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Sak 73/17 Forslag til prioritering av investeringer for 2018 
 
I vedlagte rapport beskrives investeringsutvalgets forslag til prioriterte investeringer i 2018. 
Sykehusledelsen har gitt sin tilslutning til forslaget. 
 
 
 
 
 
 
Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 
 
1. Investeringsutvalgets forslag til prioriterte investeringsprosjekter for 2018 vedtas innenfor 

en økonomisk ramme på 99,1 mill. kroner 
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjøre eventuelle mindre avsluttende 

tilpasninger av fordelingen mellom områdene Bygg/Eiendom, MTU og IKT 
3. Økonomidirektør får fullmakt til å godkjenne iverksettelse av prioriterte investeringer i 

forhold til foretakets løpende likviditetssituasjon. 
4. Et eventuelt overskudd i regnskapet for 2017 kan medføre en økt investeringsramme i 

2018. Det vil da komme en egen sak på hvordan et eventuelt overskudd disponeres. 
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Forslag til prioritering av investeringer for 2018 
 
 
Oppsummering 
Investeringsutvalget legger i denne saken frem et forslag til prioritering av investeringer for 
2018. Investeringsrammen for 2018 utgjør 99,1 mill. kroner i investeringslikviditet fra Helse Sør-
Øst (HSØ).  
 
Utvalget har gått igjennom innmeldte investeringsbehov fra alle divisjoner, klinikker og enheter 
og foreslår å prioritere bygg/eiendom og utstyr som vurderes som særdeles driftskritiske. I 
tillegg har utvalget lagt til grunn beslutninger i sykehusledelsen som føringer for prioriteringene. 
Avslutningsvis viser erfaringene de siste årene et økende behov til løpende havarier (Break-
down). 
 
Investeringsutvalget vil bemerke at investeringsnivået er lavt og det har vært meget krevende å 
prioritere. Investeringsrammen for 2018 innebærer at foretaket verken klarer å holde 
eksisterende bygg- og utstyrspark vedlike eller foreta nyinvesteringer for å understøtte ønsket 
faglig utvikling. Verdien av anleggsporteføljen reduseres årlig med ca. 400 mill. kroner, og Ahus 
er i 2018 kun i stand til å gjenskaffe ca. 24 % av kapitalslitet.  
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1. Bakgrunn for saken 
Ledergruppen vedtok i sak 39-2011 å etablere et investeringsutvalg med mandat om å 
utarbeide et forslag til en flerårig helhetlig investeringsplan som rulleres årlig, og som samsvarer 
med foretakets 4-årig økonomisk langtidsplan.  
 
På bakgrunn av mandatet og innmeldte investeringsbehov fra divisjonene legger 
investeringsutvalget i denne saken frem forslag til prioritering av investeringer for 2018 innenfor 
en økonomisk ramme på 99,1 mill. kroner.  
 
Utvalget vil minne om at det er en sterk sammenheng mellom foretakets driftsresultat og 
investeringsnivået. Investeringer skal i prinsippet ikke igangsettes før det er etablert en høy grad 
av sikkerhet for at foretaket når sitt resultatmål. Investeringsrammen forutsetter et driftsresultat i 
balanse i 2018. Dersom foretaket ikke skulle oppnå resultatbalanse, vil dette redusere 
investeringsevnen i 2018.  

2. Prosess og involvering 
I løpet av våren og sommeren 2017 har Divisjon Facilities Management (DFM) og Divisjon for 
Diagnostikk og Teknologi (DDT) gjennomført møter med alle divisjoner for å kartlegge deres 
investeringsbehov. DFM og DDT har deretter utarbeidet et forslag til prioritering som er 
gjennomgått i Investeringsutvalget i løpet av september. Investeringsutvalget legger nå frem et 
forslag til investeringsbudsjett for 2018 til Sykehusledelsen. 
 
Investeringsutvalget har en bred sammensetning med representanter fra alle divisjoner, samt 
representanter fra tillitsvalgte og verneombud. 

3. Investeringer og finansiering i økonomisk langtidsplan 2018-21(37) 
For perioden 2017-30 har Ahus valgt å fremheve fire faglige satsingsområder; eldremedisin, 
kreft, den kritisk syke pasient og psykisk helsevern og rusbehandling. En viktig forutsetning for å 
realisere målene er foretakets økonomiske evne til å utvikle og tilrettelegge de arealmessige 
forholdene, samt være i stand til å følge den medisintekniske utviklingen. I økonomisk 
langtidsplan ble det lagt opp til følgende større investeringsprosjekter (sak 47/17 vedtatt av 
styret på møtet i juni 2017):  
 
1. Det planlegges det med realisering av første trinn av nytt strålebygg. Bygget vil inneholde 

tre strålebunkere, to linacer, CT, MR, PET, planleggingsareal, poliklinikk og 18 senger. Det 
planlegges med at idefase, konseptfase og forprosjekt kan være gjennomført innen 
utgangen av 2019, og at byggeperioden vil være 2020-22. Foreløpig totalkostnad er 
beregnet til 670 mill. kroner (2017-kr). Finansieringssammensetningen vil være lån (70 %) 
og egenkapital (30 %) som planlegges reist ved salg av eiendom og oppspart likviditet. 

 
2. Det planlegges med realisering av første trinn av nytt psykiatribygg. Bygget vil inneholde 

lokaler for psykose- og sikkerhetsbehandling. Det planlegges med at konseptfase og 
forprosjekt kan være gjennomført innen utgangen av 2018, og at byggeperioden vil være 
2019-21. Foreløpig totalkostnad er beregnet til 234 mill. kroner (2017-kr). 
Finansieringssammensetningen vil være lån (70 %) og egenkapital (30 %), som planlegges 
reist ved salg av eiendom. Prosjektet planlegges samlet for fase 1 og 2 og konseptfasen vil 
konkludere på om prosjektet skal realiseres i to trinn. Prosjektets kostnadsramme må 
overstige 500 mill. kr for å få en låneandel på 70%. 

 
3. Det planlegges med realisering av nytt bygg for samlokalisering av lokalbaserte tilbud innen 

psykisk helsevern i Follo. Bygget vil inneholde areal for poliklinikk og døgnbehandling. Det 
planlegges med at idefase, konseptfase og forprosjekt kan være gjennomført innen 
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utgangen av 2021, og at byggeperioden vil være 2022-24. Foreløpig totalkostnad er 
beregnet til 300 mill. kroner (2017-kr). Finansieringssammensetningen vil være lån (70 %) 
og egenkapital (30 %), som planlegges reist ved salg av eiendom og oppspart likviditet. 

 
Samlet er det lagt opp til investeringer for å understøtte prioriteringene i Utviklingsplanen på 1,2 
mrd. kroner i perioden frem til 2025. En betydelig andel av finansieringen forutsettes å være lån 
fra HOD og salg av eiendom, men investeringene betinger også overskudd fra driften som vist i 
tabellen under. 

 
Su m  p ro sj ekt er  UP 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 To t al An d el fin .

Investering -117 000             -452 000          -335 000       -150 000       -150 000       -                       -1  2 0 4  0 0 0 

Finansiering:

Fra drift (overskudd) -                          -                       81 200           30 000           -                    -                       1 1 1  2 0 0      9 , 2  %

Fra salg -                          120 000           70 000           -                    -                    60 000               2 5 0  0 0 0      2 0 , 8  %

Fra eksterne lån 81 900                  316 400           234 500        105 000        105 000        -                       8 4 2  8 0 0      7 0 , 0  %  
 
Tabellen over oppdateres i forbindelse med neste ØLP, for eksempel vil da egenkapital 
generert ved salg av Ski Sykehus legges inn på riktig tidspunkt med korrekt beløp.  
 
Lån fra Helse- og omsorgsdepartementet gis som maksimalt 70 % av samlet planlagt 
investeringskostnad, basert på søknad etter godkjent konseptfaserapport med ekstern 
kvalitetssikring. Det betyr at helseforetakene må sørge for 30 % egenfinansiering for alle større 
investeringsprosjekter. Forutsetningen for denne typen lån er at prosjektet som skal 
lånefinansieres overstiger 500 mill. kr. 
 
Utover de større utviklingsprosjektene er det behov for en planmessig utskifting av eksisterende 
bygningsmasse, tekniske anlegg, medisinteknisk utstyr, IKT-utstyr og annet utstyr i 
størrelsesorden 200-300 mill. kroner årlig. Tabellen under oppsummerer 
investeringsambisjonen samlet for Ahus i økonomisk langtidsplan for perioden 2019-24. 
 
I n vest er in ger  ØL P  2 0 1 7 -3 6 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 1 9 -2 4

Iht utskriftingsplan på bygg og anlegg -75 000             -75 000             -75 000          -100 000       -125 000       -150 000       -6 0 0  0 0 0     

Iht utskiftingsplan MTU -100 000          -125 000          -125 000       -125 000       -150 000       -150 000       -7 7 5  0 0 0     

Strålebygg trinn 1 -                       -335 000          -335 000       -                    -                    -                    -6 7 0  0 0 0     

Sykehuspsykiatri trinn 1 -117 000          -117 000          -                    -                    -                    -                    -2 3 4  0 0 0     

Samling av lokalbaserte tjenester for PHV og TSB i Follo -                       -                       -                    -150 000       -150 000       -                    -3 0 0  0 0 0     

Su m  in vest er in ger -2 9 2  0 0 0   -6 5 2  0 0 0   -5 3 5  0 0 0 -3 7 5  0 0 0 -4 2 5  0 0 0 -3 0 0  0 0 0 -2  5 7 9  0 0 0  
 
Et vesentlig bidrag for å kunne realisere investeringsplanen frem mot 2025 er årlige overskudd 
fra driften. Det er forutsatt at Ahus oppnår overskuddsambisjonen allerede i 2018. Figuren 
under oppsummerer finansieringsforutsetningene i økonomisk langtidsplan for perioden 2019-
24 og  
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Rekkefølgen og beløp knyttet til salg av eiendom oppdateres i neste ØLP (ref nylig salg av Ski 
Sykehus) 

4. Finansieringsramme og innmeldte investeringsbehov 2018 

4.1. Innmeldte behov og finansieringsramme 2018 
Investeringslikviditeten fra Helse Sør-Øst er foreløpig 121,1 mill. kroner for 2018 før 
prisjustering. Det er lagt inn en forventning om prisjustering tilsvarende 2,4 % for 2018, slik at 
samlet ramme i 2018-kr er 124,1 mill. kroner. Det innebærer en investeringslikviditet for 2018 på 
99,1 mil kroner når anslag om egenkapitalinnskudd til pensjonskassen er fratrukket slik det 
fremkommer i tabellen under. 
 
Det er meldt inn tallfestede investeringsbehov for til sammen ca. 412 mill. kroner for 2018. 
Innenfor finansieringsrammen på 99,1 mill. kroner er det mulig å imøtekomme ca 24 % av 
innmeldte investeringsbehov. 
 

Foreløpig investeringsramme
2018

Innmeldte investeringsbehov
2018

Inv likviditet HSØ (foreløpig) 124 100  Bygg/Eiendom 160 000        

Overskudd foregående år -             MTU 232 000        

Salg -             IKT 20 000           

EK-innskudd -25 000   Break-down -                    

Sum 99 100     Sum 412 000        

Andel av behov 24,1 %  
 
Investeringsutvalget vil bemerke at investeringsnivået er lavt og det har vært meget krevende å 
prioritere. 

4.2. Kort om innmeldte investeringsbehov innen BYGG og EIENDOM 
Behovet for byggeinvesteringer beløper seg til vel 160 mill. kroner. DFM har gjennomført 
divisjonsvise møter i sykehuset våren 2017 for å kartlegge investeringsbehovet innen 
eiendomsområdet i foretaket for 2018.  
 
Lave investeringsrammer innebærer en meget streng prioritering og investeringsbehov som er 
vurdert som driftskritiske for foretaket, HMS-avvik og påkrevde ombygninger i Ski som en 
konsekvens om salg/arealeffektivisering er forsøkt prioritert. 
 

 

Side 5 av 15      
 

 



   

Det er blant annet meldt om behov for utskifting/oppgradering av parkeringsautomatene i P-
huset. Dette er ikke et driftskritisk anlegg, men er i ferd med å havarere, og er en forutsetning 
for innkreving av parkeringsavgift fra ansatte. Det er behov for 2 mill. kroner for 
utskiftingen/oppgraderingen som investeringsutvalget ikke har funnet rom for å prioritere 
behovet grunnet begrensede investeringsrammer. 
 
Det er behov for å utbedre ventilasjonen i vaskeriet, ved OBS-posten og Bråten. Det gjøres 
oppmerksom på at det er meldt inn som HMS-avvik. Investeringsutvalget har ikke funnet rom for 
å prioritere behovet grunnet begrensede investeringsrammer. 
 
Behandlerkontorene ved DPS Åråsen har ikke tilfredsstillende lydisolering noe som gjør det 
krevende å ivareta taushetsbelagte samtaler. Det er i regi av DFM satt i gang et arbeid for å 
vurdere behov for, og kostnadsberegne, bygningsmessige tilpasninger og universell utforming 
av arealene ved Åråsen. Dette må behandles som en del av en samlet sak til SHL for 
ibruktagelse av leide lokaler ved Åråsen. Investeringsbehovet er derfor ikke kjent og utvalget 
har derfor ikke prioritert dette for 2018. 
 
Ombygging av nyfødt til en familievennlig nyfødtavdeling, BS05, er estimert til 5,7 mill. kroner.  
Forskriften om barn på sykehus setter som et krav at barnet skal ha rett til å ha foreldrene rundt 
seg hele tiden, og dette kravet er ikke oppfylt med dagens utforming og bruk av rommene på 
nyfødt. Investeringsutvalget har ikke funnet rom for å prioritere behovet i investeringsbudsjettet 
for 2018. 
 
Dialysebehovet fremover er i ferd med å utredes, og det vurderes ulike arealmessige 
alternativer, blant annet på Nordbyhagen, som vil kreve investeringsmidler. 
 

4.3. Kort om innmeldte investeringsbehov innen MTU 
Det er kommet inn innspill til utskiftning og nytt behov av MTU for ca. 232 mill. kroner. Etter en 
ren teknisk vurdering har MTA vurdert behovet til å være minimum 100 mill. kroner for å 
opprettholde dagens standard.  
 
Ahus har fortsatt en del utstyr fra gammelt sykehus, samt eldre utstyr på Ski. I tillegg er mye av 
utstyret i nytt bygg teknisk utrangert etter 9 år. Bildedannende utstyr som ultralyd og C-buer har 
utrangert teknologi og gir dårlige bilder på grunn av forringet kvalitet.  
 
Samlet er det meldt inn behov for utskifting av løpende driftskritisk utstyr av ultralydapparater/ 
prober, skopier og anestesiapparater på ca 40 mill kroner. Videre er det meldt om behov for 
utskifting av radiologisk utstyr på Ski, blodtypeapparater, aferese maskiner, C-buer og 
blodkultursystem. Patologisk avdeling har mange manuelle prosesser som må digitaliseres.  
 
Når det gjelder PET har investeringsutvalget ikke funnet rom til å prioritere dette innen for den 
begrensede investeringsrammer for 2018. Fra prosjektgruppen for mulig PET-anskaffelse ble 
det anbefalt en arealmessig løsning kostnadsberegnet til 33,2 mill kroner (2016-kr). I tillegg vi 
utstyrsanskaffelsen (PET) innebære en kostnad på ca 30 mill. kroner (2016-kr) og samlet 
investeringskostnad for Ahus blir ca. 65 mill. kroner (2016-kr) for PET-anskaffelsen.  
 

4.4. Kort om innmeldte investeringsbehov innen IKT 
Det er spilt inn behov for IKT investeringer på ca. 20 mill. kroner. Det reelle behovet er betydelig 
mer, men det er ressurskrevende å estimere kostnader på IKT-området da dette i stor grad ikke 
kan hentes fra listepriser. 
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Innmeldt investeringsbehov innen IKT for 2018 er i hovedsak følgekostnader til regionale 
kliniske løsninger, lokale prosjekter som Imatis tavler og pasient TV, behov for ny eller oppdatert 
programvare, utskifting av servere og utskifting av overfallsalarmer innen psykisk helsevern. 
 
Det er behov for utskifting av servere i sikkerhetsanlegget. Det er tiltagende driftsforstyrrelser i 
dag og anlegget har passert normert levetid. Eventuelle havarier av serverparken vil innebære 
at alle nye tilganger av ID-kort ikke vil være mulig å gjennomføre. Dette betyr at nyansatte og 
endringer i tilgang for ansatte f.eks. i stansteam ikke kan gjennomføres, og man vil ikke få 
tilgang til arealer og rørpoststasjoner. All kameraovervåking vil også opphøre. Det er derfor 
behov for utskiftning av 13 servere til en samlet investeringskostnad på 3,3 mill. kroner. DFM vil 
i løpet av høsten starte en risikovurdering av sikkerhetsanlegget. Investeringsutvalget foreslår å 
avsette kr 0,5 mill. kroner i 2018 til å begynne utskiftingen av servere. Utskifting av resterende 
servere anbefales innarbeidet i investeringsbudsjettet for 2019.  
 
Det er behov for utskifting av dagens pasientterminaler til ett annet alternativ. Dette er noe som 
både pasienter og ansatte er svært opptatt av. Investeringsutvalget har ikke funnet rom til å 
prioritere dette i 2018 på grunn av lave investeringsrammer. 
 

5. Forslag til prioriteringer 
Investeringsutvalget har i første rekke prioritert driftskritisk utstyr og anlegg og behov for pott til 
løpende havarier (Break-down).  
 
Sykehusledelsen har vedtatt å prioritere behov for utvidelse av røntgenkapasitet og utvidelse av 
aktivitet innen Fordøyelse. Dette er innarbeidet i forslaget til investeringsbudsjett 2018. 
 
Innenfor tilgjengelig investeringsramme har investeringsutvalget lagt til grunn følgende 
prioriteringsrekkefølge: 
 

• Tiltak i utviklingsplanen som er besluttet av SHL  
• Investeringsbehov som er særdeles driftskritiske  
• Investeringsbehov som er meldt inn som forutsetning for å få gjennomført driftstiltak 
• Investeringsbehov etter pålegg fra tilsynsmyndigheter, HMS-tiltak etc. 
• En generell pott til dekning av løpende havarier (break-down). 

 
Investeringsutvalget foreslår å prioritere investeringsbehov i 2018 som omtalt under. 

5.1. Tiltak i utviklingsplanen 
Sykehusledelsen har i arbeidet med prioritering av tiltak i utviklingsplan lagt følgende føringer 
for disponering av investeringsbudsjettet for 2018: 

Kapasitetsutvidelse voksensomatikken (BS02/akutt 24B) 
Tiltaket er prioritert for å håndtere aktivitet inkl. Vestby vinteren 2017/18 (5 måneders drift 
november-mars). Investeringsbehovet på 1,2 mill. kroner er allerede godkjent i 
investeringsbudsjettet for 2017 og arbeidet ventes ferdigstilt 1.november. 

Øke CT-kapasitet 
Utskifting av CT2 med ICON spektral CT ekskl. bygg. Bygginvesteringen er allerede godkjent i 
investeringsbudsjettet for 2017 og de bygningsmessige arbeidene ble ferdigstilt i sommer. I 
tillegg er det investering i ny CT5 (Inguenuity) inkl. bygg. Ombyggingsarbeidene er planlagt 
ferdigstilt medio februar 2018. Samlet investering er beregnet til 30,3 mill. kroner og innarbeidet 
i forslaget til investeringsbudsjett 2018. 
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Utvidelse med 2 Gastrolaboratorier 
Tiltaket er nødvendig for å håndtere økt aktivitet og investeringsbehovet er beregnet til 6,9 mill. 
kroner. 
 
Investeringskalkylene for økt CT-kapasitet og 2 nye Gastrolaboratorier på Ski har vært 
gjennomgått og kvalitetssikret av fagmiljøene hos DFM og DDT. Investeringsutvalget har lagt til 
grunn oppdaterte kalkyler pr september 2017 som viser et investeringsbehov på 30,3 mill kroner 
for å øke CT-kapasiteten og 6,9 mill. kroner for å utvide med 2 nye Gastrolaboratorier som 
oppsummert i tabellen under: 
 

 
 

5.2. Særlige driftskritiske investeringsbehov 
Innmeldte investeringsbehov viser at utskiftingsbehovet av eksisterende MTU- og IKT-utstyr og 
nødvendig oppgradering av bygg og anlegg er økende. Det er derfor krevende å prioritere 
mellom investeringsbehov som ideelt sett burde vært skiftet ut allerede. Utvalget har forsøkt å 
prioritere utstyr basert på vurdering av teknisk tilstand og driftskritikalitet. Følgende prosjekter 
vurderes som særlig driftskritiske og foreslås prioritert. 

Laparoskopier sentraloperasjon  
Det har vært store utfordringer i år for å skaffe nok låneskop til sentraloperasjon på grunn av 
delvis kompatibilitetsproblemer og driftsstans fordi Ahus har en kombinasjon av gammelt og nytt 
utstyr. Kvaliteten på de eldste skopene gir dårlig arbeidsforhold i operasjonsfelt og det oppstår 
forsinkelser i operasjonsprogrammet på grunn av for lite tilgjengelige skop. Det foreslås å 
prioritere 4 stk laparoskopier (10 mm./30 grader) til 1,05 mill. kroner for å sikre stabil drift. 

Endoskopirack dagkirurgisk senter 
Utskifting av 2. stk. endoskopi rack som er gamle og med liten skjerm. Optikkene kan ikke 
benyttes med de nye rack og har utfordringer med kompatibilitet. DKS må selektere pasienter 
på grunn av kvaliteten på utstyret og kan kun utføre enkle inngrep. Det foreslås å prioritere 2 
mill. kroner for å sikre stabil drift. 

Utskifting av STAN apparater til føden 
Fødsels-og monitoreringsutstyret er fra 2006-2008. Utstyret har 15 år gammel teknologi og det 
er ikke lenger mulig å kjøpe disse modellene lenger. Ahus har allerede kassert 2 apparater, 
men samtlige apparater bør skiftes ut. Utskifting av alle vil koste ca. 8 mill. kroner, og 
investeringsutvalget foreslår å starte utskifting av 5 apparater i 2018 til 2,5 mill. kroner. 

Batteribanker UPS strøm  
For å sikre redundant strømforsyning i sykehuset, er det nødvendig med periodisk vedlikehold 
og utskifting av batteripakken. Det foreslås å prioritere 1,8 mill. kroner for å sikre stabil drift. 
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Utstyr til Bronkoskopiske biopsier, lunge  
For å oppfylle kravene til pakkeforløp for kreft er det behov for et diagnostisk hjelpemiddel for å 
kunne ta bronkoskopiske biopsier. Dette behovet vil tilfredsstille krav til nødvendige 
mutasjonsanalyser og andre immunhistokjemiske undersøkelser bl. a. PD-L1 (immunterapi) hos 
lungekreftpasienter. Det foreslås å prioritere 0,3 mill. kroner for å understøtte pakkeforløpene på 
lungekreft. 

Løpende utskifting endoskopier 
De siste årene har den vært skiftet ut skopier tilsvarende ca. 4 mill. kroner årlig. Det er behov for 
å fortsette den påbegynte planmessige utskiftingen av skopiparken. Det foreslås å prioritere 3 
mill. kroner for å sikre stabil drift. 

Framføringsmaskin, patologi 
Utstyret er fra 2006 og det har oppstått driftsproblemer i den senere tid. I tillegg må patologen 
øke sin kapasitet grunnet innføring av operasjonsrobot. Kapasiteten er allerede sprengt og 
roboten vil medføre økt prøvemengde. Det foreslås å prioritere 1,3 mill. kroner for å understøtte 
innføring av operasjonsrobot ved Ahus. 

Operasjonsbenk  
Operasjonsbenken vil bedre operasjonskapasiteten på Ski ved enkle lokaloperasjoner innen 
brendo. DKS Ski har ca. 1560 lokaloperasjoner i året. Dette vil bidra til å utnytte kapasiteten på 
poliklinikken slik at ressursene blir fordelt mer riktig. Det foreslås å prioritere 0,18 mill. kroner for 
å sikre bedre drift.  

Oppgradering av serverpark for sikkerhetsanlegget 
Som beskrevet over er dette et driftskritisk område, og for å sikre oppstart i 2018 foreslås det å 
prioritere 0,5 mill. kroner til formålet. 

Redundant kjøling SHK R1 og 2  
Dette er kritisk for kjøling av sykehusets serverpark. Opprettholdes ikke rett temperatur i 
serverparken, er det kritisk i forhold til en mulig «break down» situasjon på sykehuset. DFM har 
foretatt en risikovurdering av serverparken som viste høy risiko ved manglende redundant 
kjøling. Det foreslås å prioritere 1,5 mill. kroner for å sikre stabil drift. 

Ultralyd til barn, Botox behandling, BUK  
Pr. i dag brukes ultralydapparat som ikke er optimal for botox behandling. Dårlig bilde medfører 
at legene bruker lengre tid på en smertefull prosedyre og de må bruke muskelstimulator (ekstra 
smertefullt) i tillegg til ultralyd for sikkert å kunne lokalisere muskler. Det dreier seg om barn som 
allerede er plaget av spastiske smerter. Det foreslås å prioritere 0,75 mill. kroner for å sikre 
bedre drift. 

Vannrenseanlegg dialyse 
Vannrenseanlegget til dialyse er gammelt og det har vært en god del driftsforstyrrelser de siste 
2 årene. Anlegg må skiftes ut og det finnes ikke dialysekapasitet i området ved en eventuell 
driftsstans. Det foreslås å prioritere 1 mill. kroner for å sikre stabil drift. 

Vinklet kamerahode, sentraloperasjon  
Dette er behov for å erstatte et gammelt skop på grunn av slitasje. Det foreslås å prioritere 0,4 
mill. kroner for å sikre stabil drift. 

 

Side 9 av 15      
 

 



   

Vognvaskemaskiner i Sterilforsyningen 
2 vognvaskemaskiner i Sterilforsyningen på Sykehuset er kritisk nedslitt, og det er foretatt 
tekniske undersøkelser og risikoanalyser på hele utstyrsparken i Sterilforsyningen som har 
avdekket fare for havari. Sykehusets drift er avhengig av at disse er operative, og ved et havari 
er det en gjenanskaffelsestid på inntil 6 uker for levering og montering. Denne utskiftningen må 
derfor gjennomføres periodisk. Det foreslås å prioritere 2,5 mill. kroner for å sikre stabil drift. 
 
Foreslåtte investeringsprosjekter som er vurdert som særlig driftskritiske er oppsummert i 
tabellen: 
 

 
 

5.3. Prioriterte investeringer for å understøtte driftstiltak 2018  
Investeringsutvalget foreslår å prioritere prosjekter som er påkrevet i forbindelse med etablering 
av Ski som dagsykehus. Dette er en oppfølging av beslutninger fattet av sykehusledelsen for å 
understøtte driftstiltak i 2018. Følgende prosjekter foreslås prioritert: 

Endringer Blodbanken Ski  
I forbindelse med salg av Ski sykehus hvor Ahus blir leietaker er det nødvendig å gjennomføre 
ombygninger for arealer tilhørende Blodbanken. Ombygningen fører til en arealinnsparing i 
området. Det foreslås å prioritere 0,8 mill. kroner til formålet. 

Utvidelse Hematologi/Onkologi  
Dette er en påkrevet ombygging som følger av beslutningen om å gjøre om Ski til et 
dagsykehus iht prosjektets trinn 3. For å få et tilpasset areal til klinisk virksomhet er det 
nødvendig med tilpassing/ombygging av gjeldende arealer. Det foreslås å prioritere 1,2 mill. 
kroner til formålet. 

Talegjenkjenning 
I forbindelse med utvidelse av drift og etablering av den CT 5 på Bildediagnostisk avdeling, så 
vil personalressursene øke. I denne forbindelse er det behov for utvidelse av antall lisenser for 
at radiologer kan bruke talegjenkjenning i det diagnostiske arbeidet. Det foreslås å prioritere 
0,14 mill. kroner til utvidelse av bildekapasiteten. 
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Utskifting C-bue pacemakerlab. 
C–buen som ble benyttet til prosedyren har havarert. Ahus ønsker å skaffe en ny fastmontert 
laboratorie istedenfor C-buen, blant annet for å øke kapasiteten. Ahus betaler i dag ca 3 mill. 
kroner årlig i gjestepasientoppgjør til andre sykehus. Investeringsbehovet foreslås finansiert ved 
å benytte 3,4 mill. kroner av potten til break-down i 2017 (erstatte havarert C-bue) og 1,6 mill. 
kroner av investeringsbudsjettet for 2018 for å kunne øke kapasiteten. Samlet 
investeringskostnad er 5 mill. kroner. 

Utvidelse av Imatis 
Det er behov for å understøtte driftstiltak med utvidet funksjonalitet i Imatis. Det gjelder i første 
rekke beleggsmonitorering og tavlemøter. Det foreslås å prioritere1,13 mill. kroner til utvidelse 
av Imatis. 

Følgekostnader for patologi 
Det pågår et regionalt program for digital patologi i HSØ. Dette medfører at Ahus må anskaffe 
ca. 10 glassskrivere, 4. stk. brikettskrivere og IKT utstyr. Foreløpige beregninger viser at det er 
behov for ca. 3,5 mill. kroner. Det foreslås å avsette 1 mill. kroner i 2018 for å skaffe deler av 
nødvendig utstyr. 

Regional kurve og medikasjon 
Ahus må dekke noen lokale kostnader i forbindelse med implementering av regionale løsninger. 
I 2018 vil regional kurve og medikasjon har behov for utstyr som må finansieres av Ahus. Det 
foreslås å prioritere 1,9 mill. kroner til IKT-utstyr og 0,22 mill. kroner til mindre 
ombyggingsarbeider og elektrotekniske tilpasninger for å understøtte driftstiltak på Ski. 
 
Foreslåtte investeringsprosjekter som er understøtter driftstiltak i 2018 er oppsummert i tabellen: 
 

 
 
 

5.4. Pålegg fra tilsynsmyndigheter, HMS-tiltak etc. 
Investeringsutvalget har foreslått å prioritere behov for å tilfredsstille myndighetskrav og HMS-
tiltak som vurderes som kritiske. Følgende prosjekter foreslås prioritert: 

Alarmseksjon IR 
Dette ble vedtatt i 2017 til en investeringskostnad på 1,26 mill. kroner. Utover selve 
anskaffelseskostnaden for nytt utstyr, har det vist seg i ettertid at det er nødvendig med en 
tilleggsbevilgning på 0,5 mill. kroner til dekning av kabling og demontering av eksisterende 
anlegg. Det foreslås å øke prosjektets budsjett med 0,5 mill. kroner, slik at samlet 
investeringsramme blir 1,76 mill. kroner. 
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Ventilasjon Analysehallen 
Investeringsbehovet er gitt høy prioritet fra DDT. Arealene har mangelfull ventilasjon og 
tilfredsstiller ikke HMS-kravene knyttet til denne type virksomhet. Det foreslås å prioritere 0,2 
mill. kroner til formålet. 

Innglassing av ekspedisjon Gastro.lab. 
Dette er meldt som et HMS-avvik fordi ekspedisjonen er plassert inn mot korridor hvor det ligger 
korridorpasienter og andre pasienter som venter. Taushetsplikten brytes ved manglende 
innlåsing. Det foreslås å prioritere 0,3 mill. kroner til formålet. 

Konsultasjonsrom Lunge B105 
Investeringsbehovet er gitt høy prioritet fra Medisinsk divisjon. Investeringen gir bedre 
funksjonalitet og ivaretar kravet om taushetsplikt. Dagens situasjon er at pasienter ligger til 
observasjon i korridor, hvor det pågår gangtester og senger fra sengepost. Avdelingen mangler 
konsultasjonsrom. Det foreslås å prioritere 0,25 mill. kroner for å sikre bedre drift. 

Kontorarbeidsplasser Radiologer til B4U1 
Dette arealet er nå fristilt som følge av flytting av drifts- og vaktsentralen. Radiologene i DDT har 
ikke hatt nødvendige kontorfasiliteter, og de er planlagt inn i dette området fra langt tilbake i tid, 
men det har ikke vært tilgjengelig finansiering. Det foreslås å prioritere 0,68 mill. kroner til 
formålet. 

Leger Akutt 24/Barnehabiliteringen 
I forbindelse med en utvidelse av Akutt 24, ble legene plassert i området som tidligere har vært 
disponert av BUK – Barnehabiliteringen. Ulike arbeidsformer mellom disse to gruppene gjør at 
det foreligger HMS-avvik knyttet til støy i området. Saken er gitt høy prioritet fra divisjonen og 
AMU. Det er i investeringsbudsjettet for 2017 allerede vedtatt 0,5 mill. kroner til formålet, men 
endelig løsning krever ytterligere finansiering. For å få ferdigstilt løsningen foreslås det å 
prioritere ytterligere 0,6 mill. kroner av investeringsbudsjettet for 2018. 

NNU1 064 Ferdigstillelse av ombygging SIM senter 
Tidligere ombygning av SIM senter har mangler når det gjelder brannsikkerhet og lys- og 
styringssystemer for arealene. Det må gjennomføres restarbeider for å få lukket disse HMS-
avvikene slik at personsikkerheten blir utbedret. Det foreslås å prioritere 0,25 mill. kroner til 
formålet. 

Medisinrom Palliativ avdeling 
Dette er vurdert til å være 1.prioritet fra Kirurgisk divisjon. Det er HMS avvik knyttet til for trange 
arealer og mangelfull ventilasjon i dagens løsning. Det foreslås å prioritere 0,82 mill. kroner for å 
sikre bedre drift. 

Akuttmottak Trinn 2 – Lager AMM/BUK 
I forbindelse med lukking av HMS-avvik knyttet til ventilasjon for Kirurgiske leger i Akuttmottaket 
(AMM), er det nødvendig med flytting av et lager. For å få realisert denne løsningen i AMM så 
ble dette laget som en midlertidig løsning grunnet manglende finansiering. Dette er behov for en 
permanent løsning som gir mulighet for noen flere kontorplasser til BUK i området mellom BS 
og AMM. Det et foreslås å prioritere 0,6 mill. kroner til formålet. 
 
Foreslåtte investeringsprosjekter for å hindre pålegg fra tilsynsmyndigheter og HMS-tiltak i 2018 
er oppsummert i tabellen: 
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5.5. Generell pott til Break-down 
Utvalget har drøftet størrelsen på generell pott til break-down med bakgrunn i tidligere års 
erfaring. I investeringsbudsjettet for 2017 ble det vedtatt en pott på 21,4 mill. kroner som ble økt 
med ytterligere 7,8 mill. kroner fra overskuddet i 2016. Uten vesentlig havarier mot slutten av 
året vil BD-potten på 29,2 mill. kroner være tilstrekkelig. Foretaket har fremdeles lav 
investeringsevne til løpende reanskaffelser og det vurderes som nødvendig å opprettholde 
potten for kommende år. For å ha et realistisk nivå i 2018 foreslår utvalget å øke potten noe til 
30,6 mill kroner i 2018. 
 

5.6. Oppsummering av foreslåtte prioriteringer 
Oppsummert foreslår utvalget å benytte investeringsrammen på 99,1 mill kroner i 2018 pr 
område/prioriteringskategori slik det fremkommer i tabellene under.  
 
Om råd e Bu d  2 0 1 8 K at ego r i Bu d  2 0 1 8
BYGG/EIENDOM 18 520 1 .  Tilt ak  i u t v ik lin gsp lan en  so m  er  b eslu t t et  av  SHL  37 200
MTU 45 000 2 .  I n vest er in gsb eh o v  so m  er  særd eles d r ift skr it iske 19 110
IKT 5 000 3 .  I n vest er in gsb eh o v  so m  er  m eld t  in n  so m  fo ru t set n in g fo r  å få gj en n o m fø rt  d r ift st ilt ak 8 010
BD 30 580 4 .  I n vest er in gsb eh o v  et t er  p ålegg fra t ilsyn sm yn d igh et er ,  HMS-t ilt ak  et c . 4 200

5 .  En  gen erell p o t t  t il d ekn in g av  lø p en d e h avar ier  (b reak-d o w n ). 30 580
To t alsu m 9 9  1 0 0 To t alsu m 9 9  1 0 0  
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Tabellen under oppsummerer prioriterte prosjekter innen 
bygg/eiendom:

 
 
Tabellen under oppsummerer prioriterte prosjekter innen MTU: 
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Tabellen under oppsummerer prioriterte prosjekter innen 
IKT:
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