilbudet knyttet til sykdommer som 
rammer mange pasienter, og der fagkompetansen er på et særlig høyt nivå. På denne måten kan sykehuset 
bidra til å løfte fag og forskning på sentrale behandlingsområder.  

4.2.3 Vurderinger som ligger til grunn for forslag om bygningsmessige tiltak 

Etablering av strålebehandling 
Helse Sør-Øst har vedtatt at det skal etableres en stråleenhet ved Akershus universitetssykehus (styresak 
030-16). Oslo universitetssykehus vil ha for liten kapasitet fra 2020, og strålebehandlingstilbudet bør 
derfor være på plass innen dette. Det legges til grunn et behov for tre strålebunkere med to høyvolt 
lineærakselleratorer (linacer) i 2020, med innstallering av en tredje linac i 2023. 

På grunn av de strenge kravene som stilles til skjerming av høyvolt strålemaskiner, vil det ikke være mulig 
å realisere et strålesenter 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. 

Foruten strålebunkerne vil det være formålstjenlig å planlegge et bygg som også omfatter senge- og 
poliklinikkarealer. Det vil gjøre det mulig å realisere et fullverdig kreftsenter. Med fysisk nærhet til 
hovedbygget, kan det dessuten bli aktuelt å nytte arealer i det nye bygget til å utvide øvrig somatisk 
kapasitet og diagnostikk; blant annet bildediagnostikk. En slik løsning kan gi økt fleksibilitet gjennom 
sambruk av for eksempel operasjonssaler og overvåkningsposter. 
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Bygg for psykisk helsevern 
For å opprettholde faglig kvalitet, sikkerhet og driftseffektivitet vil det være nødvendig å prosjektere nytt 
bygg for sykehusbasert psykisk helsevern. Et nytt bygg på Nordbyhagen vil muliggjøre samling av alle 
sykehusfunksjonene innen psykisk helsevern for voksne, noe som vil være sentralt for videreutvikling av 
så vel behandlingstilbud som fagmiljø.    

Muligheten for kjøp av kapasitet innen sikkerhetspsykiatri fra Oslo universitetssykehus er begrenset i tid, 
og aktiviteten må derfor om noen år flyttes til lokaler som Akershus universitetssykehus selv disponerer 
eller bygger. Oslo universitetssykehus skal etter planen flytte sin spesialpsykiatriske aktivitet inn i nye 
bygg i 2022. En løsning bør derfor være på plass før dette tidspunktet. 

Det lokalbaserte tilbudet innen psykisk helsevern og rus i Follo er spredt på flere lokaliteter i Ski. En 
samling av funksjonene vil kunne gi en mer hensiktsmessig drift, og samtidig gi mulighet til å avslutte flere 
leieforhold der husleien vil stige til markedspris i løpet av fem til sju år. Helseforetaket eier en større tomt 
i Vestveien i Ski der det er plass til et felles bygg for de aktuelle funksjonene. 

Tilstrekkelig antall senger 
Befolkningsveksten i opptaksområdet er så kraftig at Akershus universitetssykehus vil få underskudd på 
senger i løpet av få år. Styrking av spesialfunksjonene vil også skape behov for større døgnkapasitet. Det 
er en klar målsetning at foretaket skal ha kapasitet til å ta seg av lokal- og områdesykehusbehovene til 
pasienter fra eget opptaksområde. Det vil derfor bli behov for en utvidelse av det somatiske sengetallet. 
Fremskrivningene viser at kapasitetsunderskuddet vil være økende fra 2020-2022. 

Driftsforbedringer og 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. 

Selv med maksimal utnyttelse av dagens areal, vil det være vanskelig å møte både befolkningsvekst og økt 
egendekningsgrad uten nye sengearealer. Sengetallet må tilpasses behovet som følge av endringer i 
opptaksområdet, men det må også tas hensyn til kapasitetsutfordringen i hovedstadsområdet i sin helhet. 

Hensiktsmessige kontorlokaler 
Kontorer og møterom finnes flere steder på sykehuset; både i faste og midlertidige bygg. Noen av disse er i 
dårlig stand. For enkelte av byggene foreligger kun midlertidig brukstillatelse, og de har for lengst nådd 
sin forventede levetid. I brakkebyggene “Ole Brumm” og “Konsulatet” ble det i 2015 påvist sopp. Det 
samme var tilfellet for sakarkivets lokaler i Nye nord. I tillegg er byggene utformet slik at arealutnyttelsen 
er lite effektiv. Det er derfor behov for nybygg for kontorfunksjoner. Med nye lokaler vil det kunne 
planlegges for en effektiv og moderne kontorløsning med tilstrekkelig antall plasser. Samtidig vil det være 
mulig å frigjøre arealer til pasientbehandling; enten gjennom gjenbruk av tomteareal etter riving av 
midlertidige bygg, eller ved omdisponering av rom i faste bygg. For eksempel vil riving av “Konsulatet” 
frigjøre en tomt som kan være aktuell for oppføring av et strålebygg. 

4.2.4 Forhold som påvirker kapasitetsbehov og dimensjonering av bygg 
Det er vedtatt at Vestby kommune, samt bydelene Alna, Grorud og Stovner i Oslo skal overføres fra 
Akershus til andre sykehusområder. Det er fortsatt ikke besluttet når endringene skal iverksettes. 
Tidsperspektivet for utfasing av disse områdene vil ha stor betydning for helseforetakets fremtidige 
kapasitetsbehov og økonomi. Videre pågår det en utredning i regi av Helse Sør-Øst om hvilket 
sykehusområde Glåmdalsregionen skal tilhøre i fremtiden. Det er ønskelig med snarlige avklaringer, av 
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hensyn til den videre planlegging av utviklingen for både Akershus universitetssykehus og Sykehuset 
Innlandet. 

Det er fortsatt uavklart om alle deler av pasienttilbudet til Oslo-bydelene skal fases ut av sykehusområdet, 
og i så fall om det skal skje samtidig eller gradvis. Det kan for eksempel være hensiktsmessig at aktiviteter 
knyttet til fødsel, barn, kvinnesykdommer og psykisk helsevern først overføres til Oslo sykehusområde 
når det nye lokalsykehuset på Aker står ferdig.   

Mulig innfasing av Glåmdalskommunene ville kunne tilføre ekstra kapasitet, samtidig som det 
kompenserer for noe av inntektsbortfallet ved utfasing av Vestby og bydelene i Groruddalen. Befolkningen 
i Glåmdalsområdet ville få sitt områdesykehus på Nordbyhagen i stedet for ved ulike lokaliteter i 
Sykehuset Innlandet. Selv om det ligger positive muligheter i dette, skal en ikke undervurdere de totale 
omstillingskostnadene det har å overføre et lokalsykehus fra ett helseforetak til et annet. Det vil også 
innebære nye driftsmessige utfordringer ved å ha lokalsykehusfunksjoner på flere steder, for eksempel 
økt behov for bemanning. 

Usikkerheten knyttet til opptaksområdet vil ikke påvirke faglige valg knyttet til den videre utviklingen av 
Akershus universitetssykehus. Planer for bygningsmessige tiltak innen kreft og psykisk helsevern vil ikke 
være drevet av kapasitetsutfordringer, men snarere av behovet for gode, helhetlige pasientforløp og 
sterke fagmiljøer. Under prosjekteringsarbeidet vil særlig tidspunktet for inn- og utfasing av kommuner 
og bydeler kunne få betydning for dimensjoneringen av bygg, men den faglige retningen vil ikke påvirkes.  

4.2.5 Bidra til å løse kapasitetsutfordringen i hovedstadsområdet 
Endringer i opptaksområder og oppgavedeling mellom sykehusområdene i hovedstadsområdet er i seg 
selv ikke tilstrekkelig til å møte kapasitetsbehovet som skapes av den kraftige befolkningsveksten. 
Bygningsmessige tiltak må til. På Nordbyhagen ligger det ledig tomteareal som er ferdig regulert til 
sykehusbygg. Sykehusbygget fra 2008 har dessuten noe ubenyttet restkapasitet for en del ikke-
medisinske støttefunksjoner. Dette ville trekke ned de samlede kostnadene i forbindelse med nybygg.  

Akershus universitetssykehus kan bidra til totalløsningen for hovedstadsområdet mot 2030. I perioden 
fram til det nye lokalsykehuset på Aker står ferdig, ville tilførsel av senger på Nordbyhagen, for eksempel i 
tilknytning til et nytt strålebygg, kunne bidra til å løse de samlede utfordringene i hovedstadsområdet.  

4.3 Risiko- og mulighetsanalyser 

4.3.1 Økonomiske forhold 
Foretakets økonomiske situasjon er i bedring, men fortsatt er økonomien den viktigste begrensende 
faktor for å kunne gjennomføre de planlagte tiltakene. Svak økonomi gir økt risiko for at tiltak skyves frem 
i tid, slik at den faglige gevinsten først kan realiseres om mange år. Salg av eiendom kan bli avgjørende for 
å reise den nødvendige egenkapital til prosjektene. Det er nødvendig at arealutviklingen gjennomføres i 
nøye prioritert rekkefølge tilpasset foretakets økonomiske handlingsrom. Det kan være aktuelt å dele 
byggeprosesser i flere trinn, selv om dette faglig sett ikke er optimalt.  

Endringene i opptaksområdets størrelse må ledsages av driftsmessige omstillinger for å sikre at 
helseforetaket til enhver tid har et kapasitetsnivå som samsvarer med innbyggertall og økonomisk 
ramme. For å kunne tilby befolkningen god pasientbehandling, er det viktig å planlegge overføringene på 
en god måte. 

Utfasing av Vestby og Alna vil innebære et inntektsbortfall for Ahus i størrelsesorden 200 mill. kroner 
knyttet til Vestby og 320 mill. kroner knyttet til Alna. I tillegg vil aktivitetsrelaterte kostnader for 
pasienter fra disse områdene bortfalle, slik at den økonomiske effekten vil være henholdsvis ca. 140 mill. 
kroner og ca.125 mill. kroner. Den økonomiske effekten må håndteres i fremtidige budsjetter. Det vil 
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komme ytterligere behov for omstilling ved utfasing av Grorud og Stovner, samt ved eventuell innfasing av 
kommunene i Glåmdalsregionen.   

Helse Sør-Øst har signalisert at eventuelle endringer i opptaksområdet ikke skal sette Akershus 
universitetssykehus i en uholdbar økonomisk situasjon. Det er derfor nødvendig med en avklaring av hva 
som vil bli de faktiske økonomiske konsekvensene av vedtatte og potensielle endringer i det fremtidige 
opptaksområdet. Akershus universitetssykehus må sikres mulighet til å fortsette den positive utviklingen 
mot økonomisk balanse, samtidig som virksomheten kan utvikles til beste for pasienten. 

4.3.2 Vurdering av gjennomføringsevne for planelementene 

Valg Hva krever det? 
Vurdering av 

gjennomføringsevne 

Faglige satsingsområder Kompetanse, samarbeid på tvers, faglig 
prioritering   

Kan gjennomføres innenfor 
dagens økonomiske rammer 

Strukturell tilnærming 
Planlegging av pasientforløp, samarbeid på 
tvers, møteplasser, samordning av arealer 
til pasientbehandling 

Kan gjennomføres innenfor 
dagens økonomiske rammer 

Etablere strålebehandling Nytt bygg på Nordbyhagen 
Erstatningsbygg for kontorareal 

Krever økonomisk overskudd 
til egenkapital 

Samle sykehusbasert psykisk 
helsevern Nytt bygg på Nordbyhagen 

Krever økonomisk overskudd 
til egenkapital 

Sikre tilstrekkelig 
sengekapasitet 

Sengekapasitet i strålebygg Krever økonomisk overskudd 
til egenkapital 

Bidra til å løse 
kapasitetsutfordringer i 
hovedstadsområdet 

Kapasitetsutvidelse for senger, operasjon og 
bildediagnostikk i strålebygg 

Krever økonomisk overskudd 
til egenkapital 

 

4.4 Kriterier for valg 
Valg som gjøres for utviklingen av Akershus universitetssykehus skal bidra til den beste helhetsløsningen 
innen Helse Sør-Øst hva gjelder kapasitetsutnyttelse og oppgavedeling. Sykehuset må i tillegg velge de 
beste løsningene for den videre utviklingen innen fag og økonomi. Utviklingen skal understøtte visjonen 
“menneskelig nær – faglig sterk”. Det innebærer at pasientens beste skal ligge til grunn, og at sykehuset 
skal ligge langt fremme i utviklingen av fag, forskning og teknologi.  

Utviklingen av sykehusets arealer skal være et resultat av valg knyttet til utvikling av virksomheten. 
Driftsforbedringer og effektivisering innenfor eksisterende areal er en kontinuerlig prosess som vil pågå 
gjennom hele planperioden. Mer kostnadskrevende tiltak må prioriteres på bakgrunn av fag og økonomi. 
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5 Mål 
Akershus universitetssykehus skal møte utfordringene frem mot 2030 ved hjelp av fem strategiske 
hovedmål. Disse er illustrert i figur 5-1. 

 

Figur 5-1 Hovedmål for Akershus universitetssykehus 2017-2030 
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I 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.  

II Skape gode og trygge pasientforløp 
Sykehuset skal tilby gode pasientforløp av høy faglig kvalitet, og som er tilpasset befolkningens behov. 
Systematisk forbedringsarbeid skal sikre pasientene trygg og kvalitetsmessig god helsehjelp. Sykehuset 
skal samarbeide tett med andre deler av helsetjenesten for å sikre at pasientene får god oppfølging ved 
overgang til andre helsetilbud. 

III Styrke spesialisert behandling 
Tilbud om diagnostikk og behandling skal samles rundt pasienten, og behandlingsforløpet skal oppleves 
sammenhengende. Det skal etableres tematiske sentre for kreft og eldremedisin. Områdefunksjonene skal 
styrkes og utvides gjennom tilrettelegging av eksisterende tilbud og etablering av nye spesialiserte 
funksjoner. Sykehuset skal være tidlig ute med å ta i bruk ny kunnskap både innenfor medisin og 
teknologi. 

IV Prioritere tilbudet innen psykisk helse og rusbehandling 
Målet med psykiske helsetjenester og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er å fremme uavhengighet, 
selvstendighet og evne til å mestre eget liv. Lokalbaserte 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. Videre skal 
etablering av et helhetlig tilbud for sykehusbasert psykisk helsevern gi gode pasientforløp og skape et 
høykompetent og attraktivt fagmiljø. 

V Sikre tilstrekkelig personell med rett kompetanse 
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. Det skal 
legges vekt på å rekruttere, utdanne og beholde personell.  

VI Forbedre pasientbehandlingen gjennom forskning og innovasjon 
Pasientbehandling, forskning, utdanning og innovasjon er gjensidig kvalitetshevende og skal være tett 
integrert. Forskningen skal være klinikknær og særlig orientert mot store pasientforløp. Det skal drives 
forskning og innovasjon innen hele bredden av sykehusets fagområder, samtidig som det blir satset 
strategisk innen utvalgte områder.   
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6 Delmål 

6.1 Styrke pasienten 

6.1.1 Informere 
Pasientene skal få god og tilpasset informasjon, slik at de kan delta aktivt i eget behandlingsforløp. Særlig 
vil det være viktig å sørge for at pasienter med språklige utfordringer får hjelp til å forstå og til selv å bli 
forstått i samtale med helsepersonell. 

Det skal jobbes aktivt med pasientundervisning og kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient. 
Informasjonsskriv til pasientene skal være enhetlige, forståelige og dekkende for pasientens behov for 
informasjon. For å sikre en god beslutningsprosess skal det informeres godt om behandlingsalternativer. 

Det skal legges til rette for bruk av telemedisinske løsninger i 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 ressurser til å gjennomføre 
dette. 

6.1.2 Involvere 
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. Det skal etableres flere brukertilpassede behandlingstilbud, særlig for barn og ungdom, for å 
gi en best mulig pasientopplevelse. 

Akershus universitetssykehus skal videreutvikle samarbeidet med brukerne. Pasienter og pårørende er en 
viktig drivkraft for fornying og forbedring. Det er ønskelig med brukermedvirkning også i forskning, blant 
annet for å komme frem til klinisk relevante forskningsspørsmål.  

Brukerutvalget er en sentral medspiller, og det er viktig at brukerne blir tatt med i større og mindre 
prosesser i helseforetaket. Akershus universitetssykehus har også god erfaring med å involvere unge 
brukere, noe som skal fortsette. Det skal også gjennomføres jevnlige brukerundersøkelser til bruk i 
sykehusets forbedringsarbeid. 

6.1.3 Gi hjelp til å mestre  
Fremtidens pasienter vil ha behov for veiledning og ulike former for mestringstiltak. Den medisinske 
utviklingen vil gi stadig flere mennesker mulighet til å leve videre med eller oppleve å bli friske av alvorlig 
sykdom. Det vil derfor være nødvendig å videreutvikle dagens lærings- og mestringstilbud og etablere 
nye. Det kan blant annet være aktuelt å samarbeide med Kreftforeningen om å etablere et vardesenter for 
likemannsarbeid og andre mestringstiltak, med særlig oppmerksomhet rettet mot kreftpasienter med 
ikke-vestlig bakgrunn. Videre er det behov for å videreutvikle pasientskolen for alvorlige diagnoser, for å 
sikre at alle større pasientgrupper får tilstrekkelig informasjon og opplæring til å kunne mestre egen 
hverdag. 
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6.2 Skape gode og trygge pasientforløp 

6.2.1 Tilpasning til pasientens behov 
God og riktig pasientbehandling er den viktigste oppgaven for Akershus universitetssykehus. Planlegging 
og samarbeid på tvers av enheter og fagområder skal sikre et godt forløp for hver enkelt pasient. 
Pasientene skal oppleve å få god og sammenhengende behandling på sykehuset, og slippe unødig ventetid.  
Flaskehalser skal reduseres ved riktig dimensjonering av tilbudet og gode rutiner for kommunikasjon og 
logistikk.  

Det skal gis tilbud som er tilpasset ulike pasientgruppers særskilte behov. Tilbudet til barn og unge skal 
styrkes gjennom videreutvikling av barne- og ungdomsklinikken som et fullverdig barnesenter, og 
satsning på poliklinikk, ambulante tjenester og barnehabilitering. Videre tas det sikte på å etablere et 
regionalt kompetansesenter innen ungdomsmedisin. 

6.2.2 Kultur for kvalitet og pasientsikkerhet 
Trygg behandling er en grunnleggende forutsetning for all utvikling av sykehuset. Det skal legges vekt på å 
ta i bruk medisinsk og helsefaglig kunnskap og nye teknologiske løsninger som gjør utredning, 
overvåkning og behandling tryggere.  

Sykehuset skal drive systematisk forbedringsarbeid. Det skal utarbeides kvalitetsmål for 
pasientbehandlingen som skal danne grunnlag for oppfølging av pasientene ved utredning, behandling og 
pleie. Økt oppmerksomhet rettet mot infeksjonssykdommer, medikamentresistens og smittevern vil også 
være avgjørende for god pasientsikkerhet. 

Systematiske helse- miljø og sikkerhetsarbeid skal være en integrert del av kvalitetsarbeidet. Det er vist at 
dette vil øke pasientsikkerheten, samtidig som det vil forebygge skader og sykdom hos ansatte. 

6.2.3 Samarbeid om pasienten på tvers av sykehus og omsorgsnivåer 
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. Det vil være viktig å videreutvikle og styrke etablerte samhandlingsfora, samt legge til rette 
for gjensidig kunnskapsutveksling. På grunn av tidligere utskriving enn før, må Akershus 
universitetssykehus veilede og dele sin kompetanse med kommunene. Primærhelsetjenesten har verdifull 
kjennskap til lokale forhold som sykehuset har nytte av. 

God samhandling med regionsykehuset skal på tilsvarende måte sikre kontinuitet i informasjonsflyten ved 
veksling mellom sykehusene. Pasientene skal oppleve at de følges opp på en god måte, selv om 
behandlingen foregår flere steder.   

Det er nødvendig å etablere gode IKT-løsninger for samhandling. Dette vil forenkle kommunikasjonen 
med og om enkeltpasienter, og sikre at relevant informasjon er tilgjengelig når en ny instans overtar 
behandlingsansvaret for pasienten. Løsningene vil kunne gi bedre sammenheng i pasientforløpene, 
samtidig som det skjer en kompetanseoverføring mellom de ulike nivåene i helsetjenesten. Nye 
elektroniske løsninger vil også kunne bidra til at pasientene kan utredes på lavere omsorgsnivå enn 
tidligere fordi kommunikasjon og kompetanseoverføring blir enklere. 
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6.3 Styrke spesialisert behandling 

6.3.1 Styrke elektive områdefunksjoner 
Forventet aktivitetsnivå og kompetansebehov skal brukes aktivt i planleggingen av sykehusets fremtidige 
pasienttilbud. Pasientene skal tilbys spesialisert behandling som kan opprettholde og videreutvikle 
eksisterende tilbud. Gode, helhetlige og effektive pasienttilbud skal gjøre det mer attraktivt å velge 
Akershus universitetssykehus. Sykehuset skal også søke å etablere nye behandlingstilbud, slik at færre 
pasienter må reise til andre sykehus for å motta behandling.  

Økt egendekningsgrad innen spesialiserte behandlingstilbud 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 avlaste Oslo universitetssykehus, som ønsker å redusere omfanget av sin 
virksomhet. Mer avansert, elektiv virksomhet vil også gi positive økonomiske og driftsmessige effekter.  

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. 

6.3.2 Ta i bruk ny kunnskap og teknologi 
Akershus universitetssykehus skal yte god helsehjelp. Pasientene skal kjenne seg ivaretatt av kompetent 
helsepersonell som har hensiktsmessige verktøy for diagnostikk, behandling og kommunikasjon. 
Sykehuset skal ta i bruk og evaluere ny kunnskap, teknologi og metodikk. Dette vil være av avgjørende 
betydning for å kunne gi best mulige behandlingstilbud til pasientene. 

Diagnostiske tjenester er en stadig viktigere del av den medisinske utviklingen. Det diagnostiske tilbudet 
skal derfor styrkes både faglig og teknisk. Sykehuset skal bidra til bedre diagnostikk av sykdommer som 
er sentrale for pasientbehandlingen i sykehuset, blant annet ved å ha ansvar for referansefunksjoner og 
kompetansesentre. Medisinsk-teknisk utstyr som gir et bedre behandlingstilbud for viktige 
pasientgrupper skal tas i bruk. Det tas sikte på å videreutvikle tilbud om PCI, samt etablere nye tilbud som 
robotkirurgi, PET, strålebehandling og trombektomi. 

Modernisering av IKT og kliniske løsninger for helseforetakene i Helse Sør-Øst skal bidra til å styrke 
pasientsikkerhet og kvalitet i pasientbehandlingen. Akershus universitetssykehus skal bidra aktivt i de 
regionale prosessene og tilrettelegge for god implementering lokalt. 

6.3.3 Gode forløp for kritisk syke pasienter 
Akershus universitetssykehus har et spesielt ansvar for å utvikle gode forløp for de kritisk syke 
pasientene. Mottaket av pasientene er avgjørende for den videre behandlingen. Det skal derfor legges 
spesielt stor vekt på å utvikle mottaksmedisinen i sykehuset. Avklaringen av viktige pasientgrupper skal 
være effektiv, slik at pasienten raskt kan få tilpasset og nødvendig oppfølging. Samarbeid på tvers av 
enhetene vil være av stor betydning for å gi adekvat behandling og sikre god pasientopplevelse. 
Sammensetningen av generelle og spesialiserte senger skal gjennomgås. Det skal også vurderes om det er 
behov for arealtiltak for å sikre effektive pasientforflytninger mellom ambulanse, ambulansehelikopter og 
sykehus, samt internt i hovedbygget. Basert på erfaringer fra etablerte senterstrukturer, kan det vurderes 
om samarbeidet knyttet til kritisk syke pasienter bør formaliseres i et tematisk senter.  

6.3.4 Senter for eldremedisin 
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 samarbeid mellom 
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behandlingsenhetene internt, i tillegg til økt samhandling med andre helse- og omsorgstilbud. Det skal 
etableres et forpliktende og strukturert samarbeid mellom fagmiljøer som behandler mange eldre 
pasienter, som eksemplifisert i figur 6-1. Samarbeidet mellom avdelingene utvikles trinnvis gjennom 
samordning av polikliniske tilbud, felles base for ambulant virksomhet og samlokaliserte sengeavdelinger. 

Tilpasning av behandlingstilbud, færre komplikasjoner, bedre behandlingsresultat og kortere liggetid vil 
være viktige mål. Samordning av kompetanse og tverrfaglige tjenester vil bidra til å gjøre tjenestene bedre 
og mer effektive, og legge til rette for integrert forskning, utvikling og innovasjon. Det skal etableres en 
møteplass for multidisiplinær og tverrfaglig forskning innen eldremedisin, der både det å forebygge, 
behandle og leve med sykdom vil være viktige temaer.  

Figur 6-1 Fagområder som kan tenkes samlet i et senter for eldremedisin 

 

6.3.5 Kreftsenter 
Gjennom en gradvis utvikling og styrking av behandlingstilbudet for kreft, skal det etableres et tematisk 
senter som samler tilbudet for voksne kreftpasienter (figur 6-2).  

Figur 6-2 Virksomhet som kan tenkes samlet i et fremtidig kreftsenter 
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rette for koordinering av pakkeforløpene for kreft og arbeid i multidisiplinære team. Dette vil være av stor 
betydning for å styrke fagkompetansen på kreftområdet, samtidig som det vil gjøre sykehuset mer 
attraktivt som arbeidsplass for dyktige fagfolk. Kreftdiagnostikken skal styrkes gjennom økt kapasitet, 
etablering av ny metodikk, samt oppgradering og anskaffelse av utstyr.  

Helse Sør-Øst har vedtatt at det skal etableres enhet for strålebehandling ved Akershus 
universitetssykehus. Ved å samlokalisere et tematisk kreftsenter med stråleenheten, kan sykehuset samle 
hele pasientforløpet under ett tak. 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 vil derfor fortsatt gjennomføres i barne- og ungdomsklinikken. 

Forskning og kompetanseutvikling på kreftområdet skal være en integrert del av virksomheten. Et større 
pasientgrunnlag vil gi gode muligheter for å etablere robuste biobanker, noe som kan bidra til å styrke det 
allerede aktive kreftforskningsmiljøet ved sykehuset.  

6.4 Prioritere tilbudet innen psykisk helse og rusbehandling 

6.4.1 Videreutvikle lokalbaserte tilbud 
Mennesker med psykiske utfordringer og rusavhengighet skal få et godt behandlingstilbud nærmest mulig 
der de bor. Arbeidet med å skape gode pasient- og behandlingsforløp og likeverdige tilbud videreføres 
gjennom etablering av flere arenafleksible, ambulante, polikliniske og andre dagtilbud. Det kan også bli 
aktuelt å styrke arbeidsdelingen mellom de fire DPS-ene i foretaket for å sikre pasientene et 
høykompetent tilbud på lavest mulig omsorgsnivå. 

6.4.2 God koordinering av tilbud til pasienter med sammensatte behov 
Pasienter med sammensatte behov skal få kombinerte tilbud. Særlig gjelder dette pasienter som har 
kombinasjoner av psykisk lidelse og rusrelaterte problemer. Sammen med kommunene skal det arbeides 
for å koordinere tilbudene på tvers av behandlingsnivåene.  

Mulighetene for tettere samarbeid mellom psykisk helsevern og somatikk skal også utredes. For eksempel 
kan utvikling av satelittsentre gi gode pasienttilbud i grenseflaten mellom somatikk og psykiatri, og for 
yngre pasienter med sammensatte lidelser. 

6.4.3 Bedre tilbud til barn og unge 
Barn og unge skal få bedre oppfølging gjennom individtilpassede behandlingsforløp og utstrakt samarbeid 
med barnevernet og skolehelsetjenesten. Det er også viktig å få til smidige overganger for unge pasienter 
som fortsatt har behov for tilbud fra psykisk helsevern etter at de har fylt 18 år. Det skal derfor etableres 
et strukturert samarbeid mellom psykisk helsevern for barn og unge og avdeling for rus og avhengighet. 

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. 

6.4.4 Samle sykehusbasert psykisk helsevern 
Det planlegges en tydeligere struktur der alle sykehusfunksjonene samles på Nordbyhagen, mens det 
lokale tilbudet gis ved DPS. Samling av sykehusfunksjoner for psykisk helsevern på Nordbyhagen vil skape 
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en bedre arbeidsfordeling mellom sykehuset og DPS-ene.  

Det er faglige, driftsmessige og sikkerhetsmessige grunner til å samle sykehusdelen av tilbudet til psykisk 
helsevern ved én lokalitet. Et viktig prinsipp er å ha tvangsbasert behandling sentralt plassert. 
Etableringen av et senter for psykisk helsevern vil sikre gode behandlingsforløp, styrke pasientgrunnlaget 
for forskning, redusere antall vaktlag og skape et sterkere fagmiljø. 

Det vil også gi mulighet for 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 6-3). For eksempel vil det være svært aktuelt 
å videreutvikle det multidisiplinære samarbeidet innen eldremedisin. Tilbud innen alderspsykiatri vil til 
dels kunne samordnes med et senter for eldremedisin.  

Figur 6-3 Samling av sykehusbasert psykisk helsevern og avhengighetsbehandling på Nordbyhagen 

 

6.4.5 Styrke akuttilbudet for psykisk helsevern 
De akutt syke pasientene skal få bedre oppfølging. En del av dette arbeidet vil innebære å implementere 
nye retningslinjer for psykosebehandling og pasientflyt i akutt behandlingskjede for psykisk helsevern. En 
modell for helhetlig og sammenhengende behandlingskjede innen akuttpsykiatri er under etablering.  

6.5 Sikre tilstrekkelig personell med rett kompetanse 

6.5.1 Bidra til utdanning av fremtidens helsepersonell 

Være en innovativ lærings- og praksisarena 
For å utvikle fremtidens helsetjeneste på best mulig måte, skal Akershus universitetssykehus være en god 
lærings- og praksisarena for eksterne elever, studenter og lærlinger. Nye teknologiske plattformer for 
læring og veiledning, samt nye arbeidsformer skal tas i bruk. Det skal legges vekt på digitale 
læringsformer og simuleringstrening. 

Være en viktig aktør i samarbeid for god utdanning 
Sykehuset skal samarbeide tett med utdanningsinstitusjonene for å sikre helhet og sammenheng i 
utdanningene. I tillegg skal sykehuset medvirke til at utdanningsinstitusjonenes studieplaner til enhver tid 
er i tråd med utviklingen innen pasientbehandling.  
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6.5.2 Kompetanseutvikling i samsvar med helseforetakets behov 
De ansattes kompetanse skal utvikles i samsvar med helseforetakets behov. Langsiktig, helhetlig og 
systematisk planlegging skal legges til grunn. Kompetanseutvikling skal være en del av en helhetlig satsing 
for å rekruttere, ivareta, utvikle og beholde personell. 

Den tradisjonelle fagprofesjonskompetansen vil ha en sentral plass også fremover. Gode fagmiljøer gir god 
pasientbehandling. Høy fagspesifikk kompetanse legger grunnlag for innovasjon og utvikling av ny 
metodikk. Det skal derfor være en tydelig og sterk sammenheng mellom utdanning, forskning og 
innovasjon. Videre skal det stimuleres til etablering av solid tverrfaglig kompetanse for å møte behovet for 
nye arbeidsmetoder og sykdomsforståelse.  

Det skal legges vekt på god lederutvikling på alle nivåer. Mellomlederprogrammet skal videreføres og 
videreutvikles. Det skal skapes en god lederkultur som støtter opp om sykehusets mål og 
samfunnsoppdrag. God organisering og ledelse skal ivareta oppfølging og utvikling av de menneskelige 
ressursene. 

6.6 Forbedre pasientbehandlingen gjennom forskning og innovasjon 

6.6.1 Øke forskningsaktiviteten 
Forskningsaktiviteten skal økes både kvalitativt og kvantitativt. Ekstern finansiering skal utgjøre 
fundamentet i forskningen. Det skal legges vekt på godt forskningssamarbeid med Universitetet i Oslo og 
andre samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. 

Infrastruktur for forskning skal gjennomgås og styrkes, blant annet gjennom å forenkle arbeidet med å 
inkludere pasienter i kliniske studier. Universitetets og sykehusets forskningsinfrastruktur skal i større 
grad enn tidligere ha felles utnyttelse. Etablering av arenaer for samarbeid på tvers av fag, spesialiteter og 
avdelinger skal også prioriteres.  

Det skal legges til rette for samling av materiale fra klinisk virksomhet i biobanker, samt bruk av IT-
applikasjoner til bred datainnhenting og studier av kliniske databaser. Dette kan gi økt innsikt i 
sykdomsetiologi og manifestasjoner. Strategiske utstyrsinvesteringer bør planlegges slik at neste 
generasjons teknologi kan utnyttes best mulig.  

Det skal arbeides for å stimulere flere av de ansatte til å få forskerkompetanse. For å styrke klinikknær 
forskningsaktivitet, skal forsknings- og innovasjonsaktivitet i større grad vektlegges ved rekruttering til 
kliniske stillinger. Det er også et mål å etablere flere kombinerte stillinger innen helsefagene. 

6.6.2 Videreutvikle de sterkeste forskningsmiljøene 
Akershus universitetssykehus skal ha forskningsaktivitet på høyt internasjonalt nivå som understøtter 
utviklingen av prioriterte medisinske og helsefaglige satsningsområder. Det skal støttes særskilt opp om 
noen fremragende forskningsgrupper. Akershus universitetssykehus skal være aktiv innen life science. 
Videreføring og styrking av biomedisinsk forskning og translasjonsforskning vil stå sentralt. 

6.6.3 Forske til nytte for pasientene 
For å øke kunnskapen om sykdommer som rammer mange pasienter, skal forskning langs store 
pasientforløp prioriteres. Forskningen skal være en integrert del av virksomheten, slik at forskerne få et 
tilstrekkelig stort tilfang av sammenlignbare data, og pasientene kan få nyte godt av resultatene gjennom 
bedre behandling, pleie og omsorg. Det skal legges til rette for å inkludere flere pasienter i kliniske studier, 
og ny kunnskap skal tas i bruk i den kliniske virksomheten fra et tidlig tidspunkt.  

Det vil være viktig å bygge opp robuste fagmiljøer der forskere med ulik fagbakgrunn kan møtes og skape 
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gode prosjekter. Dette er særlig verdifullt for den klinikknære forskningen, der for eksempel 
sykepleiefaglige og medisinske tilnærminger kan utfylle hverandre.  

6.6.4 Fremme innovasjon 
For å yte god og effektiv helsehjelp er det avgjørende å følge med på den teknologiske utviklingen. Det skal 
legges til rette for innovasjon gjennom styrket infrastruktur og intern strategisk finansiering. Innovasjon i 
helsevesenet skal også bidra til ny næringsvirksomhet. Sykehuset vil derfor ha spesiell oppmerksomhet 
rettet mot innovasjon med kommersielt potensial.  

Forskningsdrevet innovasjon og samarbeid om utvikling av bedre verktøy for diagnostikk og behandling 
skal tillegges vekt. Videre skal tjenesteinnovasjon inngå som en naturlig del av sykehusets kontinuerlige 
forbedringsarbeid. Sykehuset skal også samarbeide med eksterne aktører om utprøving av nye innovative 
verktøy med potensial for vesentlig nytte i det kliniske arbeidet. 

 

6.7 Økonomisk bærekraft 
Økonomisk bærekraft er fundamentet for all aktivitet og videre utvikling av helseforetaket. Med årlige 
overskudd vil Akershus universitetssykehus ha et solid finansielt grunnlag til å realisere målsettingene i 
utviklingsplanen, og vedlikeholde og videreutvikle eksisterende bygg og utstyrspark.  Investeringsevnen 
kan økes gjennom resultatforbedringer i den løpende driften. 

Helse Sør-Øst har en samlet en målsetting om å øke overskuddet fra vel 900 mill. kroner i 2017 til 1,5 mrd. 
kroner i 2020. Videre skal det gjennomføres mange store byggeprosjekter i regionen i årene som kommer. 
Det betyr at det i liten grad vil være regional likviditet til andre større investeringsprosjekter Det må 
dermed legges til grunn krav til lokal likviditet for realisering av byggeprosjekter. 

Denne investeringsevnen kan kun økes gjennom resultatforbedringer i den løpende driften. Med årlige 
overskudd på nivå med økonomisk langtidsplan 2017-20 vil Akershus universitetssykehus ha et solid 
finansielt grunnlag til å realisere målsettingene i utviklingsplanen, samt vedlikeholde og videreutvikle 
eksisterende bygg og utstyrspark. 

Figur 6-4 Mulig investeringsevne ved årlige overskudd 
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6.7.1 Økonomiforståelse og -motivasjon på alle ledernivåer 
Det må etableres og videreutvikles en kultur for å tenke på økonomi som en integrert del av virksomheten 
på alle nivåer. Ledere må i større grad enn tidligere legge vekt på oppfølging og resultatsikring.  

En modell som måler foretakets kostnader per pasient (KPP), utviklingen i disse enhetskostnader samt 
variasjonen mellom enkeltpasienter som får samme behandling vil i løpet av 2016 etableres i første 
generasjon. Videreutvikling av denne modellen til et aktivt styringsverktøy vil kunne bidra til økt 
forståelse av økonomiske sammenhenger og større grad av treffsikkerhet ved igangsetting av 
forbedringstiltak. 

6.7.2 Kontinuerlig og systematisk kostnadsforbedring 
Det er behov for økt oppmerksomhet og kunnskap om økonomistyring gjennom hele organisasjonen. 
Løsninger som velges skal være gode, uten å være unødig fordyrende. De ansatte må være lojale mot 
inngåtte avtaler og etablerte systemer. I tillegg vil det være nødvendig å prioritere hardere enn tidligere 
for å oppnå nødvendig overskudd. 

6.7.3 Rekruttere, ivareta og beholde personell 
Det er god økonomi i å ha medarbeidere som yter tjenester av høy kvalitet, jobber effektivt og 
samarbeider godt med sine kolleger. Arbeidet med å rekruttere personell som har kompetanse sykehuset 
har bruk for, skape et godt og utviklende arbeidsmiljø, og beholde verdifull arbeidskraft, står derfor 
sentralt. Det vil være viktig å sørge for tett oppfølging av de ansatte. 

Godt samarbeid med vernetjeneste og tillitsvalgte vil være avgjørende for å sikre utnyttelse av den 
samlede kompetansen i virksomheten og skape gode og trygge arbeidsmiljøer der medarbeiderne 
opplever å bli sett, verdsatt og trives. 

6.7.4 Øke produktiviteten 
Effektiv drift er nøkkelen til økt produktivitet. Videre vil fremtidens kapasitet avhenge av hvordan 
sykehusets samlede kompetanse benyttes og utvikles.  

Det er nødvendig med god planlegging av pasientforløpene, samarbeid på tvers av avdelingene og 
vektlegging av kontinuerlig forbedring. Det må jobbes målrettet for å unngå unødvendige eller ineffektive 
arbeidsprosesser, for eksempel gjennom etablering av standardisert metodikk. Det må også legges til rette 
for en god ansvars- og oppgavefordeling mellom helsepersonellgrupper, basert på faglige kriterier og 
behov for kompetanse.  I tillegg kan det være aktuelt å ta i bruk større deler av døgnet for å utnytte 
behandlingsrom og operasjonssaler bedre. 

Kontinuerlig arbeid med å effektivisere sykehusopphold og redusere antall innleggelser skal sikre god 
kapasitet, samtidig som pasientene slipper unødig ventetid under sykehusoppholdet. Arbeidet med 
kapasitet og kapasitetsutnyttelse skal videreføres og forsterkes gjennom et kapasitetsprogram som 
omfatter hele virksomheten. 

Videre skal det arbeides for å utvide operasjonskapasiteten. Dette vil være sentralt for å sikre gode og 
effektive pasientforløp og for den faglige utviklingen av de kirurgiske miljøene på sykehuset. 

Omstillingen av behandlingstilbudene fra døgn til dag og poliklinikk skal videreføres i tråd med nasjonale 
føringer. Pasienter som ikke har behov for døgnopphold, skal i størst mulig grad tilbys timeavtale. For å 
redusere faren for fristbrudd skal kapasiteten på dag- og polikliniske tilbud utvides ved behov.  
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7 Plan for utvikling av bygningsmassen 

7.1 Utnyttelse av eksisterende arealer 
Eksisterende arealer skal utnyttes optimalt. Aktiviteten skal planlegges og tilpasses endringer i 
behandlingsmønstre og behov. Om nødvendig skal det gjennomføres rokader og ombygginger for å legge 
til rette for gode pasientforløp. Driften skal også være mest mulig kostnadseffektiv gjennom å 
opprettholde høy utnyttelsesgrad av sykehusbyggene. 

Systematisk kartlegging av bruksgrad og bruksfrekvens vil være en naturlig del av den løpende 
arealforvaltningen, og skape et godt grunnlag for planlegging av større og mindre rokader. Videre skal 
bygningsmassen utvikles på en måte som gir fleksibilitet. Kapasitetsbehovet avhenger av flere faktorer; 
blant annet disponibelt areal og utstyr, antall behandlingsrom, fagkompetanse, faktisk liggetid og gode 
pasientforløp internt. Fremtidens kapasitet vil også avhenge av hvordan sykehusets samlede kompetanse 
benyttes og videreutvikles. 

Hovedbygget, Nordbyhagen 
Den somatiske aktiviteten foregår i all hovedsak i hovedbygget, som stod ferdig i 2008. Det er lagt opp til 
høy utnyttelsesgrad av bygningsmassen, og endringer er i all hovedsak knyttet til rokader. Plasseringen av 
funksjoner i bygget skal understøtte samarbeid på tvers av fag og spesialiteter, og legge forholdene til 
rette for bruk av ny teknologi. Løsningene må sikre at pasientrettet aktivitet har nødvendig nærhet til 
medisinske felles- og servicefunksjoner. Dette er vesentlig for å ivareta god pasientsikkerhet og 
hensiktsmessig logistikk. Effektivitet og kvalitet på behandlingen skal sikres gjennom systematisk 
planlegging og samarbeid mellom sengepostene, og ved økt utnyttelsesgrad av poliklinikker, 
operasjonsstuer og øvrige spesialrom. 

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. 

Nye nord, Nordbyhagen 
Til tross for navnet er dette det eldste av sykehusbyggene på Nordbyhagen. Det ble tatt i bruk i 1978 og 
påbygget i 2001. Etter innflyttingen i nytt sykehusbygg i 2008, ble Nye nord omgjort til pasienthotell og 
kontorareal. Av kapasitetshensyn er en del areal igjen tatt i bruk til klinisk virksomhet. Pasientaktiviteten i 
Nye nord foregår i etasjene U1 til 02. Det er en blanding av rom klassifisert som gruppe 0 og 1. I løpet av 
det siste året har noen sengerom i første etasje blitt oppgradert til gruppe 1 for å kunne opprettholde 
pasientaktivitet. Det er estimert at kostnader for videre oppgradering av gruppe 0-rom vil koste omkring 
1 million kr per rom.   

I sin nåværende form er det begrensninger for hvilke kliniske funksjoner som kan være i Nye nord. Av 
brann- og ventilasjonstekniske hensyn vurderes det som lite aktuelt å reetablere pasientarealer fra tredje 
etasje og oppover. 

Senter for eldremedisin vil samle tilbud til eldre med sammensatte behov. Dette vil være en tematisk 
struktur som går på tvers av avdelings- og divisjonsgrenser, og det kan være hensiktsmessig å plassere 
noen av disse funksjonene samlet på Nordbyhagen. For å muliggjøre realisering av senteret på kort sikt, 
vil et første trinn være å etablere et poliklinisk senter for eldre pasienter med sammensatte 
problemstillinger i Nye nord. Arealer i første etasje som i dag nyttes som søvnpoliklinikk, kan være egnet 
til dette formålet uten større ombyggingskostnader. Dette vil gi umiddelbar nærhet til sengeområdet for 
generell indremedisin og geriatri. 
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Ski sykehus 
Ski sykehus ble overdratt til Akershus universitetssykehus ved utvidelsen av opptaksområdet i 2011. 
Bygningsmassen er fra 1977, og arealet på 9 365 kvm har en gjennomsnittlig tilstandsgrad på 1,4. Her 
drives dagkirurgisk virksomhet, spesialistpoliklinikk, infusjonsenhet for kreftpasienter, sengepost med 15 
senger, samt radiologi og laboratorium på dagtid. Pasientene som får tilbud på Ski kommer dels fra Follo, 
dels fra andre deler av opptaksområdet. Et legevakttilbud ble virksomhetsoverdratt til Follo 
lokalmedisinske senter i 2016. Follo lokalmedisinske senter leier lokaler til kommunal akutt døgnenhet og 
kommunal legevakt i bygget, og har ønske om å utvide sin virksomhet ytterligere. 

Ski har potensial som dagsykehus med spesialistpoliklinikk og tilbud om dagkirurgi og annen 
dagbehandling. Høsten 2016 pågår et prosjekt som skal gi langsiktige føringer for den videre utvikling av 
virksomheten på Ski. Samlokaliseringen med Follo lokalmedisinske senter gjør Ski til en fysisk 
samhandlingsarena mellom primær og spesialisthelsetjenesten i Follo. Det må avgjøres hvor stor del av 
virksomheten som skal være drevet av Akershus universitetssykehus, og hvor stor del av Follo 
lokalmedisinske senter. Det er nødvendig å kartlegge hvilke oppgaver det kan være hensiktsmessig å 
samarbeide om. Et sentralt spørsmål er hvilken part som bør eie sykehusbygget og leie ut lokaler til den 
andre. 

Nedre Romerike DPS, BUP og ARA 
I Nedre Romerike er døgn- og dagaktivitetene innen psykisk helsevern og rusbehandling spredt på flere 
lokaliteter. En stor del av døgnaktiviteten er samlet i et tidligere psykiatrisk sykehjem (Moenga). Det er 
behov for rehabilitering av dette bygget (tilstandsgrad 1,7). I tillegg er det plassert i et boligområde, noe 
som er uheldig både for lokalmiljøet og driften. På grunn av knapphet på kontorer, er en sengepost på 
Åråsen tatt i bruk som kontorareal.  

Det er driftsmessige og faglige grunner til å samle døgnplasser og polikliniske tilbud i større grad enn i 
dag. Totalkapasiteten på døgntilbudet vil måtte reduseres som følge av at Vestby kommune overføres til 
Østfold sykehusområde. Det er igangsatt et arbeid med å kartlegge muligheter og utfordringer knyttet til 
disse forholdene.  
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7.2 Leide arealer 

Videre planer for eldremedisin 
Pasienttilbudet innen nevrorehabilitering foregår i dag i leide arealer i NKS helsehus på Nordbyhagen. I 
forbindelse med at NKS utvider sine lokaler, kan det være aktuelt å samlokalisere flere av tilbudene til 
eldre pasienter i dette bygget. Det kan også være aktuelt å plassere tilbudet innen voksenhabilitering her. 

Kontorarealer 
Kontorarealer som i dag er plassert i midlertidige bygg på Nordbyhagen, må erstattes med en permanent 
løsning. Avhengig av valgt løsning for utvikling av pasienttilbudene, kan det også være nødvendig å flytte 
kontorer fra andre bygg. Kontorbygget kan også romme ikke-spesialiserte funksjoner som for eksempel 
behandlingshjelpemidler. 

Arealene som skal erstattes, er hovedsakelig i midlertidige bygg der det ikke er noen leiekostnad eller 
vesentlige vedlikeholdsutgifter. Imidlertid vil samling av kontorarealene i et moderne bygg gi en 
driftsmessig innsparing på ca. 1,5 mill. kr per år. 

Arealer som ikke skal romme spesialiserte sykehusfunksjoner, er egnet for leie. Det foreligger planer for 
oppføring av kontorbygg på Nordbyhagen, som det kan være aktuelt å vurdere. En løsning der Akershus 
universitetssykehus gradvis overtar eierskapet til bygget, vil skape større fleksibilitet for fremtidig bruk 
av arealene. 

Et annet alternativ er å bygge selv eller inngå samarbeid med en utbygger om oppføring av nybygg. Det er 
ledig areal på sykehustomten. Kontorer kan plasseres i et separat bygg eller i tilknytning til ett av 
behandlingsbyggene. Byggekostnader for et første byggetrinn er estimert til 250-300 mill. kr.  

En viktig forutsetning for plassering av kontorareal er at kontorer for helsepersonell må ha kort avstand 
til sykehuset. Dette gjelder særlig for noen grupper som må være i umiddelbar nærhet til pasientarealer. 
Plasseringen må også tilpasses en eventuell fremtidig løsning for t-bane til Akershus universitetssykehus. 
En mulig plassering er skissert i figur 7-1. 

Figur 7-1 Mulig plassering av kontorbygg 
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7.3 Nybygg 

Kreftsenter 
Kreftsenteret er et nytt driftsmessig tiltak som skal styrke tilbudet til kreftpasienter kvalitativt og 
kvantitativt. Det vil også bidra til å øke egendekningsgraden for kreftområdet.  

Styret i Helse Sør-Øst vedtok i april 2016 at etablering av stråleenhet ved Akershus universitetssykehus 
prioriteres som nummer to etter Sykehuset i Telemark. Det må bygges nytt for å realisere dette. Nybygget 
må som et minimum inneholde tre strålebunkere med to høyvolt lineærakselleratorer, MR og CT for 
doseplanlegging, poliklinisk areal og støtteareal. Minimumskostnaden for et slikt bygg vil være 645 mill 
kr, basert på kostnadsestimat for strålebunkere fra rapporten om strålekapasitet i Helse Sør-Øst. Mer 
nøyaktige beregninger vil koordineres på regionalt nivå. 

Som del av et fullverdig kreftsenter vil det på sikt også være nødvendig å prosjektere for sengeareal, samt 
utvidelse av operasjons- og bildediagnostisk areal. Dersom oppføringen av kreftsenteret gjøres etappevis, 
kan andre trinn bygges som en fløy inn mot første byggetrinn. Totalkostnad for senteret vil ligge i området 
670-1 309 mill kr, avhengig av hvilke funksjoner som skal legges inn i bygget.  

Byggeprosjektet bør dimensjoneres slik at det vil dekke det økte kapasitetsbehovet som er fremskrevet 
for sykehuset frem mot 2030. Det kan også være aktuelt å inkludere planer for en kapasitetsutvidelse som 
kan bidra til å dekke hovedstadsområdets samlede behov for senger og behandlingsareal. På denne måten 
kan den ventede aktivitetsøkningen som følge av befolkningsveksten fordeles på flere sykehus.  

Bygget kan plasseres i tilknytning til eksisterende behandlingsbygg for somatikk, som vist på figur 7-2. En 
slik løsning vil gi stor grad av fleksibilitet gjennom sambruk av arealer; for eksempel operasjonssaler og 
overvåkningsposter. Denne plasseringen gir også mulighet for å knytte bygget til eksisterende tekniske 
infrastruktur og logistikkløsninger. 

På den mest aktuelle tomten er det i dag kontorer i midlertidige lokaler (“Konsulatet”). Plassering av 
kreftsenteret her vil derfor medføre behov for alternativt areal for kontorer. Dette kan løses gjennom et 
nytt kontorbygg.  Alternative plasseringer av kreftsenteret er ved barne- og ungdomsklinikken eller ved 
Nye nord. 

Figur 7-2 Mulig plassering av nybygg for kreftsenter 
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Senter for sykehusbasert psykisk helsevern 
Senter for sykehusbasert psykisk helsevern skal romme sykehusbaserte funksjoner som i dag er lokalisert 
dels på Nordbyhagen, dels utenfor sykehusområdet. Det er nødvendig med kapasitetsutvidelse for å 
kunne flytte tilbudet innen sikkerhetspsykiatri og alderspsykiatri til Nordbyhagen. Bygging av nye arealer 
til psykosebehandling og sikkerhetspsykiatri vil innebære at aktiviteten i eide lokaler på Lurud og kjøp av 
plasser på Gaustad kan opphøre. Arealer som kan romme aktiviteten innen alderspsykiatri vil i sin helhet 
kunne erstatte de leide arealene på Skytta. I tillegg kan et nybygg gi rom for voksenhabilitering og 
nevrorehabilitering. Dette vil avhenge av valgt løsning for andre fagområder, for eksempel plassering av 
senter for eldremedisin.  

Byggekostnadene vil samlet være i størrelsesorden 570-700 mill. kr. Driftsmessig gevinst av å avslutte 
kjøpet av plasser ved Oslo universitetssykehus er allerede delvis tatt ut gjennom de driftsmessige 
justeringene som har være gjort de senere årene. Imidlertid vil samling av de øvrige aktivitetene i én 
driftsenhet på Nordbyhagen gi mer rasjonell drift. Videre vil det å avslutte leieforholdet på Skytta kunne gi 
en årlig utgiftsreduksjon på omtrent 10 mill. kr. Avhending av eiendom kan skytes inn som egenkapital. På 
sikt kan det være aktuelt å samle tilbudet til barn og unge på Nordbyhagen gjennom utvidelse av arealene 
i dagens ungdomspsykiatriske klinikk. Kostnader for dette er ikke beregnet. 

Nye bygg for psykisk helsevern kan plasseres i tilknytning til eksisterende psykiatribygg, som vist på figur 
7-3.  

Figur 7-3 Mulig plassering av nybygg for sykehusbasert psykisk helsevern 

 

 

Samlokalisering av lokalbaserte tilbud innen psykisk helsevern i Follo 
Akershus universitetssykehus har i dag aktivitet innen psykisk helsevern og rusbehandling på fire ulike 
lokaliteter i Ski, hvorav tre er i leide arealer. I tilknytning til det eide bygget der Follo DPS holder til, eier 
sykehuset også en ubebygd tomt på ca. 6 000 kvm. Det vil være flere ulike modeller for utnyttelse av 
denne tomten. En samling av alle funksjonene på samme sted kan for eksempel realiseres ved nybygg, 
eventuelt i samarbeid med eksterne aktører. Samlingen kan muliggjøre avslutning av flere leieforhold i Ski 
til en samlet verdi av 10,4 mill. kr. 
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7.4 Prioritering av tiltak som kan gjennomføres innenfor helseforetakets 
økonomiske handlingsrom 

7.4.1 Faglige og kapasitetsmessige behov er avgjørende for prioriteringen av 
arealtiltak  

Den kliniske virksomhetens faglige og kapasitetsmessige behov er avgjørende for hvilke arealtiltak som 
skal prioriteres mot 2030. Fremtidige avgjørelser om endringer i Akershus sykehusområde vil, som 
tidligere nevnt, være utslagsgivende for kapasitetsbehovet mot 2030. Endringene i innbyggertall er 
imidlertid ikke avgjørende for om det skal etableres stråletilbud og om det skal bygges for 
sykehuspsykiatrien. Disse byggeprosjektene henger sammen med endringer i tilbudet ved Oslo 
universitetssykehus og behov for helhetlige pasientforløp og sterke fagmiljøer. De bør gjennomføres 
uansett, men dimensjoneringen av byggene vil imidlertid kunne måtte justeres noe opp eller ned avhengig 
av fremtidige beslutninger om opptaksområdets størrelse.  

Helse Sør-Øst har fremskrevet behovet for strålekapasitet i regionen mot 2030. Konklusjonen er at 
Akershus universitetssykehus bør ha stråletilbud på plass allerede i 2020 for å møte økende behov. 
Etablering av kreftsenter med stråleterapi vil gi et tilbud til pasienter i opptaksområdet. En slik satsing vil 
gi mer sammenhengende pasientforløp og redusert ventetid.  

Stråleterapitilbudet retter seg mot en pasientgruppe som har særlig behov for god oppfølging uten 
forsinkelser. Videre er det av sentral betydning å ha et sterkt og samlet kreftfaglig miljø ved sykehuset. 
Det vil gi gevinster både for pasienttilbudet, forskningen og rekrutteringen.  

Nybygg for spesialpsykiatri vil gi et mer helhetlig tilbud på Nordbyhagen til en annen sårbar 
pasientgruppe. Både tidsplan og dimensjonering må tilpasses øvrige byggeprosesser i 
hovedstadsområdet. Bygget bør være på plass innen 2022, når nytt bygg for regional sikkerhetsavdeling 
ventes å stå ferdig. 

Samling av sykehusbasert psykisk helsevern vil gi en organisatorisk gevinst i form av mer hensiktsmessig 
drift, men også faglige gevinster gjennom et sterkere samlet fagmiljø og enklere rekruttering. I tillegg vil 
det bli mulig å etablere en større sikkerhetssone rundt spesialpsykiatriske pasientområder. 

7.4.2 Økonomien legger føringer for valg av løsning 
Selv om økonomien er i bedring, er den fortsatt den viktigste begrensende faktor for utvidelse av 
bygningsmassen. Økonomisk bærekraft er en forutsetning for all videre utvikling av foretaket, og årlige 
overskudd er nødvendig for å kunne gjennomføre arealtiltakene i planen.  

I denne situasjonen er det nødvendig å prioritere. De nærmeste årene er det nødvendig med fortsatt stor 
oppmerksomhet rettet mot driftseffektivisering og best mulig utnyttelse av Nordbyhagens moderne og 
gode lokaler. Det må avsettes midler til løpende vedlikehold og investeringer i utstyr og bygg. 

Inntil sykehuset har bygget opp investeringsmidler, vil det være hensiktsmessig å leie lokaler i stedet for å 
bygge selv. Foretaket leier i dag lokaler til nevrorehabilitering av Norske kvinners sanitetsforening (NKS) i 
sykehusets umiddelbare nærhet på Nordbyhagen. NKS har prosjektert et nytt bygg på 5000 kvm som skal 
stå ferdig på samme tomt i løpet av 2018-19. Sykehuset er tilbudt leiearealer til pasientbehandling i 
bygget. Lokalene ville egne seg til nevrorehabilitering, voksenhabilitering og eldremedisinsk senter. Det er 
også aktuelt å leie kontorarealer på Nordbyhagen, samt å utvide poliklinikkarealene for Nedre Romerike 
DPS på Åråsen i Lillestrøm gjennom leie av lokaler. 

Oppføring av egne bygg forutsetter at foretaket kan stille minst med minst 30 prosent egenkapital. 
Midlene kan skaffes til veie gjennom opparbeidelse av overskudd eller salg av eiendom. I 
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arealutviklingsplanene til divisjon for psykisk helsevern inngår planer om salg av eiendom svarende til 
anslagsvis 170 millioner kroner i investeringsmidler.  

Dersom utviklingen av det nye psykiatribygget på Nordbyhagen blir gjennomført i flere trinn, er det 
realistisk å starte konseptfase for første trinn i 2018, med siktemål om ferdigstilt første byggetrinn i 2021-
22. Dette bygget vil gjøre det mulig å samle tilbud innen psykose og sikkerhet på Nordbyhagen. Oslo 
universitetssykehus har varslet at avtalen om kjøp av langtidsplasser innen dette behandlingsområdet vil 
opphøre i 2022. Andre og tredje byggetrinn må komme senere i planperioden. I mellomtiden vil 
alderspsykiatrien ha et fullt ut forsvarlig tilbud i leide lokaler på Skytta, mens Bråten bo- og 
behandlingssenter for ungdom fortsetter med samme driftsmodell som i dag.  

Stråleenheten vil kunne la seg realisere raskere dersom kreftsenteret oppføres i to trinn: Først må det 
bygges stråleenhet med poliklinikk, planleggingsenhet og bildediagnostikk. Dersom man velger å 
inkludere en eller flere sengeposter i første byggetrinn, vil Akershus universitetssykehus kunne bidra til å 
løse det samlede kapasitetsbehovet i hovedstadsområdet. På et senere tidspunkt kan strålebygget utvides 
med en fløy med flere senger og andre funksjoner; for eksempel operasjonsstuer. Dersom kreftsenteret 
skal ligge i tilknytning til behandlingsbygget, må brakkebygget kalt “Konsulatet” fjernes. Det må finnes en 
løsning for kontorarealer i løpet av tidligfaseplanleggingen, slik at brakkene tømmes før byggingen av 
kreftsenteret starter.      

Egenkapital for gjennomføring av prosjektet innen rimelig tid vil bare kunne reises gjennom salg av 
eiendom, i tillegg til opparbeiding av nødvendig overskudd til investeringer. 

Foreløpige beregninger viser at et nybygg i Ski kommune for å samle lokalbaserte funksjoner for psykisk 
helsevern, barne- og ungdomspsykiatri og rusbehandling i Follo, kan gi bedre økonomi enn å fornye 
eksisterende leieforhold. Ved utløp av dagens leiekontrakter i 2022 og 2024 vil husleien bli oppjustert til 
markedspris, noe som vil medføre en betydelig ekstrakostnad. Det er flere mulige løsninger for realisering 
av nybygg på tomten Akershus universitetssykehus eier i Vestveien, blant annet gjennom offentlig-privat 
samarbeid.  

Usikkerhetene knyttet til fremtidig kapasitetsbehov og sykehusets økonomiske utvikling gjør det 
hensiktsmessig å dele arealutviklingsplanen i to faser; 2017-2023 og 2024-2030. Den første fasen kan 
planlegges i større detalj enn den andre.       
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7.5 Arealtiltak i første halvdel av planperioden (2017-2023) 

Sikre utnyttelse av eksisterende, gode arealer gjennom hele perioden 
Dette vil være en naturlig del av den kontinuerlige prosessen med å bedre drift og kapasitetsutnyttelse. 

Arealprosjekter som ikke krever egne investeringsmidler 

2018 Nedre Romerike DPS 
• Flytte sengeavdeling fra Moenga, tidligere psykiatrisk sykehjem på 

Skjetten, til sengeavdeling på Åråsen som i øyeblikket benyttes til 
poliklinikk.  

• Poliklinikken flytter over i leide lokaler vegg i vegg på Åråsen. 

2018 
Nevrorehabilitering, 
voksenhabilitering, 
eldremedisin 

Leie ca. 3 400 kvm av nybygg som NKS har prosjektert på Nordbyhagen 
• Nye lokaler til nevrorehabiliteringen som holder til i leiearealer i et 

eldre NKS-bygg 
• Lokaler til voksenhabiliteringen som kan flytte ut av uegnede 

brakkelokaler 
• Lokaler til eldremedisinsk poliklinikk med integrerte forskningsarealer 

2019 Kontorareal Leie ca. 6 000 kvm kontorareal for å få revet dårlige brakkekontorer 
(“Konsulatet”) 

 

Arealprosjekter som krever investeringsmidler 

1) Kreftsenter trinn 1 

Bygget vil inneholde tre strålebunkere, to linacer, CT, MR, PET, planleggingsareal, poliklinikk og 18 senger. 

Tidsplan: 
2018-19: Idefase, konseptfase, forprosjekt 
2020-22: Byggeperiode 

Finansiering:                                                                
Lånebehov 470 000 000 kr 
Realiserte midler gjennom eiendomssalg 150 000 000 kr 
Investeringsmidler (oppspart gjennom overskudd)  50 000 000 kr 
Totalkostnad 670 000 000 kr 
  

2) Psykiatribygg trinn 1 
Bygget vil inneholde lokaler for psykose- og sikkerhetsbehandling. 

Tidsplan: 
2018:     Konseptfase og forprosjekt 
2019-21: Byggeperiode 

Finansiering: 
Lånebehov 164 000 000 kr 
Realiserte midler gjennom eiendomssalg 70 000 000 kr 
Totalkostnad 234 000 000 kr 
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3) Samling av lokalbaserte tjenester for psykisk helsevern og rusbehandling i Follo 
Bygget vil inneholde areal for poliklinikk og døgnbehandling. 

Tidsplan: 
2020-21: Idefase, konseptfase, forprosjekt 
2022-24: Byggeperiode 

Finansiering:                                                                
Lånebehov 210 000 000 kr 
Realiserte midler gjennom eiendomssalg 60 000 000 kr 
Investeringsmidler (oppspart gjennom overskudd) 30 000 000 kr 
Totalkostnad 300 000 000 kr 
  

 

7.6 Arealtiltak i andre halvdel av planperioden (2024-2030) 

Sikre utnyttelse av eksisterende, gode arealer gjennom hele perioden. 
Dette vil være en naturlig del av den kontinuerlige prosessen med å bedre drift og kapasitetsutnyttelse. 

Arealprosjekter som ikke krever egne investeringsmidler 
Ingen konkrete planer foreligger foreløpig. 

Arealprosjekter som krever egne investeringsmidler 
1) Psykiatribygg – Trinn 2 (alderspsykiatri) 
2) Kreftsenter – Trinn 2 (senger, operasjonsstuer) 
3) Psykiatribygg – Trinn 3 (barne- og ungdomspsykiatri, døgntilbud)
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Tabell 7-1 Oversikt over arealtiltak 

  

Nybygg Eksisterende 
bygg Leie SUM 

Kreftsenter Sykehuspsykiatri  Eldre-
medisin 

Trinn 1 Trinn 2 Trinn 1 
Trinn 2 

(inkl. 
garasje) 

Trinn 3 Follo DPS, 
BUP, ARA Nye nord 

Nevrorehab 
og 

voksenhab 

Kontor-
areal 

Nedre 
Romerike 

DPS 
 

Arealbehov Beregnet 
bruttoareal 

                          
4 400  

                       
3 000     4 700  

                            
7 900  

                                
1 100  

                              
7 000      2 800  

 
3 400    6 000  

 
400 41 700 kvm 

Kostnader 
og 
finansiering 

Totalkostnad                       
670 000  

                   
440 000  

                       
234 000  

                       
257 000  

                             
52 000  

                          
300 000    5 000     250 000*  2 208 000  

Egenkapitalkrav                       
201 000  

                     
132 000  

                         
70 000  

                         
77 000  

                             
16 000  

                            
90 000    5 000                             

-     591 000  

Lånebehov                       
469 000  

                   
308 000  

                       
164 000  

                       
180 000  

                             
36 000  

                          
210 000  

 
0     250 000   1 617 000  

Egenkapital 
Eiendomssalg + - + - + - - - - + 320 000 
Rest 
egenkapitalkrav 

 
51 000 

 
132 000 

 
0 

 
77 000 

 
-24 000 

 
30 000      

271 000 

Bæreevne: 
Årlig økning 
kapital-
kostnader 

Estimert 
avskrivings-
kostnad -19 000 -13 000  -7 000  

                          
-7 000  

                              
-1 000  

                             
-9 000  

 
 

-100 
 

  -7 000  
 

   -63 100  
Estimert årlig 
rentekostnad -6 100 -4 000     -2 100  

                          
-2 400  

                                 
-300  

                             
-2 700    -3 300      -20 900  

Estimert årlig 
driftskostnad   

                         
16 000  

                        
-15 000      1 000     2 000  

Estimert 
endring i 
husleiekostnad  

                           
10 000  

                             
10 000  

 

 
 
 

-6 000 

 

 
 

 
-800     13 200  

Netto 
salderingseffekt -25 100 

 
-17 000 

 
7 000 

 
-15 000 

 
-1 000 

 
-2 000 

 
-100 

 
-6 000 

 
-9 000 

 
-800 -69 000 

 Alternativ 
husleiekostnad         -12 000   

Kreftsenter trinn 1: Strålebunkere, poliklinikk, MR, CT, PET, senger. Trinn 2: Utvidelse av senteret. 
Sykehuspsykiatri trinn 1: Sikkerhetspsykiatri, psykose. Trinn 2: Alderspsykiatri. Trinn 3: Ungdomspsykiatri. 
*Avhengig av finansieringsform 
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Vedlegg 1 – Mandat for arbeidet 
Behandlet av sykehusets ledergruppe 03.03.2015 

Mål med utviklingsplanen 
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  
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Vedlegg 2 – Premisser fra Helse Sør-Øst RHF for arbeidet med 
utviklingsplanen etter første drøftingsmøte (D1) 
 
I brev av 17.06.2015, ga Helse Sør-Øst RHF følgende premisser for arbeidet: 

“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 Sør-Øst 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 3 – Premisser fra Helse Sør-Øst RHF for arbeidet med 
utviklingsplanen etter andre drøftingsmøte (D2) 
 
I brev av 25.05.2016, ga Helse Sør-Øst RHF føringer for det videre arbeidet med utviklingsplanen: 

Akershus universitetssykehus skal 
• ta hensyn til regionale avklaringer om opptaksområde og funksjonsfordeling 
• koordinere planer om å øke egendekningen med kapasitetsbehov og aktuelle grensesnitt 
• beskrive drifts- og kapasitetsforbedrende tiltak som kan gjennomføres på kort sikt  
• foreta en grundig gjennomgang av muligheter innenfor eksisterende arealer 
• prioritere tiltak som kan gjennomføres innenfor det finansielle handlingsrommet 
• avklare hvilken prioritet nytt psykiatribygg på Nordbyhagen skal ha 
• beskrive en etappevis utvikling der avhengigheter mellom bygningsmessige tiltak fremgår 
• utarbeide finansieringsplan for alternativene og vurdere muligheter for egenfinansiering 
• vurdere alternative finansieringsformer i et fullstendig perspektiv 

Ny veileder for utviklingsplanarbeidet ble vedtatt av styret i Helse Sør-Øst 16. juni 2016. Det er forutsatt 
at arbeidet tilpasses denne og føringer i nasjonal helse- og sykehusplan. 
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Vedlegg 4 – Styrings- og prosjektgruppens sammensetning 

Styringsgruppen 
Administrerende direktør Øystein Mæland (leder), Akershus universitetssykehus 
Viseadministrerende direktør Tone Ikdahl, Akershus universitetssykehus 
Hovedverneombud Finn W Halvorsen, Akershus universitetssykehus  
Tillitsvalgt, lege i spesialisering Darijan Ribic, Den norske legeforening 
Tillitsvalgt Elna Knutsen, Fagforbundet 
Hovedtillitsvalgt Kai Øivind Brænden, Norsk sykepleierforbund  
Leder Jørn Pettersen, Brukerutvalget, Akershus universitetssykehus (til 29/8-2016) 
Inger Ljøstad, Brukerutvalget, Akershus universitetssykehus (fra 15/11-2016) 
Direktør Jørn Limi, Enhet for økonomi og finans, Akershus universitetssykehus  
Direktør Dagfinn Aanonsen, Enhet for kommunikasjon, Akershus universitetssykehus  
Fagdirektør Pål Wiik, Enhet for medisin og helsefag, Akershus universitetssykehus  
Direktør Jan Inge Pettersen, Enhet for HR, Akershus universitetssykehus 
Direktør Morten Bendiksen, Divisjon Facilities Management, Akershus universitetssykehus  
Direktør Janne Pedersen, Divisjon for diagnostikk og teknologi, Akershus universitetssykehus  
Direktør Jan Petter Odden, Barne- og ungdomsklinikken, Akershus universitetssykehus (til 15/10-2016) 
Kst. dir. Johnny Jakobsen, Barne- og ungdomsklinikken, Akershus universitetssykehus (fra 16/10-2016) 
Direktør Ivar Thor Jonsson, Kirurgisk divisjon, Akershus universitetssykehus 
Direktør Øystein Kjos, Divisjon for psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus 
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 (til 15/05-2016) 
Kst. direktør Anita K Bjørnstad, Medisinsk divisjon, Akershus universitetssykehus (fra 16/5 til 30/9-2016) 
Direktør Anita Schumacher, Medisinsk divisjon, Akershus universitetssykehus (fra 1/10-2016) 
Direktør Hege Lundring, Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus (til 15/05-2016) 
Direktør Pernille Schjønsby, Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus (fra 1/8-2016) 
Professor Tom Øresland, Leder Campus Akershus universitetssykehus  
Professor Knut Stavem, Universitetet i Oslo  
Fagdirektør Alice Beathe Andersgaard, Helse Sør-Øst RHF (til 21/06-2016) 
Kommunalsjef Inger Skarpholt Fjeld, Frogn kommune (fra 1/8-2015 til 21/06-2016) 
Bydelsdirektør Bjørn Haraldsen, Bydel Stovner, Oslo kommune (til 21/06-2016) 

Prosjektsekretariatet 
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 
Avdelingssjef Lars Åge Møgster, Analyseavdelingen, Enhet for økonomi og finans 
Assisterende direktør Kjell Åge Vold, Enhet for økonomi og finans  
Seniorforsker Ånen Ringard, Avdeling for helsetjenesteforskning (sekretær) (til 1/12-2015) 
Seniorrådgiver Ruth Torill Kongtorp, Sekretariatet (sekretær) (fra 1/12-2015) 
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Vedlegg 5 – Oversikt over interessenter og involvering 
Ved oppstart av prosjektet ble det utarbeidet en interessentanalyse og plan for involvering. En oversikt 
over involveringen er vist i tabellen nedenfor:  

Interessent: Involvering av interessent 
Styret Styresaker og styremøter 
Sykehusledelse Ledermøtesaker og representasjon i styringsgruppen 

Tillitsvalgte Representasjon i styringsgruppen, dialogmøter og presentasjon i enkelte 
av organisasjonenes egne fora 

Vernetjeneste Representasjon i styringsgruppen, orientering til AMU og vernetjenesten 

Brukerne Representasjon i styringsgruppen, orientering i brukerutvalget og 
ungdomsrådet og deltakelse på idédugnader 

Linjeorganisasjonen 

Representasjon av nivå 2-ledere i styringsgruppen, representasjon av 
nivå 3-ledere i prosjektsekretariatet, informasjons- og innspillsmøter i 
divisjons-/klinikkledergrupper, deltakelse på idédugnader, diskusjon på 
ledersamlinger for nivå 2 og 3. 

Forskning, utdanning, UiO og 
HiOA 

Representasjon i styringsgruppen ved leder for Campus Ahus og 
ytterligere en UiO-ansatt, felles forskningsutvalg, forskningsledermøtet, 
utdanningsutvalget, samarbeidsmøter med rektoratet og medisinsk 
fakultet. 

Helse Sør-Øst 
Formelle drøftingspunkter, orientering av AD, representasjon i 
styringsgruppen under del 1, koordinering med kapasitetsprosjekt for 
hovedstadsområdet 

Primærhelsetjenesten Representasjon i styringsgruppen under del 1, samarbeidsforum, ASU, SU 
direktørmøte, møte med bydelene, deltakelse på idédugnad 

Spesialisthelsetjenesten: 
OUS, Lovisenberg, 
Diakonhjemmet, Innlandet, 
Østfold 

Samtaler på direktørnivå, møtepunkt i kapasitetsprosjektet for 
hovedstadsområdet  

Private ideelle organisasjoner Informasjons- og drøftingsmøter, deltakelse på idédugnader 

Lokalt næringsliv Møter med lokale utbyggere, Kunnskapsbyen Lillestrøm, Kjeller 
innovasjon 

Ski Sykehus Venner Informasjonsmøte, deltakelse på idédugnad 
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Vedlegg 6 – Bygningsmassen ved Akershus universitetssykehus 

Nordbyhagen 
Tilstanden for eide lokaler er i all hovedsak god. I 2015 hadde 90 prosent av bygningsmassen en 
tilstandsgrad svakere enn 1.2; typisk 1.4.  

I tabell 1 vises tilstandsgraden for bygningene på Nordbyhagen som et gjennomsnitt for alle fag innen 
bygg og teknikk. 0 er ”svært god tilstand” og 3 er ”svært dårlig tilstand”. Hovedbygget på Nordbyhagen har 
en gjennomsnittlig tilstandsgrad på 0,9. Bygget ble planlagt for høy utnyttelse og stor grad av fleksibilitet. 
Dette gir sykehuset gode forutsetninger for optimal drift av de fleste sykehusbaserte funksjonene.  

De eldre bygningene på Nordbyhagen har varierende tilstandsgrad. Et mellombygg som i dag huser 
avdeling for illegale rusmidler har fått påvist soppskader i bærestrukturen. Dette bygget bør derfor rives.   

Tabell 1 Bygninger på Nordbyhagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Den gjennomsnittlige bygningsmessige alderen er 23 år. Kategorisert på bygg med tung infrastruktur 
(somatikk), lett infrastruktur (administrasjon & psykisk helsevern) og midlertidig/under avvikling, er 
gjennomsnittsalderen henholdsvis 13, 26 og 67 år.  

En del aktiviteter drives i midlertidige brakkebygg på sykehusområdet. Det dreier seg først og fremst om 
kontorareal det ikke er funnet plass til i permanente bygg. Driften er basert på dispensasjon fra Lørenskog 
kommune, som nå er utløpt. Det er derfor stort behov for å flytte aktiviteten fra brakkene til permanente 
bygg.  

Nye nord 
Nye nord ble bygget for klinisk virksomhet på 70-tallet og utvidet i 2001 for å forberede hovedfasen av 
Nye Ahus-prosjektet. Etter innflyttingen i nytt sykehusbygg i 2008, ble Nye nord bygget om for å huse 
pasienthotell, administrasjon og undervisningsfunksjoner. I 2012 ble skadelegevakten flyttet fra 
Lillestrøm sykehus til første underetasje i Nye nord. Det ble bygget en egen ambulanseinngang, 
undersøkelses- og behandlingsrom, samt to røntgenlaboratorier. 

For å avhjelpe kapasitetsbehovet som oppstod etter at opptaksområdet ble utvidet i 2011, ble 
pasienthotellet bygget om til fullverdige sengerom, mens barselhotellet med 20 senger ble beholdt. 
Sengeposten i første etasje ble drevet på dispensasjon fra Arbeidstilsynet frem til sommeren 2016, da 

Bygg Areal (kvm) Bruk Gjennomsnittlig tilstandsgrad (0-3) 

Hovedbygg 119 590 Somatikk 0,9 
Nye Nord 19 023 Kontorer/Som. 0,9 
Mellombygg 17 528 Psykiatri IR/H.kj.: 0,9   Vaskeri 2,8 
Psykiatribygg 9 852 (600) Psykiatri Hoveddel: 1,8   (Mellombygg: 3,0) 
Ungdomspsykiatri 2 669 Psykiatri 1,4 
Voksenhabilitering 1 065 Psykiatri 1,5 
Teknisk sentral 2 921 DFM 2,0 
Barnehagene 6 701 DFM 1,7 
Diverse 1 935 DFM 1,6 
NKS helsehus 1 991 Nevrorehab. Leid areal 
Dr. Kobros vei 340 Beh.hj.midler Leid areal 
Dr. Kobros vei 450 Kontorer Leid areal 
Diverse 1 935 DFM Leid areal 
Ole Brum midlertidig 1 437 Kontorer Tak må skiftes innen 5 år 
Base Camp, midl. 1 267 Somatikk Ombygginger utført 
Brakker, midlertidig 109 Psykiatri Leid areal 
Konsulatet, midl. 4 400 Kontorer Tak, ventilasjon, fasader innen 5 år 
Brakkerigg 4, midl. 500 DFM Vedlikeholdes ikke 
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rommene ble oppgradert til gruppe 1. Rommene i barselhotellet har gruppe 0-status.  

Tabell 2 Teknisk tilstandsgrad Nye nord (2013) 
Teknisk Funksjonsområde Karakter 

Bygg  1  
VVS – Ventilasjon/rør  2  
Elkraft  1.6  
Tele og automatikk  2  
Andre installasjoner  2  
Utendørs  1  
Samlet gjennomsnittlig totalscore  1.6  
 

Utelokalitetene 
Lokalbaserte aktiviteter foregår dels i eide, dels i leide lokaler på Nedre og Øvre Romerike og i Follo. I Oslo 
er det kun leid areal. Tilstandsgraden for eide bygg på utelokalitetene har en spredning på 1,0-1,7 (tabell 
3). Det er varierende grad av elastisitet, og noen aktiviteter kunne ha vært drevet effektivt på mindre 
areal, gitt bedre utforming. Den spesialpsykiatriske enheten på Lurud har det største enkeltbygget med 
10 500 m2. 

Tabell 3 Eide arealer på utelokalitetene 

Bygg Areal (kvm) Bruk Gjennomsnittlig 
tilstandsgrad (0-3) 

Follo 
Ski sykehus 9 365 Somatikk 1,4 
Follo – Vestv. 4 500 DPS døgn 1,0 
Nedre Romerike 
Åråsen - sektorbygg 2 150 DPS, BUP, ARA 1,1 
Klosteret 1 159 ARA 1,2 
Bråthen 2 688 BUP 1,3 
Lurud 10 461 Spesialpsyk. 1,4 
Moenga hovedbygg 2 921 DPS døgn 1,7 
Øvre Romerike 
Gystadmyra I 3 800 DPS 1,0 
Elvestad hovedbygg 1 979 ARA døgn 1,1 
Elvestad garasje 41 ARA døgn - 

Noen av de leide lokalene ligger i tilknytning til eid areal, mens andre drives som separate enheter. 
Leiekontraktene for samtlige lokaler utløper i løpet av planperioden; flere av dem i 2022 (tabell 4). 

Tabell 4 Leide arealer på utelokalitetene 
Bygg Areal Bruk Leiekostnad Kontrakt utløper 
Follo 
Idrettsveien 1 107 BUP, DPS, ARA 1 939 592 01.02.2022 
Åsenveien 4 800 DPS, kontorer 7 904 860 01.03.2024 
Industriveien 264 DPS 339 640 Korttidsleie 
Vardåsveien boliger - - 181 214 Fleksibel leie 
Nedre Romerike 
Åråsen syd 7 079 DPS, BUP, ARA 17 769 980 01.06.2022 
Helsebygg 370 Somatikk 1 103 037 01.08.2022 
Skytta 5 356 Alderspsyk, DPS 9 455 872 31.12.2021 
Øvre Romerike 
Gystadmyra II 3 223 DPS, BUP, ARA 7 984 808 01.01.2030 
Groruddalen 
Rosenbergveien 6 396 DPS, BUP, ARA 18 002 848 01.07.2022 
Jerikoveien 4 879 DPS 8 985 916 01.10.2022 
Furuset 1 547 BUP 2 793 844 31.12.2016 
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Tomt og eiendomsforhold 

Nordbyhagen 
Sykehusområdet på Nordbyhagen har et samlet areal på 519,9 daa. Det omfatter byggeområder på 385,8 
daa, trafikkareal og annet på 64,9 daa og friområder på 69,2 daa. Arealet nyttes til sykehusdrift, boliger, 
barnehager og forretningsvirksomhet. Området eies av Akershus universitetssykehus, bortsett fra en 
eiendom med nyere boligblokker og en forretningstomt der det i dag drives dagligvarehandel. Disse 
eiendommene er eid av henholdsvis Stiftelsen Ahus boligselskap og Sykehuspersonalets andelslag. Øvrige 
områder til boliger festes av stiftelsen Ahus boligselskap. Det er fastsatt i reguleringsplanen at 35 prosent 
av tomtearealet kan bebygges. Det er derfor fortsatt potensial for utbygging på det regulerte arealet. 

Figur 1 Reguleringsplan for Nordbyhagen. Areal til sykehus og andre offentlige formål er markert med rødt 

 

Vestveien 
Akershus universitetssykehus eier en tomt i Vestveien i Ski kommune på 6000 m2. Follo DPS holder til i et 
bygg på tomten. Det er stort potensial for videre utbygging. Ski kommune har også ønske om å bygge 
omsorgsbygg i nærheten, alternativt samarbeide med Akershus universitetssykehus om å sette opp bygg 
eller kjøpe deler av tomtearealet.  
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Vedlegg 7 - Tabell over omstillingsfaktorer i SINTEF (2014) 
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