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Prioriteringer i økonomisk langtidsplan 2018-2021 

Handlingsrom for nye prosjekter etter utløpet av økonomisk langtidsplan 2018-2021 



Fra kontantfinansiering til lån

• Fra Rikshospitalet til nytt østfoldsykehus

Fundamental endring av styringsstruktur på 
flere nivå



Regional lånemodell for større investeringer i bygg og IKT

• Helseforetakene tildeles inntekter 
og likviditet samlet til drift og 
investering

• Modell basert på at det regionale 
helseforetaket låner inn likviditet 
fra helse-foretakene 
(”basisfordring”) og låner ut igjen 
til regionalt prioriterte 
investeringer (større bygg og IKT)

• Lånemodellen forutsetter at 
helseforetak som låner midler har 
tilbakebetalingsevne

– Økonomisk bæreevne for 
investeringsprosjekter
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Prioriteringskriterier for byggeprosjekter  i 
Helse Sør-Øst RHF 

Generelle 
overordnede 

kriterier

• Når investeringsmidler skal fordeles, må det gjennom 
overordnet policy og generelle kriterier kunne prioriteres 
mellom hovedområdene (Bygg, IKT, MTU, etc)

Medisinsk og 
helsefaglige 

kriterier

• «Sørge for»-ansvar dekket
• Tilstrekkelig og riktig areal til å utføre tjenester
• Medisinskfaglig kriterier bidrar til dimensjonering av riktig 

arealbehov (unngå oppbygging av overkapasitet)

Bygningsmessige 
kriterier

• Bygningsmassens tekniske tilstand og tilpasning til dagens 
aktivitet

• Oppgradering av eksisterende bygningsmasse vs nybygg
• Investeringer skal ikke bidra til uønsket utv. i aktivitet

Økonomiske 
kriterier

• Prioritering av prosjekter med størst økonomisk bæreevne
• «Sørge for»-ansvar og krav til gode og likeverdige 

helsetjenester

Styresak Helse Sør-Øst RHF 048-2007



Økonomisk langtidsplan 
Helse Sør-Øst RHF



Styrets vedtak 30. april 2015 – sak 029-2015

SAK NR 029-2015 

BEHANDLING AV UTVIKLINGSPLANER OG BYGGEPROSJEKTER I HELSE SØR-ØST  

 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret slutter seg til de foreslåtte endringer i prosedyrene for planlegging og 

gjennomføring av byggeprosjekter i Helse Sør-Øst. 
 

2. Det innføres formelle drøftingspunkter mellom Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene i 
arbeidet med utviklingsplaner i tråd med redegjørelsen i saksdokumentet. 
 

3. Fullmaktsmatrisen for ansvarsfordeling mellom Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene 
endres slik at Helse Sør-Øst RHF kan overta ansvaret for prosjekter med 
kostnadsramme over 500 mill. kroner fra og med konseptfasen. 

 



Fra sak 029-2015

• «For disse prosjektene (nye Ahus og nytt østfoldsykehus) har Helse Sør-Øst 
RHF tatt over eierskap og byggherreansvar for prosjektet i forprosjekt og 
byggefase, det vil si etter gjennomført konseptfase. I begge prosjektene 
har det etter konseptfasen (i forprosjektet) blitt foretatt omarbeiding av 
prosjektet på grunn av krav om kostnadsreduksjoner.»



Fra sak 029-2015
• «Begrunnelsen for en tidligere inntreden i prosjektet er at Helse Sør-Øst 

RHF får bedre innsyn i prosjektet i en fase hvor de viktigste føringene for 
dimensjonering, utforming og kostnader legges. Det vil også være lettere å 
implementere nasjonale og regionale føringer. Videre vil en kunne få til en 
tettere dialog og samhandling mellom helseforetak og regionalt 
helseforetak, og legge en felles økonomisk forståelse til grunn, både når 
det gjelder gevinstrealisering og økonomisk bæreevne.»

• «En endring av dagens praksis krever at samhandlingene mellom regionalt 
helseforetak og helseforetak må etableres slik at det er helseforetaket som 
er bestiller og mottaker av et prosjekt, og som gjennom ansatte og 
brukermedvirkning beskriver krav til prosjektets innhold, bestemmer 
driftsform og vurderer helsefaglige og økonomiske forutsetninger og 
gevinstrealiseringer gjennom ønsket investering. Helseforetaket har også 
ansvaret for å vurdere prosjektets innvirkning på den totale økonomiske 
bæreevne for foretaket.»



Beslutningspunkter og eierskap

Lånesøknad
HOD



Nye Ahus:
1. versjon av 

forprosjekt  med 
totalinvestering på 
9,7 mrd ble avvist 

ved B4. Etter 
revisjon: 6,9 mrd

Nytt 
østfoldsykehus:

6-700 Mnok over, 
samt nye tiltak på 

120 mnok. B4-
beslutning på +90; 

5,090 mrd

Nytt sykehus i Drammen 
for Vestre Viken: 
Revidert mandat i 

konseptfase: 8,2 mrd. 
Beslutning B3, må 

justere ned 621 Mnok
før forprosjektet

Oslo universitets-
sykehus: 

Helse Sør-Øst RHF 
eier og styrer fra 

oppstart konseptfase



Tydelige rammer og klar styringsstruktur

HSØ

•Styret i Helse Sør-Øst RHF

•Premisser og rammer

Prosjekt-
styret

•Prosjektstyret

•Ansvar for å sikre at prosjektet gjennomføres i henhold 
til HSØ sine rammer og mål

Prosjektet

•Prosjektorganisasjon

•Styre og utføre oppdraget på vegne av prosjektstyret

•Sentralt styringsdokument



Hva er kjenner tegner 
sykehusprosjekter?

• Forvaltning av store verdier - risiko

• Lang varighet, absolutt tidsfrist

• Mange avhengigheter både i løsninger og produksjon 

• Krevende logistikk

• Høy grad av tverrfaglighet – forståelse av sammenhenger

• Mange aktører og stor oppmerksomhet 

• Høy fokus på SHA



Er det motsetning mellom 
god arkitektur og tydelig rammebetingelser ?  



Arkitektur

Vitruvius (til høyre), romersk forfatter, arkitekt og ingeniør, 
presenterer De Architectura til keiser Augustus (Framstilling fra 
1684).

Den tidligste kjente definisjon av arkitekturens oppgaver 
skriver seg fra antikken 

Vitruvius mente at arkitekturen må forene:

• Nytte
(utilitas) – byggverk må være  brukbare og formålstjenlige.

• Holdbarhet 
(firmitas) – byggverk må være stabile, varige og motstandsdyktige 

mot påkjenninger.

• Skjønnhet
(venustas) – byggverk må være  vakre og til gleder for menneskene.



God arkitektur ?



Hva er viktig?

• Arkitekter og rådgivere som forstår prosjektets mål 

• Prosjektteam som løser grensesnitt og sikrer tverrfaglighet 

• Arkitektur som understøtter

– God pasientopplevelse og kvalitet i behandlingen 

– Godt arbeidsmiljø 

– Effektiv drift 

– Endringer og holdbarhet

Ja, det er plass for arkitektur i norske sykehusbygg og vi trenger gode arkitekter !




