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Sak 20/16 Leasing av operasjonsrobot 
 
Bakgrunn 
Administrerende direktør har, som beskrevet i sak 92/15 Mål og budsjett 2016, utredet ulike 
aspekter knyttet til en mulig anskaffelse av en operasjonsrobot.  
 
I denne saken redegjøres det kort for faglig bakgrunn for en slik investering, mulig 
lokalisering av robot, estimerte investeringskostnader samt mulige driftsmessige 
konsekvenser.  
 
 
 
 
 
Administrerende direktør innstiller til følgende vedtak:  
 

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å starte en prosess med formål om å 
anskaffe en operasjonsrobot ved finansiell leasing. Grunnet investeringens størrelse 
og valgt finansieringsform bes administrerende direktør søke Helse Sør-Øst RHF om 
godkjenning. 

2. Styret forutsetter at det før investeringen iverksettes er forhandlet frem en løsning 
som er faglig og økonomisk bærekraftig for foretaket. Administrerende direktør bes 
om å fremlegge en oppdatert orientering om saken når endelig løsning foreligger.    

 
 
 
 
 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent
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Aktivitetsvolum og pasientgrupper innen urologi 
Akershus universitetssykehus HF har per i dag et opptaksområde på i underkant av 500 000 
innbyggere. Urologisk kreft utgjør 25 % av alle nydiagnostiserte krefttilfeller i Norge. Dette 
tilsvarer at det årlig vil være rundt 170 pasienter fra vårt opptaksområde som opereres for 
prostatakreft, 120 operasjoner for nyrekreft og 40 cystektomier (fjerning av urinblære grunnet 
kreft). Ved Ahus utføres nyreinngrep hovedsakelig laparoskopisk (kikkhullsteknikk), mens de 
sentra som disponerer robot utfører disse inngrepene hovedsakelig med robotassistert 
teknikk. Cystektomier gjøres per i dag hovedsakelig som åpen kirurgi, men nasjonalt og 
internasjonalt er trenden en gradvis overgang til robot-assistert kirurgi. Det er trolig at dette i 
løpet av få år vil bli rutine også ved denne type inngrep.  
 
Som følge av funksjonsfordeling i Helse Sør-Øst, har Ahus overtatt alle cystektomier fra 
Hedmark og Oppland. Vi får allerede pasienter fra disse fylkene, og det forventes at vi årlig 
vil operere 50-60 pasienter med cystektomi. Samlet gir dette ca. 350 potensielle robot-
kirurgiske urologiske inngrep pr. år. Som følge av en aldrende befolkning, og en økning i 
antall krefttilfeller på 2 % årlig, ser en for seg en økning på 10 %, dvs. 30-35 større 
urologiske inngrep, bare de kommende 5 årene. 
 
 
Bruksområde for robot i urologi 
Fordelene med kikkhullskirurgi versus åpen kirurgi er velkjent. Det er godt dokumentert at 
denne type kirurgi gir kortere liggetid, mindre blodtap og mindre postoperative smerter for 
pasienten sammenlignet med åpen kirurgi. Robotkirurgi er en videreutvikling av 
konvensjonell kikkhullskirurgi, og det meste av urologisk åpen kirurgi er gradvis blitt overtatt 
av robotkirurgi. Metoden muliggjør mer avansert kirurgi med mindre komplikasjoner, kortere 
operasjonstid, kortere liggetider og mindre postoperative smerter. Robotassistert 
prostatektomi (operasjon med fjerning av hele prostata ved prostatakreft) er blitt den 
foretrukne metoden i Norge, og omtrent 85 % av alle slike operasjoner foregår i dag med 
robot. Denne utviklingen støttes av internasjonale rapporter og artikler. Ved cystektomi 
(fjerning av urinblæren ved blærekreft) er robot-assistert teknikk er i dag den foretrukne 
operasjonsmetode ved de to største urologiske sentra i Norge (OUS og StOH). 
 
Robotkirurgi har overtatt også for åpen kirurgi ved de større norske urologiske enhetene 
(OUS/ St. Olavs Hospital/Haukeland). Dette gjelder alle større urologiske inngrep (prostata, 
nyre og blære). 
 
 
Bruk av robot innen andre kirurgiske fagfelt (gastrokirurgi og gynekologi) 
Kikkhullskirurgi er godt etablert som hovedtilnærming innenfor de fleste typer operative 
inngrep innenfor gastroenterologisk kirurgi, og vil i overskuelig fremtid være hovedmetoden 
ved operative inngrep i dette fagfeltet. Robotassistert kikkhullskirurgi er i ferd med å vokse 
frem som en nisje innenfor såkalt minimal invasiv gastroenterologisk kirurgi, men har så langt 
få dokumenterte fordeler fremfor etablert kikkhullskirurgi. Det er likevel stor sannsynlighet for 
at robot-assistert kirurgi gradvis vil finne sin plass innenfor gastroenterologisk kirurgi etter 
hvert som teknikken blir gjort tilgjengelig for flere sykehus. Ved Ahus er det etablert et 
høykompetent bekkensenter hvor bekkenlidelser utredes og behandles tverrfaglig. 
Bekkenkirurgi er også et av satsningsområdene innen gastrokirurgi, der det foreligger et stort 
pasientvolum. 
 
Ovenstående aspekter gjelder stort sett også ved gynekologiske inngrep. Kikkhullskirurgi er 
standard operativ tilnærming ved mange gynekologiske inngrep. Med mulighet til å operere 
med robot, vil pasienter med kreft der glandelstaging (prøver av lymfeknuter) skal 
gjennomføres, være en viktig pasientgruppe. En del av disse opereres i dag på Ahus etter en 
vurdering fra Radiumhospitalet. På sikt kan anskaffelsen av robot ved medføre at denne 

Vår ref: 16/03935-1 Side 2 av 5 
 



   

pasientgruppen kan øke på Ahus. Innenfor gynekologi vurderes det at flere pasientgrupper 
kan ha en fordel av å bli operert med robotkirurgi. På verdensbasis er fjerning av livmor 
(hysterektomi) det inngrepet som oftest utføres med robotassistert teknikk. 
 

Forskning, spesialisering, fagutvikling 
For å profilere Ahus som et universitetssykehus og for å tiltrekke seg best mulig akademisk 
kompetanse på aktuelle fagfelt, må sykehuset som andre universitetssykehus være i front i 
det urologiske fagmiljøet i Norge. Med et så stort pasientvolum som sykehuset har potensiale 
til å behandle, vil dette stimulere til forskning og gi mulighet for å tiltrekke seg viktig faglig 
kompetanse. Et høyt volum med pasienter og vevsprøver gir grunnlag for klinisk forskning på 
høyt nivå. Dette er også en forutsetning for å kunne samle inn prøver i større omfang som 
ledd i translasjonsforskningsprosjekter i samarbeid med prekliniske miljøer i Osloregionen. 
Velfungerende translasjonsprosjekter er en forutsetning for oppbygging av kompetanse for å 
møte den raske utvikling innen persontilpasset medisin (”personalized medicine”).  
 
Uten et slikt kirurgisk tilbud på Ahus, vil vi oppleve økende “lekkasje” til andre sykehus. 
Allerede vi dag går ca 70 % av de kirurgiske prostatapasientene til andre sykehus (vesentlig 
OUS) for robotassistert behandling, da dette foretrekkes av flertallet pasienter. Det lave 
antallet prostatectomier som blir igjen på Ahus gir reell risiko for at denne kirurgien må 
avvikles helt. Dette vil igjen ha konsekvenser for sykehuset som utdanningssted for leger i 
spesialisering i urologi.   
 
 
Arealløsning og bygningsmessige konsekvenser 
Det er gjort en vurdering av plassering og bygningsmessige kostnader knyttet til en eventuell 
investering i en operasjonsrobot. 
  
Operasjonsroboten er plasskrevende. Den består av 4 deler; selve roboten, konsoller 
(arbeidsstasjoner), samt operasjonsrack med utstyr. Operasjonsroboten skal alltid være 
tilkoblet internett for kontinuerlig overvåking fra leverandørens servicesenter. Roboten tåler 
forflytning dårlig. Det er funnet en anbefalt plassering (operasjonsstue B 305.016). Det må 
også etableres et nytt utstyrslager. Dette vil utgjøre hovedvekten av de bygningsmessige 
kostnader knyttet til etablering av en robot fordi man må omgjøre deler av et teknisk rom. 
 
Den bygningsmessige kalkylen er samlet på kr. 550 000 inkl. mva. Tallene baserer seg på 
estimater fra tidligere utredninger (2013), men er prisjustert til dagens situasjon (KPI justert). 
Leveringsbetingelser og transport inn på selve operasjonsstuen inngår ikke i den 
bygningsmessige kalkylen, og dette må avklares særskilt med utstyrsleverandør.  

 
Business case  
Rapporten fra den interne utredningen redegjør for de økonomiske aspektene ved ulike 
alternativer hvis foretaket anskaffer et robotsystem. Estimert samlet investeringskostnad før 
forhandling vurderes å være inntil ca. 33 mill. kr. for det anbefalte alternativet. Av dette er 
hoveddelen utstyr som kan finansieres gjennom finansiell leasing.  
 
Driftsøkonomisk angir rapporten økte inntekter på ca. 4,6 mill. kr og netto driftskostnader på 
ca. 3 mill. kr. inklusive en reduksjon av gjestepasientkostnader på ca. 3 mill. kr. Dette gir et 
driftsoverskudd på ca. 2 mill. kr. Estimerte kapitalkostnader knyttet til leasing med 
avskrivningskostnad over 8 år gir likevel, med konservative forutsetninger, et samlet negativt 
økonomisk bidrag på 2-3 mill. kr årlig.  
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Vurdering av driftsinntekter og -kostnader 
Det er i kostnadskalkylen tatt høyde for at operasjonsroboten benyttes til ca. 400 inngrep 
årlig. Dette gjelder dels bruk av operasjonsrobot i stedet for konvensjonelle metoder for 
pasienter som allerede behandles ved Ahus, og dels (30 %) bruk av operasjonsrobot til å 
redusere pasientlekkasjen innenfor urologi. For den økte aktiviteten antas det at redusert 
operasjonstid pr pasient ved bruk av robot vil kunne gi flere behandlede pasienter uten at 
samlet bruk av tid på operasjonsstuene økes. Tilsvarende estimeres at redusert liggetid for 
disse urologiske pasientene vil kunne frigi liggedager til den økte aktiviteten for denne 
pasientgruppen. 
 
Inntektsmessig tas det i kalkylen kun med økte inntekter til nye pasienter som følge av 
redusert lekkasje og ingen inntekter fra pasienter som allerede behandles ved Ahus. Dette er 
et konservativt inntektsestimat, vurdert i forhold til foretakets totale inntekter før og etter 
investering. En slik tilnærming tar dermed ikke med i betraktningen en eventuell risiko for at 
dagens inntekter kan reduseres som følge av at nye pasientgrupper søker behandling et 
annet sted dersom Ahus ikke anskaffer operasjonsrobot. Tilsvarende er det kun tatt med i 
kalkylen reduserte gjestepasientkostnader knyttet til de pasienter som planlegges tatt tilbake. 
 
Kostnadsmessig er det derimot tatt høyde for økte varekostnader for full utnyttelse av 
operasjonsroboten (400 operasjoner), slik at dette omfatter kostnader både til pasienter som 
endrer operasjonsmetode og til det økte antall pasienter. Både beregnete varekostnader og 
servicekostnader for operasjonsroboten er basert på informasjon fra helseforetak som har en 
operasjonsrobot i drift i dag. 
 
Det største kostnadselementet i kalkylen er kapitalkostnader knyttet til leasing. Gitt dagens 
rentenivå, er dette er i hovedsak en funksjon av samlet investeringskostnad. Denne omtales 
nærmere under.  
 
Ved beregning av business case kan det problematiseres at man legger dagens drift til grunn 
for sammenligning. Dersom Ahus ikke investerer i en operasjonsrobot, kan det argumenteres 
for at alternativet ikke er dagens drift, men snarere en situasjon der mange pasienter velger 
operasjon ved et annet sykehus som har tilbud om robotkirurgi. Sammenligningen vil da ikke 
være dagens driftssituasjon, men et bortfall av 2-300 operasjoner pr. år. Et slikt scenario gir 
en inntektsreduksjon på 8-12 mill. kr. (beregnet ut fra DRG-index på 2,0) og en økning i 
gjestpasientkostnader på 5-8 mill. kr, noe som samlet gir et omstillingsbehov 
(kostnadsnedtak) på opp mot 20 mill. kr.    
     
Vurdering av estimerte investeringskostnadene 
Det anbefalte alternativet er fra arbeidsgruppen vurdert å være det mest fremtidsrettede, 
både i form av anbefalt modell/funksjonalitet og tilhørende utstyr. Samtidig er estimert 
investeringskostnad vurdert å være betydelig påvirkbar med hensyn til hvilken leverandør, 
modell og utstyr som velges samt av forhandlinger om pris og omfang av tilleggsutstyr som 
anskaffes. 
 
 
Samlet vurdering  
Grunnlaget for investering i en operasjonsrobot vurderes å være godt forankret, både i 
fremtidige krav til pasientbehandling, hensynet til å opprettholde og videreutvikle det 
urologiske fagmiljøet, herunder hensynet til forskningen. For Ahus som universitets- og 
områdesykehus vil en slik investering en naturlig del av de ambisjoner som er beskrevet i 
foretakets utviklingsplan.  
 
En investering i en operasjonsrobot synes isolert sett ikke å gi en økonomisk gevinst for 
foretaket ved en sammenligning med dagens drift. Den driftsøkonomiske konsekvensen er 
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imidlertid relativt liten og en sammenligning med et alternativ der betydelige deler av 
operasjonsaktiviteten innenfor urologi faller bort, ville sannsynligvis gitt et positivt business 
case. Forutsetningen bak de økonomiske beregningene, i sær investeringskostnaden, 
vurderes å være påvirkbar i betydelig grad med hensyn til leverandør, hvilken modell og 
utstyr som velges, samt forhandlinger om pris og omfang av tilleggsutstyr som anskaffes. 
 
Det synes dermed å være grunnlag for å anbefale en videre prosess i to parallelle faser: Gitt 
godkjenning fra styret og Helse Sør-Øst RHF, bør det startes en anskaffelsesprosess mot 
alternative leverandører av utstyret, med formål om å komme frem til løsning som er faglig 
og økonomisk bærekraftig for foretaket. Herunder legges det til grunn en finansiell leasing av 
investeringen.  
 
Det opprettes et internt prosjekt med en styringsgruppe for gjennomføring av forhandlinger 
og parallell videre planlegging av prosesser for opplæring, driftsforberedelser og god 
allokering av operasjonskapasitet. Prosjektet gis mandat til å gjøre nødvendige justeringer 
både for faglige prioriteringer for en slik satsing og balansering mot valg av leverandør, 
modell og utstyr med hensyn til å utvikle en økonomisk bærekraftig løsning. Prosjektet bes 
innen 1.juni 2016 fremlegge en samlet anbefaling med forhandlet løsning knyttet til prioriterte 
investeringer, plan for opplæring, implementering og drift samt oppdatert business case.  
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