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Sak 78/18 Forslag til prioritering av investeringer for 2019 
 
På grunnlag av føringer fra sykehusledelsen, utarbeider foretakets investeringsutvalg forslag 
til en flerårig helhetlig investeringsplan som rulleres årlig, og som samsvarer med foretakets 
4-årig økonomisk langtidsplan. Med utgangspunkt i utvalgets mandat og innmeldte 
investeringsbehov fra divisjoner og klinikker, er det foreslått prioritering av investeringer for 
2019 innenfor en økonomisk ramme på 208,7 mill. kroner. Sykehusledelsen har gitt sin 
tilslutning til forslaget. 
 
Det er en sterk sammenheng mellom foretakets driftsresultat og investeringsnivået. 
Investeringer bør ikke igangsettes før det er etablert en høy grad av sikkerhet for at foretaket 
når sitt resultatmål. Investeringsrammen forutsetter et driftsoverskudd på 90 mill. kroner i 
2018.  
 
 
 
Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 
 

1. Investeringsutvalgets forslag til prioriterte investeringsprosjekter for 2019 vedtas 
innenfor en økonomisk ramme på 208,7 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. Investeringsrammen for 2019 tar utgangspunkt i et ordinært overskudd i 2018 på 90 
mill. kroner. Et evt. høyere eller lavere overskudd vil endre investeringsevnen for 
2019. Det vil da komme en egen sak på hvordan et eventuelt endret overskudd for 
2018 håndteres. 
 
 

 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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1. Bakgrunn for saken 
Sykehusledelsen 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 2019 innenfor 
en økonomisk ramme på 208,7 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 
driftsoverskudd på 90 mill. kroner i 2018. Dersom foretaket ikke skulle oppnå nevnte overskudd, 
vil dette redusere investeringsevnen i 2019.  

2. Prosess og involvering 
I løpet av våren og sommeren 2018 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 har en bred sammensetning med representanter fra alle divisjoner, samt 
representanter fra tillitsvalgte og verneombud. 

3. Investeringer og finansiering i økonomisk langtidsplan 2019-22(38) 
For perioden 2017-35 har sykehuset valgt å fremheve fire faglige satsingsområder; 
eldremedisin, kreft, den kritisk syke pasient og psykisk helsevern og rusbehandling. Det 
arbeides det med å konkretisere og prioritere mål og tiltak i tråd med satsingene i Utviklingsplan 
2035.  
 
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. Hovedkilden til finansiering av disse investeringene er overskudd fra egen drift, med 
andre ord at pengebruken flyttes fra drift til investeringer. Foretaket legger derfor opp til å øke 
overskuddsmålene i perioden fra 110 mill. kroner i 2018 til årlige overskudd på 200 mill. kroner 
fra 2022. Det legges ikke opp til å benytte finansiell leasing i perioden. 
 

3.1. Kreftsenter 
I ØLP 2019-22 ble det lagt til grunn realisering av et nytt strålebygg i perioden som tilsvarer 
alternativ 3 i vedtatte mandat for prosjektet. Alternativ 3 inneholder tre strålebunkere, to linacer, 
CT, MR, PET, planleggingsareal, poliklinikk og 18 kreftsenger + 4 palliative senger i tillegg til 9 
eksisterende palliative senger i NN02. Byggeperiode ble forutsatt gjennomført i 2021-22, med 
ibruktakelse 2023. Foreløpig totalkostnad er beregnet til 711 mill. kroner. 
 
I den regionale økonomiske langtidsplanen, behandlet av styret i Helse Sør-Øst i juni (sak 052-
2018) er byggestart for strålebygget skjøvet fra 2021 til 2024, det vil si etter ferdigstillelse av 
psykiatribygget. Akershus universitetssykehus har igangsatt et internt prosjekt med mandat om 
å utrede flere alternative forslag for et fremtidig kreftsenter. Arbeidet vil ivareta kravene til 
prosjektinnrammingsfasen og gi grunnlag for å søke om konseptfase i løpet av 2019. 
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3.2. Senter for sykehusbasert psykisk helsevern 
I ØLP 2019-22 ble det lagt til grunn nytt psykiatribygg (trinn 1 og 2) med byggeperiode i 2020-21 
og ibruktagelse fra 2022. Foreløpig totalkostnad er beregnet til 576 mill. kroner. I tillegg er trinn 
3 lagt inn med ibruktagelse 2024 til en investeringskostnad på 55 mill. kroner.  
 
I egen sak (054-2018) behandlet og godkjente styret i Helse Sør-Øst at planleggingen for nytt 
bygg for psykisk helsevern på Nordbyhagen videreføres til konseptfase. Helse Sør-Øst overtar 
eierskapet til prosjektet fra og med konseptfasen og det skal utarbeides et mandat for 
konseptfasen. Akershus universitetssykehus har hatt oppstartsmøte med Sykehusbygg HF som 
på vegne av Helse Sør-Øst har det operative eierskapet. I konseptfasen skal det blant annet 
utarbeides et mer detaljert grunnlagsmateriale, herunder framskrivninger, endret 
pasientgrunnlag etter overtagelse av Kongsvinger sykehus og vurderingen av økonomisk 
bærekraft. Utredningsarbeidet vil pågå høsten 2018 og våren 2019. Nytt psykiatribygg oppfattes 
dermed å være tidsmessig i henhold til innspillet fra Akershus universitetssykehus, med 
byggeperiode i 2020-21 og ibruktakelse 2022. 
 

3.3. Samlokalisering av lokalbaserte tilbud innen psykisk helsevern i Follo 
I ØLP 2019-22 ble det lagt til grunn realisering av nytt bygg for samlokalisering av lokalbaserte 
tilbud innen psykisk helsevern i Follo med arealer for poliklinikk og døgnbehandling. Det 
planlegges med at prosjektinnramming, konseptfase og forprosjekt kan være gjennomført innen 
utgangen av 2021, og at byggeperioden vil være 2022-23 med ibruktagelse fra 2024. Foreløpig 
totalkostnad er beregnet til 318 mill. kroner. Finansieringen er planlagt med salg og anvendelse 
av egenkapital. Det pågår videre utredning av alternative muligheter.  
 

3.4. Reanskaffelser av eksisterende bygg/anlegg og utstyr 
Med utgangspunkt i overskuddsmålene legges det opp til en planmessig utskifting av 
eksisterende bygningsmasse, tekniske anlegg, medisinteknisk utstyr, IKT-utstyr og annet utstyr i 
perioden innenfor en finansieringsevne på ca. 200 mill. kr. årlig.  
 
Oppsummering investeringsplan 2019-22 
Samlet legges det opp til 2,1 milliarder kroner i investeringer i perioden 2019-22, hvorav 715 
mill. kroner i utskifting av eksisterende bygg og utstyr. Økt investeringstilskudd på 13,8 mill. 
kroner for overtakelse av Kongsvinger er lagt inn for å ivareta utskiftingsbehov av 
bygningsmasse og MTU ved sykehuset (inkl. DPS). 
 
I n vest er in ger  ØL P  2 0 1 9 -3 8 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 2 5

Utskriftingsplan på bygg og anlegg 100 000              80 000                    60 000                    60 000                    60 000                  100 000              150 000                 

Utskiftingsplan MTU 110 000              100 000                 80 000                    70 000                    70 000                  130 000              150 000                 

Utskriftingsplan på bygg og anlegg Kongsvinger 5 800                    5 800                       5 800                       5 800                       5 800                     5 800                    5 800                       

Utskiftingsplan MTU Kongsvinger 8 000                    8 000                       8 000                       8 000                       8 000                     8 000                    8 000                       

Strålebygg trinn 1 -                          -                            355 500                 355 500                 -                           -                          -                            

Sykehuspsykiatri -                          260 500                 260 500                 -                            55 000                  -                          -                            

Samling av lokalbaserte tjenester for PHV og TSB i Follo -                          -                            -                            159 000                 159 000               -                          -                            

Su m  in vest er in ger  ØL P  2 0 1 9 -3 8 2 2 3  8 0 0       4 5 4  3 0 0        7 6 9  8 0 0        6 5 8  3 0 0        3 5 7  8 0 0       2 4 3  8 0 0       3 1 3  8 0 0         
 

4. Finansieringsramme og innmeldte investeringsbehov 2019 

4.1. Finansiering av investeringer 2019 
Investeringslikviditeten fra Helse Sør-Øst er 140,6 mill. kroner for 2019 justert for forventet 
prisvekst. Det innebærer en investeringslikviditet for 2019 på 111,3 mill. kroner når anslag om 
egenkapitalinnskudd til pensjonskassen er fratrukket. I tillegg disponeres overskudd fra 2017 
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fratrukket gevinst fra salg, samt et forventet ordinært driftsoverskudd i 2018 på 90 mill. kroner. 
Samlet er det lagt til grunn en investeringsramme på 208,7 mill. kroner for 2019.  
 
I n vest er in gsran m m e 2 0 1 9 : Belø p  i 1 0 0 0  kr

Inv.tilskudd 2019 111 300                    

Overskudd 2018 90 000                       

Overskudd 2017 7 400                          

Su m 2 0 8  7 0 0            
 
Det er meldt inn tallfestede investeringsbehov for til sammen ca. 430 mill. kroner for 2019. 
Innenfor finansieringsrammen på 208,7 mill. kroner er det mulig å imøtekomme ca. halvparten 
av innmeldte investeringsbehov. 
 

4.2. Kort om innmeldte investeringsbehov innen BYGG og EIENDOM 
Det er meldt inn behov for investeringer for ca. 220 mill. kroner knyttet til bygg og eiendom 
fordelt mellom prosjekter/nye behov, utskiftninger, bygg knyttet til medisinsk utstyr og HMS-
avvik. 

Utskiftninger 
De innmeldte behov for utskiftninger er foreslått å dekke følgende behov/hovedkategorier;  
 

• Driftskritiske systemer som berører pasientsikkerhet, brannsikkerhet og sikker god drift 
for avdelingene.  

• Estetikk og omdømme (møbler i fellesarealer) 
• Miljøtiltak for reduksjon av CO2 utslipp (redusert forbruk/kostnad) 
• Lukking av HMS-avvik 

 
Behovene for utskiftning ved Kongsvinger er hensyntatt i denne planen. 
 
Innen bygg og eiendom utgjør 11 av de ca. 90 innmeldte saker 70 % av det innmeldte beløp, 
disse har et investeringsbehov mellom 5 og 35 mill. kroner. På den annen side utgjør ca. 80 
saker 30 % av det innmeldte beløp, med investeringsbehov mellom 0,15 og 5 mill. kroner. For 
2019 er det prioritert å tildele midler til noen få større investeringsprosjekter, noe som betyr at 
flere mindre prosjekter ikke får tildelt midler. Disse må vurderes på nytt til neste år. 

Prosjekter - Utviklingsplanen 
For prosjekter knyttet til Utviklingsplanen har Sykehusledelsen øremerket og prioritert forslag for 
til sammen 69,1 mill. kroner. I tillegg foreslår investeringsutvalget å prioritere ombygging av 
nyfødtavdelingen på BUK. Utviklingsprosjektene er i all hovedsak større prosjekter med en 
investeringsramme fra 5 mill. kroner og høyere. 
 
Av årets investeringsmidler er foreslått å sette av 24,3 mill. kroner til utskiftninger/tilpasninger og 
lukking av HMS-avvik, og 74,9 mill. kroner til prosjekter som knytter seg til Utviklingsplanen. 
 

4.3. Kort om innmeldte investeringsbehov innen MTU 
De fleste innmeldingene til investeringer for 2019 fra klinikkene er viktige for stabil drift, og er 
nødvendige utvidelser for å håndtere økning i behandling og diagnostikk. Det er innmeldt 102 
behov beregnet til ca.184 millioner kroner. 70 av innmeldingene er utskiftninger som utgjør et 
ca. kr 150 mill. kroner. Tabellen under viser de største innmeldte behovene. 
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Utstyrsgruppe
Innmeldt 

behov, i 1000 kr
Røntgenutstyr(PET, CT, skjelettlab, nukleær, c-bue, mobilt røntgen) 59 800                   
Laboratorieutstyr 41 900                   
Anestesiapparater 10 000                   
Ultralyd 11 650                   
Respiratorer 6 650                      
Fødselsovervåkningsutstyr 3 750                      
Endoskopirack 3 000                      
Endoskopi, løpende utskiftning 3 000                       
 
I tillegg til de ovennevnte innmeldingene har det blitt meldt behov for utvidelse av intermediær 
sengekapasitet, etablering av Trombektomi og utvidelse av dialysekapasitet. 
Utstyrsinvesteringer for disse prosjektene vil være på ca.10,5 mill. kroner. I forbindelse med 
overtakelse av Kongsvinger er det meldt utskiftninger av 6. stk. dialysemaskiner, 1 stk. arbeids 
EKG, mammografiapparat, 1stk.ultralydapparat til brystundersøkelser og 1stk. 
blodkomponentframstillingsapparat. 
 

4.4. Kort om innmeldte investeringsbehov innen IKT 
Det er spilt inn behov for IKT investeringer på ca. 30 mill. kroner. Innmeldt investeringsbehov for 
2019 er i hovedsak behov for ny eller oppdatert programvare, utskifting av servere, utskifting av 
overfallsalarmer innen psykisk helsevern, lokale prosjekter som Imatistavler, selvinnsjekk og 
pasient TV, behov for å etablere integrasjoner mellom systemer, samt følgekostnader til 
regionale kliniske løsninger. 
 
Investeringsutvalget foreslår for 2019 å følge opp tildelingen av investeringsmidler for 2018 til 
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. Det er derfor behov for utskiftning av 13 
servere til en samlet investeringskostnad på 3 mill. kroner.  
 
Kongsvinger er innen IKT området i hovedsak ivaretatt gjennom delprosjekt IKT/MTU, ved at de 
tar i bruk våre løsninger. I prosjektet vil alle PC og multifunksjonsprintere bli skiftet ut for å 
tilpasses Ahus. I tillegg vil oppgraderinger og utskifting av fellessystemer (eks elektronisk 
handlingsplan, pilot selvinnsjekk og saksbehandlingssystem) kunne tas i bruk av alle lokasjoner. 
 
De områdene som ikke er prioritert i denne omgang, men som bør prioriteres videre, er å 
etablere nødvendig integrasjoner mellom ulike applikasjoner/løsninger. Dette er investeringer 
som kan bidra til mer funksjonell bruk av systemene for den kliniske virksomheten. 
 

5. Forslag til prioriteringer 2019 
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 flere utviklingsprosjekter som er innarbeidet i 
forslaget til investeringsbudsjett 2019. 
 
Innenfor tilgjengelig investeringsramme har investeringsutvalget lagt til grunn følgende 
prioriteringsrekkefølge: 
 

• Tiltak i utviklingsplanen som er besluttet av SHL  

 

Side 5 av 16 / Akershus universitetssykehus    
 

 



   

• 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 2019 som omtalt under. 

5.1. Prioriteringer for å understøtte utviklingsplanen 2019 
Sykehusledelsen (SHL) har i arbeidet med prioritering av tiltak i utviklingsplan lagt følgende 
føringer for disponering av investeringsrammen for 2019: 

Anskaffelse av PET/CT 
SHL har prioritert 26,5 mill. kroner til bygningsmessige investeringer knyttet til PET/CT. Det er 
utredet forskjellige løsninger, men endelig løsning for type bygg og plassering er ikke besluttet.  

Etablering av Trombektomi 
SHL har prioritert 1,4 mill. kroner til etablering av Trombektomi ved Ahus. Dette er midler som i 
all hovedsak er anskaffelse av innkjøp av utstyr. Behovet for investeringer til ombygginger er 
begrenset. 

Utvidelse av Dialyse 
SHL har prioritert å sette av 25 mill. kroner til utvidelse av 10 dialyseplasser. Dette inkluderer 
kostnader knyttet til både bygg og utstyr som er estimert med utgangspunkt i foreslått plassering 
i Nye Nord ved bruk av dagens kantine. Ulike alternativer utredes nærmere. 

Etablering av intermediærsenger Kirurgi 
SHL har prioritert å sette av 6,2 mill. kroner til etablering av intermediærsenger for Kirurgi. Dette 
prosjektet er ikke tilstrekkelig utredet, men understøtter foretakets satsning på den «den kritisk 
syke pasienten». Foreslått investeringsbeløp må finansiere både utstyrs- og bygginvesteringer. 

Arealtiltak iht forslag til rokadeplan i regi av DFM 
SHL har prioritert 10 mill. kroner til enkle arealtiltak i forbindelse med rokadeplan. Areal er en 
knapphetsfaktor ved sykehuset, og det kommer stadig nye arealbehov/-ønsker fra klinikker og 
divisjoner. Beløpet vil finansiere deler av en større rokadeplan, og DFM jobber med en 
utredning som viser hvilke rokader som vil kunne gi sykehuset best mulig gevinst i forhold til 
arealkapasitet. 

Etablering av familievennlig nyfødtavdeling i BUK 
Dette er førsteprioritet fra BUK iht utviklingsplanen. Tiltaket har tidligere fått finansiering, men er 
ikke gjennomført fordi kostnadsoverslaget økte. Det foreslås nå lagt inn i investeringsbudsjettet 
for 2019 innenfor en investeringsramme på 5,8 mill. kroner basert på oppdatert kalkyle. 
Nyfødtavdelingen er planlagt ombygget ved at det etableres tre familierom der det i dag er ett 
fellesrom for inntil seks pasienter. Det ligger også inne i kalkylen noen mindre arbeider i 
tilstøtende rom, samt etablering av anropssignal og avstengningspanel på fire rom i samme 
etasje. 
 
Tabellen under oppsummerer foreslåtte investeringsprosjekter for å understøtte prioriteringen i 
Utviklingsplanen: 
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5.2. Forslag til prioriteringer 2019 innen Bygg/Eiendom 
Av innmeldte investeringsbehov innen Bygg/Eiendom foreslås investeringer tilsvarende 24,3 
mill. kroner prioritert i 2019. 
 

Utskifting: 
• Bender omkoblingsautomatikk for kritiske rom for pasientbehandling. Dette er viktig for å 

sikre at omkobling til nødstrøm fungerer riktig. 
• Dekontaminatorer. Det er en stor utfordring når maskinene ikke fungerer slik at man ikke 

får rengjort brukerutstyret på avdelingene. 
• Forprosjekt oppgradering automasjonsanlegg. Det forslås å starte utredning for utskifting 

av automasjonsanlegget som er systemet som overvåker alle kritiske anlegg i 
sykehuset.  

• Inn og utlastere hos sterilsentralen. Disse er kritiske for driften hos sterilforsyningen og 
disse er prioritert gjennom en risikoanalyse. 

• Kjøling i Nye nord og mellombygget. Utrede utskiftning av energibærer fra strøm/damp til 
fjernvarme/kjøling. 

• Stikkontakter til el-biler. Dagens løsning innebærer brannfare og må skiftes ut. 
• Møbler i fellesarealer. Stor slitasje og må skiftes ut. 
• Konsulatet. Det er behov for utskifting av tak, varme, ventilasjon og gulv for et 5-års 

perspektiv. 
• Senger. Disse må skiftes planmessig, stor slitasje. 
• Belysning sykeromskanaler. Nødvendig med store utskiftninger fremover grunnet 

brekkasjer og slitasje. 
• Toppsystem for pasientsignalanlegget. Det er tiltagende driftsutfordringer slik at dette må 

skiftes ut. 
• Varme til ungdomspsykiatrisk klinikk. Det foreslås å utrede utskifting av energibærer for 

varme fra strøm til fjernvarme/kjøling. 
• Vognvasker vaskeriet. Ustabil drift grunnet stor slitasje og skaper driftsproblemer. 
• Heiser Kongsvinger. Heiser preges av høy slitasje og driftsproblemer og det foreslås å 

skifte ut 2 av 4 heiser. 
• Ventilasjon terapibasseng Kongsvinger. Det er feil trykk i terapibassengområdet som 

påvirker tilgrensede arealer negativt. 
• Avløp, Kongsvinger. Høy alder og slitasje og må skiftes ut. 

 
Kapasitet 
• Økt kapasitet ved Brendo, tilpasning av lokaler samt følgekostnader for flytting av 

Prestetjenesten. Arbeidet er igangsatt og forventes ferdigstilt før utgangen av 2019.  
• Flytte vakt- og driftssentral. Prosjektet er del av en større rokade godkjent i 2017. 

Grunnet koordinering ny serverpark på sikkerhet og utskifting av maskinpark 
(klient/serverpark-PC) øker behovet for investeringsmidler. 
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Lukking av innmeldte HMS-avvik 
• Innglassing av sekretærområdet BS05, BUK. Grunnet taushetsplikt foreslås 

sekretærområdet i BS05 innglasset.  
• Ombygging av kjøkken BS03 ØNH. Grunnet hygienekrav foreslås kjøkkenet i BS03 

ombygget. 
• Innglassing skranke S401, Ortopedisk poliklinikk: Grunnet behov for arbeidsro og 

skjerming foreslås det å innglasse skranken i S401.  
• Innbygging ekspedisjon 4. etasje, DDT. Grunnet overholdelse av taushetsplikt foreslås 

ekspedisjonen 4. etasje innglasset.  
• Lydisolering Voksenhab, samt utbedring av hovedinngangsdøren, Psyk. Møterommet 

brukes til konsultasjoner og tverrfaglige møter, og det foreslås lydisolert. 
 
De prioriterte tiltakene her omfatter ikke det totale årlige behovet for utskiftninger for 2019, men 
det er gjennomført prioriteringer blant alle behov innenfor gjeldende investeringsramme og til en 
akseptabel risiko. Det som ikke er prioritert, men viktig, er belysning på Nordbyhagen, 
etterslepet på Kongsvinger, større utskiftninger av autoklaver samt ventilasjon hos vaskeriet. 
 
Foreslåtte investeringsprosjekter er oppsummert i tabellen: 
 

 
 
Det er i tillegg meldt inn behov til investeringsutvalget i bygg som er leide slik det fremkommer 
av tabellen under.  
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Lydisolering Åråasen Behandlerkontor Bygg PSYK Åråsen Husleie Prioritet 500
Universell utforming inngangsparti Åråsen Bygg PSYK Åråsen Husleie Prioritet 200
Etterisolering vaktrom og behandlerkontor Skytta døgn Bygg PSYK DPS døgn Husleie Prioritet 150

Lokaler/utstyr til prosjektet "raskere tilbake", lokalisert ved GDPS Bygg PSYK DPS Husleie Prioritet 800

Behov for ombygging av lokalet for BHM i Dr Kobros vei 7 – 9. Bygg DDT BHM Dr Kobrosvei Husleie Prioritet 700  
 
Investeringsutvalget foreslår at DFM går i dialog med de enkelte utleierne for å se om behovene 
kan løses innenfor eksisterende leieavtaler. Investeringsutvalget oppfatter at det er utleier som 
må utføre eventuelle bygningsmessige tilpasninger og at dette i neste omgang reflekteres i 
leieavtalen. Investeringsutvalget mener at slike behov må håndteres i den ordinære 
budsjettprosessen, og at eventuelle endringer i leieavtalene må innarbeides i driftsbudsjettet for 
2019 iht. foretakets økonomiske rammer. 
 

5.3. Forslag til prioriteringer 2019 innen MTU 
Av innmeldte investeringsbehov innen MTU foreslås følgende prosjektert prioritert i 2019: 

Anestesiapparater 
Anestesiapparatene ved sentraloperasjon er fra 2008, og de siste 3 årene har det vært hyppige 
feil ved flere apparater. Dette medfører forsinkelser og strykninger i operasjonsprogrammet på 
SOP og foreslås prioritert for å sikre stabil drift. 

Automatisert screening (patologi) 
Ahus har nå blitt tildelt funksjonen som regional laboratorie for livmorhalsprogrammet (HPV) i 
HSØ. Med et større opptaksområde vil prøvemengden øke betraktelig.  Investering i 
automatisert screening vil bidra til å effektivisere screeningen med ca. 50 %, og gi stabil svartid 
og forbedret kvalitet. I tillegg kan det åpnes for jobbglidning. 

Blodtypeanalysator 
Blodtypeanalysatorene ved immunologi- og transfusjonsavdelingen er fra 2008. De siste 2 
årene har det vært flere feil og driftsutfordringer. Et av apparatene ble skiftet ut i 2018 og det 
foreslås å skiftes ut ytterligere en blodtypeanalysator i 2019.  

C-bue 
Det er 4 stk. analoge C-buer fra 2008 på sentraloperasjon. Det har vært hyppige feil på disse c-
buene med kostbare reparasjoner de siste årene. Teknologien er foreldet og nye apparater på 
markedet er digitale. Bildekvaliteten på digitale apparater er vesentlig bedre og gir lavere 
stråledose til pasientene. Det foreslås å prioritere 1. stk. nytt apparat i 2019. 

EMG 
Klinisk nevrofysiologi har kun 1 EMG/ENG-maskin som er maksimalt utnyttet på dagtid og som i 
tillegg brukes ved kveldspoliklinikk. For å ivareta utredningen av pasientene, og for å unngå 
fristbrudd, må seksjonen benytte avropsavtalen HSØ (Helse Sør-Øst) har med private 
leverandører på EMG- og nevrografiundersøkelser. Det foreslås å anskaffe maskinen slik at 
tilbudet kan gis fullt ut i egen regi. 

Endoskopipott 
Fleksibel endoskopi har levetid på 3-5 år avhengig av antall prosedyrer pr. dag. Dersom 
reparasjonskostnadene overstiger 50 % av prisen på et nytt skop og skopet er over 4 år 
gammelt, er det fordelaktig å skifte skop. De siste 5 årene har det blitt brukt 4-5 mill. kroner pr. 
år på løpende utskiftninger. Det foreslås å prioritere 3 mill. kroner for å sikre stabil drift. 

 

Side 9 av 16 / Akershus universitetssykehus    
 

 



   

Integrasjon mellom Metavision og respiratorer/anestesiapparater 
Sykehusene i HSØ bruker Metavision for kurveløsning. Ahus har i dag Servo respiratorer fra 
2008 som er integrert med Metavision. HSØ har valgt Hamilton respiratorer i 2018, og 
integrasjon med Metavision må være på plass før Ahus kan anskaffe nye respiratorer. Dette 
gjelder også for anestesiapparater. 

Narkosegassmåler 
Bedriftshelsetjenesten har ikke narkosegassmåler i dag. De kjøper tjenesten for å utføre årlig 
kontroll. Anskaffelse av et nytt apparat er fordelaktig i forhold til kjøp av tjenesten eksternt, og 
man kan i tillegg utføre hyppigere kontrollmålinger. 

Videolaparaskop. 
Noen av de laparaskopene er fa 2008 og gir dårlig bildekvalitet. SOP har meldt inn behov for 
om 6 nye skop i 2019. Det foreslås å prioritere 2 stk. laparaskop (10 mm./30 grader) til 0,5 mill. 
kroner for å sikre stabil drift i 2019. De nyeste laparaskopene har HD-kvalitet, og gir bedre 
klinisk informasjon.  

Operasjonsbord for ryggkirurgi 
Operasjonsbord for ryggkirurgi er fra 2008. Nyere type operasjonsbord har bedre funksjonalitet i 
forhold posisjonering og gjennomlysning. Ansatte/operatørene oppgir at de får helseplager på 
grunn av manglende funksjonalitet på bordet som brukes i dag, og det foreslås å anskaffe nytt 
bord for å utbedre ulempene. 

Overvåkningsmonitorer 
Ahus har 217 overvåkningsmonitorer fra 2008.  I løpet av siste 12 månedene har 8 stk. skop 
havarert. Det er sannsynlig at flere vil gå i stykker i 2019. Det foreslås å prioritere 1 mill. kroner 
til løpende utskiftning av overvåkningsskopene. 

Oppfølging av avtalen med Phillips (bildediagnostikk) 
I henhold til avtalen med Phillips er det lagt opp til at Ahus skal anskaffe 2 stk. spect CT 
(gammakameraer) i 2019. Det foreslås å skifte ut 1 stk. spect CT (gammakamera) fra 2006 i 
2019, og at ytterligere 1 stk. spekt CT (gammakamera) fra 2008 prioriteres i 
investeringsbudsjettet for 2020.  

Prosjektering av ny analysehall 
En stor del av laboratorieutstyret er fra 2008 og bør skiftes i løpet av kort tid. DDT jobber mot å 
helautomatisere laboratorievirksomheten og har utarbeidet ett utskiftningsprogram. Prosjektet vil 
gjennomføres over flere år og har ett foreløpig estimat på 50-60 mill. kroner. Planleggingsfasen 
vil i stor grad gjennomføres i 2019, med mål om å starte anskaffelser fra 2020. Utstyr som 
fremover skal anskaffes, skal integreres med nytt automatisk prøvefordelingsbånd. Det foreslås 
å sette av 1,5 mill. kroner til prosjektering i 2019. 

Respiratorer 
Det er meldt behov for å skifte ut 21 respiratorer i 2019. 11 av respiratorene er fra 2008. Det 
foreslås å skifte ut 6 stk. i 2019 på intensivavdelingen. De nye respiratorene har bedre 
funksjonalitet for intensivbehandling. De 6 stk. som skiftes ut flyttes til medisinsk overvåkning 
(MO) og til barn- og ungdomsklinikken (BUK). Disse kan vedlikeholdes i noen år til, tilpasset den 
type behandling som gjøres på MO og BUK.  

Utskiftning av sag og drill til ortopedi  
Dette utstyret er kompakt og har bevegelige deler, noe som gir mye slitasje. Det gir hyppige 
reparasjoner eller kassering på grunn av høye reparasjonskostnader. Derfor er det nødvendig å 
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skifte ut deler av utstyrsparken for å opprettholde stabil drift hvert år. Det foreslås 0,5 mill. 
kroner for utskiftning i 2019. 

Smertepumper 
50 av 110 smertepumper er 10 år gamle. Reparasjon av disse pumpene er kostbare i forhold til 
anskaffelse av en ny pumpe. Pumpene må sendes til fabrikken i utlandet for reparasjon, noe 
som medfører lang reparasjonstid. Dessuten er forbruksmateriell til pumpene dyrt, og mye taler 
for at man kan oppnå bedre priser, både på nye pumper og tilhørende forbruksmateriell. Det 
foreslås å skifte ut 75 pumper i 2019.  

Fødselsovervåkningsutstyr(Stanapparat) 
Stanapparatene med ST-analyse på Ahus er fra perioden 2004-2006. Det er ikke lenger mulig å 
få tak i reservedeler ved reparasjon. Det ble skiftet ut 6 apparater i 2018 og det foreslås å 
anskaffe 4 stk. i 2019. Da får alle 10 fødestuene på Ahus nytt Stanapparat med ST-analyse. 

Takhengte monitorer 
Monitorene på operasjonsstuene er fra 2008. Bildekvaliteten er forringet og de klarer ikke å vise 
HD-bilder. De fleste endoskopikameraene i drift genererer HD-bilder, men klarer ikke å utnytte 
kvaliteten på grunn av skjermene. Det foreslås å skifte ut skjermene og tilhørende videomatrise 
på operasjonsstuer for 2 mill. kroner i 2019. 

Ultralydapparater  
Det foreslås å skifte ut 4. stk. ultralydapparat i 2019. 1. stk. til KK pol. (fra 2008), 1 stk. til 
hjerteavdelingen (fra 2006), 1. stk. til nevrologi (fra 2008) og 1.stk. på DKS. Utstyret er fra 2006-
2008, og klinisk/diagnostisk nytteverdi på disse apparatene er dårlig i dag. I tillegg foreslås 
1.stk ultralydapparat (nytt behov) til anestesi/operasjon. Apparatet i dag dekker ikke det klinisk 
behovet. 

Undersøkelsesstol/benk urologi 
Undersøkelsesstol/benk hos urologi er fra 2004. Oppsettet av stolen/benken er ulik ved 
undersøkelse av menn og kvinner, og benstøttene er tunge, og må skrus av og flyttes manuelt. 
Dette er veldig tungvint, og lederen på urologen melder om ryggplager blant de ansatte. Det 
foreslås å anskaffe en ny undersøkelsesstol/benk i 2019. 

Blodgassapparat på BUK 
Utstyret er fra 2006 og det har vært en del driftsstans de siste to årene. Det foreslås å skifte ut 
apparatet for å sikre stabil drift. 

ØNH stoler 
Stolene er fra 2008 og foreslås skiftet ut på grunn av mekanisk slitasje. 

CT maskin Ski 
CT-maskinen på Ski er en 16- slice maskin fra 2006 som ikke leverer bildekvalitet med 
standarden man trenger i 2018. Tilbakemeldingen fra klinikere og radiologer er at dagens 
bildekvalitet og metode medfører at diagnostikken blir mer usikker, og at det er vanskelig å 
gjøre målinger fordi man ikke kan stole på resultatet. Investering av ny CT vil være ett viktig 
bidrag til utfordringen med lange ventelister på CT undersøkelser. Utskiftning av CT krever også 
ombygging for å tilfredsstille dagens forskrifter for el-sikkerhet. Det foreslås 7,5 mill. kroner til ny 
CT og 1,2 mill. kroner til ombygging i 2019. 
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Blodkomponentframstillingsapparat 
I forbindelse med overtakelse av Kongsvinger er det behov for å øke kapasiteten på 
Nordbyhagen for å håndtere blodgivning på Kongsvinger. Kapasiteten på de to apparatene på 
Nordbyhagen er fullt utnyttet i dag. Det foreslås å anskaffe 1. stk. nytt apparat i 2019.  

Dialysemaskiner 
Dialysemaskinene på Kongsvinger er ikke kompatible med systemet Diamant som i dag brukes 
på Ahus idag. For å øke pasientsikkerheten ønsker dialyseavdelingen å innføre Diamant 
(elektronisk journal for dialysepasienter) på Kongsvinger der de i dag har manuell registrering. 
Det foreslås derfor å skifte ut dialysemaskinene på Kongsvinger i 2019. 

Arbeids EKG 
Arbeids EKG på Kongsvinger kan ikke integreres med datasystemet (Compacs) på Ahus. 
Derfor er det nødvendig å skifte ut apparatet. 

Reservepott til MTU Kongsvinger 
Kongsvinger har ikke mammografiapparat og pasientene ble undersøkt på mammografibuss 
som server sykehuset i Innlandet. Ahus har ikke kapasitet til å håndtere befolkningen i 
Kongsvinger, og må utvide mammografikapasiteten. Det pågår vurdering om å kjøpe disse 
tjenestene fra Sykehuset Innlandet i 2019. Det forslås å sette av en generell pott på 6 mill. 
kroner til MTU-behov. 

Undersøkelsesbenk til ortopol 
Dagens undersøkelsesbenk er fra 2004, og har hatt hyppige feil. Bordet har begrensninger i 
posisjonering av for eksempel høyde, og noen pasienter må bruke en trapp for å komme seg 
opp på undersøkelsesbenken. Det foreslås å skifte benken i 2019. 
 
Investeringsrammen til MTU er betydelig høyere i 2019 sammenlignet med tidligere år. Likevel 
er innmeldte investeringsbehov langt høyere enn rammen. Divisjonene har vært restriktive med 
å melde behov fra avdelingene i deres prioriterte liste til investeringer 2019. Det skyldes i stor 
grad at vi har de siste årene erfart at det er begrensede investeringsmidler. Investeringsutvalget 
er klar over at det er et behov for flere utskiftninger enn det som er meldt. Utstyr som utvalget 
ikke har prioritert er f.eks. 10 stk. avanserte ultralydapparater fra 2008 (koster fra 1,1 til 1,5 mill. 
kroner pr. stk.), 2 stk. røntgenlaber på Ski fra 2004 som krever utskiftning og ombygging 
(investeringsbehov ca. 10-12 mill.), steinknuser fra 2006, 3 stk. mobile røntgenapparater fra 
2006 (for ca. 3,6 mill. kroner) og 2 stk. endoskopi rack på gastro poliklinikk fra 2008 (ca. 2 mill. 
kroner). 
 
Foreslåtte investeringsprosjekter er oppsummert i tabellen under: 
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5.4. Forslag til prioriteringer 2019 innen IKT 
Av innmeldte investeringsbehov innen IKT foreslås følgende prosjektert prioritert i 2019: 

Brukerstyrt poliklinikk 
Ahus vil sikre at brukeres erfaringer inngår i sykehusets systematiske forbedringsarbeid og 
utforming av tjenestetilbudet. Gastrokirurgisk avdeling har et pågående pilotprosjekt med formål 
å utrede og prøve ut en digitalisert løsning hvor alle pasienter kan inviteres til å gi 
tilbakemelding. Det foreslås å avsette 0,6 mill. kroner til formålet i 2019. 

Imatis tavler 
Pilot gjennomføres i år på akuttmottaket og hjerteavdelingen. Bredding av løsningen til to nye 
avdelinger forutsatt at gevinster oppnås i pilotprosjektet forslås prioritert i 2019. 
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Overfallsalarm akuttavdeling PHV, utskifting 
Det er behov for å skifte ut posisjonssendere for å sikre stabil drift av systemet. 

Pasienttilbud TV på arm 
Pilot på valg er løsning er gjennomført, og fått tilslutning av SHL. Investeringen vil dekke inntil 
300 TV på arm (mot dagens ca 500 pasientterminaler). 

Saksbehandlingsløsning 
Innen flere administrative områder er det behov for ett system/verktøy for å systematisere og 
administrere forespørsler, henvendelser oppfølging av saker for å sikre bedre oversikt og 
oppfølging. Det foreslås prioritert i 2019. 

Selvinnsjekk 
Flere avdelinger har meldt inn ønske om dette. DFM planlegger å gjennomføre en pilot for å 
identifisere gevinster for foretaket ved en slik løsning, og det foreslås å prioritere midler til en 
pilot i 2019. 

Utskifting av servere ved sikkerhetsanlegget 
Det foreslås å skifte ut 13 servere. 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. 

Utskifting av elektronisk handlingsplan 
Behov for en mer moderne løsning som er mer brukervennlig og som ivaretar flere områder og 
det foreslås prioritert i 2019. 

Følgekostnader til Wifi- utskifting 
Det regionale prosjektet tar alle kostnader unntatt behov for ny kabling som er en følgekostnad 
av prosjektet. Det foreslås å avsette lokale IKT-midler til kabling i investeringsbudsjettet for 
2019. 
 
Investeringsrammen til lokale IKT-investeringer er betydelig høyere i 2019 sammenlignet med 
tidligere år. Likevel er innmeldte investeringsbehov langt høyere enn rammen. De områdene 
som ikke er prioritert i denne omgang, men som bør prioriteres videre, er å etablere nødvendig 
integrasjoner mellom ulike applikasjoner/løsninger. Dette er investeringer som kan bidra til mer 
funksjonell bruk av systemene for den kliniske virksomheten. I tillegg er det en rekke løsninger 
som trenger oppgraderinger for å bedre tilfredsstille klinikeres behov. 
 
Foreslåtte investeringsprosjekter er oppsummert i tabellen under: 
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5.5. Generell pott til Break-down 2019 
Utvalget har drøftet størrelsen på generell pott til break-down med bakgrunn i tidligere års 
erfaring. Utvalget vurderer at den økte investeringsevnen i 2019 muliggjør utskifting av mye 
gammelt utstyr innenfor rammen av MTU. Det kan innebære at behovet for løpende havarier 
ikke vil øke i omfang i 2019. Det foreslås derfor å videreføre nivået fra 2018 på vel 30 mill. 
kroner i investeringsbudsjettet for 2019. 
 

5.6. Oppsummering av foreslåtte prioriteringer 2019 
Oppsummert foreslår utvalget å benytte investeringsrammen på 208,7 mill. kroner i 2019 pr 
område slik det fremkommer i tabellene under.  
 
Typ e Belø p  i 1 0 0 0  kr

UTV.PLAN 74 900

BYGG/EIENDOM 24 330

MTU 66 775

IKT 10 750

Break-down 31 945

To t alsu m 2 0 8  7 0 0  

Oppsummering av foreslåtte prioriteringer til Kongsvinger 
Det foreslås å prioritere 8,3 mill. kroner til Kongsvinger som i første rekke skal ivareta kjente 
MTU-behov som må anskaffes for å sikre en god overføring fra 1.februar 2019. I tillegg foreslås 
det å avsette en generell pott på 6 mill. kroner for å håndtere eventuelle uforutsette behov i 
forbindelse med overføringen. Innen bygg/eiendom foreslås det å prioritere 3,3 mill. kroner for å 
løse de mest driftskritiske behovene som ventilasjon, avløp og 2 heiser.  
 
Samlet foreslås det å prioritere 11,6 mill. kroner knyttet til behov ved Kongsvinger slik det er 
oppsummert i tabellen under.   
 

 
 
I tillegg vil Kongsvinger som en konsekvens av overføringsprosjektet få skiftet ut alle PC’er og 
multifunksjonsprintere for å tilpasse seg til Ahus sin infrastruktur. Videre vil oppgraderinger og 
utskifting av fellessystemer (eks elektronisk handlingsplan, pilot selvinnsjekk og 
saksbehandlingssystem) kunne tas i bruk av alle lokasjoner. 
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Saken har vært forelagt Dato Merknad 
Investeringsutvalget Flere møter høsten 2018 Avsluttende møte om 

prioriteringer av investeringer 
2019 i utvalget 18.9 

Økonomidirektør 08.10.18 Godkjent 
Sykehusledelsen 16.10.18 Vedtakssak 
HTV/HVO  Medlem i utvalget 
Drøftet med tillitsvalgte  Medlem i utvalget 
AMU   
 

 

Side 16 av 16 / Akershus universitetssykehus    
 

 


	Sak 78-18 Forslag til prioritering av investeringer 2019
	Sak 78-18 Vedlegg Forslag til prioritering av investeringer for 2019
	1.  Bakgrunn for saken
	2. Prosess og involvering
	3. Investeringer og finansiering i økonomisk langtidsplan 2019-22(38)
	3.1. Kreftsenter
	3.2. Senter for sykehusbasert psykisk helsevern
	3.3. Samlokalisering av lokalbaserte tilbud innen psykisk helsevern i Follo
	3.4. Reanskaffelser av eksisterende bygg/anlegg og utstyr
	4. Finansieringsramme og innmeldte investeringsbehov 2019
	4.1. Finansiering av investeringer 2019
	4.2. Kort om innmeldte investeringsbehov innen BYGG og EIENDOM
	Utskiftninger
	Prosjekter - Utviklingsplanen

	4.3. Kort om innmeldte investeringsbehov innen MTU
	4.4. Kort om innmeldte investeringsbehov innen IKT
	5. Forslag til prioriteringer 2019
	5.1. Prioriteringer for å understøtte utviklingsplanen 2019
	Anskaffelse av PET/CT
	SHL har prioritert 26,5 mill. kroner til bygningsmessige investeringer knyttet til PET/CT. Det er utredet forskjellige løsninger, men endelig løsning for type bygg og plassering er ikke besluttet.
	Etablering av Trombektomi
	Utvidelse av Dialyse
	Etablering av intermediærsenger Kirurgi
	Arealtiltak iht forslag til rokadeplan i regi av DFM
	Etablering av familievennlig nyfødtavdeling i BUK

	5.2. Forslag til prioriteringer 2019 innen Bygg/Eiendom
	5.3. Forslag til prioriteringer 2019 innen MTU
	Anestesiapparater
	Automatisert screening (patologi)
	Blodtypeanalysator
	C-bue
	EMG
	Endoskopipott
	Integrasjon mellom Metavision og respiratorer/anestesiapparater
	Narkosegassmåler
	Videolaparaskop.
	Operasjonsbord for ryggkirurgi
	Overvåkningsmonitorer
	Oppfølging av avtalen med Phillips (bildediagnostikk)
	Prosjektering av ny analysehall
	Respiratorer
	Utskiftning av sag og drill til ortopedi
	Smertepumper
	Fødselsovervåkningsutstyr(Stanapparat)
	Takhengte monitorer
	Ultralydapparater
	Undersøkelsesstol/benk urologi
	Blodgassapparat på BUK
	ØNH stoler
	CT maskin Ski
	Blodkomponentframstillingsapparat
	Dialysemaskiner
	Arbeids EKG
	Reservepott til MTU Kongsvinger
	Undersøkelsesbenk til ortopol

	5.4. Forslag til prioriteringer 2019 innen IKT
	Brukerstyrt poliklinikk
	Imatis tavler
	Overfallsalarm akuttavdeling PHV, utskifting
	Pasienttilbud TV på arm
	Saksbehandlingsløsning
	Selvinnsjekk
	Utskifting av servere ved sikkerhetsanlegget
	Utskifting av elektronisk handlingsplan
	Følgekostnader til Wifi- utskifting

	5.5. Generell pott til Break-down 2019
	5.6. Oppsummering av foreslåtte prioriteringer 2019
	Oppsummering av foreslåtte prioriteringer til Kongsvinger



