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Styrets plandokument er del III av Årlig melding 2019 til Helse Sør-Øst RHF. Fristen for 
innsending er 1. mars 2020. For å gi mulighet til å innarbeide styrets innspill før den endelige 
styrebehandlingen, legges utkast til plandokumentet frem for styret. 

Styrets plandokument er en fireårig strategi som skal følge opp de langsiktige målene i 
utviklingsplanen frem mot 2035. Arbeidet med prioritering av tiltak inngår i et årshjul for 
strategisk og økonomisk planlegging. 

Tiltakene utformes og prioriteres i forbindelse med budsjettarbeidet, og skal legge føringer 
for neste periode av økonomisk langtidsplan. Gjennom dette oppnår helseforetaket å ha ett 
felles planverk som samordner foretaksovergripende strategiprosesser og divisjonenes 
delplaner. 
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DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 

5. UTVIKLINGSTRENDER OG RAMMEBETINGELSER 
Å skape pasientens helsetjeneste krever innsats på mange områder for å møte vekst i aktivitet 
og forventninger om tilgang til et godt og tidsriktig helsetilbud. Det ventes stor aktivitetsvekst 
innen fagområder som kreft, hjerte- og karsykdom, nyresvikt og psykisk helsevern. For å sikre 
gode og sammenhengende forløp, vil det være nødvendig å etablere spesialiserte tilbud på noen 
områder der pasientene i dag må sendes til andre sykehus. 
 
Stadig flere overlever alvorlig sykdom, samtidig som flere får langvarige helseproblemer. Mange 
lever derfor lengere, og flere lever lenge med sykdom og nedsatt funksjonsnivå. En naturlig 
konsekvens av denne utviklingen er et økt behov for helse- og omsorgstjenester, noe som 
utfordrer kapasiteten på sykehusene.  
 
Det er behov for å se nærmere på hvordan spesialisthelsetjenesten kan jobbe på nye måter med 
bruk av teknologiske verktøy, slik at flere pasienter kan få et godt og tilrettelagt tilbud i eller nær 
hjemmet på en trygg måte. Videre bør det legges vekt på å gi pasienter med stort forbruk av 
helsetjenester et mer helhetlig tilbud. Dette krever et tverrgående samarbeid mellom sykehus, 
kommune og fastlege, der pasientens behov og ønsker står i sentrum.  
 
Opptaksområdets størrelse gjør Akershus universitetssykehus til landets største akuttsykehus. 
Til tross for kontinuerlig utvikling for å sikre god oppfølging og flyt gjennom mottakene, 
oppleves driftssituasjonen ofte krevende, med flere pasienter enn det er sengekapasitet til. En 
sentral målsetning er derfor å kunne gi god behandling uten unødig ventetid for pasientene. 
 
Godt planlagte sykehusopphold gir gode pasientforløp. Det er et økende behov for samarbeid på 
tvers av fag og spesialiteter, slik at pasientene får mest mulig helhetlig oppfølging. Dette er 
positivt både for pasient og fagmiljø. For å sikre kvalitet, effektivitet og trygghet i tjenesten er 
det også nødvendig å sørge for riktig kompetansesammensetning og å tilrettelegge for 
samarbeid i et helsefremmende miljø. 
 

5.1 Kapasitet 
SSBs befolkningsframskrivinger (MMMM) med årlige gjennomsnitt, viser at befolkningen i 
Akershus sykehusområde (inkl. Kongsvingerregionen) vil vokse med ca. 20.000 innbyggere fra 
2020 til 2023, tilsvarende 3,5 %. Befolkningen i det «gamle» opptaksområdet (kommunene på 
Romerike, Follo uten Vestby samt Oslo-bydeler) er forventet å vokse med 3,7 %, mens 
befolkningen i Kongsvingerregionen er forventet å vokse med 1,6 %. I et lengre perspektiv (20 
år) viser framskrivningene at befolkningen vil være i underkant av 700.000 innbyggere i 2039 
med dagens opptaksområde.  
 
I forbindelse med planlegging av nye sykehusbygg for Oslo universitetssykehus HF er 
forutsetningene og scenariene for kapasitet i Helse Sør-Øst oppdatert. For Akershus 
universitetssykehus sin del gjelder dette i særlig grad: 



• For psykisk helsevern og rusbehandling er det lagt til grunn en overføring av alle 3 
bydeler i Oslo i til Oslo universitetssykehus i 2031 (Alna, Stovner og Grorud) 

• Innen somatikk er overføring av Alna bydel til Oslo universitetssykehus lagt inn i 
byggeplaner for Aker trinn 1 (2031) og overføring av Grorud og Stovner bydel lagt inn i 
Aker trinn 2 (2035) 

• Det planlegges med en avslutning av avlastningsavtalen med Diakonhjemmet for 
øyeblikkelig hjelp-pasienter fra Grorud og Stovner (2031). 

 
Gitt disse endringene i opptaksområdet til Akershus universitetssykehus, vil befolkningen i 2039 
være om lag på dagens nivå, dog med en forventet endring i alderssammensetningen. Likevel vil 
det være en lang mellomperiode hvor Akershus universitetssykehus skal betjene et økende 
befolkningsvolum med tilhørende behov for kapasitet. Dette vil kreve en økt kapasitet på både 
senger, poliklinikk og operasjon.  
 
Figur 5-1 Forventet befolkningsvekst i Akershus sykehusområde 2018-39 

 
 

Somatikk 
Fremskrevet behov for somatisk sengekapasitet tilsier at det må etableres mellom 150 og 200 
nye senger. Den mest utfordrende perioden vil være frem mot utfasing av Oslo-bydelene. 
Fremskrivningene tar høyde for en rekke ulike tiltak for å redusere behovet for senger. Det er en 
betydelig risiko forbundet med denne forutsetningen. Konvertering til poliklinisk aktivitet og 
dagbehandling alene ikke vil være tilstrekkelig for å dekke den ventede aktivitetsveksten. Det vil 
derfor kreves en stor innsats fra foretakets side når det gjelder å utvikle nye måter å jobbe på 
innen pasientbehandling. Hvis slike tiltak ikke får forventet effekt vil behovet for senger være 
betydelig høyere enn det fremskrevne nivået; anslagsvis 350 flere senger i 2040 sammenlignet 
med dagens kapasitet. Det understrekes at det er usikkerhet med fremskrivningene, både med 
hensyn til underliggende befolkningsvekst og behovet for helsetjenester. 
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Figur 5-2 Oppdaterte fremskrivninger for sengebehov 

 
 
Et viktig tiltak for å redusere behovet for senger vil være å konvertere til dagbehandling og 
poliklinikk. Frem mot 2040 vil det derfor bli behov for flere rom til poliklinikk og dagbehandling 
enn det befolkningsveksten skulle tilsi. I tillegg legges det til grunn at en betydelig andel av de 
fremskrevne polikliniske konsultasjonene kan gjennomføres uten at pasienten må reise til 
sykehuset, gjennom bruk av teknologi til bruker- og behovsstyring, elektronisk oppfølging, 
videokonsultasjoner og hjemmebehandling. 
 
Figur 5-3 Oppdaterte fremskrivninger for poliklinikk og dagbehandling 

 
 
Tilsvarende er det fremskrevet et behov for omtrent syv nye operasjonsstuer. 
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Psykisk helsevern og TSB 
Akershus universitetssykehus har siden utvidelsen av sykehusområdet i 2011 vært avhengig av 
å kjøpe kapasitet innen psykosebehandling og sikkerhetspsykiatri fra Oslo universitetssykehus. I 
perioden 1.1.2011 til 1.7.2015 omfattet kjøpet 10 sikkerhetsplasser og 18 psykosebehandlings-
plasser. Etter omstilling ved akuttpsykiatrisk avdeling ble kjøpet redusert med 10 døgnplasser 
(korttids psykosebehandling), og kjøpet har deretter omfattet 18 døgnplasser.  
 
Kapasitetsutfordringen ble ytterligere forsterket ved utvidelsen av sykehusområdet 1.2.2019 
med kommuner innen Kongsvinger sykehus lokalsykehusområde. Det er inngått avtale med 
Sykehuset Innlandet om kjøp av kapasitet innen psykosebehandling med syv døgnplasser og 
liggedøgn innen alderspsykiatri tilsvarende to døgnplasser, i påvente av nytt bygg som etter 
planen skal samle sykehusbaserte funksjoner.  
 

5.2. Økonomiske rammeforutsetninger 
Økonomiske fremskrivninger foretatt våren 2019 i forbindelse med rullering av økonomisk 
langtidsplan la til grunn en gradvis økning av økonomisk resultat gjennom en årlig omstilling og 
forbedring. Dette skal dekke det årlige reanskaffelsesbehovet, planer for utvikling av 
behandlingstilbudet (nytt utstyr) samt oppsparing av egenkapital til fremtidige bygningsmessige 
utvidelser. Det er derfor lagt en profil på overskuddsmålet med trinnvis økning fra 125 mill. 
kroner i 2019 til 225 mill. kroner i 2023, og 250 mill. kroner fra 2024. I perioden 2029 til 2035 
vil overføringen av Oslo-bydelene til Oslo universitetssykehus skape et omstillingsbehov på 
grunn av kraftig reduksjon i basisinntekter, noe som vil gjøre det krevende å opprettholde et 
resultat på over 200 mill. kr per år. 
 
Figur 5-4 Resultatutvikling fremskrevet for økonomisk langtidsplan 2020-23  

 

 

Det vises for øvrig til oversiktene gitt i økonomisk langtidsplan 2020-23 og budsjett for 2020.  

  

125 

150 

175 

200 

225 

250 250 250 250 250 

125 

150 

175 

200 

225 

100 

150 

175 

200 

225 

250 

1,2 %

1,4 %

1,6 %

1,9 %

2,1 %

2,3 % 2,2 % 2,2 % 2,2 % 2,2 %

1,1 %

1,4 %

1,6 %

1,8 %

2,0 %

0,9 %

1,4 %

1,6 %

1,8 %

2,1 %

2,3 %

0,0 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,0 %

2,5 %

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
 0

 50

 100

 150

 200

 250

 300

Resultatmål og resultatgrader i perioden
Resultatmål Resultatgrad i % av inntekter

4 
 



5.3. Personell og kompetanse 
Med høyest forventet befolkningsvekst innenfor Helse Sør-Øst kan Akershus 
universitetssykehus også forvente den sterkeste relative veksten i bemanningsbehov 
sammenlignet med andre sykehusområder i regionen. Foretaket konkurrerer om de samme 
medarbeiderne som sykehusene i Oslo-området. Det er krevende å beholde kompetansen på 
sengeområdene og i spesialavdelingene, og det er regional og nasjonal mangel på 
spesialsykepleiere. Foretaket har også utfordring med å rekruttere enkelte legespesialiteter, 
blant annet psykiatere, samt spesialsykepleiere og legespesialister til Kongsvinger sykehus.  
 
Implementering av ny spesialistutdanning for leger (LIS) er en kvalitets- og ansvarsreform, hvor 
hovedansvaret for utdanningen av leger i spesialisering er lagt til helseforetakene. Ny LIS-
utdanning stiller blant annet krav til oppfølging av læringsmål og læringsaktiviteter, systematisk 
veiledning og supervisjon, forutsigbare planer for spesialiseringsperioder (rotasjon), samt 
overordnede og lokale eller individuelle utdanningsplaner.  
 
Utvikling av medisinsk behandling, metodikk, teknologi og nye måter å jobbe på vil kreve en 
annen kompetansesammensetning i fremtiden enn det foretaket har i dag. Det er nødvendig med 
langsiktig planlegging, både når det gjelder å utvikle, utdanne, beholde og rekruttere eget 
personell.  
 
Ahus lederskole har et bredt tilbud til både nye og mer erfarne ledere, og ledergrupper. 
Introduksjonsprogrammet for nye ledere er under utvikling og skal fra neste år ivareta 
all basisopplæring for nye ledere, inkludert HMS og gi en god oppstart for ledere. Foretaket 
innfører «lederreisen» der ledere underveis i sin lederkarriere skal tilbys påfyll i lederrollen 
gjennom ulike programmer, mentoring, ledernettverk og workshops/målrettede 
opplæringsmoduler. Det jobbes også med å få på plass digital støtte i opplæring og utvikling av 
ledere. Utvikling av ledere skal være forankret i sykehusets behov og foretakets utviklingsplan.  

 

5.4. Bygningskapital, status og utfordringer 

Tilstand for arealer 
I 2018 var tilstanden for eide lokaler på et overordnet aggregert nivå 1,5. Nitti prosent av 
bygningsmassen hadde en tilstandsgrad svakere enn 1.2; typisk 1. 5. Hovedbygget på 
Nordbyhagen har en gjennomsnittlig tilstandsgrad på 1,3. Bygget ble planlagt for høy utnyttelse 
og stor grad av fleksibilitet. Dette gir gode forutsetninger for effektiv drift i den somatiske 
virksomheten.  

De eldre bygningene på Nordbyhagen har varierende tilstandsgrad. Et mellombygg som i dag 
huser avdeling for illegale rusmidler har fått påvist soppskader i bærestrukturen. Videre holder 
avdeling for voksenhabilitering til i lokaler med svært lav tilstandsgrad, Det bør planlegges tiltak 
for disse byggene. 

Akershus universitetssykehus har aktivitet og kontorer i flere midlertidig godkjente brakkebygg 
på Nordbyhagen. Disse byggene medfører en rekke arbeidsmiljøutfordringer og de krever 
vesentlige vedlikeholdskostnader.  
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Lokalbaserte aktiviteter innen psykisk helsevern, barne- og ungdomspsykiatri og rusbehandling 
foregår dels i eide, dels i leide lokaler på Nedre og Øvre Romerike og i Follo. I Oslo er det kun leid 
areal. Noen av de leide lokalene ligger i tilknytning til eid areal, mens andre drives som separate 
enheter. Tilstandsgraden for eide bygg på utelokalitetene har en spredning på 1,0-1,7. Det er 
varierende grad av elastisitet, og noen aktiviteter kunne ha vært drevet effektivt på mindre areal 
hvis utformingen hadde vært med optimal.  

Etablering av strålebehandling 
For å møte det voksende behovet for strålekapasitet i regionen har Helse Sør-Øst besluttet at det 
skal opprettes nye stråleenheter ved områdesykehus. Etablering av stråletilbud ved Akershus 
universitetssykehus vil bidra til helhetlige pasientforløp og samtidig styrke fagmiljøene innen 
kreftområdet. Etablering av stråleenhet krever nybygg på grunn av strenge krav til skjerming av 
høyvolt strålemaskiner. Det finnes ferdigregulert tomteareal på Nordbyhagen som vil være 
egnet for dette formålet.  

Det planlegges med tre etasjer for somatikk oppå strålebygget. Dette vil kunne bidra til å løse 
kapasitetsutfordringene frem til hovedstadssykehusene står ferdig tidlig på 2030-tallet. 

Det planlegges for gjennomføring av prosjektinnramming i løpet av første kvartal 2020, og 
oppstart av konseptfase sommeren 2020. Konseptfasen vil gå inn i 2021.  Oppstart av 
byggeperioden er anslått til 2024.  

Bygg for psykisk helsevern 
For å sikre tilstrekkelig kapasitet, god drift og tilfredsstillende sikkerhet for sykehusbasert 
psykisk helsevern prosjekteres det for nytt psykiatribygg. Senter for sykehusbasert psykisk 
helsevern skal romme sykehusbaserte funksjoner som i dag er lokalisert dels på Nordbyhagen, 
dels utenfor sykehusområdet. 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 psykiatriens leide arealer på Skytta. Tilsvarende er det planlagt for samling av 
sykehusbasert tilbud innen psykisk helsevern for barn og unge på Nordbyhagen.    

Helse Sør-Øst og Akershus universitetssykehus har siden våren 2019 arbeidet med konseptfase 
for prosjektet som med grunnlag i framskrivninger jobber med konsept for både 42 og 60 
senger. Det er planlagt styrebehandling av Konseptfasen i Helse Sør-Øst mot sommeren 2020. 
Estimert byggestart er i 2023.  

På sikt kan det være aktuelt å samle tilbudet til barn og unge på Nordbyhagen gjennom utvidelse 
av arealene i dagens ungdomspsykiatriske klinikk. Dette tatt inn som del av byggeprosjektet.  

Behov for økt kapasitet i dagens areal 
Det fremskrevne behovet for somatisk kapasitet frem mot 2040 er betydelig, både når det 
gjelder behov for nye senger, rom til poliklinikk og dagbehandling, operasjon og diagnostikk. 
Nytt bygg for somatikk/kreft vil tentativt stå ferdig i 2026. Med 80-90 senger vil dette bygget 
kunne løse omtrent halvparten av utfordringen frem mot 2031, da Alna tentativt skal overføres 
til Oslo universitetssykehus. Det resterende kapasitetsbehovet må dekkes i perioden frem til 
nybygg står ferdig.  
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For å sikre tilstrekkelig areal til alle foretakets funksjoner, er det behov for å utarbeide en samlet 
plan for arealutnyttelse og -utvidelse for hele virksomheten og på alle behandlingssteder, som 
kan ligge til grunn for utarbeidelse av ny områdeplan for bygg og eiendom.  

Hensiktsmessige kontorlokaler 
En del aktiviteter drives fortsatt i midlertidige brakkebygg på sykehusområdet. Det dreier seg 
først og fremst om kontorareal som det ikke er funnet plass til i permanente bygg. Driften er 
basert på en dispensasjon fra Lørenskog kommune som nå er utløpt. Det er derfor stort behov 
for å flytte kontorene. For å kunne ta i bruk større deler av Nye nord til klinisk drift vil det også 
være behov for å flytte et betydelig antall administrative kontorarbeidsplasser fra dette bygget. 

Det er igangsatt en prosess med sikte på å leie egnet areal i nybygg med nødvendig fysisk nærhet 
til sykehuset på Nordbyhagen. Planleggingen vil gjennomføres i henhold til veiledning for 
nybygg, med noen justeringer. 

Med nye lokaler vil man kunne planlegge for hensiktsmessige kontorløsninger med tilstrekkelig 
antall plasser. Samtidig er det på kort sikt nødvendig å frigjøre arealer til pasientbehandling ved 
omdisponering av rom i faste bygg.  

Det økte kapasitetsbehovet frem mot 2031 kan bety at foretaket i en midlertidig fase på ny må 
søke kommunen om dispensasjon for oppsetting av modulbygg frem til permanente løsninger er 
på plass. Tomten der “Konsulatet” er plassert er aktuell for nytt strålebygg, og ny løsning for 
kontorarealer må være på plass før eventuell byggestart. 

Samlokalisering av lokalbaserte tilbud innen psykisk helsevern 
Det lokalbaserte tilbudet innen psykisk helsevern og rus i Follo er spredt på fire lokaliteter i Ski, 
hvorav tre er i leide arealer. Oppføring av et nytt bygg kan muliggjøre samlokalisering av 
tilbudene og gi rom for både poliklinikk og døgnbehandling. 

Områdeplan for Nordbyhagen 
Lørenskog kommunes kommuneplan (2015-2026) har som målsetting at det skal etableres en 
helhetlig plan for området Nordbyhagen før videre detaljplanlegging av byggetomter. For å sikre 
fremtidige utbyggingsmuligheter deltar Akershus universitetssykehus i et arbeid for 
områdeplanlegging av Nordbyhagen. Øvrige deltakere i planarbeidet er Stiftelsen Ahus 
Boligselskap og Sykehuspersonalets velferdslag. En helhetlig plan danner grunnlag for 
detaljregulering av et fremtidig nytt kontor- og forretningsbygg (Kiwi) som Sykehuspersonalets 
velferdslag planlegger oppført. 

Investeringer i medisinsk-teknisk utstyr (MTU) 
Regionalt kompetansesenter for samordning av MTU-investeringer i Helse Sør-Øst har, basert på 
dagens MTU-park ved Akershus universitetssykehus, foretatt simuleringer av aldersutviklingen 
gitt ulike investeringsnivåer frem til 2036. Simuleringene viser at ved et årlig investeringsnivå 
på om lag 50 mill. kr årlig vil verdivektet snittalder øke fra 7,2 år i 2019 til 17 år i 2036. Økes 
investeringsnivået til 120 mill. kr årlig, vil snittalderen bare øke noe i perioden (8,3 år i 2036). 
Med en ytterligere økning til 150 mill. kr per år, vil snittalderen gradvis falle i perioden til 4,4 år i 
2036.  
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I økonomisk langtidsplan har Akershus universitetssykehus innarbeidet en ambisjon om gradvis 
å øke investeringsnivået i perioden i takt med økt overskudd. Det innebærer blant annet at 
investeringsnivået på MTU øker gradvis opp til 150 mill. kr fra 2025.  

Gitt dette bildet vil helseforetaket oppnå fordeler som betraktelig vil styrke muligheten til å tilby 
teknologisk moderne pasientbehandling gjennom; få eller ingen driftsavbrudd, lave vedlikehold 
og reparasjonskostnader, teknologisk og teknisk oppdatert park og muliggjøre strategiske 
flåteutskiftninger på gunstige tidspunkt av store utstyrsgrupper. 

I et kortere perspektiv vil utstyrsmessige satsningsområder være innenfor utviklingsplanens 
tematiske satsningsområder (kreftdiagnostikk og behandling, psykisk helsevern og 
rusbehandling, den eldre pasient og den kritisk syke pasienten), i tillegg til reanskaffelser for å 
opprettholde sikker og stabil drift.  
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6. STRATEGIER OG PLANER FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF 
 
Helseforetakets utviklingsplan for perioden frem mot 2035 trekker opp hovedmål for 
utviklingen av virksomheten og bygningsmassen. De langsiktige målene følges opp med tiltak i 
en fireårig strategi som rulleres årlig. Arbeidet med operasjonalisering av utviklingsplanen skal 
gi retning til utviklingen de nærmeste årene, og sikre at prioriterte delmål og tiltak har 
finansiering innenfor det planlagte økonomiske handlingsrommet. Det felles planverket skal 
samordne overordnende strategiprosesser med divisjonenes delplaner.  

Oppfølging av utviklingsplanen gjøres i tråd med målformuleringene fra Helse- og 
omsorgsdepartementet og Helse Sør-Øst og føringer gjennom blant annet det årlige oppdrags- 
og bestillingsdokumentet. Endelige prioriteringer innarbeides i foretakets økonomiske 
langtidsplan som styrebehandles og rapporteres til Helse Sør-Øst i april. 

Prioritering av tiltak for neste periode vil inngå i et årshjul for strategisk og økonomisk 
planlegging. Oppfølging av målene i utviklingsplanen vil inngå i klinikkenes og divisjonenes 
utarbeidelse av årlige mål og budsjetter. Plan for rullering av strategiplaner for å konkretisere 
årlige delmål er skissert i figuren under. Årshjulet har til hensikt å bidra til et systematisk arbeid 
for å nå de langsiktige målene i utviklingsplanen. 

 
Figur 6-1 Årshjul for strategisk og økonomisk planlegging 
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6.1. Tematiske satsingsområder og strategiske hovedmål  
I utviklingsplanen har Akershus universitetssykehus fire tematiske satsingsområder og seks 
strategiske hovedmål. Den tematiske satsingen vil inngå i oppfølgingen av de strategiske 
hovedmålene.  

Tematiske satsingsområder 
• Kreftdiagnostikk og behandling 
• Psykisk helsevern og rusbehandling 
• Den eldre pasient 
• Akutt og kritisk syke pasienter 

Valg av faglige satsingsområder peker ut retningen for den videre utviklingen av sykehuset. 
Behandlingstilbud og funksjoner skal samles rundt pasienten gjennom godt samarbeid på tvers.  

Strategiske hovedmål: 
 

 
 

 
 

Styrke pasienten 

Skape gode og trygge 
pasientforløp 

Styrke spesialisert 
pasientbehandling 

Prioritere tilbudet innen 
psykisk helse og 
rusbehandling 

Sikre tilstrekkelig 
personell med rett 

kompetanse 

Forbedre 
pasientbehandlingen 
gjennom forskning og 

innovasjon 

Sikre økonomisk bærekraft 

Pasientens 
helsetjeneste 
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6.2. Prioriterte tiltak i 2020 

Fullføring av igangsatte satsinger 
Det er fra 2017 igangsatt en rekke store satsinger der det er bundet opp drifts- eller 
investeringsmidler for 2020. Dette gjelder blant annet: 

• Etablering av nevrotrombektomi, på dagtid fra sep. 2019 og døgndrift fra sep. 2020 
• Utvidelse av PCI-behandling til døgndrift, tentativt fra sep. 2020 
• Etablering av 4 kirurgiske intermediærsenger og respiratorkompetanse medisinsk overvåkning 
• Investering knyttet til utskifting og utvidelse av analysehall-laboratoriet (ferdig 2021) 
• Anskaffelse av PET/CT med forventet ibruktakelse fra april 2020 

 

Nye prioriteringer i 2020  
Følgende nye tiltak prioriteres i 2020:  

• Etablering av en avklaringsenhet i akutt 24, vaktlag overleger i akuttmottaket samt helårsdrift i 
A24B 

• Endring av oppgavefordeling mellom Nordbyhagen og Kongsvinger for å utnytte kompetanse 
og kapasitet. Gjennomføre omorganisering av virksomheten på Kongsvinger   

• Prioritering av økt poliklinisk aktivitet i psykisk helsevern og TSB 
• Ombygging av barneovervåkning i 2020 som forberedelse til trinn 2 i prosjektet 
• Sentralisering av poliklinisk akuttfunksjon IR, ARA 
• Ombygging til sammedagsmottak for ortopediske pasienter  
• Finansiering av ny LIS-ordning 
• Økt antall utdanningsstillinger for spesialsykepleiere 

 

Piloter og prosjekter med midlertidig finansiering  
For 2020 prioriteres prosjektmidler til følgende:  

• Prosjekt «Hjemmebasert sykehusbehandling» 
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6.3. Prioriterte utviklingsområder 2020-2024 
Det pågår til enhver tid mange større og mindre utviklingsprosjekter i foretaket. Disse er særlig 
knyttet til etablering av nye spesialiserte tilbud, samt kontinuerlig forbedring av driften på tvers 
og i den enkelte avdeling. Dette arbeidet vil fortsette også i årene fremover, som del av 
kvalitetsarbeidet og en samfunnsforventning om at foretaket følger den medisinske utviklingen. 
 
For å realisere målene i utviklingsplanen frem mot 2035 vil foretaket i kommende planperiode 
legge vekt på følgende prosjekter under de enkelte hovedmålene: 
 

6.3.1 Styrke pasienten 
Utviklingen av Akershus universitetssykehus skal ta utgangspunkt i pasientens behov og 
interesser. Pasientene skal få god og tilpasset informasjon, slik at de kan delta aktivt i eget 
behandlingsforløp. Videre skal pasienter og pårørende få hjelp til å mestre en hverdag med 
sykdom. Det er en uttalt målsetning i den regionale utviklingsplanen at bruk av teknologi og nye 
digitale løsninger skal stå sentralt for å sikre tilstrekkelig kapasitet i spesialisthelsetjenesten. 

Nye arbeidsformer ved hjelp av teknologi 
En del pasienter med behov for spesialisthelsetjenester kan følges opp i hjemmet på en 
forsvarlig måte. Moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi muliggjør et nytt tilbud 
der pasienter og sykehus kan utveksle informasjon, for eksempel gjennom medisinsk-teknisk 
utstyr, skjemaløsninger, bilder og videosamtaler. 
 
Det er etablert et prosjekt som skal tilrettelegge for og pilotere følgende tilbud: 

• Polikliniske konsultasjoner ved hjelp av videokommunikasjon 
• Oppfølging av registreringer som sendes fra måleinstrumenter eller selvrapportering i 

elektroniske skjemaløsninger 
• Bruk av avansert medisinsk-teknisk utstyr i pasientens hjem 
• Pasienter som er definert som innlagt på sykehus, men behandles i hjemmet 
• Elektroniske brukerundersøkelser til bruk i avdelingenes kvalitetsarbeid  

 
Prosjektet skal i særlig grad sørge for et strukturert arbeid bistå klinikken med å avklare og løse 
opplevde hindringer ved gjennomføring, herunder finansiering, personvern og informasjons-
sikkerhet, teknologivalg og implementering av valgte løsninger i samarbeid med 
Sykehuspartner.  

Samarbeid om de som trenger det mest 
Den regionale utviklingsplanen peker særlig på behovet for å samarbeide på tvers av 
omsorgsnivåene om pasienter som er storforbrukere av helsetjenester. Det kan dreie seg om 
kronisk syke med stort behov for oppfølging, pasienter med sammensatte lidelser innen psykisk 
helsevern og somatikk, eller sårbare pasienter som opplever mange sykdomstilfeller i løpet av 
kort tid. Det planlegges et pilotprosjekt knyttet til integrerte helsetjenester for sårbare eldre 
pasienter i samarbeid med kommuner i opptaksområdet. Det langsiktige målet for arbeidet er å 
kunne fange opp pasienter med stort behov for helsetjenester på et tidlig stadium, slik at de kan 
få en mer tilpasset oppfølging over tid. 
 
Pilotprosjektet omfatter et uttrekk av eldre pasienter med mange sykehusinnleggelser, der 
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målsetningen er å gi hver enkelt en tettere oppfølging slik at man kan forebygge øyeblikkelig 
hjelp-innleggelser i størst mulig grad. Pasientens ønsker og behov skal være førende for 
arbeidet. Det er etablert en metodikk for temaet «hva er viktig for deg?», som planlegges 
benyttet i prosjektet. I samarbeid kommune, fastlege og pasient vil det utarbeides en 
forpliktende plan for videre oppfølging, håndtering av forverring mv. Utviklingen evalueres med 
jevne mellomrom ved hjelp av pasientens egen vurdering og noen medisinske målepunkter.  
 

6.3.2 Skape gode og trygge pasientforløp 
Behandlingstilbudet skal utvikles og tilpasses endringer i sykelighet, demografi og medisinsk og 
helsefaglig innovasjon. Behandlingen skal oppleves sammenhengende og tilpasset den enkelte 
pasients behov. Videre skal foretaket bidra til å skape gode samhandlingsarenaer og sikre god 
kommunikasjon med andre deler av helse- og omsorgstjenesten.  

Kapasitetsarbeidet 
Akershus universitetssykehus har gjennom flere år arbeidet systematisk med å sikre et 
planmessig arbeid med kapasitetsmessige tiltak, samt en trinnvis plan for håndtering av 
forventet aktivitetsvekst de nærmeste årene. Tiltak som har stor tverrfaglig betydning for 
sykehusets drift prioriteres. 
 
Effekten av å jobbe sammen om oppgaver som berører flere divisjoner og klinikker og det å se 
den somatiske driften mer samlet har vært en særlig viktig faktor for planlegging av driften i 
sommer- og vinterperiodene. For å sikre en enhetlig, mer effektiv, robust og helhetlig tilnærming 
til driftsmessige utfordringer ble det høsten 2019 etablert en fast gruppe bestående av 
representanter fra klinikk, tillitsvalgte, verneombud og stab som planlegger, anbefaler og 
evaluerer kapasitetsmessige tiltak. Gruppen har spesielt fokus på lav- og høyaktivitetsperioder. 

Best mulig utnyttelse av Kongsvinger sykehus 
Etter virksomhetsoverdragelsen av Kongsvinger sykehus vinteren 2019 ble det etablert et 
prosjekt med målsetning om å foreslå løsninger for utnyttelse av Kongsvinger sykehus som 
bidrar til å sikre at befolkningen i hele opptaksområdene får et godt organisert 
spesialisthelsetjenestetilbud, med god kvalitet, rett kompetanse og rett kapasitet. Prosjektet har 
vurdert både endringer i pasientstrømmer og fremtidig organisering av den somatiske 
virksomheten. 
 
I planperioden vil det arbeides videre med å planlegge og gjennomføre tiltak for å tilpasse 
pasienttilbudet og sikre god kapasitetsutnyttelse, samt sørge for gode prosesser knyttet til 
endringer i organisasjonen.  

Strategisk arealplan  
På bakgrunn av fremskrevet kapasitetsbehov er det etablert et prosjekt for å utrede løsninger 
som kan realisere en utvidelse på 90 senger, 80 polikliniske rom og 4 operasjonsstuer frem til 
2025. Kapasitetsøkningen søkes løst ved økt bruk av Kongsvinger sykehus, ompakking i egne 
arealer på Nordbyhagen og mulig ekstern leie av kliniske arealer og kontorarbeidsplasser. Det er 
forventet at foretaket i perioden frem mot 2025 må investere betydelige beløp årlig for å bygge 
om flere administrative etasjer i Nye Nord til klinisk virksomhet. Videre kapasitetsøkning i tråd 
med fremskrevet behov for perioden 2026-2031 er foreslått løst som sengeetasjer oppå nytt 
stråle- og somatikkbygg. 
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Fremtidsrettet helsetjeneste  
For å håndtere veksten i behovet for helsetjenester er det nødvendig å prøve ut nye måter å tilby 
helsetjenester på. Det er etablert et prosjekt for å koordinere dette arbeidet, samt å kvantifisere 
effekten av pågående prosjekter der det utvikles nye former for pasientbehandling, blant annet 
ved bruk av ny teknologi. Videre vil det med utgangspunkt i en analyse av mulighetsrommet og 
erfaringer fra utviklingsarbeid i og utenfor foretaket, igangsettes utprøving av nye tiltak. Dette 
kan for eksempel dreie seg om konvertering fra døgn- til dagbehandling og poliklinikk, 
hjemmesykehus eller andre former for behandling i eller nær pasientens hjem, brukerstyrte 
polikliniske tilbud, integrerte forløp i samarbeid med kommuner og fastlege eller internt 
forbedringsarbeid som styrker kapasitetsutnyttelsen.   

Teknologiplan 
Akershus universitetssykehus har et betydelig behov for et teknologisk løft i årene fremover. 
Flere regionale løsninger skal tas i bruk, og IKT-infrastrukturen skal moderniseres de neste 
årene, samtidig som dagens løsninger skal benyttes og eventuelt videreutvikles. Gjennom å ta i 
bruk ny kunnskap og teknologi skal pasientsikkerheten og kvaliteten i pasientbehandlingen 
styrkes. Teknologi vil også være sentralt i samarbeid om og med pasienten på tvers av 
omsorgsnivåer for å sikre helhetlige pasientforløp.  
 
Teknologi vil være et viktig virkemiddel i arbeidet med å realisere utviklingsplanens 
målsetninger, og det er nødvendig å ta teknologien inn i foretaket på en strukturert og 
planmessig måte. Det planlegges derfor å utarbeide en teknologistrategi som kan sette 
premisser for foretakets videre prioriteringer og utvikling innenfor teknologiområdet. 
 
Utviklingen av teknologiske løsninger skal skje i overensstemmelse med gjeldende regelverk 
innen personvern, og sikre at informasjonssikkerheten er ivaretatt. Strategien skal bidra til å 
sikre et tettere og tidligere samarbeid mellom fagmiljøene innen helse, juss og IKT i utvikling av 
nye systemer, løsninger og tjenester, som er en av målsetningene i foretakets strategi for 
personvern og informasjonssikkerhet. 

 

6.3.3 Styrke spesialisert behandling 

Kreftdiagnostikk og behandling 
Satsingen på kreftdiagnostikk og behandling skal bidra til å sikre at befolkningen i 
opptaksområdet får tilstrekkelig og god tilgang til trygge og faglig forsvarlige tjenester innen 
kreftdiagnostikk og -behandling. Det er utarbeidet en opptrappingsplan med sikte på å utvikle 
mer helhetlige tilbud til kreftpasienter som innebærer bedre og mer presis diagnostikk, et 
bredere behandlingstilbud som omfatter kirurgi, stråleterapi og medikamentell kreftbehandling, 
et godt rehabiliterings- og mestringstilbud, samt styrking av fagkompetanse og forskning. 
Pasientene skal tilbys koordinerte og gode forløp til kreftpasientene, og det skal legges til rette 
for samarbeid i tverrfaglige team. 
 
Tiltak i planperioden 
Planlegging av nybygg 
I planperioden vil det særlig arbeides med å fremskaffe et faglig godt fundert og tilstrekkelig 
sikkert grunnlag for planlegging av nytt bygg som muliggjør etablering av tilbud om 
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strålebehandling, og i tillegg samler sentrale funksjoner innen kreftdiagnostikk og -behandling. 
Arbeidet vil også omfatte en utredning av hvordan kreftområdet best kan organiseres, og 
hvordan foretaket kan tilpasse seg den medisinske utviklingen og tilrettelegge for den enkelte 
pasients behov. Utvikling av persontilpasset medisin vil være en viktig del av dette. Videre skal 
det legges en langsiktig plan for kompetanseoppbygging innen kreftområdet gjennom ansettelse, 
utdanning og opplæring av relevante yrkesgrupper, både for nye og etablerte behandlingstilbud. 
 
Onkologiske senger 
Det planlegges etablering av en onkologisk sengepost innenfor eksisterende arealer, slik at 
kreftpasientene kan få en oppfølging som er mer tilpasset problemstillinger knyttet til sin 
kreftsykdom, som for eksempel bivirkninger av medikamentell kreftbehandling.   
 
Pre- og rehabilitering 
Det er gjennomført en pilot knyttet til prehabilitering som et forberedende tilbud til pasienter 
som skal gjennomgå kreftkirurgi innen gastrokirurgi. Dette planlegges videreført i drift fra 2020. 
Videre vil det arbeides med nye tiltak som etablering av et Vardesenter for likemannsarbeid og 
andre mestringstiltak og senskadepoliklinikk for pasienter som har overlevd kreft. 

Den eldre pasient 
Hensikten med satsingen på den eldre pasient er å bygge opp en høykompetent, tverrfaglig og 
samordnet tjeneste rundt eldre pasienter. Eldre pasienter har ofte kroniske og sammensatte 
lidelser. Det må derfor legges til rette for behandlingsforløp tilpasset den enkelte pasient. En slik 
utvikling krever stor grad av samarbeid mellom behandlingsenhetene internt i foretaket, i tillegg 
til økt samhandling med andre helse- og omsorgstilbud. Videre er det behov for å kunne 
anvende kunnskap og pasientdata til å forutsi sykdomsutvikling, slik at man kan forebygge 
fremfor å behandle der det er mulig. 
 
Tiltak i planperioden 
Ortogeriatri  
Det er gjennomført pilotering av et tverrfaglig tilbud til eldre pasienter med hoftebrudd. 
Ortogeriatriske samarbeidsmodeller innebærer et strukturert samarbeid mellom geriatriske- og 
ortopediske fagmiljø i behandlingen av eldre pasienter med brudd. I pilotprosjektet er det 
etablert en praksis der en geriater går fast visitt til pasienter med hoftebrudd som er 
inneliggende på en ortopedisk sengepost. Det arbeides nå med å implementere den 
ortogeriatriske modellen i ordinær drift. 

Demensvennlig sykehus 
Det pågår et kvalitets- og forskningsprosjekt med mål om å etablere metodikk for tidlig 
identifisering og systematisk oppfølging av pasienter med kognitiv svikt og/eller forvirring ved 
innleggelse. Prosjektet er finansiert av Nasjonalforeningen for folkehelse. 

 «Mitt liv – Mitt ansvar» 
Bruk av teknologi er en av bærebjelkene i fremtidens helse- og omsorgstjeneste. Informasjons- 
og kommunikasjonsteknologi kan bidra til bedre kvalitet og pasientsikkerhet i kommunal helse- 
og omsorgstjeneste. I samarbeid med Ullensaker og Gjerdrum kommune og flere andre aktører 
er det igangsatt et prosjekt der pasient, fastlege, kommune og sykehus skal samarbeide gjennom 
medisinsk avstandsoppfølging. Gjennom tilgang til målinger og dialog med pasient kan fastlegen 
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få et bedre bilde av situasjonen og funksjonsnivået til pasienten. Dette gir mulighet for å fange 
opp endringer i helsetilstand på et tidlig tidspunkt og nødvendige tiltak kan iverksettes, noen 
som kan bidra til å redusere risiko for forverring. Avstandsoppfølgingen kan være et grunnlag 
for bedre samarbeid og koordinering av tiltak med fastlege slik at en kan unngå økt behov for 
helsetjenester. 

Akutt og kritisk syke pasienter 
Som Norges største akuttsykehus skal Akershus universitetssykehus sørge for god flyt i 
akuttmottaket og gi rask og tverrfaglig hjelp når plutselig sykdom eller ulykke rammer. Gjennom 
satsingen på akutt og kritisk syke pasienter skal foretaket også trinnvis øke kapasiteten innen 
overvåking og operasjon for å møte fremtidige pasientbehov. 
 
Tiltak i planperioden 
Akuttmottaket 
Det er avgjørende at foretaket har kapasitet til å håndtere pasienttilstrømmingen og tilby 
helhetlige tjenester av høy kvalitet. En viktig satsing i planperioden vil derfor være en større 
gjennomgang av arbeidsprosessene i akuttmottaket. 
 
Styrket overvåkings- og intensivkapasitet  
Foretakets overvåking- og intensivkapasitet vil bli styrket i planperioden. Dette vil gjøres 
gjennom  

• Etablering av intermediærsenger 
• Drift av likt antall intensivsenger hele uken 
• Styrking av respirator kompetanse Medisinsk overvåking (MO) 
• Større rendyrking av funksjoner og «rett pasient i rett seng» 

 
Barneovervåkning  
Avansert barneovervåkning gir styrket tilbud til akutt syke barn og unge. Det er etablert en 
enhet for barneovervåkning. I planperioden fortsetter arbeidet med å utvide tilbudet. 

Trombektomi 
Som del av en helhetlig behandling ved akutt hjerneinfarkt er det etablert et tilbud om 
nevrologisk trombektomi på dagtid. Det arbeides med å bygge opp kompetanse mot døgndrift. 
 
PCI 
PCI-laboratoriet på Akershus universitetssykehus er i full drift på dagtid. Videre opptrapping til 
døgndrift vil gi et helhetlig tilbud innen akutt koronarsyndrom.   
 
  

16 
 



6.3.4 Psykisk helsevern og rusbehandling 
Innen psykisk helsevern og rusbehandling skal lokalbaserte polikliniske og ambulante tilbud 
være bærebjelken i pasienttilbudet. Sykehusbaserte funksjoner skal samles i et sterkt fagmiljø 
som understøtter det lokalbaserte tilbudet.  
 
Tiltak i planperioden 
Planlegging av nybygg 
Planleggingen av nytt bygg på Nordbyhagen for sykehusbasert psykisk helsevern er i 
konseptfase. Prosjektet tar sikte på å samlokalisere akuttpsykiatri, sikkerhetspsykiatri, 
psykosebehandling og alderspsykiatri. Det legges vekt på at lokalene skal være tidsriktige, 
funksjonelle og sikre gode pasientforløp, legge til rette for samarbeid med somatiske fagmiljøer 
og styrke pasientgrunnlaget for forskning. 

Organisasjonsutvikling 
I forbindelse med konseptfasen for nytt bygg er det etablert et prosjekt for utvikling av 
organisasjonen. Dette skal støtte opp under utvikling av nytt driftskonsept og gevinstrealisering 
ved etablering av senter for psykisk helsevern i nytt bygg på Nordbyhagen.  

Styrke lokalbaserte tilbud 
Det legges opp til en årlig styrking av det lokalbaserte polikliniske behandlingstilbudet innen 
voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Pakkeforløp for psykisk helse og rusbehandling 
Det skal arbeides med å implementere pakkeforløp for psykisk helse og rusbehandling. Målet er 
å gi pasienter eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig 
ventetid. Pasienten skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk. 
 

6.3.5 Sikre tilstrekkelig personell med rett kompetanse 
Akershus universitetssykehus skal rekruttere, utdanne og beholde personell, og samtidig bidra 
til at det utdannes helsearbeidere som fyller samfunnets behov.   
 
Det planlegges et helhetlig arbeid med målsetningen om tilstrekkelig personell med rett 
kompetanse. Det er igangsatt en forfase, der målsetningen er å styrke fakta- og 
kunnskapsgrunnlaget gjennom å bygge videre på utviklingsplanens framskrivinger og forventet 
tilgang på personell, bemanningsutfordringer og hva de særskilte satsningsområder i 
utviklingsplanen vil medføre. Forfasen skal også gi en samlet oversikt over hvordan det arbeides 
med å utdanne, rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere i foretaket per i dag, og hvordan 
dette henger sammen med foretakets styrking av ledelse. Med utgangspunkt i forfasen etableres 
et prosjekt som skal arbeide med tiltak som på kort, mellomlang og lang sikt for å sikre 
tilstrekkelig personell med rett kompetanse frem mot 2035. 
 
En viktig målsetning med prosjektet er å skape en attraktiv arbeidsplass for å rekruttere og 
beholde personell, med særlig vekt på å sikre tilstrekkelig kapasitet innenfor fagspesialiteter i 
medisin og sykepleie der det er mangel på kvalifisert personell i dag. Videre har foretaket som 
mål å etablere seg som en av landets beste utdanningsinstitusjoner for leger i spesialisering, 
blant annet gjennom å tilby godt planlagte utdanningsløp der legene får tett oppfølging av gode 
veiledere og nye læringsverktøy. 
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6.3.6 Forbedre pasientbehandlingen gjennom forskning og innovasjon 
Forskning og innovasjon skal være en integrert del av virksomheten. 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.  
 
Tiltak i planperioden 
Grants 
Grants@ahus.no er et lavterskeltilbud til alle forskere som søker ekstern forskningsfinansiering 
og der Akershus universitetssykehus er vertsinstitusjon (søkerinstitusjon). Tilbudet er opprettet 
som et tiltak for å øke tilslag på eksterne forskningsmidler. Grants-teamet består av forskere og 
forskningsadministrativt personell med bred forskningskompetanse og erfaring med 
utarbeidelse av søknader og søknadsprosesser generelt. Teamet tilbyr støtte til blant annet 
strategisk og faglig utforming av prosjektsøknad, budsjettering, kvalitetssikring av formalkrav 
og brukermedvirkning.  
 
Klinisk forskningspoliklinikk 
Klinisk forskningspoliklinikk er under etablering, og vil plasseres i egne arealer sentralt ved 
glassgaten i hovedbygget på Nordbyhagen. Arealene vil ha en generisk utforming og skal kunne 
benyttes av alle forskningsmiljøer på sykehuset til gjennomføringen av kliniske studier. Klinisk 
forskningspoliklinikk vil kunne bidra til en økning i antallet kliniske studier og gi flere av 
sykehusets pasienter tilgang til ny, utprøvende og potensielt bedre behandling. En dedikert 
koordinator har ansvar for etablering og daglig drift. Forventet ferdigstillelse av lokalene er 
første kvartal 2020.    
 
Persontilpasset medisin 
Persontilpasset medisin er forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging tilpasset 
biologiske forhold hos den enkelte. Ny teknologi gjør det mulig å tilby pasientene mer presis og 
målrettet diagnostikk og behandling, særlig innen onkologi. Implementering av persontilpasset 
medisin i helsetjenesten er et uttalt nasjonalt mål. Seksjon for klinisk molekylærbiologi (EpiGen) 
har systematisk arbeidet for å bygge lokal kompetanse for utvidet 
tumormutasjonspanelsekvensering. Seksjonen har gjennomført pilotprosjekter, udannet eget 
personell, implementert bioinformatisk analyseplattform for mutasjonsanalyse og 
variantprediksjon utviklet av Norsk kreftgenomikk-konsortium. Løsninger for datadeling og 
lagring er blitt bygget og implementert i samarbeid med Universitetet i Oslos tjeneste for sikker 
datalagring, TSD. Teknologien og kompetansen er derfor tilgjengelig internt for bruk av 
persontilpasset medisin i forskningsprosjekter og kliniske studier. Gjenstående begrensninger 
for implementering av et behandlingsløp for persontilpasset medisin ligger på regulatorisk nivå 
samt i tilgrensende infrastruktur, slik som billedteknologiassistert vevsprøvetaking, 
patologiressurser, og dedikerte molekylærbiologer til å koordinere prosjektene og ta del i 
utvikling av molekylære tumortavler. 
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