
 

 
 

 
Styret i Sykehuset Østfold HF 
 
Observatører fra brukerutvalget: 
Svein Gurvin og Vigdis Yttervik 
 

 
Innkalling og saksdokumenter  
sendes kun elektronisk 

Vår dato: 07.06.2019 
Vår ref.: 19/01067 
  
  
Kopi til: Revisor Jan-Erik Rothe, PwC 

 

 

Møteinnkalling styremøte mandag 17. juni 2019 kl. 09.00 – 18.00 
 
Møtested:  Haldenklinikken, møterom Biblioteket 
 
Tema 
Kl. 12.00 – 13.00: Møte med administrativ og politisk ledelse i Halden og Aremark kommuner 
Kl. 13.00 – 14.30: Befaring Haldenklinikken og ambulansestasjon 

 
 
 
 

 
 
Beslutningssaker 
Sak nr. 34-19 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 20. mai 2019 
Sak nr. 35-19 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold 20. mai 2019 
Sak nr. 36-19 1. tertialrapport Sykehuset Østfold inkl. LGG I 2019 med status oppdrag og bestilling 

(ettersendes) 
Sak nr. 37-19 Månedsrapport Sykehuset Østfold per mai 2019 (ettersendes) 
Sak nr. 38-19 Samlokalisering av distriktsbaserte tjenester innenfor psykisk helsevern og 

rusbehandling og somatikk i Indre Østfold  
Sak nr. 39-19 Kontorarbeidsplasser for administrasjonen 
Sak nr. 40-19 Styrets møteplan 2020 
 
Orienteringssaker 
Sak nr. 41-19 IKT-utfordringer i Sykehuset Østfold og konsekvenser for klinisk arbeid og økonomi 
Sak nr. 42-19 Referater og protokoller til orientering 
Sak nr. 43-19 Årsplan for styret 2019 
Sak nr. 44-19 Driftsorientering fra administrerende direktør 
 
 
 
 
 

Sak 34-37 før lunsj (11.15) 
Sak 38-44 fra kl. 14.45 
NB! Med forbehold om endringer i tidsplanen 

 

Postadresse 
Sykehuset Østfold 
Administrerende direktør 
Postboks 300, 1714 Grålum 

Besøksadresse Sykehuset Østfold Kalnes, Kalnesv. 300,  
1714 Grålum 
Telefon  69 86 00 00 
Org.nr. NO 983 971 768 MVA 
www.sykehuset-ostfold.no 

 

http://www.sykehuset-ostfold.no/
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Dersom du er forhindret fra å møte, vennligst gi beskjed til:  
Trond Birkestrand, trond.birkestrand@so-hf.no (tlf. 901 81 143) eller  
Bente Hanebrekke Nygaard, bente.hanebrekke.nygaard@so-hf.no (tlf. 904 18 721). 
 
Ved forfall blant styremedlemmer valgt av de ansatte, innkalles varamedlemmer fra aktuell liste, i 
den rekkefølgen de er valgt. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Nils Fredrik Wisløff (sign.) 
styreleder 
 
 
Vedlegg:  

• Sakspapirer 

mailto:trond.birkestrand@so-hf.no
mailto:bente.hanebrekke.nygaard@so-hf.no
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Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 20. mai 2019 
 
 
 

Forslag til vedtak:  
 
Styret godkjenner protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 20. mai 2019. 
 
 
 
 
 
Sarpsborg, den 07.06.2019 
 
 
Hege Gjessing 
administrerende direktør 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 20. mai 2019 
 
 



 

 
 

 
 
 

Protokoll 
 
fra 
 

styremøte i Sykehuset Østfold HF 
 
Tid: Mandag 20.05.19 kl. 14.00 Sted:  Sykehuset Østfold Kalnes, plenumssal 2 

Tilstede: 
Nils Fredrik Wisløff (styreleder)              
Petter Brelin (nestleder) 
Anita Talåsen Granli 
Nina Tangnæs Grønvold 
Martin Andreas Hauslo 
Anne-Karin Rime 
Gro Seim 
Ketil Solbakke 
 

Forfall: Ingen 
 

Observatører fra brukerutvalget: 
Svein Gurvin, Vigdis Yttervik  
 

Fra administrasjonen: 

Administrerende direktør Hege Gjessing og spesialrådgiver/styresekretær Trond Birkestrand 
(referent) 

Dessuten møtte:  

Marianne Wik (økonomidirektør), Helge Stene Johansen (fagdirektør), Bjørn Hødal 
(kommunikasjonssjef), Thor Øivind Olsen (HR-direktør). 

 

Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 

Styreleder innledet møtet med en orientering om foretaksmøtet for Sykehuset Østfold som ble 
avholdt i Helse Sør-Østs lokaler i Oslo tidligere samme dag. 
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 Sak nr. 25-19 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 8. april 2019 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret godkjenner protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 8. april 2019. 
 
 

Sak nr. 26-19 Månedsrapport Sykehuset Østfold per mars 2019 
 

Saksopplysninger oppsummert 
Sykehuset Østfold har per mars et økonomisk resultat etter korrigering av økte pensjonskostnader 
som er 6,4 mill. kroner under budsjett. Det har vært stor økning i antall døgnpasienter innen 
somatisk virksomhet hittil i år, sammenlignet med samme periode i 2018. Andel fristbrudd og 
ventetider er høyere enn mål for året. 
 
Styrets behandling 
Styret konstaterer at den økonomiske utviklingen i klinikk for kirurgi gir betydelig underskudd og 
det er ingen forbedring så langt. Administrerende direktør understreket at det arbeides 
kontinuerlig med prosessforbedring innenfor de områdene hvor utfordringene er store og 
utviklingen følges tett opp. 
 

Styret gir anerkjennelse til arbeidet med å redusere avvisninger og fristbrudd. 
 

Styret ber om at administrerende direktør redegjør grundigere for detaljene i utgifter til fritt 
sykehusvalg i forbindelse med 1. tertialrapport i neste styremøte. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar månedsrapport for Sykehuset Østfold per mars 2019 til orientering. 
 
 

Sak nr. 27-19 Økonomisk langtidsplan Sykehuset Østfold 2020-2023(39) 
 

Saksopplysninger oppsummert 
For å oppnå økonomisk bærekraft i Sykehuset Østfold må kostnadsveksten være lavere enn 
inntektsveksten i hele langtidsperioden. 
 
Styrets behandling 
Styret ber administrerende direktør vurdere om prioritering av psykisk helsevern, og barne- og 
ungdomspsykiatrien spesielt, er tilstrekkelig ivaretatt – jf. overordnede myndigheters krav 
(prioriteringsregelen). 
 

Styret ber administrerende direktør sikre at eventuelle følger for operasjonskapasiteten er 
tilstrekkelig ivaretatt i utredningen om anskaffelse av operasjonsrobot. Når det gjelder lokalisering 
av robotkirurgien ble det pekt på at én mulighet kan være å se på om dette kan løses i tilknytning 
til planlagt utvidelse av somatisk akuttmottak. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 

1. Styret vedtar fremlagte innspill til økonomisk langtidsplan for perioden 2020-2023. 
2. Styret legger til grunn en gradvis resultatforbedring for planperioden slik: 

 

 
ØLP 2020-2022 (MNOK) 2020 2021 2022 2023
Resultatmål -77 053 -55 078 0 18 701
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Styret forutsetter at administrerende direktør gjennom arbeidet med budsjett og strategi 
konkretiserer forslag til tiltak som sikrer resultatoppnåelse. 

3. Styret legger til grunn følgende investeringsrammer for planperioden 2020-2023: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

         * For St. Joseph skal vedlikeholdsplanen gjennomgås for å sikre en regnskapsmessig riktig klassifisering av 
            kostnader til investering kontra ordinært vedlikehold. 
 

4. Styret forutsetter at alle investeringsprosjekter og eventuelle leieavtaler, som krever 
godkjenning av HSØ, legges frem for beslutning i styret i egne saker. 

5. Styret forutsetter en tydelig prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling i budsjett for 2020. 

 
 

Sak nr. 28-19 Økt låneopptak til bygningsmessig infrastruktur og tekniske løsninger 
ved nytt sykehusbygg på Kalnes 

 

Saksopplysninger oppsummert 
Sykehuset Østfold har mottatt tilbud om økt låneopptak med til sammen 26,2 mill. kroner fra 
Helse Sør-Øst for å utbedre bygningsmessig infrastruktur og tekniske løsninger ved nytt 
sykehusbygg på Kalnes. 
 
Styrets behandling 
Styret ser positivt på at dette nå er kommet på plass. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 

1. Styret godkjenner økt låneopptak med til sammen 26,2 mill. kroner for å løse utfordringer 
vedrørende bygningsmessig infrastruktur ved nytt sykehusbygg på Kalnes. 

2. Styret godkjenner omdisponering av 7 mill. kroner til investering av ny CT i Moss. 
 
 

Sak nr. 29-19 Virksomhetsstrategi Sykehuset Østfold 2019-2023 
 

Saksopplysninger oppsummert 
Virksomhetsstrategien for Sykehuset Østfold skal gi tydelig retning for valg og prioriteringer og 
vise sammenhengen mellom faglige mål og rammene lagt i økonomisk langtidsplan. Dokumentet 
er behandlet grundig, og over tid, i hele organisasjonen. 
 
Styrets behandling 
Styret gir anerkjennelse til det arbeidet som er gjort i prosessen med utarbeidelse av ny 
virksomhetsstrategi. Det har blitt et godt dokument som kan operasjonaliseres i den enkelte 
klinikk/avdeling/ seksjon. Styret ber også om at man vurderer samordning av emner som naturlig 
hører sammen ved revisjon av strategidokumentet. 
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Styrets enstemmige vedtak: 
Styret godkjenner virksomhetsstrategi 2019-2023 for Sykehuset Østfold.  
 
 

Sak nr. 30-19 Rapport etter konsernrevisjon av uønsket variasjon i helsetjenesten 
 

Saksopplysninger oppsummert 
Konsernrevisjonens gjennomgang avdekket at Sykehuset Østfolds styringssystem har svakheter i 
forhold til å legge til rette for at ledere på ulike nivå skal imøtekomme vesentlige mål og krav. 
Avdelingenes arbeid med kontinuerlig forbedring er ikke tilstrekkelig satt i system. 
 
Styrets behandling 
Styret anser at dette er en god revisjon/rapport som gir viktige innspill til arbeidet med 
pasientforløp og ledelsesoppfølging, og vil understreke betydningen av å videreføre læring mellom 
fagområder i SØ. 
 

Styret ber administrerende direktør vurdere praksis i SØ mht. kontaktlegeordningen, definert i 
spesialisthelsetjenestelovens § 2-5c. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 

1. Rapporten etter konsernrevisjonens gjennomgang av uønsket variasjon i helsetjenestene 
tas til orientering. 

2. Styret ber administrerende direktør gjennomføre tiltak for forbedring av svakheter 
avdekket i styringssystemet i Sykehuset Østfold. 

 
 

Sak nr. 31-19 Referater og protokoller til orientering 
 

Saksopplysninger oppsummert 
Følgende ble lagt frem: 

1. Møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 15. mai 2019 
2. Møte i styret i Helse Sør-Øst 25. april 2019 

 
Styrets behandling 
Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret senere med en plan for hvordan det 
systematiske arbeidet ift. kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet i SØ kan følges enda 
tettere opp i styremøtene (jf. sak 37 Oppfølging av Riksrevisjonens rapport om styrenes oppfølging av 
kvalitet og pasient-sikkerhet i spesialisthelsetjenesten i referat fra styremøte i Helse Sør-Øst 25.04.19). 
 

Brukerutvalgets representanter understreker viktigheten av gode rutiner og oppfølging av 
pasienter som ikke har fått time som avtalt (jf. sak 026-19 i referat fra møte i brukerutvalget 15.05.19). 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 
 
 

Sak nr. 32-19 Årsplan for styret 2019 
 

Saksopplysninger oppsummert 
Årsplanen justeres og oppdateres til hvert møte. Mindre justeringer av agenda, tidspunkter mv. 
kan forekomme. 
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Styrets behandling 
I forbindelse med neste styremøte (17. juni) som avholdes i Haldenklinikken, ber styret om at 
ordførere/ rådmenn i Halden-regionen inviteres til en samtale om samarbeid og felles 
utfordringer. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar årsplan for styret 2019 til orientering. 
 

Sak nr. 33-19 Driftsorientering fra administrerende direktør  
 

Det ble redegjort for følgende saker: 
1. Tilsyn sepsis 
2. Innsynsbegjæring psykisk helsevern 
3. Riksrevisjonen – forvaltningsrevisjon med dybdeundersøkelse ift. informasjonssikkerhet 
4. Sak om immunterapi ved kreftsykdom 

 
Styrets behandling 
Styret har ingen bemerkninger til saken. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar driftsorienteringen fra administrerende direktør til orientering. 
 
 
Møtet ble hevet kl. 17.40. 
 

Neste møte:  
Mandag 17. juni 2019, Haldenklinikken, møterom Biblioteket 
 
 
 
Sarpsborg 20. mai 2019 
 
 

     _________________          __________________              ______________________ 
Nils Fredrik Wisløff 
styreleder 
 

Petter Brelin 
nestleder 

Anita Talåsen Granli 
 
 

___________________ ____________________ ______________________ 
Nina Tangnæs Grønvold 
 

Martin Andreas Hauslo 
 

Anne-Karin Rime 
 

   

___________________ ____________________  
Gro Seim 
 
 

Ketil Solbakke  

  ______________________ 
  Trond Birkestrand 
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Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold 20. mai 2019 
 
Det ble avholdt foretaksmøte i Sykehuset Østfold 20. mai 2019 og saker til behandling var: 
Årlig melding 2018, godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2018, 
godkjenning av revisors godtgjørelse, og endring i vedtekter.   
 

 

Forslag til vedtak:  
Styret tar protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 20. mai 2019 orientering. 
 
 
Sarpsborg, den 07.06.2019 
 
 
 
Hege Gjesing 
administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg:  1. Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 20. mai 2019 

2. Vedtekter for Sykehuset Østfold HF, revidert 20. mai 2019 
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Vedtekter 
for 

Sykehuset Østfold HF 
 

(Vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 20. mai 2019.) 
 
§ 1 Navn 

Helseforetakets navn er Sykehuset Østfold HF. 
 

§ 2 Eier 
Sykehuset Østfold HF eies fullt ut av Helse Sør-Øst RHF. 
 

§ 3 Hovedkontor 
Sykehuset Østfold HF har sitt hovedkontor i Sarpsborg kommune. 
 

§ 4 Formål 
Sykehuset Østfold HF skal drives med sikte på å yte gode og likeverdige 
spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, 
bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, samt å legge til rette for forskning og undervisning og 
andre tjenester som står i naturlig sammenheng med dette. 
 
Gjennom utøvelse av oppgaver tildelt av Helse Sør-Øst RHF vil Sykehuset Østfold HF 
bidra til at spesialhelsetjenestens målsetting blir oppfylt innenfor Helse Sør-Østs 
geografiske område. 
 

§ 5 Helseforetakets virksomhet 
Ansvarsområde for Sykehuset Østfold HF omfatter område- og lokalsykehusfunksjoner, jf. 
spesialisthelsetjenesteloven. Dette innebærer også at Sykehuset Østfold HF skal drive 
forskning, undervisning og rådgivning. 
 
Sykehuset Østfold HF skal sikre at samarbeid om utdanning av medisinstudenter og 
helsefagstudenter reguleres i egne avtaler. 
 
Virksomheten skal drives med sikte på å nå nasjonale helse-, forsknings- og 
utdanningspolitiske mål og helseforetaksgruppens samlede målsetninger innenfor de mål, 
resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom vedtekter, instrukser, avtaler, beslutninger 
truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til bevilgningsvedtakene. 
Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede virksomhet. 
 
Sykehuset Østfold HF skal drive: 
 
• helsefremmende og forebyggende arbeid 
• helsemessig og sosial beredskap 
• rehabilitering og habilitering 
• somatisk helsetjeneste 
• psykisk helsevern 
• tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere 
• laboratorie- og radiologiske tjenester 
• syketransport, ambulansetjeneste og nødmeldetjeneste 
• andre virksomheter når det er egnet til å fremme foretakets formål 
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Hovedoppgavene som Sykehuset Østfold HF skal legge til rette for, er å planlegge, 
organisere og fremme: 
 
• pasientbehandling 
• utdanning av helsepersonell 
• forskning 
• opplæring av pasienter og pårørende 
• utvikling av medisinsk metode, praksis, pleie og kompetanseutvikling 
 
Sykehuset Østfold HF skal bidra til samarbeid i regionen, slik at det totalt sett oppnås 
hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse. Sykehuset Østfold HF skal også bidra til 
samarbeid med andre helseforetak, universiteter og høgskoler. 
 
Sykehuset Østfold HF skal, innenfor sitt ansvarsområde, søke nødvendig samarbeid med 
og veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres 
et helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til 
samarbeidspartnere som blant annet det statlige barne- og familievern, samt i forhold til 
øvrige aktuelle statlige ansvarsområder. 
 

§ 6 Foretaksmøtet 
Det skal avholdes foretaksmøte innen utgangen av februar måned hvert år der styrings- og 
prestasjonskrav på økonomi- og organisasjonsområdet blir fastlagt. Videre avholdes 
foretaksmøte hvert år innen utgangen av juni måned for behandling av årsregnskap, 
årsberetning og årlig melding som omtalt i § 14, jf. helseforetaksloven §§ 34 og 43 annet 
ledd. Ytterligere foretaksmøter besluttes av styret i Helse Sør-Øst RHF. 
 

§ 7 Styre 
Sykehuset Østfold HF ledes av et styre. Styret skal ha inntil åtte medlemmer. Inntil fem 
medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder. 
 
I tillegg velger de ansatte inntil tre styremedlemmer med varamedlemmer. Med 
utgangspunkt i de partsforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de 
ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger 
med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller 
oppsigelse av tariffavtaler. 
 
Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, 
politiske organisasjoner eller andre interessegrupper. 
 
Styrene skal samlet sett ha en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har og 
de utfordringene helseforetakene står overfor. 
 
Styret skal samlet sett ha en geografisk og aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til 
kjønnsmessig balanse etter reglene i aksjeloven § 20-6, jf. helseforetaksloven 21 første ledd. 
 

§ 8 Daglig leder 
Sykehuset Østfold HF skal ha daglig leder. Daglig leder ansettes av styret. 
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§ 8 a Om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende 
ansatte 
Ved utarbeidelse av egne retningslinjer skal Sykehuset Østfold HF følge "Retningslinjer for 
lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel", fastsatt av 
Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015. Retningslinjene kan utformes 
strengere og mer detaljerte enn de statlige retningslinjene, men skal ellers ikke fravikes. 
 
Sykehuset Østfold HF skal utarbeide en årlig erklæring om fastsettelse av lønn og annen 
godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte. Denne skal tas inn som en note i 
årsregnskapet. 
 
Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjeloven § 6-16 a, herunder: 
 
• retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse som nevnt i første ledd for 

det kommende regnskapsåret 
• en redegjørelse for den lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående 

regnskapsåret 
• en redegjørelse for virkningene av avtaler om godtgjørelse som er inngått eller endret 

det foregående regnskapsåret 
 
Erklæringen skal i tillegg inneholde en redegjørelse for hvordan statens retningslinjer er 
fulgt opp i underliggende virksomheter. 
 
Erklæringen skal behandles på tilsvarende vis som angitt i allmennaksjeloven § 6-16 a i 
foretaksmøtet som avholdes i Sykehuset Østfold HF innen utgangen av juni hvert år. Det 
vises til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd. 
 

§ 9 Opphevet 13. februar 2014. 
 

§ 10 Salg av foretakets faste eiendommer 
Vedtak om å pantsette eller avhende fast eiendom treffes av foretaksmøtet i Sykehuset 
Østfold HF etter forslag fra styret i henhold til reglene i helseforetaksloven § 31, jf. § 10. 
 
Styret kan likevel beslutte avhending av fast eiendom når eiendommen er verdsatt til under 
10 millioner kroner. 
 

§ 11 Låneopptak 
Sykehuset Østfold HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Sør-Øst RHF. Eventuelle 
låneopptak skal godkjennes av styret i Helse Sør-Øst RHF. 
 
Sykehuset Østfold HF gis anledning til å inngå finansielle leieavtaler i tråd med den til 
enhver tid gjeldende Finansstrategi fastsatt av styret for Helse Sør-Øst RHF. Finansielle 
leieavtaler med kontraktsverdi 100 millioner kroner eller mer må godkjennes av 
foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF. 
 
Alle OPS-avtaler må forelegges foretaksmøtet og innpasses statens rammeverk for OPS-
prosjekter. 
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§ 12 Universitetenes og høyskolenes rettigheter 
Styret skal, innenfor sitt ansvarsområde, påse at universiteters og høyskolers rettigheter og 
interesser i tilknytning til undervisning og forskning blir ivaretatt og at sakene belyses 
tilstrekkelig ut fra forsknings- og undervisningsperspektivene. 
 
Dette omfatter også alle rettigheter som universiteter og høyskoler har til å bruke foretakets 
faste eiendom, utstyr og andre formuesgjenstander, herunder rettigheter som fremgår av 
avtaler samt vilkår for bevilgninger og lignende. 
 

§ 13 Medvirkning fra pasienter og pårørende 
Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant 
annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner. 
 
Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som 
innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet 
med planleggingen og i driften av virksomhetene. Melding fra pasientombudene skal legges 
ved meldingen til Helse Sør-Øst RHF, jf. vedtektenes § 14. Styret må også påse at samiske 
organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrerorganisasjoner i 
helseregionen blir hørt. 
 

§ 14 Melding til Helse Sør-Øst RHF 
Styret skal hvert år sende en melding til Helse Sør-Øst RHF som omfatter styrets 
plandokument for virksomheten og styrets rapport for foregående år. 
 
Plandokumentet skal være av strategisk og overordnet karakter og vise hovedtrekkene i 
virksomhetens fremtidige drift innenfor de rammebetingelser som er gitt av Helse Sør-Øst 
RHF som eier. Denne delen av plandokumentet vil inngå i Helse Sør-Øst RHFs 
plandokument som igjen vil inngå i vurderingsgrunnlaget for behandlingen av de enkelte års 
statsbudsjett. 
 
Plandokumentet skal videre, med utgangspunkt i vurderinger av eksisterende drift, gi 
beskrivelse av forventede endringer i befolkningens behov for helsetjenester og i den 
helsefaglige utviklingen på fagområdene, vise behovet for utvikling og endring av tjenestene 
og driften av virksomheten og styrets vurdering av ressursbruken for de nærmeste årene, 
med forslag til finansiering. 
 
Rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og 
bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for økonomisk 
kompensasjon, er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til 
Sykehuset Østfold HFs plandokument. 
 

§ 15 Arbeidsgivertilknytning 
Sykehuset Østfold HF skal være medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter. 
 

§ 16 Kontaktmøter med kommuner o.a. 
Sykehuset Østfold HF skal som et minimum ha faste kontaktmøter med kommunene i sitt 
område to ganger per år. Tilsvarende møter bør også holdes med øvrige relevante 
interessenter i foretakets område. 
 



Vedtekter for Sykehuset Østfold HF, vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009 - side 5 av 5 

§ 17 Endring av vedtektene 
Endring av disse vedtektene foretas av foretaksmøtet i Sykehuset Østfold HF, jf. 
helseforetaksloven § 12. Styret vurderer og tar eventuelt opp endringer i vedtektene dersom 
dette er nødvendig for å ivareta helseforetakets formål og hovedoppgaver. 
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1. tertialrapport Sykehuset Østfold inkl. ledelsens gjennomgåelse (LGG) I 2019 
med status oppdrag og bestilling 
 
 
Sykehuset Østfold har per april et økonomisk resultat, etter korrigering av økte 
pensjonskostnader og gevinst ved salg, som er 17 mill. kroner dårligere enn budsjett. Det har 
vært stor økning i antall døgnpasienter innen somatisk virksomhet hittil i år, sammenlignet med 
samme periode i 2018. Andel fristbrudd og ventetider er høyere enn mål for året. 
 

  
 

Forslag til vedtak:  
 
Styret tar 1. tertialrapport 2019 med ledelsens gjennomgåelse til orientering. 
 
 
 
 
Sarpsborg, den 11.06.2019 
  
 
 
Hege Gjessing 
administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 
Styret tar 1. tertialrapport 2019 og ledelsens gjennomgåelse for Sykehuset Østfold (SØ) til 
orientering. 
 

2. Faktabeskrivelse 
Virksomheten ved SØ skal i 2019 innrettes med sikte på å nå følgende hovedmål: 
1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
 
SØ skal igangsette tiltak som understøtter satsingsområdene i regional utviklingsplan: 
1. Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring 
2. Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester 
3. Redusere uønsket variasjon 
4. Mer tid til pasientrettet arbeid 
5. Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste  
 
Med utgangspunkt i utviklingsplanen, oppdrag- og bestillingsdokument og hovedutfordringene fra 
risikovurdering har SØ følgende hovedsatsningsområder vedtatt i virksomhetsstrategien:  
• Pasientforløp og kapasitet 
• Forbedret 30 dagers overlevelse 
• Digitalisering og automatisering 
• Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
• Økonomisk bærekraft 

Utviklingsplanen og virksomhetsstrategien er førende for arbeidet i årene fremover. Lederne i SØ 
har ansvar for å realisere og forankre virksomhetsstrategien innenfor sine ansvarsområder; 
kliniske enheter, støttefunksjoner og staber skal utarbeide årlige handlingsplaner med konkrete 
mål og tiltak som er avstemt med virksomhetsstrategien, dette vil sikre mål og resultatstyring. 
Gjennomføringen av virksomhetsstrategien skjer gjennom den ordinære virksomhetsstyringen i 
SØ. En vellykket gjennomføring krever forankring på alle ledernivåer og medvirkning fra brukere 
og medarbeidere. 
 
«Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten» trådte i kraft 1. januar 
2017 og beskriver ledelsens plikt til å evaluere virksomheten: 
«Minst en gang årlig systematisk gjennomgå og vurdere hele styringssystemet opp mot tilgjengelig 
statistikk og informasjon om virksomheten for å sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig 
forbedring av virksomheten» (§ 8f). I veilederen til forskriften er dette definert som ledelsens 
gjennomgåelse (LGG). Denne skal i hovedsak besvare: 
• Oppnås ønskede mål og resultater? 
• Overholdes gjeldende lover, forskrifter og faglige anbefalinger? 
• Fungerer styringssystemene som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av virksomheten? 
 
Risikobilde per 1. tertial viser 5 områder vurdert med høyest risiko for manglende måloppnåelse. 
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Det er størst risiko knyttet til mangelfull måloppnåelse for: 
1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen (innen psykiatri og somatikk 

poliklinisk aktivitet med ventetider, fristbrudd og passert planlagt dato). 
2. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet ved at SØ ikke har overbelegg og korridorpasienter, minst 

70 % av epikrisene skal sendes ut innen 1 dag og redusere bruk av bredspektret antibiotika. 
3. Høyere vekst innen psykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn innen somatikk 

(utfordringer knyttet til å øke poliklinisk aktivitet og redusere ventetider, særlig i BUP hvor 
ventetider skal være innenfor fastsatte mål for å oppfylle prioriteringsregelen). 

 

Det er moderat risiko knyttet til mangelfull måloppnåelse for:  
4. Sammenhengende pakke- og pasientforløp innen psykisk helsevern uten unødig ventetid 

(utfordring knyttet til implementering, kodekompetanse, overbelegg på døgnområdene, 
kapasitet poliklinikk og ventetid og arbeid med riktig bruk av tvang). 

5. Det er et mål at det er skapt økonomisk handlingsrom (overforbruk 17 millioner per 1. tertial). 
 

 
 Sannsynlighet  Tallverdi  Forekomst  
Svært stor  5  Mer enn 90 % sannsynlighet  
Stor  4  Mellom 65 % og 90 % sannsynlighet  
Moderat  3  Mellom 35 % og 65 % sannsynlighet  
Liten  2  Mellom 10 % og 35 % sannsynlighet  
Meget liten  1  Mindre enn 10 % sannsynlighet  

 
Konsekvens  Tallverdi  Pasient (liv, helse)  Ansatt (liv, helse)  Ressurser (kapasitet)  Økonomi (materielle 

verdier)  
Svært alvorlig  5  Tap av liv  Tap av liv  Situasjonen kan kreve mobilisering av 

eksterne ressurser  
> 10 millioner NOK  

Alvorlig  4  Betydelig pasientskade  
Fare for tap av liv  

Betydelig fysisk / 
psykisk personskade 
og fare for tap av liv  

Situasjonen kan kreve mobilisering av 
ressurser fra andre enheter  

< = 10 millioner NOK  

Moderat  3  Alvorlig pasientskade  
eller endring i pasientens 
medisinske tilstand  

Alvorlig 
fysisk/psykisk 
personskade  

Situasjonen kan kreve ekstraordinær 
ressursbruk  

< = 1 million NOK  

Lav  2  Mindre alvorlig pasient-
skade eller endring i pas. 
medisinske tilstand  

Mindre alvorlig 
fysisk/psykisk 
personskade  

Situasjonen kan håndteres med 
begrenset ekstra ressursbruk  

< = 100.000 NOK  

Ubetydelig  1  Ubetydelig pasientskade  
eller endring i pasientens 
medisinske tilstand  

Ubetydelig fysisk/ 
psykisk personskade  

Situasjonen kan håndteres med bruk av 
ordinære ressurser  

< = 10.000 NOK  

Sannsynlighet 

Svært stor 5 10 15 20 25 

Stor 4 8 12 16 20 

Moderat 3 6 9 12 15 

Liten 2 4 6 8 10 

Meget 
Liten 

1 2 3 4 5 

 Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig 

 Konsekvens 

 

 5 

 

2 
4

 

1 

3
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Tiltakene virker i henhold til planen for måloppnåelse på områder med krav om: 

• Innovasjon og forskning med fokus på økning av antall kliniske studier. 
• Reduksjon i antall og andel pasientskader med 25 % målt ved Global Trigger Tool (GTT) 

(2012-2019). 
• For pakkeforløp kreft skal  >70 % av pasientene behandles innen frister og forløpstider. 
 

Eksterne tilsyn 
I løpet av 1. tertial har sykehuset hatt 6 eksterne tilsyn, henholdsvis fra: 
• Statens helsetilsyn «Nasjonalt tilsyn med utlokaliserte pasienter», som pågår inn i 2. tertial. 
• Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst «Uønsket variasjon i helsetjenestene» (sak 30-19). 
• Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (temasak i styremøte 

25.02.19). 
• Branntilsyn ved Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk, Haldenklinikken og Kalnes. 

Ingen avvik ved Åsebråten og Haldenklinikken.  
To avvik ved Kalnes, senger i rømningsveier og manglende gjennomføring av brannøvelser. 

• Sykehuset Østfold har i april mottatt rapport etter Sivilombudsmannens besøk i oktober 2018. 
Sivilombudsmannens rapport gjorde vurderinger av behandling uten eget samtykke og av 
lokalene som virksomheten disponerer på Kalnes. 

 

Oppfølging av tidligere gjennomførte eksterne tilsyn: 
• «Oppfølging av landsomfattende tilsyn med sepsisbehandling», avvikene er lukket. 
• «Oppfølging av Fylkesmannens tilsyn med forskrivning av vanedannende medikamenter», 

avviket er lukket. 
• Arbeidstilsynet har fulgt opp tilsyn med ambulansestasjonene i Halden, Fredrikstad og Indre 

Østfold og avvik er lukket. 
• Riksrevisjonen «Tiltak for å redusere uønsket variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse». 
• Riksrevisjonen «Håndtering av uønskede hendelser». 

 

Tilsynssaker/hendelsesbasert tilsyn: 
Fylkesmannen i Oslo og Viken har i løpet av 1. tertial opprettet 12 tilsynssaker mot Sykehuset 
Østfold. Det er i tillegg oversendt 6 saker hvor Fylkesmannen har anmodet om at sykehuset 
inviterer pasienter og/eller pårørende til dialogmøte om forhold de har klaget på. Antallet saker er 
tilsvarende som for samme periode i 2018. 
 
Interne revisjoner 
Som ledd i ledelsens kontroll og oppfølging av forbedringsarbeid og iht. styregodkjent plan for 
interne revisjoner, er det gjennomført 10 interne revisjoner i 1. tertial. Disse fordeler seg slik: 
• 2 revisjoner med tema «Vurdering og dokumentasjon av selvmordsrisiko». 
• 1 revisjon ble gjennomført med tema «Opplysningsplikt til barneverntjenesten». 
• 4 revisjoner er gjennomført med tema «Barn som pårørende». 
• 3 HMS revisjoner.  
 

Interne revisjoner gjennomføres av medarbeidere med revisjonskompetanse fra kvalitets- og 
pasientsikkerhetsavdelingen sammen med ressurspersoner fra nettverket i organisasjonen, som 
har tilegnet seg revisjonskompetanse. HMS sjefen er ansvarlig for HMS revisjoner. 
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Revisjonsteamet benytter fagrevisor i revisjoner hvor det er behov for spesialkompetanse, for 
eksempel på vurdering og dokumentasjon av selvmordsrisiko. 
 

Resultatet av de interne revisjonene i form av avvik (der hvor krav i lov, forskrift eller prosedyrer 
ikke er oppfylt) eller forbedringsområder (der hvor revisjonsteamet vurderer at det er potensial 
for forbedring) dokumenteres i revisjonsrapporten. Avvikene legges også inn i Synergi for 
systematisk oppfølging av forbedringsarbeidet. 
 

Sykehusapoteket bistår etter avtale med gjennomføring av felles legemiddelrevisjoner, tema for 
2019 er legemiddelberedskap. 
 

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har sendt 90 saker til SØ på vegne av pasienter som søker om 
erstatning i 1. tertial. Dette er på samme nivå som i 2018 (betydelig økning fra 2017 til 2018). 
Sykehuset har tatt i bruk elektroniske portal hos NPE for innsending av dokumentasjon i saker.  
 

SØ har mottatt 47 nye saker fra Pasient- og brukerombudet i Østfold i 1. tertial, dette tilsvarer 
antall saker per tertial de siste årene.  
 
Uønskede hendelser 
Stortinget vedtok 1. tertial at meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 skulle 
opphøre med virkning fra 15. mai. Helse Sør-Øst har arbeidet med regionale føringer for 
håndtering av uønskede hendelser, og det er forventet at resultatet er klart før sommeren. SØ har 
overordnede prosedyrer for melding og saksbehandling i Synergi for HMS og pasientrelaterte 
uønskede hendelser, dette vil bli revidert i henhold til føringene. SØ følger nasjonale og regionale 
føringer for kategorisering og håndtering av uønskede hendelser.  
 

For å bidra til økt læring av uønskede hendelser, klagesaker og tilsyn har alle klinikker kvalitetsråd, 
hvor man diskuterer hendelsene og blir enige om forbedringstiltak. Meldingene behandles på 
seksjons- og avdelingsnivå. Hendelser som har ført til, eller kunne ført til, betydelig personskade, 
sendes videre for behandling og vedtak i overordnet pasientsikkerhetsutvalg for somatikk eller 
psykisk helsevern. Det pågår et utviklingsarbeid i sykehuset for å etablere et bedre system som 
kan bidra til mer læring på tvers. De tillitsvalgte og vernetjenesten bidrar positivt i dette arbeidet. 
 

Kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen gjennomfører daglig screening i Synergi av registrerte 
hendelser. Det vurderes at det i stor grad er relevante hendelser som meldes. En gjennomgang av 
tiltak i avsluttede saker gjøres månedlig for å vurdere om tiltakene er tilstrekkelig og samtidig følge 
opp at det ikke blir liggende saker på enhetene som ikke saksbehandles/avsluttes. 
 

Årsaks- og hendelsesanalyser gjennomføres ved komplekse hendelser og der mange avdelinger er 
involvert. Det er behov for flere medarbeidere som kan metoden og eventuelt en forenklet 
metode for å analysere flere hendelser. 
 

Varsel til Statens helsetilsyn ved alvorlige hendelser etter § 3-3 a med dødsfall eller betydelig 
skade på pasient (hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko) fungerer godt teknisk, men 
er muligens ikke tilstrekkelig kjent blant helsepersonell. Ordningen vurderes som positiv fordi den 
sikrer tilsynsmessig oppfølging. Ved utgangen av 1. tertial var det sendt 6 varsler etter § 3-3 a til 
Statens helsetilsyn. Helsetilsynet besluttet å foreta stedlig tilsyn etter ett varsel ultimo april og var 
i SØ for å undersøke saken nærmere 23. mai. Rapport fra tilsynet er ikke mottatt. 
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Etter at ny administrerende direktør tiltrådte, gjennomføres månedlige oppfølgingsmøter mellom 
administrerende direktør og ledelsen for klinikker og avdelinger hvor man gjennomgår drift og 
økonomi. Kvalitet og pasientsikkerhet er også tema i disse møtene og her gjennomgås blant annet 
kvalitetsindikatorer og systematisk forbedringsarbeid, samt hvordan man arbeider med uønskede 
hendelser, EK og risikovurderinger. SØ skal i henhold til Oppdrag og bestilling 2019, videreføre 
arbeidet fra pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24/7, implementere den nasjonale 
handlingsplanen og redusere variasjon i pasientsikkerhetsindikatorer. Det gjennomføres en 
dialogkonferanse i regi av Helsedirektoratet i juni hvor SØ deltar. 
 

EK (kvalitets- og dokumentstyringssystemet) er godt etablert som system for styrende 
dokumenter, og det er relativt få henvendelser om sentral brukerstøtte. Det tilbys støtte til ledere 
for oppdatering av internkontrolldokumenter iht. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i 
helse- og omsorgstjenesten. Brukeropplæring gjennomføres jevnlig både individuelt og i form av 
work-shops. Det er etablert et eget nettverk av EK-ansvarlige, og det er rutiner for å gjøre 
overgripende prosedyrer kjent. Mange enheter har utarbeidet egen startside i EK, dette gir økt 
brukervennlighet. Det er en økende bevissthet knyttet til å undersøke om det allerede finnes 
eksisterende/overlappende prosedyrer ved opprettelse av nye dokumenter. Målet er å få til en 
betydelig reduksjon av antall prosedyrer og dokumenter i databasen. Det foreligger en overordnet 
rutine for dokumentstyring, og de fleste klinikkene har etablert egne dokumentstyringsrutiner. 
 

Risikomodulen i EK er godt innarbeidet, og det gjennomføres risikovurderinger både i kliniske 
avdelinger og i staber og støttefunksjoner. Det er periodevis utfordringer med treghet og 
ustabilitet i EK og på EK-web. Det er derfor besluttet å kjøpe en ny modul i EK med et elektronisk 
årshjul for å lette planlegging og gjennomføring av aktiviteter og holde oversikt over status/ 
resultat og behov for forbedring, som et positivt bidrag til internkontroll. 
 

Personvernombudet er en godt etablert funksjon i SØ og sammen med informasjonssikkerhets-
ansvarlig bidrar dette til oppfølging og etterlevelse av GDPR. Det er installert en modul i kvalitets- 
og styringssystemet, hvor alle registre som inneholder personopplysninger er lagt inn. Dette på 
bakgrunn av en kartlegging av prosjekter og tiltak som ikke klassifiseres som forskning og kommer 
inn under egen lovgivning. Det gir en strukturert oversikt og oppfølging av mer enn 500 registre 
med systemeier, systemansvarlig, kritikalitet, funksjon, status og om det er elektronisk basert eller 
på papir. Det gjennomføres egen ledelsens gjennomgåelse for informasjonssikkerhet og i tillegg 
ble ledelsens gjennomgåelse av miljøledelsessystemet lagt fram for styret i sak 19-19 den 8. april. 
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Tabell 1 Status tilgjengelighet, kapasitet, andel avviste henvisninger barne- og  
               ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUPP) og økonomi 2019 
 

 
 
Det har vært en nedgang i andel fristbrudd innen somatikk, barne- og ungdomspsykiatri (BUP) og i 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i april sammenlignet med forrige måned. Innen 
voksenpsykiatri (VOP) er det to fristbrudd siste måned. Flest fristbrudd er det innen øre-nese-hals-
avdelingen, gastromedisinsk avdeling, øyeavdelingen og kirurgisk avdeling. Det er igangsatt tiltak 
innen alle områder for å redusere disse. På tross av dette må det forventes noen fristbudd innen 
øre-nese-hals-avdelingen og øyeavdelingen i en periode fremover. Innen fagområdet øre-nese-
hals er alle pasienter som står på venteliste booket til timeavtale. Når konsultasjonen er 
gjennomført vil disse fremkomme som fristbrudd for avviklede pasienter i den måned 
konsultasjonen gjennomføres. Fagområde øye utvider bruk av kveldspoliklinikk for injeksjons-
behandling for å redusere ventetider og fristbrudd. Ny injeksjonsklinikk etableres og ferdigstilles 
årsskiftet 2019/2020. Det vurderes også anbud for kjøp av private tjenester ift. enkelte 
operasjoner. 
 

Ventetiden har økt noe i april innen alle hovedområder. Unntaket er TSB som oppfyller måltall for 
året. Innen somatisk virksomhet er det i all hovedsak de områdene som har fristbrudd som også 
har lange ventetider. Tiltak beskrevet under fristbrudd vil også ha effekt på ventetider.  
 

Andel passert planlagt tid viser en økning i april og er betydelig høyere enn mål. Fagområdene 
med høyst andel passert planlagt tid er: nevrologi, øre-nese-hals, hjertesykdommer og kirurgi. 
Innen nevrologi er kapasiteten økt og det forventes en forbedring av resultatene i løpet av første 
halvår 2019. For fagområde øre-nese-hals har det i en periode vært ubesatte legestillinger. Dette, i 
kombinasjon med økning i antall henvisninger, har medført etterslep på kontroller. Det planlegges 
for avvikling av alt etterslep frem mot sommeren 2019. Innen hjertesykdommer ble det i 2018 
inngått avtale om kjøp av ekkoundersøkelser fra private, en tilsvarende avtale er inngått for 2019. 



  

Sykehuset Østfold   

Styremøte 17. juni 2019 Side 8 av 16 

Styresak nr.: 36-19  

 
 
 

I april var 2,6 % av alle liggedøgn på korridor. Dette er lavere enn tilsvarende måned i 2018. Det 
har i hele perioden blitt benyttet 27 to-sengsrom i Kalnes.  
 

SØ har et økonomisk resultat som er 17 mill. kroner dårligere enn budsjettert per april når det 
korrigeres for økte pensjonskostnader og salgsgevinst fra bygg. Resultatforverringen fra måneden 
før skyldes i all hovedsak høye gjestepasientkostnader, merforbruk på varekostnader og høyere 
bemanningskostnader enn budsjettert 
 

Avvisningsrate BUPP 
Avvisningsraten innen BUPP er betydelig redusert fra mars til april og nærmer seg nivået til 
sammenlignbare helseforetak. Det er innført tiltak som forventes å gi effekt både på kort sikt og 
lang sikt. 
 

Kortsiktige tiltak: 
• Krav om maksimum avslagsprosent 25-30 % per poliklinikk i mai 2019. 
• Ukentlig rapportering fra poliklinikkene til avdelingssjef. 
 

Tiltak av mer langsiktig karakter: 
• Gjennomgang av gjeldende rutiner vedr. mottak og vurdering av henvisning (må sees i 

sammenheng med nye krav i pakkeforløpene). 
• Forsterke innsatsen mot/med fastlege og kommunehelsetjeneste. 
• Hente erfaringer/inspirasjon fra foretak som lykkes bedre mht. dette. 
 
Tabell 2 Prioriteringsregelen – ventetid og polikliniske konsultasjoner 
 

   
 

Det er en målsetting at aktivitetsveksten, målt i antall polikliniske konsultasjoner, skal være høyere 
innen psykisk helsevern og TSB enn innen somatikk. Det skal også være en større reduksjon i 
ventetid innen psykisk helsevern og TSB enn innen somatikk. I tillegg må ventetiden være iht. mål 
eller bedre, for at prioriteringsregelen er oppfylt 
 

Sammenlignet med april 2018 er det en nedgang i gjennomsnittlige ventetider innenfor VOP og 
TSB, mens det har vært en økning innen alle øvrige områder. Det er kun TSB som har ventetid 
under mål for året. Målt i aktivitet for polikliniske konsultasjoner oppfyller SØ prioriteringsregelen 
for VOP. Aktivitetsveksten innen BUP og TSB har vært lavere enn for somatikk og SØ oppfyller 
dermed ikke prioriteringsregelen innen disse områdene. 
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Figur 1 Resultat pakkeforløp 
 

 
 

I april er 75 % av alle kreftpasienter behandlet innen fastsatt forløpstid, en forbedring 
sammenlignet med forrige måned (68 %).  
 
Aktivitet 
Innen somatisk virksomhet har det vært 536 flere døgnpasienter enn planlagt per april, jf. tabell 
neste side. Sammenlignet med samme periode i 2018 har vært en økning på 8,3 %. Veksten i 
liggedøgn utgjør for samme periode 7,9 %. Aktiviteten for dagbehandling er iht. plan, mens 
poliklinikk er noe under. DRG-poeng er 2,2 % høyere enn budsjettert og det har vært en økning på 
10,1 % sammenlignet med samme periode i 2018. 
 

Antall innlagte pasienter og liggedøgn innen VOP er noe høyere enn plan hittil i år. Det har vært 
680 dagpasienter innen VOP per april mot 0 i plantall. Dette må sees i sammenheng med 
polikliniske konsultasjoner og usikkerhet knyttet til registrering når plantallene ble lagt. Poliklinisk 
aktivitet har vært lavere enn planlagt per april. I april isolert har aktiviteten vært høyere enn plan. 
 

Aktiviteten innen BUP og TSB er tilnærmet i henhold til plan for døgnbehandling og dagpasienter 
mens aktiviteten innen poliklinisk aktivitet er lavere enn planlagt innen BUP. I april isolert var 
aktiviteten høyere enn plan. 
 

Tabell 3 Aktivitet 
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Per april har SØ et overforbruk på i snitt 74 månedsverk. Oversikten over viser utbetalte 
månedsverk, mens regnskapet for april viser faktisk arbeidet. Merforbruket kommenteres under 
resultater per klinikk. 
 
 Figur 3 Sykefravær 
 

 

 
I mars 2019 var sykefraværet på 7,9 %. Dette er en økning sammenlignet med samme måned i fjor 
hvor sykefraværet var 7,8 %. Det er store variasjoner i sykefraværet og enkelte seksjoner kan i 
perioder ha et fravær som klart overstiger gjennomsnittet for SØ. Det er flere årsaker til dette, 
men spesielt i mindre enheter vil fravær blant få medarbeidere gi store prosentmessige utslag. 
Seksjonene med størst utfordringer følges opp særskilt.  
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Økonomi 
 

Tabell 4 Økonomi – regnskap, budsjett og avvik – hittil i år 

 
 

SØ har per april et resultat som er 6,5 mill. kroner bedre enn budsjett, korrigert for økte 
pensjonskostnader. Det er imidlertid bokført en salgsgevinst på 23,9 mill. kroner som ikke er 
forutsatt i budsjett. Når det korrigeres for denne gevinsten har SØ et negativt resultat på 17,3 mill. 
kroner. Aktivitetsbaserte inntekter er høyere enn plan når det gjelder ISF-inntekter og polikliniske 
inntekter.  
 

Lønns- og personalkostnader viser et negativt avvik på 20,1 mill. kroner per april målt mot 
budsjett. Avviket skyldes høyt forbruk av variabel lønn og innleie innen klinikk for kirurgi, medisin 
og psykisk helsevern. Merforbruket er blant annet en følge av høyt pasientbelegg og mye bruk av 
overtid i perioden. Konserninterne gjestepasientkostnader har per april et negativt avvik på 11 
mill. kroner. Avviket gjelder polikliniske konsultasjoner innen laboratoriemedisin, kurdøgn og 
gjestepasienter innen psykisk helsevern og TSB ved Ahus. Samlet sett er varekostnader og 
driftskostnader lavere enn budsjett per april. 
 

Prognose for året foreslås justert til 106 mill. kroner. Endringen er en konsekvens av ubudsjettert 
salgsgevinst. Det bør være en målsetting at budsjettert resultat for året opprettholdes på planlagt 
nivå. Økonomisk utvikling siste 2 måneder medfører imidlertid at det vil være noe risiko knyttet til 
måloppnåelse. 
 

Resultatet for april isolert sett, viser et positivt avvik på 10,7 mill. kroner, jf. tabell under. Korrigert 
for salgsgevinst er det et negativt avvik på 13,2 mill. kroner. Området med størst avvik i april er 
varekostnader, konserninterne gjestepasienter og bemanningskostnader.  
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Tabell 5 Økonomi – regnskap, budsjett og avvik april 

 
 

Oversikten under viser resultatutvikling per klinikk/avdeling i SØ per april. De største avvikene i 
april er innenfor klinikk for kirurgi. I tillegg har klinikk for medisin, klinikk for kvinne-barn, 
kreftavdelingen, senter for laboratoriemedisin negative resultater i april. Negativt avvik i april 
innen senter for laboratoriemedisin skyldes merkostnader til gjestepasientkostnader. For 
kreftavdelingen skyldes avviket høyere medikamentkostnader og noe lavere aktivitet enn planlagt. 
Resultater for de største klinikkene kommenteres nedenfor. 
 
Tabell 6 Månedlig resultatutvikling per klinikk/avdeling på nivå 2 
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Månedsrapport største klinikker 
 

Tabell 7 Klinikk for kirurgi – aktivitet, bemanning og økonomi (denne periode/hittil i 2018-2019) 

 
 

Innen klinikk for kirurgi er aktiviteten lavere enn planlagt for døgnpasienter og polikliniske 
konsultasjoner, mens dagbehandlinger er over plan. Sammenlignet med samme periode i fjor har 
det vært en økning innen alle områder.   
 

Forbruk av personell er høyere enn planlagt for perioden og gjelder døgnområde og LIS (leger i 
spesialisering) i kirurgisk avdeling, samt intensivavdelingen. Det har vært en økning i bemanning 
sammenlignet med samme periode i fjor. Deler av endringen gjelder overføring av bemanning 
knyttet til overflytting av senger fra døgnområde til overvåkning. Sykefraværet er redusert 
sammenlignet med samme periode i fjor. 
 

Per april har klinikk for kirurgi et negativ økonomisk resultat på 21,4 mill. kroner, hovedsakelig 
knyttet til bemanningskostnader innen kirurgisk avdeling og intensivavdelingen. Det har vært høyt 
belegg på alle døgnområder innen klinikk for kirurgi i perioden og det har vært mange medisinske 
pasienter på de kirurgiske døgnområdene.  Aktivitet i volum og tilhørende inntekter vises på 
oversikten over aktivitet i klinikk for medisin, mens de direkte kostnadene blir belastet det 
døgnområdet der pasienten faktisk ligger. 
 

Per april har klinikk for kirurgi en prognose for året på – 36 mill. kroner. Det arbeides med tiltak 
innen bemanning og ressursstyring på døgnområdene og intensivavdelingen for å bedre 
årsresultatet. I tillegg er det igangsatt tiltak innen følgende områder med tanke på 
resultatforbedring: 
 

• Økt kapasitet og kapasitetsutnyttelse 
o Bedre utnyttelse av kveldsteam Kalnes og operasjonsstue i Moss 
o Øke polikliniske operasjoner med anestesi (Kalnes) 
o Prosessforbedring operasjonsstuer på Kalnes (øke antall operasjoner) 

• Pasientflyt 
o ERAS (Enhanced Recovery After Surgery - standardiserte pasientforløp gastrokirurgi) 
o Forbedre pasientflyt internt i egen klinikk 
o Samlokalisering av ressurskrevende kirurgiske pasienter i døgnområde 8 

• Kartlegging av roller og oppgaver for å sikre hensiktsmessig fordeling av oppgaver/ansvar og 
bedre ressursutnyttelse av ledelse/stabsfunksjoner (kontrollspenn) på intensivavdelingen. 
Vurdere å benytte samme metodikk for flere avdelinger. 

• Koding – DRG-prosjekt for hele klinikken startet 1. april 2019. 
 

Effekt av tiltak rapporteres månedlig i oppfølgingsmøter med administrerende direktør. 
 

Faktisk Mål Faktisk Mål Avvik Hittil i fjor Endring
Aktivitet ISF-poeng 2 075            2 328            9 606            9 628            23-                 9 176            429               

Døgnopphold 1 084            1 146            4 538            4 680            142-               4 349            189               
Dagopphold 1 575            1 321            6 365            5 948            417               5 645            720               
Polikliniske konsultasjoner 8 965            9 690            38 019          39 774          1 755-            36 257          1 762            

Bemanning Brutto månedsverk 920               895               923               895               28                 901               21                 
Sykefravær 6,71 % 7,00 % 7,38 % 7,00 % 0,38 % 8,05 % -0,67 %

Økonomi Resultat -5 241 0 -21 475 0 -21 475 -11 100 -10 375 

Denne periode Hittil i år
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Ventetider innen klinikk for kirurgi er på hhv. 81 dager for ventende og 78 dager for avviklede. 
Samlet sett for klinikken har det vært 91 fristbrudd for avviklede pasienter i april. For ventende 
pasienter er det 155 fristbrudd. Det er flest fristbrudd både for ventende og avviklede innen 
fagområdene øre-nese-hals og øye.  
 
Tabell 8 Klinikk for medisin – aktivitet, bemanning og økonomi (denne periode/hittil i 2018-2019) 

 
 

Innen klinikk for medisin har det vært flere døgn- og dagopphold enn forutsatt i plan, 
sammenlignet med samme periode i fjor har det vært en vekst i døgnopphold på 12,5 %. 
Gjennomførte polikliniske konsultasjoner er lavere enn forutsatt i perioden. Den høye aktiviteten 
på døgnområdene har medført at enkelte konsultasjoner har blitt utsatt. 
 

Sykefraværet har økt sammenlignet med samme periode i fjor og er høyere enn planlagt. 
 

Klinikken har et positivt økonomisk resultat etter april på 0,9 mill. kroner. Høy aktivitet medfører 
høyere ISF-refusjoner enn budsjett og disse inntektene oppveier delvis merkostnader til økt 
bemanning i perioden. Klinikken er videre kompensert for merkostnader knyttet til åpning av 
døgnpost i Moss med 3,4 mill. kroner per april. 
 

Det er usikkerhet knyttet til økonomisk prognose for året. For å videreføre det positive resultatet 
kreves det høy aktivitet gjennom hele året samtidig som forbruk av overtid og innleie må 
reduseres. Det er pt. flere ledige stillinger i klinikken, disse dekkes gjennom variable 
lønnskostnader og innleie. 
 

Ventetiden innen klinikk for medisin er på hhv. 39 dager for ventende og 50 dager for avviklede. 
Samlet sett for klinikken har det vært 35 fristbrudd for avviklede pasienter i april. For ventende 
pasienter er det 10 fristbrudd. Det er flest fristbrudd både for ventende og avviklede innen 
gastromedisin. 
 
Tabell 9 Klinikk for kvinne-barn – aktivitet, bemanning og økonomi (denne periode/hittil i 2018-2019) 

 
 

Innen klinikk for kvinne-barn har aktiviteten vært noe lavere enn plan hittil i år. Per april er det et 
økonomisk overskudd på 1,8 mill. kroner, en følge av høyere inntekter enn forutsatt samt lavere 
varekostnader.  

Faktisk Mål Faktisk Mål Hittil i fjor Endring
Aktivitet ISF-poeng 2 052            2 274            9 548            9 169            378               8 488            1 060            

Døgnopphold 1 629            1 530            6 671            6 120            551               5 864            807               
Dagopphold 1 452            1 450            5 755            5 755            0-                    5 752            3                    
Polikliniske konsultasjoner 7 517            8 384            32 470          35 146          2 676-            28 358          4 112            

Bemanning Brutto månedsverk 919               886               908               885               23                 848               60                 
Sykefravær 9,27 % 7,00 % 9,03 % 7,00 % 2,03 % 7,42 % 1,61 %

Økonomi Resultat -1 001 0 972 0 972 -9 081 10 053

Denne periode Hittil i år

Faktisk Mål Faktisk Mål Hittil i fjor Endring
Aktivitet ISF-poeng 786               1 014            3 760            3 836            76-                 3 329            430               

Døgnopphold 779               857               3 104            3 092            12                 2 953            151               
Dagopphold 172               178               823               876               53-                 830               7-                    
Polikliniske konsultasjoner 3 087            2 883            12 986          12 920          66                 12 123          863               

Bemanning Brutto månedsverk 351               333               343               332               11                 344               1-                    
Sykefravær 8,84 % 7,00 % 8,86 % 7,00 % 1,86 % 8,79 % 0,07 %

Økonomi Resultat -1 580 0 1 797 0 1 797 -4 766 6 563

Denne periode Hittil i år
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Forbruk av bemanning er på samme nivå som i 2018 og det har vært en nedgang i sykefravær på 
0,24 % sammenlignet med samme periode i fjor. 
 

Ventetider innen klinikk for kvinne-barn er på hhv. 41 dager for ventende og 48 dager for 
avviklede. Det har vært 24 fristbrudd innen barnesykdommer og 7 innen kvinnesykdommer i april 
for avviklede pasienter. Det er ingen fristbrudd for ventende pasienter. 
 
Tabell 10 Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling – aktivitet, bemanning og økonomi  

   (denne periode/hittil i 2018-2019) 

 
 

Aktiviteten innen døgnopphold er høyere enn plantall per april. Det har vært en marginal økning i 
gjennomsnittlig liggetid sammenlignet med samme periode i fjor. Økt døgnaktivitet og noe økning 
i liggetider har medført høyt belegg på alle døgnområder på Kalnes hittil i år.  
 
Implementering av pakkeforløpene er omfattende og krever tett samarbeid med kommuner og 
fastleger. Det er månedlig monitorering og oppfølging av vurderingspraksis i forhold til korrekt 
koding, sett opp mot krav i pakkeforløp og opplæring av behandlere. 
 

Den polikliniske aktiviteten viser en økning sammenlignet med samme periode i fjor, men er 
fortsatt lavere enn planlagt. Dette gjelder innen alle hovedområder. Følgende tiltak er igangsatt: 
• Vurdere driftsmessige endringer i BUP 
• Sykefraværsoppfølging 
• Personaloppfølging 
• Oppfølging av registreringspraksis 
• Rekruttering til faste stillinger 
 

Forbruk av bemanning er høyere enn plan per april. Det samme gjelder innleiekostnadene og 
overtid. Forbruk av overtid gjelder døgnområder på Kalnes og er knyttet til høyt belegg. 
 

Kostnader til konserninterne gjestepasienter og kjøp av plasser fra private innen psykisk helsevern 
og TSB er per april 6,3 mill. kroner høyere enn forutsatt i budsjett. Det har særlig vært høyere 
kostnader for pasienter bosatt i Vestby kommune, disse har fått behandling ved Ahus. 
 

Klinikken har et negativt økonomisk resultat på 9,9 mill. kroner. Avvik utover kjøp av plasser 
gjelder merkostnader til lønn og innleie innen voksenpsykiatrisk avdeling. Det er igangsatt en 
rekke tiltak og prognose for året er av klinikken satt til et negativt avvik på 5 mill. kroner i forhold 
til budsjett. 
 
 

Faktisk Mål Faktisk Mål Hittil i fjor Endring
Aktivitet ISF-poeng 786               1 014            9 648            10 690          1 043-            9 162            485               

Døgnopphold 779               857               1 570            1 400            170               1 465            105               
Dagopphold 172               178               850               180               670               282               568               
Polikliniske konsultasjoner 3 087            2 883            50 723          55 096          4 373-            47 529          3 194            

Bemanning Brutto månedsverk 351               333               1 185            1 179            6                    1 145            40                 
Sykefravær 8,84 % 7,00 % 9,11 % 7,00 % 2,11 % 6,51 % 2,60 %

Økonomi Resultat -203 0 -9 983 0 -9 983 1 470 -11 453 

Denne periode Hittil i år
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3. Administrerende direktørs vurderinger 
Ledelsens gjennomgåelse (LGG) er et verktøy i prosessen for å sikre styring og kontroll og avdekke 
risikoområder hvor det er mangelfull måloppnåelse. Rapporten baseres på LGG fra klinikker og 
avdelinger og må sees i sammenheng med den månedlige resultatoppfølgingen og øvrige 
styringssystemer i SØ. Det fremlagte risikobildet synliggjør overfor styret de områder som på 
foretaksnivå vurderes å kreve særskilt oppfølging for å redusere risiko for manglende 
måloppnåelse og/eller konsekvenser av svikt. 
 
Administrerende direktør vurderer at det per 1. tertial er flere områder i SØ som har risiko for 
manglende måloppnåelse. Dette gjelder særlig fristbrudd og ventetider, reduksjon i andel 
pasienter med passert planlagt tid, prioriteringsregelen med høyere poliklinisk aktivitet innen 
psykisk helsevern og TSB enn for somatikk, overbelegg og korridorpasienter og tilstrekkelig 
reduksjon i bruk av bredspektret antibiotika. I tillegg er det moderat risiko i knyttet til 
måloppnåelse av økonomisk resultat for året og mål for ventetider innen psykisk helsevern for 
voksne og barn.  
 
Nødvendige tiltak er iverksatt for alle kjente risikoer meldt fra ledere i ansvarslinjen, med størst 
fokus der det er høy sannsynlighet eller konsekvens. Kapasitetsprogrammet iverksetter tiltak som 
forventes å føre til forbedring både innen somatikk og psykisk helsevern. Resultat av tiltakene vil 
bli rapportert tilbake til styret. Det er administrerende direktørs vurdering at iverksatte og 
planlagte tiltak vil ha en positiv effekt.  
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Samlokalisering av distriktsbaserte tjenester innenfor psykisk helsevern og 
rusbehandling og somatikk i Indre Østfold  
 
Sykehuset Østfold (SØ) vil samlokalisere alle kliniske funksjoner i indre Østfold, totalt 7 
virksomheter, ved å inngå leieavtale i Helsehuset i Askim kommune. Leieavtalen er vurdert opp 
mot dagens driftsmodell og er økonomisk bærekraftig på prosjekt- og helseforetaksnivå.   

 

Forslag til vedtak:  
 

1. Styret opprettholder tidligere vedtak om å samlokalisere de distriktsbaserte tjenestene for 
psykisk helsevern og rusbehandling i indre Østfold (sist vedtatt i sak 87-18).  

2. Styret opprettholder tidligere vedtak om salg av Edwin Ruudsvei 4 (gnr. 50, bnr. 9) i 
Eidsberg kommune og Prestenggata 4 (gnr. 52, bnr. 649) i Askim kommune (sist vedtatt i 
sak 88-18).  

3. Styret anbefaler at det inngås leieavtale med Askim Rådhus AS om arealer til 
samlokalisering av SØs virksomhet i indre Østfold i Helsehuset i Askim kommune.  

4. Styret ber administrerende direktør om å søke Helse Sør-Øst om fullmakt til å inngå 
leieavtale med Askim Rådhus AS. 

5. Administrerende direktør gis fullmakt til å underskrive leieavtalen på vegne av SØ når Helse 
Sør-Øst har gitt nødvendig fullmakt til dette. 

 
 
 
Sarpsborg, den 7. juni 2019 
 
 
Hege Gjessing 
administrerende direktør 
 
 
 
 
Vedlegg 1. Intensjonsavtale mellom Sykehuset Østfold og Askim Rådhus AS, datert 15. mai 2019 

2. Leieavtale i Helsehuset Askim, Askim Rådhus AS, datert 23.5.2019 
3. Regnskapsmessig vurdering fra PricewaterhouseCoopers AS datert 29. mai 2019 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner  
Administrerende direktør anbefaler at de distriktsbaserte tjenestene innenfor psykisk helsevern og 
rusbehandling i indre Østfold samlokaliseres i leide lokaler i Helsehuset i Askim med øvrige 
virksomheter i SØ som allerede har tilhold der. De økonomiske vurderingene som er gjennomført 
viser at foretaket vil komme bedre ut med en leieavtale med kommunen enn alternativt å eie selv. 
Virksomhetene er i dag spredt på flere lokasjoner. Plasseringene er ikke hensiktsmessige for 
pasientbehandlingen og gir heller ikke effektiv drift. En vurdering av driftsøkonomiske effekter 
viser at driftskostnader knyttet til innleie av legevikarer  vil reduseres med 2,5 mill. kroner årlig. 
FDV kostnader reduseres betraktelig som følge av en markant arealeffektivisering på ca. 55 %. 
 

En samlokalisering understøtter samhandlingsreformens intensjoner, legger til rette for og styrker 
tverrfaglig samarbeid for små og sårbare virksomheter internt i SØ og med kommunene i indre 
Østfold. Det vil styrke behandlingstilbudet for pasientene og bidra til økt kvalitet i 
pasientbehandlingen. Det faglige samarbeidet med primærhelsetjenesten er grunnleggende for 
videreutvikling av tjenestetilbudet.  
 

Samlokaliseringen understøtter behovet for riktige arealer i pasientbehandlingen, samtidig er 
løsningen arealeffektiv. Dette er i samsvar med delstrategi for eiendomsvirksomheten i Helse Sør-
Øst (HSØ), godkjent av styret i sak 045-2018. Samlokaliseringen er videre forankret i Utviklingsplan 
for SØ 2018-2035, vedtatt i sak 34-18 den 14. mai 2018 og økonomisk langtidsplan SØ 2020-2023 
(2039), vedtatt i sak 27-19 den 20. mai i år (legges frem for styret i HSØ 20. juni 2019). 
 

Administrerende direktør anbefaler på denne bakgrunn at samlokalisering baseres på leiekontrakt 
i Helsehuset i Askim, dette er det mest økonomisk bærekraftige alternativet. I styresak i HSØ 087-
2012 er det presisert at fullmaktgrensen for investeringer omfatter verdien av leieavtaler over 
leieperioden inkludert opsjoner. Leieavtalens nåverdi er 138 mill. kroner, og skal i tråd med 
gjeldende beslutnings- og fullmaktstruktur styrebehandles i HSØ. Administrerende direktør 
anbefaler at søknad om fullmakt for å inngå leieavtale oversendes HSØ.  
 

Leieavtalen er vurdert i tråd med retningslinjer som er gitt i gjeldende finansstrategi for HSØ. 
Avtalen er klassifisert som operasjonell av revisor. 
 

2. Faktabeskrivelse 
Samlokaliseringen i indre Østfold omfatter 7 mindre virksomheter innenfor psykisk helsevern og 
rusbehandling og somatikk. Virksomhetene er geografisk spredt i eide og leide bygg:  

• Distriktspsykiatrisk senter poliklinikk – virksomhet som i dag er i eide og leide lokaler på 
Edwin Ruud, Edwin Ruudsvei 4 (gnr. 50, bnr. 9) i Eidsberg kommune  

• Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling – virksomhet som i dag er i leide lokaler i 
Askim kommune 

• Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUPP) – virksomhet som i dag er i eide lokaler i 
Prestenggata 4, (gnr. 52, bnr. 649) i Askim kommune 

• Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) – ny, fremtidig virksomhet 
• Dialyse – virksomhet opprettholdes på samme sted i Helsehuset 
• Lab/blodbank – virksomhet opprettholdes på samme sted i Helsehuset 
• Bildediagnostikk – arealene reduseres, men opprettholdes på samme sted i Helsehuset 
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2.1 Bakgrunn  
«Samlokalisering av enheter i indre Østfold» har vært behandlet i styret flere ganger tidligere.  
Styret i SØ ble forelagt status i utredningen om samlokaliseringen i indre Østfold som  
orienteringssak 9. april 2018 (sak 22-18) og 29. oktober 2018 (sak 78-18). Styret behandlet  
deretter sak 87-18 Samlokalisering av psykisk helsevern og rusbehandling i indre Østfold i  
styremøte 17. desember 2018 og fattet følgende enstemmige vedtak:  
 

1. Styret støtter den anbefalte løsningen om å samlokalisere de distriktsbaserte tjenestene for 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i indre Østfold. Dette med 
utgangspunkt i at denne løsningen gir det beste tilbudet til pasienter og ansatte, samt er 
den mest økonomisk fordelaktige løsningen.  

2. Styret gir sin tilslutning til at det inngås en leieavtale for en slik samlokalisering i Helsehuset 
i Askim. I leieavtalen må forholdet rundt økonomisk risiko knyttet til ombyggings-
kostnadene klargjøres.  

3. Styret ber administrerende direktør om å oversende leieavtalen for samlokalisering av 
psykisk helsevern og TSB i indre Østfold til godkjenning i Helse Sør-Øst, etter at forholdene i 
punkt 2 er ivaretatt.  

4. Styret ber om at det jobbes videre med gevinstrealiseringsplaner og kostnadsoptimalisering 
som følger av den foreslåtte samlokaliseringen.  

5. Administrerende direktør gis fullmakt til å underskrive leieavtalen på vegne av SØ når 
avtalen er godkjent i Helse Sør-Øst.  

 

I etterkant av styrebehandlingen 17. desember 2018 er forholdene rundt økonomisk risiko knyttet 
til ombyggingskostnadene klargjort ved en revisjon av intensjonsavtalen mellom Askim Rådhus AS 
og SØ. Intensjonsavtalen ble forelagt styret 25. februar 2019 under sak 08-19 Status 
investeringsprosjekter. Styret tok status til orientering og presiserte at det skal utarbeides 
nullalternativ i henhold til veileder for tidligfaseplanlegging for sykehusbyggprosjekter. Det vil si at 
nullalternativet må fremstilles sammenlignbart med leiealternativet. Styret ba om at prosjektet 
prioriteres og innfases i økonomisk langtidsplan 2020-2023 (2039). 
 

I saken som nå foreligger er alle krav som settes til en fullmaktsøknad om å inngå leieavtale over 
100 mill. kroner dokumentert. Følgende er særskilt omtalt; 

• Beskrivelse av formål og behov for leieavtalen.  
• Vurdering av eventuell merkostnad ved å leie fremfor å eie.  
• Vurdering av økonomisk bæreevne på prosjekt- og foretaksnivå.  
• Beregning av kontraktsverdi, jf. retningslinjens metode.  
• Dokumentert klassifisering av avtalen som operasjonell eller finansiell leasing.  

 
2.2 Hensikt, formål og behov 
SØ har arbeidet systematisk med samlokalisering av tjenester innenfor psykisk helsevern og 
rusbehandling innenfor hvert distrikt. Hensikten er å øke kontinuitet, tverrfaglighet og kvalitet i 
pasientbehandlingen (jf. kap. 2.4). 

 

Samlokaliseringen ble gjennomført etter samme modell i Halden i 2007, Moss i 2014 og Sarpsborg 
i 2016. Videre vedtok styret i SØ 2017 samlokalisering og konseptrapport vedrørende de 
distriktsbaserte tjenestene i Fredrikstad. Høsten 2016 startet administrerende direktør en 
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utredning internt i SØ for å vurdere mulighetene for en samlokalisering av psykisk helsevern og 
rusbehandling i indre Østfold. Utredningen skulle bygge på følgende føringer og mulighetsrom: 
 

• Overordnet strategi om å samlokalisere psykisk helsevern og rusbehandling i distriktene.  
• Vedtak om flytting av DPS døgnenhet fra Edwin Ruud til SØ Kalnes medførte at 

gjenværende fagmiljø ble lite og sårbart. En samlokalisering med andre fagenheter vil 
styrke fagmiljøet.  

• Leieavtale for poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling opphørte.  
• Det forelå en mulighet for samlokalisering og tverrfaglig samarbeid med flere fagmiljøer i 

helsehuset sentralt i Askim kommune.  
• Mulighet for å samle alle kliniske virksomheter innen somatikk og psykisk helsevern og 

rusbehandling i indre Østfold i lokaler som er tilpasset dagens pasientbehandling 
• Mulighet til en vesentlig arealoptimalisering 

 

Det har vært utredet to hoved-alternativer: 
Alternativ 0 - dagens løsning i eide og leide arealer 
Alternativ 1 - samlokalisering i leide arealer  
 

Fremtidig arealbehov for SØs virksomhet i indre Østfold er ca. 3 900 kvadratmeter BTA. Behovet er 
fremkommet i medarbeider- og brukerinvolvering med virksomhetene og bred involvering av 
tillitsvalgte og vernetjenesten. 
 
2.3 Alternativ 0 - dagens løsning i eide og leide arealer 
Alternativ 0 tar utgangspunkt i dagens driftsløsning med spredt geografisk lokalisering i eide og 
leide arealer og dekker fremtidig behovstilfredsstillelse. Virksomhetene er små og ligger i dag 
geografisk spredt på fire lokasjoner. Ordinært korrigerende og forebyggende vedlikehold samt 
fremtidige brukertilpasninger (ingen vesentlige) er inkludert. Samlet areal for alle virksomhetene 
er ca. 9100 kvadratmeter BTA.  
 
Arealløsning, funksjonalitet, egnethet og lokalisering  
Distriktpsykiatrisk senter poliklinikk har tilhold i eide lokaler på Edwin Ruud i Eidsberg kommune. 
Arealene har god funksjonalitet og egnethet, men lokaliseringen er ikke tilfredsstillende. 
Poliklinikken er lite tilgjengelig for pasienter og pårørende da det ikke finnes offentlig 
kommunikasjon. Det er også lang avstand til samarbeidspartnere, noe som forsterker sårbarheten 
for virksomheten.  
 

Etter at døgnseksjonen ved Edwin Ruud ble flyttet til SØ Kalnes i 2016 og omgjort til en 
fylkesdekkende døgnseksjon (DPS akutt), er det gjenstående fagmiljøet på Edwin Ruud blitt lite og 
isolert. Dette bidrar blant annet til betydelige rekrutteringsutfordringer med hensyn til å sikre 
tilstrekkelig nøkkelpersonell. Virksomheten bruker i dag 2,5 mill. kroner til innleie av fagpersonell 
for å dekke opp stillinger som ikke er besatt.  
 

Arealeffektiviteten er lav, da store deler av bygget står tomt eller leies ut til annen midlertidig 
virksomhet i Eidsberg kommune. Det kan legges til rette for fremtidig utleie til kommunal 
virksomhet dersom alternativ 0 velges.  
 

Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling holder til i leide arealer sentralt i Askim sentrum. 
Det er behov for mindre brukertilpasninger for å få tilstrekkelige og mer funksjonelle lokaler. 
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Leieavtalen utgår 30. september 2020 med opsjon på ett års forlengelse. Ny fremtidig planlagt 
LAR- virksomhet bør ligge samlokalisert med poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling. En 
videreføring av dagens drift vil medføre at ny leieavtale for begge virksomheter må inngås. 
 

BUPP har sin virksomhet i eid bygg i Prestenggata 4 (gnr. 52, bnr. 649) i Askim kommune. Bygget 
har stort vedlikeholdsetterslep og arealeffektiviteten er lav, da byggets utforming og 
romfunksjoner er uhensiktsmessig. Plasseringen er god, sentralt i Askim sentrum. 
 

De somatiske enhetene dialyse, lab/blodbank og bildediagnostikk har sin virksomhet i leide 
funksjonelle og brukervennlige lokaler i Helsehuset i Askim. Det vil være behov for innemiljøtiltak 
og overflateoppgradering generelt, bildediagnostikk kan redusere arealet noe.   
 
Status eide bygg 
SØ har tilstandsklassifisert alle eide bygg etter NS3454 hvor tilstandsgrad inndeles fra 0 til 3:  
(0: Ingen avvik 1: Mindre eller moderate avvik 2: Vesentlig avvik 3: Stort eller alvorlig avvik). 
SØs målsetning er å ha en vedvarende gjennomsnittlig tilstandsgrad på 1,0 for samlet 
bygningsportefølje.  Vedlikeholdsetterslep er kalkulert i multimap over en 1-5 og 5-10 års- periode.  
Verdibevarende vedlikehold er nøkkeltallsvurdert til 250 kroner per kvadratmeter, dette er i tråd 
med anbefaling i delstrategi for eiendomsvirksomheten i HSØ. 
 

Edwin Ruud er tilstandsvurdert (TG) til 1,5 med samlet kalkulert vedlikeholdsetterslep på 20,8 mill. 
kroner over 10 år inkludert brukertilpasninger. Det foreligger moderat behov for rehabilitering av 
bygningen og teknisk infrastruktur. Det er ledige arealer, samt at det er romslige og lite 
arealeffektive løsninger for dagens drift. 
 

Prestenggata 4 er tilstandsvurdert til TG 2,1 med kalkulert vedlikeholdsetterslep på 15,7 mill. 
kroner. Det foreligger et omfattende behov for rehabilitering av bygningen og teknisk 
infrastruktur.  
 
Status leide arealer 
SØ har to leieforhold med henholdsvis Askim Rådhus AS (Helsehuset i Askim) for dialyse, 
lab/blodbank og bildediagnostikk og med Sentrumskvartalet Askim AS når det gjelder poliklinikk 
for rus- og avhengighetsbehandling. Leiekostnader inkludert felleskostnader er 2,1 mill. kroner.  
 
Gjennomføringsplan 
En videreføring av alternativ 0 innebærer tilnærmet ingen driftsendring, men leieavtale for 
poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling og fremtidig LAR-virksomhet må fremskaffes. Utleie 
til kommunal virksomhet (inntekt) er et mulighetsrom ved Edwin Ruud. 
 
Økonomi 
Eide bygg skal oppgraderes til tilstandsgrad 1,0, som er et akseptabelt og nøkternt nivå.   
Kostnadsvurderingen inkluderer tiltak som må gjennomføres i en 5-10 årsperiode, og omfatter 
renovering av teknisk infrastruktur og en trinnvis ombygging og innflytting.  
 
Risikoområder 
Dersom dagens driftsmodell ikke endres er det svært høy sannsynlighet for at fagmiljøet i DPS 
poliklinikk vil få økte problemer med å opprettholde fagmiljøene og drifte pasientsikkert.  
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2.4 Alternativ 1 - samlokalisering av alle virksomhetene i leide arealer i Helsehuset i Askim 
Det foreligger tilbud om leieavtale mellom SØ og Askim Rådhus AS vedrørende leie av lokaler i 
Eventyrveien 2, gnr 99 bnr 365 og 369 i Askim kommune. Arealalene som skal leies ut består av 
totalt 3 896 kvadratmeter, herav 1 441 kvadratmeter fellesareal. Kontrakten løper fast i 20 år med 
opsjon på å forlenge leieforholdet i 2 perioder på inntil 1 + 1 år på samme vilkår som i den 
opprinnelige leieavtalen, jf. vedlegg. Helsehuset har generelt en høy andel fellesarealer, blant 
annet som følge av byggets utforming med høy andel av trafikk- og tekniske arealer. I fellesarealer 
inngår også sambruk av en del møterom, kantine og garderobefasiliteter. Andel fellesarealer er 
fordelt på alle fremtidige leietakere i bygget. I prosessen har det vært bred brukerinvolvering med 
tillitsvalgte og vernetjenesten og fremtidige lokaler vil dekke virksomhetenes behov. 
 
Juridisk vurdering 
Det er gjennomført en intern juridisk vurdering av hvorvidt en fremtidig leiekontrakt i eksisterende 
lokaler i Helsehuset i Askim faller innenfor eller utenfor reglene om offentlige anskaffelser. Det vil 
si om en eventuell leieavtale knyttet til Helsehuset må kunngjøres som en bygge- og anleggsavtale, 
eller om den faller inn under unntak for anskaffelse av fast eiendom i Lov om offentlige 
anskaffelser og anskaffelsesforskriften. I vurderingen drøftes faktum i saken opp mot tidligere 
dommer. Konklusjonen er at leiekontrakt for eksisterende bygninger ved Helsehuset faller inn 
under unntaket fra anskaffelsesloven/ anskaffelsesforskriften, og at det ikke er naturlig å 
klassifisere kontrakten som en bygge- og anleggskontrakt. 
 
Arealløsning, funksjonalitet, egnethet, lokalisering og gevinstrealisering 
I alternativ 1 er behovet for samlokalisering i indre Østfold basert på viktigheten av å samle små, 
sårbare fagmiljøer og dermed øke kvalitet og tilgjengelighet for pasientene (jf. kap. 2.2). 
Samlokaliseringen vil gi gevinster i form av økt stabilitet, kontinuitet, tverrfaglighet og kvalitet i 
pasientbehandlingen ved å:  

• utnytte grenseflatene mellom de ulike fagmiljøene  
• samordne og effektivisere fellestjenestene og muliggjøre noe reduksjon i merkantil 

bemanning  
• øke tilgjengelighet for pasienter, pårørende og samarbeidspartnere  
• redusere sårbarheten til det enkelte fagmiljø, og bidra positivt til arbeidsmiljøet 
• øke tilgjengelighet og tilrettelegge for nært samarbeid med relevante kommunale tjenester 
• styrke mulighet for rekruttering av nøkkelpersonell og redusere behov for innleie av 

fagpersonell, og gjennom det bidra til å oppnå plantall mht. aktivitet 
• legge LAR-tjenestene til eksisterende drift og muliggjøre reduserte kostnader til 

administrasjon av legemidler 
 

SØ har allerede et tett samarbeid med flere av avdelingene som er planlagt inn i det nye 
Helsehuset og en samlokaliseringen vil ytterligere kunne styrke dette samarbeidet. Målsetningen 
er å kunne tilby et bredt spekter av helsefaglige tjenester til befolkningen i indre Østfold.  
 

Samlokaliseringen medfører høy grad av arealeffektivisering, i tråd med overordnet føring om 
generell arealeffektivisering, jf. oppdragsdokument fra HSØ og delstrategi for 
eiendomsvirksomheten i HSØ om effektiv og funksjonell arealutnyttelse. En samlokalisering i leide 
arealer vil omfatte ca. 3 900 kvadratmeter BTA, dvs. en arealoptimalisering på ca. 55 % 
sammenlignet med dagens drift på ca. 9100 kvadratmeter BTA. Arealeffektiviseringen forutsetter 
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salg av eiendommene Edwin Ruudsvei 4 og Prestenggata 4 og er i tråd med oppdragsdokument fra 
HSØ.  
 
Status eide bygg 
SØ eier i dag Edwin Ruudsvei 4 (gnr. 50, bnr. 9) i Eidsberg kommune og Prestenggata 4 (gnr. 52, 
bnr. 649) i Askim kommune. Det planlegges salg av eiendommene, jf. styresak SØ 88-18. 
Omsetningsverdi er henholdsvis 22 mill. kroner og 4,5 mill. kroner. 
 
Status leide arealer 
Dagens leieavtaler i Helsehuset og leieavtale for poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling 
erstattes med nye leieavtaler.  
 
Gjennomføringsplan 
Askim Rådhus AS har satt opp en fremdriftsplan for samlokalisering av tjenestetilbudet i indre 
Østfold, jf. tabell under. Kunngjøring av konkurranse om ombygging og rehabilitering av 
Helsehuset er utført og Betonmast AS skal lede detaljprosjekteringen. Estimert byggetid er satt til 
16-18 måneder og innflytting og ibruktakelse er 1. februar 2021. Tidsplanen er stram og er 
avhengig av at alle brukere leverer til avtalt tid for at man skal kunne holde tidsrammen.  
 

Start Slutt Beskrivelse 
november 2018 april 2019 Utlysning og tildeling totalentreprise/samspillentreprise 
april 2019 juni 2019 Samspillfase med revisjon av romprogram og forprosjekt 
juli 2019 oktober 2019 Detaljprosjektering, rammesøknad 
juli 2019 august 2019 Utflytting av Helsehuset 
september 2019 desember 2020 Innvendige rivearbeider og miljøsanering, bygging 
januar 2021 januar 2021 Innflytting 

 

Det planlegges at dagens leietakere flyttes ut av Helsehuset i forkant av rehabiliteringen, med 
unntak av legevakten som skal være operativ gjennom hele byggeperioden. Utførende 
entreprenører vil dermed få tilgang til hele tiltaksarealet og kan legge opp en rasjonell fremdrift 
basert på prosjektets milepæler.  
 

I ombyggingsperioden vil det bli tilrettelagt for midlertidige løsninger for: 
• Lab/blodbank – tilbys lokaler i brakkerigg eller midlertidige lokaler i sentrum av Askim, 

kostnader inngår i leieavtalen.  
• Dialyse – flytter til Edwin Ruud i egne lokaler og tar i bruk mobile vannrenseanlegg, kostnad 

er estimert til 0,5 mill. kroner.  
• Bildediagnostikk – tar i bruk et mobilt røntgenapparat i Helsehuset en til to dager per uke, 

øvrige pasienter vil få tilbud om undersøkelse i Moss.  
 
Økonomi 
Årlig leie utgjør 6,0 mill. kroner eksklusive merverdiavgift, basert på leiekostnad 1 550 kroner per 
kvadratmeter BTA. Leien reguleres 1. januar hvert år ift. 80 % av eventuelle endringer i SSBs 
konsumprisindeks. Leien reguleres første gang 1. januar 2022, med opprinnelig kontraktindeks for 
september 2021. Prosjektet forventes ferdigstilt 1. februar 2021. Felleskostnader utgjør 0,4 mill. 
kroner årlig eksklusive merverdiavgift. 
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Driftsgevinster 
Det er gjennomført vurderinger av driftsøkonomiske effekter av å flytte og samlokalisere 
virksomheten ved DPS Edwin Ruud til Helsehuset i Askim. Arealene i leiealternativene er vesentlig 
redusert og vil oppgraderes sammenlignet med dagens arealer. Dette legger til rette for en lavere 
FDV kostnad per kvadratmeter enn i dagens arealer. Den samlede FDV kostnaden forventes å 
reduseres vesentlig sammenlignet med dagens drift som er spredt på flere lokasjoner.  
Driftsøkonomiske gevinster i kjernedriften er vurdert i forhold til: 

• Redusert vikarbruk  
• Sambruk av merkantile tjenester for psykisk helsevern 

 

Merkantile tjenester kan til en viss grad samlokaliseres for psykisk helsevern og rusbehandling 
etter modell av Sarpsborgklinikken. Denne alternative driftsmodellen må vurderes og utredes 
nærmere med tanke på kostnadseffektivisering og erfaringer fra Sarpsborgklinikken viser at det er 
marginale driftsøkonomiske besparelser.  
 

Vurderingene viser at driftskostnader knyttet til innleie av legevikarer forventes å minke med om 
lag 2,5 mill. kroner årlig.  
 
Vurdering av merkostnader med leie versus eie 
Det er foretatt en beregning av nåverdi for estimerte leiebetalinger basert på leieavtale, årlig 
leiebeløp 6,0 mill. kroner er lagt til grunn. Leieperiode er 20 år fra 1. februar 2021 til 1. februar 
2041. Opsjonsperioden på 1 + 1 år er ikke tatt med i beregningen. Leien reguleres hvert år i 
forhold til 80 % av SSBs konsumprisindeks. Første regulering er 1. januar 2022, og opprinnelig 
kontraktindeks er september 2021. Det er lagt til grunn en årlig KPI-regulering på 2,5 %. 
Diskonteringsrente er satt til 2,13 %. Nåverdi av estimerte leiebetalinger eksklusive fellesutgifter 
er på 110,4 mill. kroner. Det vises til vedlegg 3 for nærmere redegjørelse.  
 

SØ har foretatt en beregning av estimert markedsverdi basert på estimert byggekostnad for 
tilsvarende lokaler. Beregninger er basert på kvadratmeterpris bygg fra norsk prisbok (desember 
2018) og innhentede tomtepriser i Askim. En gjenanskaffelseskostnad/kostnader for nybygg for 
arealer til samlokalisering omfatter lokaler til både somatikk og psykisk helsevern og 
rusbehandling.  
 

Arealene som benyttes til psykisk helsevern og rusbehandling utgjør 2.943 kvadratmeter BTA. I 
beregningene er det lagt til grunn en byggekostnad for kontorbygg på 30.625 kroner per 
kvadratmeter. Øvrige arealer benyttes til somatikk (dialyse, lab/blodbank, bildediagnostikk og 
tilhørende fellesareal) og har lagt til grunn byggekostnad for forenklet sykehusbygg på 50.490 
kroner per kvadratmeter.  
 

Anslått tomteareal med en utnyttelsesgrad på 75 % er 5.200 kvadratmeter, verdsatt til en pris på 
2.100 kroner per kvadratmeter. Dette gir en totalt beregnet markedsverdi på 145,7 mill. kroner.  
 
Vurdering av markedsverdi 
Det er gjennomført en taksnemd av takstmann Terje Westby den 13. mai 2019. Dette er en 
vurdering av normal leiepris for spesialtilpassede rom, samt eiendomsverdien for tilsvarende 
lokaler som eget bygg. Takstmannens vurdering er at leieprisen vil ligge et sted mellom 1 500 og 
2 500 kroner per kvadratmeter uavhengig av beliggenhet og med mulighet for parkering. 
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Markedsverdi av leieobjektet er takstvurdert til mellom 2 100 og 2 300 kroner per kvadratmeter 
per BTA for lokaler i Helsehuset.  En langsiktig leieavtale på minimum 20 år, vil trolig ligge på ca. 2 
300 kroner per kvadratmeter.   
 
Klassifisering av leieavtalen – finansiell eller operasjonell?  
SØ har gitt PricewaterhouseCoopers AS i oppdrag å vurdere om leieavtalen knyttet til Askim 
helsehus regnskapsmessig er finansiell eller operasjonell. PricewaterhouseCoopers AS konkluderer 
med at ingen av kriteriene i Norsk Regnskapsstandard 14 Leieavtaler indikerer at leieavtalen for 
Askim Helsehus skal behandles som finansiell leasing, jf. vedlegg 3.  
 
Salg av eiendommer 
Eide bygg i Edwin Ruudsvei 4 og Prestenggata 4 planlegges solgt (sak 88-18), men dette forutsetter 
positivt vedtak om leieavtale for samlokalisering av de distriktsbaserte tjenestene innenfor psykisk 
helsevern og rusbehandling i indre Østfold (denne saken).  Markedsverdi for Edwin Ruudsvei 4 er 
taksert til 22 mill. kroner (2017), tilsvarende for Prestenggata 4 er 4,5 mill. kroner (2017). Eidsberg 
kommune har varslet SØ om at de ønsker å kjøpe Edwin Ruudsvei 4 som direktekjøp til takst.  
 
Risikoområder 
Gjennomføringsplanen for rehabilitering og ombygging av Helsehuset er svært stram og enhver 
forsinkelse vil kunne forsinke forventet innflytting og ibruktakelse 1. februar 2021.  
 

 
2.5 Økonomi 
Økonomiske beregninger og forutsetninger er kvalitetssikret og oppdatert siden forrige styresak. 
Tabellen under viser kostnader ved de to alternativene som er vurdert med gjennomsnittlige 
kostnader per år over en 20-års periode. 
 

 Alternativ 0 
dagens drift 

Alternativ 1 
leie 

Differanse 

Leie inkludert felleskostnader 2,1 mill. kroner 6,4 mill. kroner 4,3 mill. kroner 
FDV kostnad 5,8 mill. kroner 1,7 mill. kroner -4,1 mill. kroner 
Driftsgevinst (+/-) ingen -2,5 mill. kroner -2,5 mill. kroner  
Sum årlig kostnad (snitt 20 år) 7,9 mill. kroner 5,6 mill. kroner -2,3 mill. kroner 

 
Økonomisk bærekraft på prosjektnivå 
Sammenlignet med dagens drift, spredt på flere lokasjoner, vil et leiealternativ i Helsehuset i 
Askim gi en årlig kostnadsreduksjon på 2,3 mill. kroner. Beregningen er basert på de 
forutsetninger som fremkommer av mottatt utkast til leieavtale. Dagens drift med virksomheter 
spredt på flere lokasjoner blir dyrere grunnet høye vikar- og FDV kostnader.  Det forutsettes en 
årlig reduksjon av innleide vikarer på 2,5 mill. kroner.  Leiealternativet er således mer gunstig enn 
alternativ 0 over en 20 års periode.  
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Figuren over viser at prosjektet vil ha en positiv bærekraft målt opp mot dagens drift. 
   
Økonomisk bærekraft på helseforetaksnivå 
Samlokalisering av enheter i indre Østfold er innarbeidet i økonomisk langtidsplan for 2020-
2023(39) med ny leieavtale, jf. styresak 27-19, dette inkluderer også effekter i forbindelse med ny 
leieavtale. Figuren under viser at SØ har bærekraft på foretaksnivå for å inngå ny leieavtale: 
 

 
 

Basert på planlagt økonomisk utvikling vurderes det at SØ har økonomisk bærekraft for å 
gjennomføre samlokaliseringen i indre Østfold over driftsbudsjett.  
 
Nåverdi 
Nåverdi av leiealternativet versus nullalternativet vil variere mellom 45 mill. kroner og 43 mill. 
kroner avhengig av hvilken diskonteringsrente som benyttes. 
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Finansiering 
Fullmakt - investeringer 
SØ skal i tråd med den til hver tid gjeldende finansstrategi sørge for at det foreligger fullmakt til å 
inngå avtale om leie før bindende forpliktelser inngås. SØ inngikk intensjonsavtale 15. januar 2019 
med Askim Rådhus AS, i tråd med finansstrategien som gjaldt på det tidspunktet. I etterkant er det 
besluttet at også intensjonsavtaler skal forelegges HSØ før forpliktende godkjenning foreligger, jf. 
Finansstrategi for Helse Sør-Øst versjon 4.0, revidert og vedtatt av styret i HSØ 25. april 2019 
(styresak 033-2019).  
Investeringer over 100 mill. kroner forutsetter godkjenning av styret i HSØ. Styresak 087-12 
presiserer at fullmaktsgrensen for investeringer også omfatter verdien av leieavtaler over 
leieperioden inkludert opsjonsperioder. En inngåelse av leieavtale tilsvarer nåverdien av 
leieforpliktelsen (leiekontraktens verdi over 20 år), inkludert opsjonsperiode (1 + 1 år). Nåverdi er 
beregnet til 138 mill. kroner for leieforpliktelsen, og krever derfor godkjenning av styret i HSØ. 
 

Samlokaliseringen medfører også salg av Edwin Ruudsvei 4 og Prestenggata 4. Midler fra salg av 
eiendommene vil bli benyttet i tråd med HSØs retningslinjer. 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
Samordning og samlokalisering av de distriktsbaserte psykiatriske tjenestene i indre Østfold er i 
tråd med de føringene som tidligere er lagt til grunn for distriktsbaserte tjenester. Den aktuelle 
samlokaliseringen innbefatter også somatiske virksomheter, legger til rette for ytterligere styrket 
samhandling med det kommunale tjenestetilbudet og vil forsterke de tverrfaglige fagmiljøene. 
Leiekontrakt baseres på areal- og funksjonsbehov som er gjennomgått med brukerne, med bred 
involvering av vernetjenesten og tillitsvalgte.   
 

Den økonomiske bærekraftsanalysen viser at prosjektet har en positiv nåverdi ved en inngåelse av 
leieavtale i Helsehuset i Askim. Leieavtalens totale verdi (årlig leiekostnad og avtalt leietid) vil 
overskride 100 mill. kroner, og legges frem for styret i HSØ for godkjenning og beslutning. SØ vil 
søke HSØ om fullmakt til å inngå operasjonell leieavtale i tråd med retningslinjer gitt i gjeldende 
finansstrategi, jf. styresak 033-2019. 
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KONTRAKT OM LEIE AV LOKALER 
 
 

 mellom 
 

 
 Sykehuset Østfold HF   og   Askim Rådhus AS 
(heretter benevnt Leietaker)     (heretter benevnt Utleier) 
 
                   
 

 
Sted: _________         Dato: ____/____ 20……. 

 
 
 
For Leietaker:                         For Utleier: 
 
......................................                   ....................................…….. 
 
Kontaktperson:       Kontaktperson: 
 
…………………………..………      Daglig leder: Jannicke Eriksen 
 
 

Kontrakten er undertegnet i 2 eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.  
 
 

Henvendelser vedrørende kontrakten skal være skriftlige og adresseres slik: 
 
 
Til Leietaker: Sykehuset Østfold HF,    Til Utleier: Askim Rådhus AS,  
postboks 300, 1714 Grålum.     postboks 2003, 1802 Askim. 
Mailadr.:       Mailadr.: 
postmottak@so-hf.no      jannicke.eriksen@askim.kommune.no 
   
 
Dersom en av partene krever det skal den annen part senest ved kontraktsignering, fremlegge gyldig firmaattest samt personlig 
legitimasjon som bekrefter utleiers signatur. 
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1 AVTALENS PARTER 

Utleier  
(navn eller firmanavn): 

Askim Rådshus AS 

Adresse: 
 

Kirkegata 5, 1830 ASKIM 
Postboks 2003, 1802 ASKIM 

Telefon: 
 

69 81 91 00 

Email: 
 

jannicke.eriksen@askim.kommune.no 

Org.nr/ Fødselsnr: 
 

815 624 742 

Leietaker:    
 

Sykehuset Østfold HF 

Adresse: 
 

Postboks 300, 1714 Grålum 

Telefon: 
 

08600 

Email: 
 

postmottak@so-hf.no 

Org.nr 
 

983 971 768 
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2 EIENDOM 

Adresse: Eventyrveien 2, gnr 99 bnr 365 og 369 i Askim kommune. 

 

 

3 LEIEOBJEKT 

Leieobjektet består av arealer til Leietakers eksklusive bruk og en forholdsmessig andel av 
eiendommens fellesarealer, tekniske rom og utomhusarealer. Arealene til Leietakers eksklusive 
bruk, herunder eventuelt eksklusivt utomhusareal og arealfordeling, er vist i bilag 1 
(arealoversikt og tegninger).  
 

3.1 AREALER 

Arealene til Leietakers eksklusive bruk, samt andel av fellesarealer og tekniske rom, utgjør totalt 
ca. 3.896 kvadratmeter BTA. Av dette utgjør arealer til Leietakers eksklusive bruk ca. 2.455 
kvadratmeter BTA. Arealene fordeler seg i henhold til underliggende tabell: 

  
Samlet brutto areal:     

3.896 m2  

 
Fordeling 

 

U. etasje:    

m2  

1. etasje:    

1.303 m2  

2. etasje:    

1.152 m2  

X. etasje:    

m2  

Fellesareal:    

1.441 m2  

 

3.2 PARKERING 

Leieobjektet inkluderer parkeringsplasser. 
 

3.3 OPPMÅLING AREALER 

Alle arealer er oppgitt etter NS 3940:2012. Utleier skal sørge for at leieobjektets bygninger 
måles opp umiddelbart før overtakelse. Dersom oppmålingen viser negativt avvik i areal med 
mer enn 20 kvadratmeter BTA i forhold til det tall som er angitt ovenfor, og det negative avviket 
ikke skyldes leietakers endringer i kravspesifikasjonen, skal leien justeres forholdsmessig 
tilsvarende basert på priser per kvadratmeter BTA for de ulike typer arealer slik dette er angitt i 
punkt 8 nedenfor. 
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3.4 FORTRINNSRETT TIL TILLEGGSAREAL 

Leietaker skal ha fortrinnsrett til leie av eventuelt areal i eiendommen som blir ledig i løpet av 
leietiden på gjeldende kontraktsvilkår bortsett fra leiepris, som blir gjenstand for forhandling. 
Utleier skal informere skriftlig om ledige arealer, og Leietaker skal gis en frist på 1 – en – måned 
for å vurdere hvorvidt fortrinnsretten skal benyttes.  
 

3.5 FREMTIDIG AREALUTVIDELSE 

Leietaker skal ha fortrinnsrett til leie av eventuelle tilbygg/påbygg/nye arealer i tilknytning til 
leieobjektet på gjeldende kontraktsvilkår bortsett fra leiepris, som blir gjenstand for 
forhandling.  Utleier skal informere skriftlig om eventuelle tilbygg/påbygg/nye arealer, og 
Leietaker skal gis en frist på 6 – seks – måneder for å vurdere hvorvidt fortrinnsretten skal 
benyttes. 
 

4 BYGNINGSMESSIGE KVALITETER 

Utleier har ansvaret for at leieobjektet er i samsvar med de krav som følger av gjeldende lover 
og forskrifter (herunder arbeidsmiljø- og bygningslovgivningen) for den virksomhet Leietaker 
skal utføre i leieobjektet. Ansvaret gjelder selv om de tegninger og beskrivelser etc., som er lagt 
til grunn for kontrakten, viser at kravene ikke er oppfylt. 
 
Leieobjektet leveres ryddet, rengjort, ferdig innredet og klare for innflytting i vanlig god stand i 
henhold til normal bygningsmessig standard, samt særskilte krav i kravspesifikasjon. 
 
 

5 LEIETAKERS VIRKSOMHET 

Sykehuset Østfold er et områdesykehus for Østfold fylke og Vestby kommune. Sykehuset 
Østfold skal sikre befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud med diagnostikk, behandling 
og rehabilitering i god samhandling med fastleger, kommunehelsetjenesten og andre 
helseforetak. 
 
Leieobjektet skal benyttes til følgende virksomhet: Blodbank, laboratorium, dialyse, røntgen, 
sosialmedisinsk poliklinikk (SMP), barne- og ungdomspsykriatrisk poliklinikk (BUP), 
distriktspsykriatrisk senter (DPS) og legeassistert rehabilitering (LAR). 
 

5.1 ENDRING AV VIRKSOMHET/VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE 

Endring av virksomheten i leieobjektet er ikke tillatt uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. 
Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Manglende svar innen rimelig tid på søknad om 
samtykke etter bestemmelsene i dette punkt anses som samtykke. 
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6 OVERTAKELSE/MELDING OM MANGLER 

 

6.1 OVERTAKELSESTIDSPUNKT 

Leieobjektet overtas ryddet og rengjort, og for øvrig i henhold til punkt 3 ovenfor. 
Før leieobjektet anses overtatt, skal det være gjennomført en protokollert befaring av 
leieobjektet. Fra befaringen føres protokoll som undertegnes på stedet av begge parter, bilag 2. 
Prosjektet er forventet ferdigstilt 1. februar 2021, og endelig dato vil bli fastsatt når kontrakten 
med entreprenøren er tildelt og samspillfasen er ferdig. 
 
Utleier skal utbedre mangler uten ugrunnet opphold. 
 

6.2 OFFENTLIGRETTSLIGE KRAV 

Utleier skal per overtakelse besørge at leieobjektet er i samsvar med de offentligrettslige 
bygningstekniske krav som gjelder for leieobjektet, gitt den virksomhet som skal drives av 
leietaker i henhold til punkt 5. Utleiers forpliktelser etter dette punkt 6.2 omfatter ikke 
innrednings- eller bygningsmessige arbeider som utføres av Leietaker. 
 
Offentligrettslige krav per overtakelse tilknyttet Leietakers virksomhet/bruk av leieobjektet, som 
ikke er av bygningsteknisk karakter, er Leietakers ansvar. 
  

6.3 MELDING OM SKADER, MANGLER 

Leietaker må gi skriftlig melding om skader og mangler mv. innen rimelig tid etter at han burde 
ha oppdaget dem. Forhold som Leietaker kjente til ved overtakelsen, kan ikke senere gjøres 
gjeldende som mangel. 
 

6.4 INNFØRING I BRUK AV UTSTYR/INNRETNINGER 

Ved overtakelse skal Utleier gi Leietaker en innføring i bruk av teknisk utstyr/innretninger i 
leieobjektet som skal benyttes av Leietaker. Videre skal Utleier ved overtakelse fremlegge 
driftsmanualer/-instrukser for leieobjektet med teknisk utstyr og innretninger. Leietaker 
forplikter seg i hele leieperioden til å følge Utleiers til enhver tid gjeldende driftsmanualer/          
-instrukser. 
 

6.5 FORSINKET OVERTAKELSE   

Dersom leieobjektet ikke er klar for overtakelse til avtalt dato for overtakelse, påløper dagbøter 
for hver kalenderdag fram til overtakelse. Dagbotens størrelse tilsvarer den daglige leiesummen 
(total årlig leie/365). Det skal ikke betales leie eller andre kostnader før leieobjektet er overtatt. 
 
Dersom det bare er deler av leieobjektet som ikke kan overtas, er det opp til Leietaker om det 
skal skje en overtakelse av leieobjektet. Ved delvis overtakelse skal det skje en forholdsmessig 
reduksjon i leieprisen, basert på oppgitt kvadratmeterpris i punkt 8. Delvis overtagelse medfører 
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at det påløper dagbot for de deler som ikke er overtatt. Ansvar og risiko for den del av 
leieobjektet som ikke overtas, forblir hos Utleier. 
 
Prosjektet er forventet ferdigstilt 1. februar 2021, og endelig dato vil bli fastsatt når kontrakten 
med entreprenøren er tildelt og samspillfasen er ferdig. 
 
 
7 LEIETID 

 
7.1 VARIGHET 

Kontrakten løper fast i 20 år + 1 år + 1 år fra det tidspunktleieobjektet er overtatt, jf. pkt. 6.1. 
 

7.2 FORLENGELSE AV LEIEFORHOLDET 

Leietaker har rett til å forlenge leieforholdet i 2 perioder på inntil 1 år + 1 år på samme vilkår 
som i denne leieavtalen. Dersom Leietaker ønsker å benytte sin rett, skal dette meddeles 
skriftlig til Utleier minst 12 måneder før utløpet av inneværende leieperiode. 
 

7.3 OMORGANISERING 

Dersom det blir vedtatt en omorganisering i Sykehuset Østfold HF, har Leietaker rett til å bli løst 
fra leiekontrakten for hele eller deler av leieobjektet etter 12 måneders varsel. 
Omorganiseringsvedtaket må være fattet av Storting, departement eller direktorat for å kunne 
benyttes som grunnlag for slik løsningsrett.  
 

7.4 OPPHØR AV LEIEFORHOLD 

Fristen for å sende flyttingsoppfordring etter leieforholdets opphør settes til 12 måneder.  
 
8 LEIEN 

 
8.1 LEIESUM 

Årsleien utgjør NOK 6.038.800,- (eksklusiv merverdiavgift), basert på følgende arealer og priser 
per kvadratmeter BTA: 
 

U. etasje: 
 

kr. pr. m2 

1. etasje: 
 

1.550 kr. pr. m2 

2. etasje: 
 

1.550 kr. pr. m2 

X. etasje: 
 

kr. pr. m2 
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Fellesareal: 
 

1.550 kr. pr. m2 

Annet: 
 

kr. pr. m2 

 

8.2 FORFALL 

Leien forfaller til betaling forskuddsvis den 1. i hver måned med NOK 503.234,- (eksklusiv 
merverdiavgift). 
 

8.3 FAKTURA 

Utleier utsteder faktura til Leietaker med slikt innhold som er påkrevd i henhold til gjeldende 
regelverk, og med opplysninger om Utleiers kontonummer for betaling av leien. 
 

8.4 ANDEL FELLESKOSTNADER 

I tillegg til leien betaler Leietaker sin andel av eiendommens felleskostnader. Felleskostnadene 
fordeles etter eiendommens fordelingsnøkkel, som angitt i bilag 3. Eiendommens 
fordelingsnøkkel justeres forholdsmessig ved eventuelle endringer i grunnlaget for 
fordelingsnøkkelen. Kostnader som inngår i felleskostnadene er inntatt som en del av bilag 3. 
Eventuell merverdiavgift på felleskostnadene som ikke er fradragsberettiget for Utleier, som 
følge av at Leietaker driver en virksomhet som ikke kan omfattes av Utleiers registrering i 
Merverdiavgiftsregisteret (jf. også punkt 9), dekkes av Leietaker som en del av felleskostnadene.  
 
Kostnadene dekkes i det enkelte kostnadsår gjennom at Leietaker betaler et akonto beløp 
sammen med leien til dekning av de felleskostnader Utleier forventer vil påløpe. Leietaker kan 
kreve fremlagt budsjett for felleskostnadene. Avregning foretas normalt med forfall innen 30. 
april året etter kostnadsåret, basert på en oversikt satt opp av Utleier og som viser de faktiske 
påløpte felleskostnader i kostnadsåret. Utleier dekker kostnadene for ledige lokaler. I den grad 
ledighet medfører reduserte kostnader, skal reduksjonen krediteres de ledige lokaler. Deretter 
fordeles kostnadene som om reduksjon ikke var skjedd. 
 
Ved kontraktsinngåelsen er akonto beløp for felleskostnader stipulert til NOK 32.423,- 
(eksklusiv merverdiavgift) per måned. 
 

8.5 FOR LEIETAKERS EGEN REGNING 

Direkte og for egen regning betaler Leietaker energi og vann til egne eksklusive arealer, etter 
egen måler, rengjøring av egne eksklusive arealer (herunder innvendig vask av vinduer) og 
vaktmestertjenester for egen bruk. 
 

8.6 SKATTER/AVGIFTER 

I den grad Utleie av eiendom i leietiden blir belagt med nye særlige skatter og/eller avgifter, skal 
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Leietaker betale sin forholdsmessige del (belastes Leietakerne i eiendommen som en del av de 
ordinære felleskostnader, jf. punkt 8.4). Reguleringen i dette avsnitt gjelder ikke eiendomsskatt. 
Eventuell eiendomsskatt betales av Utleier. 
 

8.7 FORSINKELSESRENTE 

Ved forsinket betaling av leie og/eller andel felleskostnader, svares forsinkelsesrente i henhold 
til lov av 17. desember 1976 nr. 100 eller lov som trer i stedet for denne. Utleier har rett til å 
kreve gebyr ved purring. 
 

9 MERVERDIAVGIFT 

Per leiestart omfattes ikke leieobjektet av Utleiers registrering i Merverdiavgiftsregisteret.  
 
Utleier har ikke rett til å legge merverdiavgift på leien, da Leietaker kun driver virksomhet 
utenfor avgiftsområdet.  
 
Utleier har rett til å legge merverdiavgift på felleskostnader og eventuelle andre kostnader 
knyttet til arealer som per leiestart er og/eller i løpet av leieperioden blir omfattet av Utleiers 
registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Leietaker vil få kompensert disse kostnadene, jf 
merverdiavgiftskompensasjonsordningen for helseforetak. 
 
Leietaker er klar over at den faktiske disponering av leieobjektet er avgjørende for Utleiers 
fradragsrett for inngående merverdiavgift. Leietaker plikter umiddelbart å gi Utleier 
opplysninger om forhold som kan medføre en endring i den avgiftsmessige status til hele eller 
deler av leieobjektet.  
 
Dersom Utleier har samtykket til fremleie av leieobjektet, og de fremleide arealene kan 
omfattes av Utleiers registrering i Merverdiavgiftsregisteret, plikter Leietaker senest innen 
utgangen av den avgiftstermin fremleieforholdet trer i kraft å søke om frivillig registrering for 
fremleien. Eventuelle utgifter forbundet med Leietakers søknad om frivillig registrering ved 
fremleie bæres av Leietaker.  
 
På bakgrunn av avgiftsmyndighetenes dokumentasjonskrav plikter Leietaker å gi en skriftlig, 
årlig redegjørelse innen 31. desember over sin bruk av leieobjektet gjennom året, og ved 
eventuell fremleie også en bekreftelse på at Leietaker er frivillig registrert for fremleien. 
Redegjørelsen skal også inneholde en oppstilling over totale aktiveringspliktige påkostninger 
som Leietaker har foretatt på leieobjektet i løpet av regnskapsåret, herunder totalt påløpt 
merverdiavgift. Leietaker skal også innhente tilsvarende dokumentasjon fra (alle) eventuelle 
fremleietakere. Dokumentasjonen skal tilfredsstille de krav som til enhver tid måtte følge av 
gjeldende regler.  
 
Ved opphør av leieforholdet, uansett grunnlag, skal Leietaker og eventuelle fremleietakere 
beholde egne justeringsforpliktelser på bygningsmessige tiltak foretatt på leieobjektet.  
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Eventuelle erstatningskrav som følge av mislighold av bestemmelsene i dette punkt 9, forfaller 
til betaling ved påkrav. Leieavtalens betalingsbestemmelser samt misligholdsbestemmelsene i 
punkt 19 gjelder tilsvarende. 
 
 

10 LEIETAKERS BENYTTELSE AV LEIEOBJEKTET 

Leietaker plikter å behandle så vel leieobjektet som eiendommen for øvrig med tilbørlig 
aktsomhet.   
 
Leietaker plikter å følge de ordensregler, brann-/og rømningsinstruks og instrukser for heiser og 
øvrige tekniske anlegg som til enhver tid gjelder for eiendommen, og som er blitt formidlet av 
Utleier. 
 
Leietaker plikter straks å melde til Utleier enhver skade på leieobjektet som må utbedres uten 
opphold. Annen skade eller mangel skal Leietaker melde innen rimelig tid. 
 
Leietaker plikter på Utleiers forespørsel å dokumentere at det foreligger et internkontrollsystem 
som oppfyller de til enhver tid gjeldende krav.  
 
Avfall må legges i eiendommens søppelkasser/kildesorteringssystem. Avfall av ekstraordinært 
omfang eller karakter må Leietaker selv besørge fjernet for egen regning. I motsatt fall kan 
Utleier la avfallet fjerne for Leietakers regning. All avfallshåndtering skal følge de til enhver tid 
gjeldende offentlige krav. 
 
 

11 UTLEIERS ADGANG TIL LEIEOBJEKTET 

Leietaker plikter å gi Utleier adgang til leieobjektet i kontor-/forretningstid alle dager, for 
ettersyn, reparasjon, vedlikehold, inspeksjon, taksering, forandringsarbeid etc. Leietaker skal 
varsles med rimelig frist. I alle tilfeller der det anses nødvendig for å forebygge eller begrense 
skade på eiendommen, har Utleier rett til å skaffe seg adgang til leieobjektet uten slikt varsel. 
Dersom Utleier skaffer seg adgang til leieobjektet skal Leietaker varsles straks. Leietaker kan 
kreve at Utleier og Utleiers representanter skal signere taushetserklæring ved behov for adgang 
til leieobjektet. 
 
  

12 UTLEIERS VEDLIKEHOLDS- OG UTSKIFTINGSPLIKT 

Det påhviler Utleier å besørge og bekoste alt utvendig bygningsmessig vedlikehold og utskifting 
av tekniske innretninger, slik som heiser, ventilasjonsanlegg, branntekniske anlegg, 
fyringsanlegg etc., når disse ikke lenger lar seg vedlikeholde på regningssvarende måte.  
 
Det påhviler Utleier å besørge at eiendommens innvendige fellesarealer og eiendommens 
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tekniske innretninger holdes i tilsvarende stand som ved overtakelse, men slik at alminnelig 
slitasje må aksepteres av Leietaker. Utleier plikter å sørge for alminnelig godt vedlikehold, drift 
og renhold av inn- og utvendige fellesarealer.  Utgifter etter dette avsnitt skal dekkes som 
felleskostnader i henhold til punkt 8.4, se også bilag 3. 
 
Utleier skal besørge og bekoste at leieobjektet i leieperioden er i samsvar med de for 
eiendommen/leieobjektet gjeldende offentligrettslige bygningstekniske krav, med mindre annet 
følger av dette punkt 12, punkt 10 eller Leietakers vedlikeholdsplikt etter punkt 13.  
 
Utleier har ikke ansvar for vedlikehold eller utskifting av innretninger anbrakt i leieobjektet av 
Leietaker. 
Avbrudd som ikke er vesentlige, i forsyninger av vann, strøm, luft etc., plikter Leietaker å tåle 
uten erstatning eller avslag i leien. Utleier må ta tilbørlig hensyn til Leietakers behov og ønsker 
slik at avbrudd i minst mulig grad forstyrrer Leietakers bruk av leieobjektet. 
 
Ved utleie til flere leietakere skal Utleier påse at øvrige leietakere ikke benytter eiendommen på 
en måte som forringer eiendommens omdømme eller utseende. 
 
Alt arbeid Utleier plikter å utføre, skal han foreta uten ugrunnet opphold, med normale 
intervaller i leieperioden og på en forskrifts- og håndverksmessig god måte. 
 
 

13 LEIETAKERS VEDLIKEHOLDSPLIKT 

Leietaker skal besørge og bekoste innvendig vedlikehold av leieobjektet, herunder også ut- og 
innvendig vedlikehold av leieobjektets inngangsdører/porter samt innvendig vedlikehold av dets 
vinduer med omramming. Vedlikeholdsplikten for Leietaker omfatter overflatebehandling av 
gulv, vegger og tak, nødvendig utskifting av tapet og gulvbelegg og annen istandsetting 
innvendig.  
Videre omfatter vedlikeholdsplikten enkel utskifting av slitasjedeler (pakninger med videre) og 
enkle reparasjoner av leieobjektets innretninger, så som de i lokalet synlige rør, ledninger og 
installasjoner tilknyttet forsyning med og avløp for vann, varme, ventilasjon/kjøling og 
elektrisitet/IKT. Alt arbeid Leietaker plikter å utføre, skal han foreta uten ugrunnet opphold, 
med normale intervaller i leieperioden og på en forskrifts- og håndverksmessig god måte.   
 
Leietakers vedlikeholdsplikt omfatter også utbedring av skader etter innbrudd og/eller hærverk i 
leieobjektet, herunder skader på vinduer, karmer, leieobjektets inngangsdører/porter. Knuste 
ruter i ethvert rom som omfattes av leieforholdet, må uten ugrunnet opphold erstattes med 
nye. 
 
Oppfyller ikke Leietaker sin vedlikeholdsplikt er Utleier berettiget til, etter skriftlig varsel med 30 
dagers oppfyllelsesfrist, å utføre vedlikeholdsarbeidene for Leietakers regning. 
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14 UTLEIERS ENDRING AV LEIEOBJEKTET/EIENDOMMEN 

Utleier har rett til å foreta de arbeider som Utleier finner påkrevd for leieobjektet/ 
eiendommens forsvarlige vedlikehold eller forandringer både i og utenfor leieobjektet.  
 
Leietaker plikter å finne seg i slike arbeider uten erstatning eller avslag i leien, med mindre 
ulempene for ham er vesentlige. Utleier skal påse at arbeidene blir til minst mulig sjenanse for 
Leietaker. Leietaker skal varsles senest 3 – tre – måneder før arbeidet planlegges påbegynt, og 
plan for gjennomføring av arbeidet skal settes opp i samråd med Leietaker.  
 
 

15 LEIETAKERS ENDRING AV LEIEOBJEKTET/EIENDOMMEN 

Leietaker har rett til å montere normal fast innredning som følge av Leietakers virksomhet. 
Leietaker kan ikke foreta innredning, ominnredning eller annen forandring i eller av leieobjektet 
uten Utleiers skriftlige forhåndssamtykke.  Slikt samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.   
Dersom samtykke gis skal Utleier samtidig, dersom Leietaker krever det, skriftlig ta stilling til om 
Leietaker ved fraflytting helt eller delvis må tilbakestille de utførte endringene. Hvor annet ikke 
avtales, tilfaller endringene beskrevet i dette punkt 15 Utleier etter endt leieperiode.   
 
Leietaker er ansvarlig for å innhente de nødvendige offentlige tillatelser og for øvrig oppfylle alle 
offentlige krav som gjelder for arbeider som utføres i henhold til dette punkt 15, herunder å 
overlevere nødvendig dokumentasjon til Utleier.  
 
 

16 FORSIKRING 

Hver av partene holder sine eiendeler/interesser forsikret. 
Utleier plikter å holde eiendommen forsikret. 
 
 

17 BRANN/DESTRUKSJON 

Blir leieobjektet ødelagt ved brann eller annen hendelig begivenhet kan Utleier erklære seg fri 
fra alle rettigheter og forpliktelser under leieavtalen. 
 
 

18 UTLEIERS AVTALEBRUDD 

Leietaker kan kreve avslag i leien i henhold til husleieloven § 2-11 som følge av forsinkelse eller 
mangel. Dette gjelder både mangler per overtakelse og mangler i leietiden.  
 
Leietaker kan kreve erstatning for direkte tap som følge av forsinkelse eller mangel i henhold til 
husleieloven § 2-13. Indirekte tap dekkes ikke. Erstatningens størrelse i leietiden begrenses 
uansett til 15 måneders leie, med mindre Utleier har handlet svikaktig eller grovt uaktsomt. Ved 
eventuell forlengelse gjelder tilsvarende begrensning for tap i forlengelsesperioden. Denne 
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bestemmelse gjelder både forsinkelse/mangler per overtakelse og mangler i leietiden.  
 
Dersom Leietaker ønsker å påberope vedvarende eller gjentatt mislighold fra Utleiers side som 
grunnlag for heving, krever dette skriftlig forhåndsvarsling om at avtalen kan bli hevet dersom 
misligholdet ikke opphører. For øvrig gjelder husleieloven § 2-12. 
 

19 LEIETAKERS AVTALEBRUDD/UTKASELSE 

Leietaker er erstatningsansvarlig for all skade eller mangler som skyldes ham selv eller folk i 
hans tjeneste, eller andre personer som han har gitt adgang til leieobjektet. Erstatningsansvaret 
gjelder også ved forsømmelse av å gi slik melding som han er pliktig til etter punkt 10. 
 
 

20 FRAFLYTTING 

Ved fraflytting skal Utleier umiddelbart gis adgang til leieobjektet. 
 
Ved leieforholdets utløp tilbakeleveres leieobjektet ryddet og i rengjort stand. 
Dersom vedlikeholdsplikten etter punkt 13 er oppfylt med alminnelige intervaller i leieperioden, 
aksepterer Utleier normal slit og elde frem til fraflytting.  
Mangler som Leietaker ikke har utbedret, kan Utleier la utbedre for Leietakers regning.  
 
I god tid før leieforholdets opphør skal det avholdes en felles befaring mellom Leietaker og 
Utleier for å fastlegge eventuelt nødvendige arbeider for å bringe leieobjektet i den stand det 
skal være ved tilbakelevering. 
 
I de siste 6 måneder før fraflytting har Utleier rett til å sette opp skilt på fasaden med 
informasjon om at leieobjektet blir ledig. I samme periode plikter Leietaker, etter 
forhåndsvarsel, å gi leiesøkende adgang til deler av leieobjektet etter avtale med Leietaker. 
Dette kan kun foregå på tidspunkter eller i områder hvor det ikke er pasientbehandling. 
 
Senest siste dag av leieforholdet skal Leietaker på egen bekostning fjerne sine eiendeler.  
Eiendeler som ikke fjernes skal anses etterlatt, og tilfaller Utleier etter 14 dager. Søppel og 
eiendeler som Utleier ikke ønsker å overta kan Utleier kaste eller fjerne for Leietakers regning. 
 
 

21 TINGLYSING/PANTSETTELSE 

Leieavtalen kan ikke tinglyses uten Utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke 
nektes uten saklig grunn. En eventuelt tinglyst leieavtale skal ikke ha opptrinnsrett, og den skal 
vike prioritet for nye pengeheftelser som måtte bli tinglyst på eiendommen. Leietaker skal 
medvirke til at slik prioritetsvikelse gjennomføres. Leietaker gir Utleier ugjenkallelig fullmakt til å 
besørge den tinglyste leieavtalen slettet på det tidspunkt leieforholdet opphører. Utgifter 
forbundet med tinglysning og sletting av leieavtalen dekkes av Leietaker. 
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Leieavtalen kan ikke pantsettes uten Utleiers skriftlige samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten 
saklig grunn. Utleier kan stille vilkår for pantsettelsen. Leietaker gir Utleier ugjenkallelig fullmakt 
til å besørge pantsettelsen slettet på det tidspunkt leieforholdet opphører. 
 
 

22 LEIEREGULERING 

Leien reguleres 1. januar hvert år, i forhold til 80 % av eventuelle endringer i Statistisk 
Sentralbyrås konsumprisindeks, eller, hvis denne blir opphevet, annen tilsvarende offentlig 
indeks. Dog skal leien ikke kunne reguleres under den leie som ble avtalt på 
kontraktstidspunktet.  Leien reguleres første gang 1. januar 2022. 
 
Opprinnelig kontraktsindeks er indeksen for 9. måned år 2021. Leieregulering baseres på 
utviklingen fra opprinnelig kontraktsindeks til siste kjente indeks på reguleringstidspunktet.  
 
Ved offentlig inngrep (prisstopp o.l.) som begrenser den leie Utleier ellers kunne tatt etter 
denne kontrakt, skal kontraktens regulerte leie løpe fra det tidspunkt og i den utstrekning det 
måtte være lovlig adgang til det. 
 
 

23 GARANTI OG/ELLER DEPOSITUM 

Leietaker skal ikke stille garanti/depositum. 
 
 

24 FREMLEIE 

Leietaker har rett til etter skriftlig varsel å fremleie leieobjektet til andre likeartede statlige / 
offentlige virksomheter uten samtykke fra Utleier, herunder å bytte fremleietaker i leieperioden 
i den utstrekning endringen ligger innenfor det tillatte etter punkt 5.  
Leietaker forplikter seg til å holde Utleier skadesløs for eventuelle tap og kostnader som følge av 
fremleie i henhold til punkt 9.  
 
Utover det som er angitt i avsnitt over må fremleie ikke finne sted uten Utleiers skriftlige 
forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Som saklig grunn regnes også at 
fremleietaker driver virksomhet som medfører endret avgiftsmessig belastning for Utleier, med 
mindre Leietaker forplikter seg til å holde Utleier skadesløs for Utleiers tap og kostnader som 
følge av fremleien i henhold til punkt 9, herunder eventuelle merkostnader til administrasjon, 
og stiller en etter Utleiers oppfatning tilfredsstillende garanti for sine forpliktelser.  
 
Dersom Utleier ikke har gitt skriftlig svar på forespørsel om samtykke innen en måned etter at 
forespørselen ble sendt Utleier, anses samtykke som gitt. 
 
25 OVERDRAGELSE/SELSKAPSMESSIGE ENDRINGER 
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25.1 ENDRINGER PÅ LEIETAKERSIDEN 

Ved evt. virksomhetsoverdragelse av hele eller deler av virksomheten, kan leieavtalen overdras 
av ny eier. Endring av leieforholdet er ikke tillatt uten Utleiers skriftlige forhåndssamtykke. 
Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. 
 

25.2 ENDRINGER PÅ EIERSIDEN 

Utleier plikter å informere Leietaker skriftlig om endringer på eiersiden. 
 
 

26 SÆRLIGE BESTEMMELSER 

Det skal legges til rette for miljø- og klimavennlige løsninger. 
 
 

27 FORHOLDET TIL HUSLEIELOVEN 

Dersom ikke annet er bestemt i kontrakten, gjelder husleielovens regler med unntak av 
§§ 3-5, 3-6, 4-3 og 5-4 første ledd. For øvrig er det denne leieavtalen som gjelder i de tilfeller der 
den har andre bestemmelser enn hva som følger av husleielovens fravikelige regler.  
 
 

28 LOVVALG OG TVISTELØSNING 

Alle forhold tilknyttet denne leieavtalen reguleres av norsk rett. 
Eiendommens verneting vedtas i alle tvister som gjelder leieavtalen. 
 
 

29 TAUSHETSPLIKT 

Utleier, og enhver som opptrer på vegne av Utleier, har taushetsplikt for eventuelle 
opplysninger som man får kjennskap til i forbindelse med denne kontrakten eller tilgang til 
leieobjektet. Taushetsplikten gjelder uten tidsbegrensning, også etter opphør av 
kontraktsforholdet. 
 

30 BILAG TIL LEIEAVTALEN 

Bilag 1:  Arealoversikt (leietakeroversikt og arealfordeling) og tegninger 
Bilag 2:  Signert overtakelsesprotokoll  
Bilag 3:  Kostnader som inngår i felleskostnadene 
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Styresak nr.:  39-19 Sakstype:  Beslutningssak  

Saksnr. arkiv:  14/07582   
 
 

 

 

Sluttrapport – kontorarbeidsplasser for administrasjonen i Sykehuset Østfold  
 
Saken gjelder kontorarbeidsplasser for administrasjonen. Disse er i dag er lokalisert på 
Tuneteknikeren, bygget er nå solgt og Sykehuset Østfolds leiekontrakt utløper.  
Sluttrapport for prosjektet og styringsgruppens anbefalinger legges frem til behandling. 
 

 

Forslag til vedtak:  
 

1. Styret opprettholder tidligere vedtak om at stabs- og støttefunksjoner lokaliseres i 
gangavstand/nærhet til den største virksomheten i Sykehuset Østfold (Kalnes) (sist vedtatt 
i sak 44-16). 

2. Styret tar sluttrapport om kontorarbeidsplasser for administrasjonen i Sykehuset Østfold til 
orientering. 

3. Styret gir sin tilslutning til «Prinsipper for fremtidig utforming av kontorarbeidsplasser i 
SØ» hvor det planlegges med aktivitetsbasert kontorkonsept og gjennomsnittlig 70 % 
dekningsgrad. Dette konseptet utløses ved flytting, rehabilitering eller omorganisering av 
arbeidsplassene, og etter at det er gjennomført en prosess med forberedelser og 
forankring hos medarbeiderne. 

4. Styret anbefaler at det inngås leieavtale med Kalnes Samfunnsbygg AS (under stiftelse) om 
arealer til kontorarbeidsplasser i nytt bygg på nabotomten til Sykehuset Østfold på Kalnes. 

5. Styret ber videre administrerende direktør søke Helse Sør-Øst om fullmakt til å inngå 
leieavtale med Kalnes Samfunnsbygg AS. 

6. Administrerende direktør gis fullmakt til å underskrive leieavtalen på vegne av Sykehuset 
Østfold når Helse Sør-Øst har gitt nødvendig fullmakt til dette. 

 
 
Sarpsborg, den 07.06.2019 
 
 
 
Hege Gjessing 
administrerende direktør 
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Vedlegg:  1. Sluttrapport - Kontorarbeidsplasser administrasjon 30. april 2019 

2. Prinsipper for fremtidig utforming av kontorarbeidsplasser i SØ 
3. Risikovurdering Kontorarbeidsplasser - Sykehuset Østfold, sluttrapporten, 

gjennomført 26. april 2019 
4. Risikovurdering Kontorarbeidsplasser - arealer i umiddelbar nærhet til Kalnes, 

gjennomført 10. mai 2019 
5. Protokoll fra drøftingsmøte 14. mai 2019 
6. Referat fra AMU 16. mai 2019 
7. Utkast leieavtale Kalnes Samfunnsbygg AS  
8. Juridisk vurdering 06.06.19 
9. Regnskapsmessig vurdering fra PricewaterhouseCoopers AS datert 29. mai 2019 
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Styresak nr.: 39-19  

 
1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 
Sykehuset Østfold (SØ) har ikke økonomisk bærekraft til å bygge administrasjonsbygg selv de 
kommende 7-10 årene. Administrerende direktør anbefaler derfor å leie lokaler for 
kontorarbeidsplasser i nærheten av Kalnes. Dette løser et akutt behov for medarbeiderne som i 
dag har kontorplass på Tuneteknikeren (TT).  
 

Administrerende direktør anbefaler styret å ta sluttrapport Kontorarbeidsplasser for 
administrasjonen til orientering, og godkjenne prinsipper for fremtidig utforming av 
kontorarbeidsplasser. 
 

Styret anbefales å gi sin tilslutning til at det inngås leieavtale om arealer til kontorarbeidsplasser 
på Kalnes. Leieavtalen må sendes Helse Sør-Øst (HSØ) for godkjenning før signering. 
 

2. Faktabeskrivelse 
Som ledd i behovsfasen i utredningen av nytt administrasjonsbygg, etablerte SØ i september 2018 
et prosjekt som fikk følgende mandat: 
 

Utarbeide sluttrapport med beslutningsgrunnlag til sykehusledelsen, styret i SØ og Helse Sør-Øst om etablering av 
fremtidige kontorarbeidsplasser for administrasjon og ledelse i SØ. 
 

Prosjektet skal: 
- Gjennomgå og forankre overordnede prinsipper for kontorarbeidsplasser i SØ. 
- Gjennomgå og kvalitetssikre behov for arealløsning for kontorarbeidsplasser for administrasjon og ledelse, basert 

på overordnede prinsipper. 
- Utrede alternative løsninger for arealer:  

o A0: Dagens løsning 
o A1: Arealer i umiddelbar nærhet på Kalnes 
o A2: Delt løsning mellom A0 og A1  

- Utarbeide overordnet fremdriftsplan for alternativene. 
- Beregne økonomisk bæreevne for de ulike alternativene. 
- Risikovurdere de ulike alternativene. 
- Vurdere og anbefale løsning. 
 
Tidligere vedtak i styret 
Styret behandlet sak 62-18 Kontorarbeidsplasser for administrasjonen i SØ – mandat for prosjekt 
om behovsutredning i sitt møte 17. september 2018, her ble det fattet følgende vedtak:  
 

1. Styret godkjenner mandatet for gjennomføring av behovsutredningen – en vurdering av mulige 
alternative kontorarbeidsplasser for administrasjonen. 

2. Styret ber om at sluttrapporten legges frem for styret til behandling i møtet 17. desember 2018. 
3. Styret ber administrerende direktør legge fram en prioriteringsplan der de største 

investeringsprosjektene blir sett i sammenheng. 
 

I løpet av prosessen har det blitt klart at SØ ikke har tilstrekkelig økonomisk bærekraft til å bygge 
selv de neste 7-10 årene, og opprinnelig plan måtte endres. Styringsgruppen vedtok 29. januar 
2019 at prosjektet skulle arbeide videre med ytterligere detaljering av nullalternativet, for å sikre 
en tilfredsstillende løsning for medarbeidere som i dag har sine kontorarbeidsplasser på TT. Denne 
avgrensningen betyr at det ikke er utredet nye løsninger for administrativt personell som er 
lokalisert på Kalnes i dag, hvor en utflytting fra sykehuset ville innebære at det ble frigjort arealer 
for pasientbehandling. Milepælsplanen ble endret, med endelig behandling av sluttrapporten i 
styringsgruppen 14. mai 2019. 
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Videre planprosess i konseptfasen for eget administrasjonsbygg vil igangsettes når SØ har 
opparbeidet nødvendig økonomisk handlingsrom.  
 

Styret i SØ har blitt holdt løpende orientert om prosjektet gjennom jevnlige saker benevnt Status 
investeringsprosjekter. 
 
Sluttrapportens forslag til løsning  
Etter styringsgruppens vedtak 29. januar 2019 om å avgrense mandatet til nullalternativet, har 
prosjektet arbeidet med muligheter for leie av lokaler i Grålum-/Sarpsborgområdet, på Kalnes 
(nytt bygg og rigg) og kombinasjoner av alternativene. 
 

Vurderingen av de kvalitative ikke-prissatte effektene (kapittel 8.2.2 i sluttrapporten) viser at leie 
av rigger på Kalnes (A1.5) og leie av fremtidig nybygg på nabotomten på Kalnes (A1.6) kommer 
best ut. I tillegg til gode arealer, gir disse alternativene fysisk nærhet til fagmiljøene og reduserer 
behovet for transport mellom lokasjonene. Prosjektgruppen vektla sterkt behovet for å lokalisere 
administrasjonen nær Kalnes, og i tillegg kunne flytte kontorplasser ut fra Kalnes for å frigjøre 
areal til pasientrettet virksomhet.  
 

Ut fra den kjennskapen og de beregningene som lå til grunn da sluttrapporten ble levert, var det 
mest økonomisk fordelaktige å leie arealer i Sarpsborg-området (A0.4), og sluttrapporten 
anbefalte dette som en kortsiktig løsning for å løse et akutt behov. Dette alternativet kunne 
gjennomføres juridisk korrekt og relativt raskt, noe som er viktig i forhold til at leiekontrakten på 
TT utløper og bygget lagt ut for salg(*). 
 

*Bygget er nå solgt – jf. 3. Administrerende direktørs vurderinger. 
 

Prosjektgruppen leverte sluttrapport 29. april 2019. 
 
Fase 2 – frigjøre arealer til pasientrettet virksomhet på Kalnes 
Prosjektgruppen anbefalte samtidig å starte arbeidet med fase 2, som innebærer å frigjøre areal i 
SØ Kalnes. Dette skal bidra til økt pasientbehandling innen prioriterte områder, og de ledige 
arealene skal gi mest mulig helhetlige løsninger for pasientene. Prosjektet har gjennomført en 
overordnet kartlegging av aktuelle arealer. I fase 2 vil det gjøres er en grundigere kartlegging av 
arealer som også baseres på framskrivning av SØ 2035. men dette må utredes grundigere. Fase 2 
skal være «selvfinansierende» og den økte aktiviteten skal gi merinntekter. 
 

Styringsgruppen har gitt føringer om hvilke medarbeidere i administrative stillinger som kan flytte 
ut fra Kalnes til lokaler i nærheten (gangavstand). Prosjektets kartlegging viser at samlet er dette 
361 medarbeidere. Av disse kan 69 medarbeidere som i dag sitter i sykehusbygget flyttes ut til 
lokaler med gangavstand til Kalnes. Per dags dato er det mulig å utvide en eventuell leiekontrakt 
med Kalnes Samfunnsbygg AS. Samlet arealbehov er beregnet til 1 100 kvadratmeter BTA. Med 
samme betingelser som i det øvrige leieobjektet vil det tilsvare en økning i leiekostnaden på 2,8 
mill. per år.  
 
Prinsipper for fremtidig utforming av kontorarbeidsplasser i SØ 
Prosjektet har utredet prinsipper for fremtidig utforming av kontorarbeidsplasser i SØ og disse ble 
godkjent i styringsgruppen 25. september 2018.  
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Prinsippene sier blant annet at hensynet til pasientene skal settes først og at alle medarbeidere 
skal ha gode fasiliteter. SØ skal ha aktivitetsbaserte kontorarbeidsplasser og gjennomsnittlig 70 % 
dekningsgrad av kontorarbeidsplasser skal være førende for dimensjonering (vedtatt under 
planleggingen av nytt sykehus på Kalnes, AU-møte 10.03.2015) og har etter dette vært lagt til 
grunn i samtlige utredninger om kontorarbeidsplasser i SØ. 
 
Aktivitetsbaserte arbeidsplasser 
En av hovedhensiktene med aktivitetsbaserte arbeidsplasser er å frigjøre arealer til fellesområder 
og møterom som legger til rette for tverrfaglig teamarbeid. Videre er formålet å tilpasse og 
planlegge arbeidshverdagen etter oppgavene som skal utføres. De mest vellykkede gjennomførte 
prosjektene med aktivitetsbaserte arbeidsplasser har  

- hjemmebase med felles, gode soner   
- åpne arealer for kommunikasjon mellom medarbeiderne  
- arealer for høy konsentrasjon  

 

SØ ønsker å legge en aktivitetsbasert utforming til grunn for nye kontorarealer. Det er vurdert at 
denne løsningen gir best resultat innenfor den arealrammen man har til rådighet. Man går helt 
bort fra tradisjonelle, privatiserte celle-kontor. Arealene skal åpnes opp, men det er heller ikke 
snakk om å etablere tradisjonelle åpne kontorlandskap. De som har «kontorbaserte oppgaver» i 
SØ har ulike arbeidsoppgaver, arbeidsdagen ser svært ulik ut og det stilles krav til både samarbeid 
og konsentrasjon. Prinsippet om aktivitetsbaserte arbeidsplasser søker å imøtekomme de ulike 
behovene på en mest mulig effektiv og hensiktsmessig måte. 
 

I en aktivitetsbasert løsning skreddersys arbeidsplassene til den aktiviteten som skal foregå på 
kontoret og tilpasses menneskene og oppgavene som skal løses der. Alle ansatte skal ha 
tilhørighet til et hjemmeområde eller sone, større eller mindre, avhengig av hvilke behov man har 
for samarbeid og gruppering. Det skal i tillegg være tilstrekkelige støttefunksjoner og variasjon i 
romtyper, slik at det gir hver enkelt medarbeider reell valgfrihet i måter å arbeide på i løpet av 
arbeidsdagen. Dette innebærer at dersom man ønsker å konsentrere seg, så går man til et stille-
rom eller celle-kontor, dersom man ønsker jobbe sammen i en gruppe går man til et prosjektrom. 
Skal man ha et større møte booker man et møterom, og dersom man for eksempel ønsker ta en 
prat over en kopp kaffe kan man møtes i den sosiale sonen. Dette konseptet innebærer altså at 
alle ansatte har tilgang til (minst) en arbeidsplass. Man skal slippe å være redd for ikke å «kapre 
seg en plass» tidlig, men man tildeles heller ikke en fast, privatisert arbeidsstasjon. 
 

Hjemmebasen kan være 8-10 arbeidsstasjoner i åpent miljø med god akustikk, støtte for daglig 
arbeid og god tilhørighet for medarbeiderne. Åpne arealer for kommunikasjon er arealer som 
skaper interaksjon mellom individer og enheter. Høykonsentrasjonsarealer krever biblioteks- eller 
lesesaladferd, og er helt grunnleggende for mange oppgaver. Det vil planlegges for kapasitet både 
i forhold til antall medarbeidere, arbeidsprosesser og SØs mål om samhandling og kultur. Da 
oppnås fleksibilitet både på organisasjons- og individnivå.   
 

Prosjektet Nytt Regjeringskvartal har vært med på å utvikle dette fagområdet i Norge, og har lagt 
konseptet til grunn for utforming av nytt regjeringskvartal. Statsbygg skriver på sin hjemmeside:  
… Generelt kan man si at arbeidsplasskonseptet, som er aktivitetsbasert, underbygger en stor 
fleksibilitet for endring av oppgaver og arbeidsformer for ansatte og enheter/avdelinger. 
Arbeidsformer er stadig i endring og det skjer en rivende utvikling både i bruk av teknologi, 
organisering og ikke minst utforming av arbeidsplassene. Det legges opp til deling av areal, og 
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dette gir rom for varierende arbeidsplasser med individuell valgfrihet og med 
organisasjonsmessige tilpasninger… 
Konseptet om aktivitetsbaserte arbeidsplasser tas i økende grad i bruk både i private og offentlige 
virksomheter, blant annet det nye NAV-bygget i Fredrikstad, Politiet og Bergen kommune. 
Det skal gjennomføres en forankringsprosess av arbeidsplasskonseptet. Dette var en del av 
opprinnelig plan, som også ble tydelig kommunisert av tillitsvalgte og vernetjenesten i sluttfasen 
av prosjektet. Det kan gjennomføres som et prosjekt hvor det sikres en bred involvering av 
medarbeidere, tillitsvalgte og vernetjenesten slik at alle medarbeidergruppenes behov blir 
ivaretatt.  
 
Kartlegging 
Det har vært foretatt flere kartlegginger av behov og dagens bruk av kontorarbeidsplasser både 
gjennom sensorteknologi og manuelle tellinger.  Utnyttelsesgraden på TT er gjennomsnittlig ca. 40 
%, med en variasjon fra 10-90 %. På Kalnes var utnyttelsesgraden gjennomsnittlig 29 %. 
 
Risikovurdering  
 
Risikovurdering  
Kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen gjennomførte en risikovurdering av styringsgruppens 
anbefalte løsning 26. april 2019.  Det ble gjennomført risikovurdering av de nye null-alternativene 
10. mai 2019. Begge risikovurderingene vedlegges saken. 
 

Risikovurderingen av de nye nullalternativene (nybygg og rigger på Kalnes) viste at den største 
usikkerheten er det juridiske ved anskaffelsen av leiekontrakt i nybygg Kalnes. Det er også litt 
større risiko mht. tidsaspektet ved leie av nybygg enn rigger. Ved nybygg vil tomten etter planen 
være ferdig regulert medio oktober 2019, og bygget vil være ferdig februar 2021. Dette er det 
mest økonomisk fordelaktige alternativet. 
 

Beregninger viser at de to nye nullalternativene er nesten identiske mht. økonomi, men leie av 
rigger blir dyrere enn leie av nybygg pga. tilrettelegging for teknisk infrastruktur og opp- og 
nedmontering. Leie av rigger har også en viss usikkerhet mht. økonomi, fordi det ikke foreligger et 
konkret tilbud. Det er høy sannsynlighet for at leie av rigger blir definert som finansiell leasing, og 
signaler fra HSØ er at finansiell leasing bør unngås. 
 

Når det gjelder kvalitet har både sykehusledelsen, foretakstillitsvalgte og hovedverneombudet i SØ 
vektlagt nærhet til Kalnes. Dette er også vektet høyt i sluttrapporten. 
 

 
Medvirkning  
Brukermedvirkning i prosjektet er ivaretatt ved at tillitsvalgte og vernetjenesten har deltatt både i 
prosjektgruppen og styringsgruppen.   
 
Drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte (FTV) og hovedverneombud (HVO) 
Det var innkalt til drøftingsmøte 29. april 2019, men FTV og HVO var ikke tilstrekkelig informert, 
møtet ble derfor omgjort til et informasjonsmøte. Drøftingsmøte ble gjennomført 14. mai 2019 og 
protokoll herfra vedlegges saken. 
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Juridisk vurdering  
Juridisk avdeling i SØ har hatt de ulike alternativene til vurdering. Det vurderes at A0.6 Leie 
fremtidig nybygg på nabotomt Kalnes vil kunne defineres som en tjenestekontrakt som faller 
innenfor leieunntaket i anskaffelsesregelverket. Det er utarbeidet et notat som vurderer risikoen 
knyttet opp mot anskaffelsesregelverket – om man kan gå til direkte anskaffelse av leiekontrakt 
eller om inngåelse av leiekontrakt må utlyses på anbud. Juridisk avdeling har, basert på tilgjengelig 
dokumentasjon, vurdert at leiekontrakt for et eventuelt nybygg i nærhet til Kalnes kan defineres 
som en tjenestekontrakt. Leieunntaket i anskaffelsesregelverket kommer til anvendelse, og SØ kan 
gå til direkte anskaffelse. Juridisk vurdering er vedlagt saken. 
 
Styringsgruppens anbefaling 
Styringsgruppen består av administrerende direktør, nivå 2-ledere, 1 foretakstillitsvalgt og 
hovedverneombudet. Styringsgruppens vedtak 30. april 2019: 
 

«Prosjektets mandat var å finne arealer og løsninger på kontorarbeidsplasser, først og fremst for 
medarbeidere som i dag er lokalisert på TT. Styringsgruppen vil presisere viktigheten av å frigjøre 
arealer for pasientrettet virksomhet i Kalnes. Styringsgruppen velger å ikke konkludere i møtet, og 
mener det er behov for en ekstra gjennomgang av de økonomiske forutsetningene og økonomisk 
og juridisk risiko, før endelig beslutning.  
 

Eiendomsavdelingen gis i oppdrag å utrede to nye alternativer i nærheten av Kalnes: 
1. Leie rigger på Kalnes 
2. Inngå leieavtale med utbygger på nabotomten på Kalnes 
 

Begge alternativene gjelder kun medarbeidere som i dag er lokalisert på TT (206 medarbeidere) og 
Grålum/Moss (10 medarbeidere). Arealer for kurs og konferanser skal også inngå. 
 

Det nedsettes umiddelbart et prosjekt for fase 2, hvor målet er å frigjøre arealer for pasientrettet 
virksomhet på Kalnes, gjennom å flytte ut kontorarbeidsplasser fra sykehuset til arealer i 
nærheten. I fase 2 skal det utredes kostnader, gevinster og bærekraft.» 
 

Eiendomsavdelingen gjennomførte deretter en utredning i tråd med ovennevnte vedtak, og det 
ble gjennomført ekstraordinært møte i styringsgruppen 14. mai 2019 hvor de to nye alternativene 
på Kalnes som var utredet, ble lagt frem. Vedtak herfra er som følger: 
 

1. Styringsgruppen opprettholder styrets vedtatte prinsipp om at stab- og støttefunksjoner 
lokaliseres i gangavstand til den største virksomheten i Sykehuset Østfold, dvs. Kalnes 
(vedtak 22. august 2016). 

2. Styringsgruppen ber om at bærekraft både når det gjelder økonomi, sosiale, og 
miljømessige sider tas med i vurderingene av alternativene. 

3. Styringsgruppen innser at Sykehuset Østfold ikke har økonomisk bærekraft til å bygge 
eget administrasjonsbygg i løpet av de kommende 7-10 årene. 

4. Det foretrukne alternativet er leie av nybygg på Kalnes. 
5. Styringsgruppen anbefaler at det inngås en leieavtale med ekstern aktør for arealer for 

administrasjonen for de kommende 7-10 årene. Det gjennomføres en juridisk vurdering i 
forkant av anskaffelsesprosessen.  

6. Saken behandles i styremøte 17. juni 2019. 
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Økonomi  
Tabellen under viser kostnader ved de ulike alternativene som er vurdert: 
 

 
 

Oversikten over kostnader viser at leie av fremtidig nybygg på nabotomt ved Kalnes for 
medarbeidere fra TT kommer best ut økonomisk (9,3 mill. kroner). Alternativet med leie av rigger 
blir dyrere pga. tilrettelegging for teknisk infrastruktur og opp- og nedmontering.  
 
Økonomisk bærekraft på prosjektnivå 
Sammenlignet med dagens leiealternativ på TT vil et leiealternativ i umiddelbar nærhet til Kalnes 
gi en årlig kostnadsøkning på 0,6 mill. kroner. Beregningen er basert på de forutsetninger som 
fremkommer av mottatt utkast til leieavtale. I tillegg er det forutsatt en reduksjon i reisekostnader 
på 1,3 mill. kroner for reiser mellom TT og Kalnes.  
 

 
 

Figuren over viser at prosjektet vil ha en negativ bærekraft målt mot dagens leieavtale. 
 
Økonomisk bærekraft på helseforetaksnivå 
I styrebehandlet økonomisk langtidsplan for 2020-2023(39) er det innarbeidet en årlig 
kostnadsøkning fra 2021 i forbindelse med ny leieavtale for administrative funksjoner som i dag er 
lokalisert på TT. Figuren under viser at SØ har bærekraft på foretaksnivå for å inngå ny leieavtale: 
 



  

Sykehuset Østfold   

Styremøte 17. juni 2019 Side 9 av 12 

Styresak nr.: 39-19  

 

 
 
Finansiering  
Prosjektet krever ingen investeringsmidler og finansieres over årlige driftsrammer. Økt leiekostnad 
er innarbeidet i økonomisk langtidsplan SØ 2020-2023(39). 
 

Beregning av kontraktsverdi – nåverdi 
Beregning av kontraktsverdi er nåverdi av estimerte leiebetalinger basert på leieavtale som ligger 
vedlagt.   
 

Årlig leiebeløp 
Årlig leiebeløp er 9,2 mill. kroner over en leieperiode på 7 år fra 1. januar 2021 til 1. januar 2028. 
Det er ingen opsjoner for utvidelse av leieperiode.  
 

SØ har rett til å utvide leieobjektet slik at det også omfatter 4. etasje i eiendommen til samme 
betingelser som leien per kvadratmeter i det øvrige leieobjektet. Denne retten må benyttes innen 
31. desember 2019. Disse arealene inngår ikke i fase 1 og er ikke med i beregningene av 
kontraktsverdi eller markedsverdi nedenfor.  
 

Leieregulering 
Leien reguleres 1. januar hvert år i forhold til Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks. Opprinnelig 
kontraktindeks er tidspunkt for signering av leieavtalen. Det er lagt til grunn at kontrakten signeres 
medio 2019 med en årlig KPI-regulering på 2,5 %. Det tekniske beregningsutvalget for 
inntektsoppgjørene (TBU) har anslått vekst i KPI på 2,4 % for 2019. Revisor har vurdert at det er 
knyttet usikkerhet til fremtidig vekst og har valgt å bruke en litt høyere vekst enn anslaget for 
2019.  
 

Diskonteringsrente 
Norges Bank har beregnet fast rente på lån til de regionale helseforetakene. Fra 1. januar 2019 er 
nominell rente for lån med halvårlig rentebetaling og avdrag med 5 års bindingstid og løpetid på 7 
år fastsatt til 1,8 %.  
 

Basert på ovenfor nevnte forutsetninger er beregnet kontraktsverdi 65,2 mill. kroner. 
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Vurdering merkostnad leie versus eie 
Et leiealternativ i nytt bygg på Kalnes vil medføre en årlig merkostnad sammenlignet med et 
alternativ i eget bygg. I beregningen under er det lagt til grunn følgende forutsetninger: 
- Estimert byggekostnad: 94,6 mill. kroner 
- Bygget fullfinansieres gjennom lån med 25 års avdragstid til en rente på 2,2 % 
- Reduserte årlige leiekostnader sammenlignet med utkast til leiekontrakt: 10,6 mill. kroner 
- FDV kostnader i egen regi beregnes til 2,4 mill.  
 

 
 

Figuren over viser at et byggeprosjekt i egen regi vil ha en positiv bærekraft i hele perioden og gi 
en gjennomsnittlig årlig gevinst på 4 mill. kroner i løpet av prosjektets levetid. 
 

Nåverdi av investeringen vil være mellom 149 og 139 mill. kroner avhengig av hvilken 
diskonteringssats som benyttes. 
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SØ har ikke oppspart likviditet til å gjennomføre investeringen i egen regi p.t. og det er begrenset 
mulighet for låneopptak i HSØ. Dette medfører at bygg i egen regi ikke er gjennomførbart på 
nåværende tidspunkt.    
 

Vurdering av markedsverdi 
SØ har innhentet utbyggers beregning av estimert byggekostnad for nabotomt, som er 160 mill. 
kroner inklusive tomtekostnad. Hele bygget vil bestå av kontorarealer og er på totalt 6 250 
kvadratmeter BTA. SØ skal leie 3 667 kvadratmeter BTA, det vil si 59 % av kontorbygget. Basert på 
en forholdsmessig fordeling av totale byggekostnader gir dette en estimert byggekostnad på 94,9 
mill. kroner for SØs andel.  
 

Klassifisering av leieavtalen – finansiell eller operasjonell?  
SØ har gitt PricewaterhouseCoopers AS i oppdrag å vurdere om leieavtalen knyttet til nabotomt er 
regnskapsmessig finansiell eller operasjonell. De konkluderer med at ingen av kriteriene i Norsk 
Regnskapsstandard 14 Leieavtaler indikerer at leieavtalen for nytt fremtidig bygg på nabotomt ved 
Kalnes skal behandles som finansiell leasing, jf. vedlegg 9.  
 

Fullmakt – investeringer  
SØ skal i tråd med den til hver tid gjeldende finansstrategi sørge for at det foreligger fullmakt til å 
inngå avtale om leie før bindende forpliktelser inngås. Investeringer mellom 50 og 100 mill. kroner 
forutsetter administrativ godkjenning i HSØ.  Styresak 087-12 i HSØ presiserer at fullmaktsgrensen 
for investeringer også omfatter verdien av leieavtaler over leieperioden inkludert opsjonsperioder. 
Det er ingen opsjon om forlenget leieperiode i denne saken.  En inngåelse av leieavtale tilsvarer 
nåverdien av leieforpliktelsen, som er leiekontraktens verdi over 7 år. Kontraktsverdi er beregnet 
til 65,2 mill. kroner for leieforpliktelsen. 
 

I tråd med finansstrategi for HSØ versjon 4.0 vedtatt av styret i HSØ 25. april 2019 (styresak 033-
2019), vil SØ oversende søknad om fullmakt til å inngå leieavtale til administrativ godkjenning i 
HSØ.   
 

Veien videre  
Det er iverksatt følgende tiltak: 
1. Anskaffe leieavtale 
2. Beredskapsplan – dersom SØ i en periode blir uten kontorplasser for medarbeiderne på TT 
3. Behovskartlegging, forberedelse til aktivitetsbaserte arbeidsplasser (prosjekt) 
4. Fase 2 – frigjøre arealer til pasienter på Kalnes (prosjekt) 
 

Arbeidet med leieavtale (1) og beredskapsplan (2) ivaretas av eiendomsavdelingen i SØ. Punktene 
3 og 4 organiseres som prosjekter hvor berørte enheter, brukere, tillitsvalgte og verneombud 
involveres. 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
Hovedproblemet som prosjektet skulle løse, var å finne kontorarbeidsplasser til erstatning for 
lokalene som i dag leies på TT. 206 av SØs medarbeidere har sine arbeidsplasser i disse lokalene 
som ikke er tilfredsstillende når det gjelder utforming, inneklima og beliggenhet. Leieavtalen har 
hele tiden vært kortsiktig og er forlenget flere ganger. Bygningen er nå solgt, leieavtale er 
tiltransportert ny eier og gjelder for perioden frem til 31. januar 2021.  
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Styringsgruppen har vedtatt prinsipper for kontorarbeidsplasser, hvor føringer om 
aktivitetsbaserte kontorarbeidsplasser og 70 % dekningsgrad er lagt til grunn i alle beregningene. 
Som ledd i forankringsarbeidet rundt prinsippene, ble det gjennomført et heldags seminar for 
ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten 26. oktober 2018. Det gjenstår et viktig arbeid med å 
forankre disse prinsippene i den videre prosessen, og det vil etableres et eget prosjekt for å sikre 
delaktighet og medbestemmelse. 
 

Den gjennomførte kartleggingen av tilstedeværelse på kontorarbeidsplassene viste at prinsippet 
om gjennomsnittlig 70 % dekning er tilstrekkelig. Noen medarbeidergrupper har opp mot 100 % 
tilstedeværelse på sin kontorarbeidsplass, mens for andre står kontorplassen ledig det meste av 
tiden. Den endelige dimensjoneringen for hver enkelt enhet vil utredes innen flytting finner sted. 
 

Administrerende direktør har lagt vesentlig vekt på at valgt løsning skal være økonomisk 
bærekraftig og gjennomførbar. Det er tidligere utredet og lagt frem mange forslag for styret, men 
disse har i ettertid vist seg ikke å ha økonomisk bærekraft. De har dermed ikke latt seg realisere, 
dette må vi unngå at skjer igjen. 
 

Administrerende direktørs anbefaling er i tråd med styringsgruppens vedtak om at 
administrasjonen skal lokaliseres i gangavstand til SØ Kalnes. På grunn av SØs økonomiske 
situasjon er det ikke mulig å bygge i egen regi, og det anbefales å inngå en leieavtale med ekstern 
aktør for de kommende 7-10 årene.  
 

Det er foretatt en juridisk vurdering som konkluderer med at leie av administrasjonsbygget på 
Kalnes er å anse som en ren leiekontrakt, og man kan gå til direkte anskaffelse.  
 

Foreslått alternativ erstatter dagens lokaler i TT og berører i utgangspunktet ikke medarbeidere/ 
virksomhet på Kalnes. SØs kurs- og konferansevirksomhet er også lokalisert i TT i dag, og skal inngå 
i ny leieavtale ved Kalnes. 
 

Den anbefalte løsningen frigir ikke arealer for pasientrettet virksomhet, noe det er stor 
etterspørsel etter. Prosjektet har gjennomført en overordnet kartlegging av aktuelle arealer i 
Kalnes som kan frigis. I fase 2 vil det gjøres er en grundigere kartlegging av arealer som også 
baseres på framskrivning av SØ 2035. Det gjenstår blant annet å utrede innen hvilke områder 
pasientbehandling skal øke, merinntekter og -utgifter ved dette, og omrokeringer i Kalnes. Fase 2 
vil derfor umiddelbart iverksettes for å utrede denne saken.  
 

Det er avgjørende å finne en snarlig løsning for medarbeidere med arbeidsplass på TT, SØ kan ikke 
risikere å stå uten leieavtale når avtalen utløper. Det utarbeides nå en beredskapsplan dersom 
leieavtalen på TT utløper uten at SØ har et nytt leiealternativ klart. 
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SAMMENDRAG  
 
Det er et sterkt behov for SØ å finne en løsning for kontorarbeidsplassene for administrasjonen i SØ. En stor del av 
de administrative funksjonene er midlertidig lokalisert i uhensiktsmessige lokaler på Tuneteknikeren, hvor dagens 
kontrakt utløper 31. januar 2021. Eiendommen er nå til salgs. I siste leieår er det tre måneders gjensidig 
oppsigelsesfrist. Mange medarbeidere i administrasjonen (ledelse og stab/støtte) har kontorarbeidsplasser ulike 
steder på Kalnes, uten at det nye sykehuset var planlagt for dette. Det er et betydelig behov for å frigjøre arealer til 
direkte pasientrettet arbeid. 
 
Det er nedsatt et prosjekt som fikk i mandat å utrede nye kontorarbeidsplasser for administrasjonen. Opprinnelig 
plan var at følgende alternativer utredes i idé- og behovsfasen: 
- A0: Dagens løsning 
- A1: Arealer i umiddelbar nærhet på Kalnes 
- A2: Delt løsning mellom umiddelbar nærhet til Kalnes og «Grålumsområdet» 
 
Prosjektet har også utredet prinsipper legges til grunn for fremtidig utforming av kontorarbeidsplasser i SØ. Disse 
ble godkjent i styringsgruppen 25. september 2018. Prinsippene sier blant annet at hensynet til pasientene skal 
settes først, alle medarbeidere skal ha gode fasiliteter, SØ skal ha aktivitetsbaserte kontorarbeidsplasser og 
gjennomsnittlig 70 % dekningsgrad av kontorarbeidsplasser skal være førende for dimensjonering.   

Gjennom en grundig planprosess har det blitt klart at opprinnelig plan ikke er mulig i de neste økonomisk 
langtidsplan-periodene. SØ har ikke økonomisk bærekraft til å bygge selv de neste 7-10 årene. Sluttrapporten har 
derfor gått i dybden på leie-alternativene (A0 Dagens løsning). Videre planprosess inn i konseptfasen vil 
igangsettes når SØ har opparbeidet nødvendig økonomisk handlingsrom for dette. Milepælsplanen ble dermed 
endret, med endelig behandling av sluttrapporten i styringsgruppen 30. april 2019. 
 
Prosjektet har arbeidet med muligheter for leie av lokaler i Grålums- og Sarpsborgsområdet, av lokaler på Kalnes 
(nytt bygg og rigg) og kombinasjoner av alternativene. 
 

Vurderingen av de kvalitative ikke-prissatte effektene (kapittel 8.2.2) viser at leie av rigger på Kalnes (A1.5) og leie 
av fremtidig nybygg på nabotomten på Kalnes (A1.6) kommer best ut. I tillegg til gode arealer, gir disse 
alternativene fysisk nærhet til fagmiljøene og reduserer behovet for kjøring. Begge alternativer frigjør areal til 
pasientrettet virksomhet på Kalnes. Alternativet med nybygg har sannsynligvis høy risiko mht. gjennomføring og 
juridiske aspekter. Rigg-alternativet er dermed det foretrukne alternativet. 
 
Ut fra Sykehuset Østfolds økonomiske bærekraft de kommende 7-10 år, anbefaler prosjektgruppen i fase 1 å leie 
lokaler i Sarpsborg-området (A0.4). Dette er en kortsiktig løsning som løser et akutt behov for medarbeiderne som 
i dag har kontorplass på Tuneteknikeren. Alternativet kan gjennomføres juridisk korrekt og relativt raskt, noe som 
er viktig i forhold til at leiekontrakten på Tuneteknikeren utløper og Tuneteknikeren er lagt ut for salg. Dette 
alternativet løser ikke behov for å frigjøre arealer til pasientrettet virksomhet og styrets tidligere vedtak om at 
stab- og støttefunksjoner lokaliseres i gangavstand til Sykehuset Østfold Kalnes. 
 
Prosjektgruppen anbefaler umiddelbart å starte arbeidet med fase 2, som innebærer å frigjøre areal til 
pasientrettet virksomhet på Kalnes. Dette kan for eksempel skje gjennom leie av rigg som gir plass til 
medarbeidere som i forhold til tidligere vedtak i styringsgruppen kan flyttes ut fra Kalnes, og til kurs og 
konferansevirksomhet som i dag er på Tuneteknikeren. Beliggenheten av kurs og konferanser på 
Tuneteknikeren/Sarpsborg sentrum genererer ekstra reisekostnader og tapt arbeidstid for mange medarbeidere 
som har arbeidsplass på Kalnes. Fase 2 gjelder med andre ord kun medarbeidere på Kalnes og kursvirksomhet.  
 

Det må startes en forankringsprosess av arbeidsplasskonseptet som er aktivitetsbaserte arbeidsplasser med 70 % 
dekningsgrad. Dette var en del av opprinnelig plan, som også ble tydelig kommunisert av tillitsvalgte og 
vernetjenesten i sluttfasen av denne sluttrapporten. Forankringsprosessen kan gjennomføres som et OU-prosjekt 
hvor det sikres en bred involvering av medarbeidere, tillitsvalgte og vernetjenesten, slik at alle 
medarbeidergruppenes behov blir ivaretatt innenfor de gjeldende rammene.  
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1 BAKGRUNN, MANDAT OG MÅLSETTING  
 
Nytt østfoldsykehus på Kalnes var i utgangspunktet planlagt med lokaler til administrasjonen i nær tilknytning til 
hovedbygget. Opprinnelig konsept måtte imidlertid revideres og tilpasses økonomiske forutsetninger fra Helse Sør-
Øst.  Dette førte til en betydelig arealreduksjon sammenlignet med opprinnelig konseptrapport, og til at en del 
støttefunksjoner måtte plasseres utenfor sykehusets lokaler på Kalnes (i leide lokaler) og i Moss. Styret for SØ 
behandlet revidert konseptrapport i møte 24. november 2008.   
 
I mars 2011 flyttet administrasjonen fra cellekontor i Welhavensgate, Sykehuset Østfold Fredrikstad, til landskap i 
Sykehuset Østfold Sarpsborg (tidligere Sarpsborg sykehus), hvor tidligere lokaler for sengeposter var pusset opp og 
gjort klare for administrasjonslokaler. 
 
I styremøte 25. februar 2013, ble det vedtatt å inngå intensjonsavtale med Sarpsborg kommune om kjøp av 
Sykehuset Østfold Sarpsborg. Frigjort likviditet ved salg av eiendommen skulle benyttes til investering i nytt 
administrasjonsbygg. 
 
I november 2013 flyttet administrasjonen ut fra Sykehuset Østfold Sarpsborg. Noen flyttet tilbake til 
Welhavensgate i Sykehuset Østfold Fredrikstad hvor innredningen er gjort om fra cellekontor til landskap. Andre 
flyttet til Tuneteknikeren og Moss. 
 
16. desember 2013 ble konseptrapport for nytt administrasjonsbygg lagt frem for styret.  Som følge av salg av 
Sykehuset Østfold Sarpsborg, hadde SØ gjennomført en konseptutredning av nytt administrasjonsbygg på Kalnes. 
Styret godkjente ikke rapporten, men ba om å få saken til ny behandling 24. februar 2014, hvor alternativt 
kostnadsbilde ved midlertidige løsninger og alternative løsninger på leie-markedet var avklart. 
 
I styremøte 24. mars 2014, ble konseptrapport med forenklet skisseprosjekt og finansiering lagt frem for 
godkjenning. Styret godkjente konseptrapporten for nytt administrasjonsbygg, som grunnlag for 
anbudsinnhenting, og ba administrerende direktør arbeide videre med alternative løsninger. 
Det ble vedtatt å sette av en investeringsramme begrenset oppad til 185 mill. kroner til nytt administrasjonsbygg. 
Prosjektet skulle finansieres med salgsinntekter ved salg av sykehuset i Sarpsborg, 95 mill. kroner, og det skulle 
søkes Helse Sør-Øst om lån på inntil 90 mill. kroner. Styret ba om å få saken tilbake for endelig godkjenning av 
investeringsramme og finansiering etter at anbudet er innhentet.  
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente 24. april 2014 (sak 030-2014) den fremlagte konseptrapporten for nytt 
administrasjonsbygg på Kalnes. Investeringen var anslått til 185 mill. (2014-) kroner, hvorav 95 millioner kroner 
skulle finansieres ved salget av Sarpsborg sykehus. 
 
I styremøte 16. juni 2014, ble det redegjort for videre prosess for bygging av nytt administrasjonsbygg på Kalnes, 
samt for mulige alternative/midlertidige løsninger til eget bygg. Administrerende direktørs vurderinger var å 
utrede to ulike alternativer, både nytt administrasjonsbygg og leie av lokaler i nærheten av det nye sykehuset. Valg 
av løsning ville være avhengig av den økonomiske situasjonen i Sykehuset Østfold. 
 
I styremøte 15. desember 2014 ble styret orientert om at det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt 
administrasjonsbygg på Kalnes.  Styret vedtok å ta redegjørelsen om nytt administrasjonsbygg til etterretning, og 
at videre utredninger av administrasjonsbygg på Kalnes stilles i bero. Vedtaket ble fattet på bakgrunn av 
likviditetssituasjonen og muligheter for fremtidige investeringer i Helse Sør-Øst og Sykehuset Østfold. Styret ba om 
status vedrørende administrasjonsbygg i 2016. 
 
I styremøte 18. mai 2015 ble det lagt frem sak om finansiering og gjennomføring av administrasjonsbygg.  Styret 
godkjente prinsippet om at stab- og støttefunksjoner lokaliseres i gangavstand/nærhet til den største kliniske 
virksomheten i Sykehuset Østfold (Kalnes) og ba administrerende direktør innarbeide nytt administrasjonsbygg i 
økonomisk langtidsplan. Ut fra en totalvurdering anbefalte styret at OPS-alternativet utredes videre i samarbeid 
med Helse Sør-Øst RHF.  
 
Styret fikk ny sak om finansiering av administrasjonsbygg 22. august 2016. Styret opprettholdt prinsippet om at 
stabs- og støttefunksjoner lokaliseres i gangavstand/nærhet til den største virksomheten i Sykehuset Østfold 
(Kalnes), og anbefalte at alternativ 1 (modulbygg) legges til grunn for det videre arbeidet med å realisere nytt 
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administrasjonsbygg. Styret forutsatte at den etablerte veilederen for tidligfaseplanlegging er og vil bli lagt til 
grunn. 
 
I styremøte 19. september 2016 ble sak om midlertidige lokaler for administrasjonen lagt frem. 
Styret vedtok å be administrerende direktør om å anskaffe modulbygg på Kalnes for stab- og støttepersonell, totalt 
80-85 arbeidsplasser, for midlertidig bruk inntil permanent arealløsning for administrasjonen er etablert. 
Økonomisk ramme var inntil 13 mill. kroner inkludert mva. Anskaffelsen skulle finansieres gjennom ordinær 
investeringsramme, eventuelt gjennom frigjort likviditet fra tidligere salg av eiendommer. 

 
Saken ble stilt i bero pga. at modulbygget ble vesentlig dyrere enn først antatt. 
 
I etterkant av dette har eiendomsavdelingen i SØ arbeidet videre med kartlegging av arbeidsplassbehov og 
alternative løsninger. Det er blant annet søkt Sarpsborg kommune om reguleringsendring på Kalnes (20. januar 
2017), for plassering av modulbygg mellom sykehuset og skogen (branngaten). 
 
I september 2018 iverksatte SØ et prosjekt for å gjennomføre ide- og behovsfase, herunder utarbeide sluttrapport 
med beslutningsgrunnlag til sykehusledelsen, styret i SØ og Helse Sør-Øst om etablering av fremtidige 
kontorarbeidsplasser for administrasjon og ledelse i SØ. Denne fasen skulle vært avsluttet i mars 2019, men 
styringsgruppen vedtok å utsette behandling av sluttrapporten til 30. april 2019. 
 
 

1.1 Hensikt  

Målet med idé- og behovsfasen (prosjektinnrammingen) er å utrede og fremskaffe et faglig godt grunnlag som gir 
tilstrekkelig sikkerhet for å beslutte løsning for kontorarbeidsplasser for administrasjonen i SØ (heretter kalt 
«kontorplasser»), og om prosjektet skal videreføres til neste fase (konseptfasen). Idé- og behovsfasen skal 
dokumentere og gi grunnlag for å beslutte hvilket alternativ som best oppfyller definerte mål, forutsetninger og 
rammer i prosjektmandatet for kontorarbeidsplasser i SØ.  
 
Sluttrapporten er gjennomført i samsvar med «Veileder for tidligfasen i sykehusprosjekter», utgitt av 
Helsedirektoratet desember 2011 og revidert av Sykehusbygg oktober 2017. Figur 1 viser planfasene og 
beslutningspunktene fra nasjonale føringer- og regionale føringer, via idefase til konseptfase og forprosjektfase. 
 

 
 
Figur 1. Faser og beslutningspunkter. 
 
 
Dette prosjektet er «ide- og behovsfase» (kalt «prosjektinnramming» ovenfor) og skal danne grunnlag for 
beslutning (B2). Det skal utredes hvilke alternative løsninger for kontorplasser som er gjennomførbare. 
Sluttrapport med anbefaling til beslutning (B2) skal danne grunnlag for eventuell oppstart og godkjenning av 
mandat for konseptfasen av styret i SØ. Dette fremlegges for administrativ behandling i Helse Sør-Øst RHF for 
godkjenning, jf. fullmaktmatrise for styring av investeringsprosjekter i Helse Sør-Øst RHF styresak 16-2012.  
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Tabell 1. Opprinnelse fremdriftsplan, med utgangspunkt i planlegging for eget bygg. 

Ide- og 

behovsfase 

Konseptfase Forprosjekt  Detaljprosjekt 

og byggefase  

Ibruktakelse 

 

Evaluering 

 

Drift/gevinst-

realisering 

15.08.18- 

14.03.19 

01.01.19- 

31.03.19 

01.04.19- 

30.06.19 

01.04.19- 

31.12.20 

01.01.21- 

31.01.21 

Innen 30.06.21 Innen  

31.01.23 

 

Gjennom en grundig planprosess har det blitt klart at økonomisk langtidsplan (ØLP) frem mot 2027 ikke gjør det 
mulig å gjennomføre opprinnelig plan. SØ har ikke økonomisk bærekraft til å bygge selv før om 7-10 år. 
Sluttrapporten har derfor gått mest i dybden på leie-alternativene som det er mulig å realisere. Videre planprosess 
inn i konseptfasen vil igangsettes når SØ har opparbeidet nødvendig økonomisk handlingsrom for investeringer til 
eget administrasjonsbygg. 
 
 

1.2 Grunnlag 

 
Styret i SØ har behandlet flere saker vedrørende administrasjonsbygg på Kalnes, men saken har måtte stilles i bero 
på grunn av SØs økonomiske situasjon.  SØ har nå igangsatt en ny utredning av kontorarbeidsplasser for 
administrasjonen, hvor prosjektet skal følge pålagte faser. Dette er prosjektets første fase: ide/behovsfase. 
Erfaringer fra tidligere utredninger tas inn i planarbeidet. 
 
Før oppstart av behovsfase for et prosjekt skal det foreligge en utviklingsplan for tiltaket, dette er ivaretatt i 
utviklingsplanen for SØ 2018-2035 (s. 21). 
 

Utviklingsplan for SØ 2018-2035, side 44: 
«SØs mål er å ha funksjonelle og arealeffektive bygg som understøtter trygg pasientbehandling og gode 
arbeidsforhold for medarbeiderne.» 
 
Utviklingsplan for SØ 2018-2035, side 21: 
 «Stab- og støttepersonell i SØ er planlagt samlet i et administrasjonsbygg for ca. 285 medarbeidere, som tilsvarer i 
overkant av 200 arbeidsplasser med en dekningsgrad på 70 %. Utredning av nytt administrasjonsbygg har vært 
igjennom flere optimaliserings-prosesser, senest i august 2017. Inntil videre er administrasjonen lokalisert i 
midlertidige lokaler på Kalnes og i leide lokaler på Tuneteknikeren. Det har vært gjennomført flere midlertidige 
flyttinger og våren 2017 ble det fortettet ytterligere ved Kalnes og på Tuneteknikeren.  
 
Etter åpning av Kalnes er det konkludert med at klinisk ledelse i SØ har et sterkt behov for å være tett på den 
daglige driften. Dette vil påvirke dimensjoneringen av fremtidig administrasjonsbygg og behovet for nye arealer i 
sykehusbygget. Det er derfor vurdert at det er hensiktsmessig at arealene for klinisk ledelse er lokalisert så tett opp 
til sykehusbygget som mulig. Per i dag er det utredet flere arealløsninger som fordrer finansiering ut over 
sykehusets økonomiske bærekraft.»  
 
 

1.3 Prosjektutløsende faktor 

Mange medarbeidere i administrasjonen (ledelse og stab/støtte) har både midlertidige og permanente 
kontorarbeidsplasser ulike steder på Kalnes. Det nye sykehuset var ikke opprinnelig planlagt for dette. Det er et 
betydelig behov for å frigjøre arealer til direkte pasientrettet arbeid. Dessuten er en stor del av de administrative 
funksjonene er midlertidig lokalisert i Tuneteknikeren, hvor dagens kontrakt utløper 31. januar 2021.  I siste leieår 
er det tre måneders gjensidig oppsigelsesfrist. Det er et sterkt behov for SØ å finne en mer langsiktig løsning for 
kontorarbeidsplassene for administrasjonen i SØ. 
 
Statsbygg har lagt ut Tuneteknikeren for salg og har en aktuell interessent, som har vært i dialog med SØ. Det er en  
reel mulighet for at de kjøper Tuneteknikeren og sier opp leiekontrakten slik at SØ må være ute av Tuneteknikeren  
mai 2020.  
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1.4 Mandat, målsetting og rammebetingelser 
 

1.4.1 Mandat for idé- og behovsfasen 

Prosjektmandatet for idé- og behovsfasen for kontorplasser ble behandlet i sykehusledermøtet i SØ 14. august 
2018 og endelig godkjent av styret for SØ 17. september 2018 (sak 62-18). Mandatet beskriver overordnede 
føringer og mål, hvilke alternativ som skal utredes, virksomhetsmodell, dimensjoneringsgrunnlag og hvordan 
prosjektet skal organiseres og styres.  
 
En enkel mulighetsstudie ble gjennomført i september 2018, og det er lagt til grunn at følgende alternativer 
utredes i idé- og behovsfasen: 
 
- A0: Dagens løsning 
- A1: Arealer i umiddelbar nærhet på Kalnes 
- A2: Delt løsning mellom A0 og A1  
 
 

1.4.2 Nasjonale føringer 

 
- «Veileder for tidligfasen i sykehusprosjekter», utgitt av Helsedirektoratet desember 2011 og revidert av 

Sykehusbygg oktober 2017 

- Gjeldende lover og forskrifter, bl.a. arbeidsmiljøloven 

- NS 6422:2018 Arbeidsplasser, prosessveiledning for utvikling av kontorarbeidsplasser 

 
1.4.3 Samfunnsmål 
 
Gode kontorarbeidsplasser som er riktig utformet og dimensjonert skal bidra til at SØ kan nå sine overordnede 
mål, som er: 
 

1. Pasientene skal oppleve tilgjengelige, forutsigbare og helhetlige tjenester. 

2. Kvalitet, pasientsikkerhet og service skal gjenspeiles i alt vi gjør. 

3. Pasientene skal i møte med sykehusets medarbeidere oppleve empati, profesjonalitet, god 

kommunikasjon og rett kompetanse. 

4. Pasientene skal oppleve at SØ har god samhandling med alle deler av helsetjenesten. 

5. SØ skal utnytte moderne teknologi og nytt sykehus for å bli ledende innenfor definerte områder innen 

forskning og tjenesteinnovasjon. 

6. SØ skal skape et økonomisk handlingsrom som sikrer utvikling og investeringer. 

 
 
1.4.4 Effektmål 
I mandatet er det definert følgende effektmål for prosjektet: 

 
Administrasjonen skal ha fysiske arealer som er funksjonelle for oppnåelse av SØs mål, hensynet til pasientene skal 
settes først. 
Arbeidstakerne skal sikres gode og hensiktsmessige arbeidsvilkår for optimal verdiskapning, helse og trivsel: 

- Fleksible arbeidsplasser i egnede arealer som understøtter aktivitetsbaserte arbeidsprosesser med innovativ 
teknologi 

- Riktig dimensjonering av støtterom (stillerom, møte- og samhandlingsrom). 
- Frigjort areal til pasientrettet virksomhet i SØ Kalnes 
- Fysisk nærhet mellom de mest klinikknære administrative funksjonene og lederne for fagmiljøene gir økt 

samhandling 
- Reduserte kostnader til kjøregodtgjørelser og positiv miljøgevinst.  
- Mer effektiv bruk av arbeidstiden ved redusert reisetid 
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1.4.5 Resultatmål for prosjektet 

Resultatmålene er knyttet til løsningen som prosjektet skal frembringe, og er de målsettinger som 
prosjektorganisasjonen skal måles etter.  
 
Resultatmålene er definert som følger: 
 
Utarbeide sluttrapport med beslutningsgrunnlag til sykehusledelsen, styret i SØ og Helse Sør-Øst om etablering av 
fremtidige kontorarbeidsplasser for administrasjon og ledelse i SØ. 
 
Prosjektet skal: 
- Gjennomgå og forankre overordnede prinsipper for kontorarbeidsplasser i SØ. 
- Gjennomgå og kvalitetssikre behov for arealløsning for kontorarbeidsplasser for administrasjon og ledelse, 

basert på overordnede prinsipper. 
- Utrede alternative løsninger for arealer:  

o A0: Dagens løsning 
o A1: Arealer i umiddelbar nærhet på Kalnes 
o A2: Delt løsning mellom A0 og A1  

- Utarbeide overordnet fremdriftsplan for alternativene. 
- Beregne økonomisk bæreevne for de ulike alternativene. 
- Risikovurdere de ulike alternativene. 
- Vurdere og anbefale løsning. 
 
 

1.4.6 Hovedaktivitet og gjennomføring av idé- og behovsfasen 

Beskrivelse av hovedaktiviteter og milepæler for idé- og behovsfasen.  
 

Nr. Hovedmilepæler Dato 

M1 Når prosjektdirektivet er behandlet i sykehusledermøtet 14.08.18 

M2 Når prosjektdirektivet er godkjent av styret i SØ 17.09.18 

M3 Når kvalitetssikring av behov er gjennomført 25.09.18 

M4 Når overordnede prinsipper er konkretisert og forankret 25.09.18 

M5 Når alternative løsninger for arealer er utredet og valg av løsninger 
som skal utredes videre er gjort 

25.09.18 

M6 Når sluttrapport er utarbeidet og behandlet i styringsgruppen 30.04.19 

M7 Når godkjent sluttrapport er behandlet styret i SØ 20.05.19 

M8 Når endelig beslutning fra HSØ foreligger Juni 2019 

 
Opprinnelig plan var at sluttrapporten skulle sluttbehandles i styringsgruppen i desember 2018.  
I møte 29. januar 2019 hadde styringsgruppen en grundig gjennomgang og diskusjon rundt de ulike alternativene, 
inklusiv kostnadsestimatene. Gjennomgangen viste at SØ ikke vil ha likviditet til å bygge administrasjonsbygg i egen 
regi de neste 7-10 årene.  Styringsgruppen var enig om at endelig beslutning om valg av alternativ må avvente til 
ny administrerende direktør har tiltrådt i februar 2019. Milepælsplanen er dermed endret, med endelig behandling 
av sluttrapporten i styringsgruppen 30. april 2019. 
 
Styringsgruppen fattet følgene beslutning (29. januar 2019): 

1. Prosjektgruppen bes om å arbeide videre med ytterligere detaljering av nullalternativet, for å sikre en 
tilfredsstillende løsning for medarbeidere som i dag har sine kontorarbeidsplasser på Tuneteknikeren. 

2. Økonomiske bærekraftanalyser ferdigstilles for alle alternativene, som del av sluttrapporten. Dette er i 
tråd med Veileder for tidligfasen i sykehusprosjekter. 

3. Det avholdes nytt møte i styringsgruppen når alle alternativene er utredet med økonomisk 
bærekraftanalyse, risikovurdering og sluttrapport inklusiv styringsdokument. 

Prosjektgruppen har fulgt opp ovennevnte vedtak gjennom å fullføre prosjektet i tråd med opprinnelig mandat, 
men lagt ekstra vekt på å utrede null-alternativet. 
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2 ORGANISERING OG MEDVIRKNING  

2.1 Organisering av arbeidet med idé- og behovsfasen 

SØ har etablert en styringsgruppe og en prosjektgruppe. Styringsgruppeleder rapporterer til administrerende 
direktør. Det er etablert en struktur for medvirkning for medarbeidere, brukere, tillitsvalgte og vernetjenesten. 
 
Styringsgruppen 
 

Rolle Navn Tittel 

Prosjekteier og styringsgruppeleder Hege Gjessing Administrerende direktør 

Sykehusledelsen Eirin M. Paulsen Klinikksjef kvinne-barn 

Sykehusledelsen Tore Krogstad  Klinikksjef kirurgi 

Sykehusledelsen Volker Solyga klinikksjef medisin 

Sykehusledelsen Liv Marit Sundstøl  klinikksjef akutt prosessdirektør  

Sykehusledelsen Anne-Kathrine Palacios avdelingssjef laboratoriet 

Sykehusledelsen Irene Dahl Andersen klinikksjef psyk helse, rus 

Sykehusledelsen Andreas Stensvold avdelingssjef kreft 

Sykehusledelsen Eivind Reitan avdelingssjef bildediagnostikk 

Sykehusledelsen Trond Smogeli FM-direktør  

Sykehusledelsen Marianne Wik økonomidirektør  

Sykehusledelsen Thor Øivind Olsen HR-direktør  

Sykehusledelsen Helge Stene-Johansen  fagdirektør 

Sykehusledelsen Bjørn Ragnar Hødal kommunikasjonssjef 

HVO Anette Louise Børresen hovedverneombud 

FTV Anne-Karin Rime  hovedtillitsvalgt (Legeforeningen) 

 
Styringsgruppen har hatt 7 møter i prosjektperioden. 
 
Prosjektgruppen 
 

Rolle Navn 

prosjektleder Anne Charlotte Moe, eiendomsavdelingen 

prosjektlederstøtte Vigdis Velgaard, utviklingsenheten 

 Heidi Lyngås, eiendomsavdelingen 

 Trond Karlstad, eiendomsavdelingen 

 Andreas Kulvik, eiendomsavdelingen 

 Tore Dag Olsen, eiendomsavdelingen 

kvalitetssikre kartlegging Carina Brimsholm, utviklingsenheten 

sikre forankring mot brukere Marit Flåskjer, avdelingssjef stab 

sikre forankring mot brukere Linda Haukeland, avdelingssjef klinikk 

sikre forankring mot brukere Anette Siebenherz, avdelingssjef klinikk  

kalkyler, økonomisk bærekraftsanalyse Marianne Wik, økonomidirektør 

verneombud Imre Banfi 

foretakstillitsvalgt Tone Lie Nilsen (Delta) 

 
Prosjektgruppen har hatt 11 møter i prosjektperioden. 
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Organisasjonskart 
 

 
 
 

 HR har bistått i gjennomføringen av seminaret om morgendagens arbeidsplasser 

 HR har bistått i drøftingsmøte med tillitsvalgte 

 Avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet har bistått med risikovurdering 

 Juridisk avdeling har bistått med juridisk vurdering av anskaffelsene (leieavtaler) for de ulike alternativene 
 

3 VIRKSOMHETSMODELL – PRINSIPPER FOR KONTORARBEIDSPLASSER  
 

3.1 Prinsipper for kontorarbeidsplasser 

Styringsgruppen godkjente 25. september 2018 at følgende prinsipper skal legges til grunn for fremtidig utforming 
av kontorarbeidsplasser i SØ: 
 

1. Alle medarbeidere skal ha gode fasiliteter til å utføre de oppgavene de har. 
2. Kontorarbeidsplasser må sees som et arbeidsverktøy for medarbeiderne. 
3. SØ skal ha aktivitetsbaserte kontorarbeidsplasser, det vil si å gå fra stasjonære til fleksible 

kontorarbeidsplasser. Alle kontorarbeidsplasser i SØ skal som hovedregel være tilrettelagt for flerbruk og 
kunne benyttes av ulike medarbeidere til ulike tider.  

4. Tilrettelegging for flerbruk krever en generell utforming av og retningslinjer for bruk av 
kontorarbeidsplassen. Det skal være valgfri kontorplass

1
  i tildelt sone, og legges til rette for variasjoner 

når det er særlig behov for det.  
5. Gjennomsnittlig 70 % dekningsgrad av kontorarbeidsplasser er førende for dimensjonering.  

Dekningsgraden kan variere mellom ulike enheter, avhengig av arbeidsform og tilstedeværelse.  
6. Arbeidstilsynets anbefaling om 6 m² gulvareal per arbeidsplass

2
 skal benyttes. 

Begrensning av kontorarealet per arbeidstaker betinger en økning av felles fasiliteter. 
7. Hensynet til pasientene skal settes først.  

Når det oppstår diskusjon om bruk av arealer i områder hvor både pasienter og medarbeidere har behov, 
skal pasientens behov prioriteres. 

8. Ved tildeling av kontorarbeidsplasser nær kliniske funksjoner må ledere, administrativt personell og 
klinisk personell som jobber i nær tilknytning til pasientbehandlingen prioriteres. 

9. Ledere og medarbeidere i andre funksjoner enn de som er nevnt i pkt. 8 over, bør som hovedregel tilbys 
kontorarbeidsplasser utenfor kliniske arealer. 

10. Punktene 7 og 8 over legges til grunn ved tildeling av kontorplasser i Sykehuset Østfold. 

                                                                 
 
 
1
 Også kalt «free seating» 

2
 I tillegg kommer fellesarealer som for eksempel gangareal, stillerom og møterom. 
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3.2 Aktivitetsbaserte kontorarbeidsplasser 

SØ ønsker å legge en aktivitetsbasert utforming til grunn for utforming av kontorene. Det er vurdert at denne 
løsningen gir best resultat i henhold til målsetningene innenfor den arealrammen man har til rådighet. Man går 
helt bort fra tradisjonelle privatiserte celle-kontor. Arealene skal åpnes opp, men det er heller ikke snakk om å 
etablere tradisjonelle åpne kontorlandskap.  
 
Prosjektet har jobbet med et notat som ble lagt frem for styringsgruppen, etter at prinsippene ble vedtatt. Notatet 
følger som vedlegg til sluttrapporten, jf. vedlegg 1. 
 
I en aktivitetsbasert løsning skreddersys arbeidsplassene til den aktiviteten som skal foregå o kontorarealene. 
Kontorlokalet tilpasses menneskene og oppgavene som skal løses der. Alle medarbeidere skal ha tilhørighet til et 
hjemmeområde eller sone, større eller mindre, alt avhengig av hvilke ønsker man har for samarbeid og 
grupperinger på arbeidsplassen. Det skal i tillegg være tilstrekkelige støttefunksjoner og variasjon i romtyper slik at 
det gir hver enkelt medarbeider reell valgfrihet i måter å arbeide på i løpet av arbeidsdagen. Dette innebærer at 
dersom man ønsker å konsentrere seg, så går man til et stille-rom eller celle-kontor, dersom man ønsker jobbe 
sammen i en gruppe går man til et prosjektrom, dersom man skal ha et større møte booker man et møterom, og 
dersom man for eksempel ønsker ta en prat over en kopp kaffe kan man møtes i den sosiale sonen. 
 
Dette konseptet innebærer at alle medarbeidere har tilgang til (minst) en arbeidsplass. Man skal slippe å stille på 
kontoret redd for ikke å sikre seg en plass. Men man tildeles ikke en fast, privatisert arbeidsstasjon, men kan 
bevege seg mellom de ulike typer arbeidssoner, avhengig av arbeidets art og karakter til enhver tid. I løpet av 
arbeidsdagen beveger man seg mellom sosial sone, konsentrasjonssone, møterom, ol., alt etter hva 
arbeidsoppgavene krever. 
 
Det kreves en vellykket innføringsprosess med god involvering av medarbeiderne, vernetjenesten og tillitsvalgte 
for å gå over fra dagens løsning til aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Det handler om å skape nye vaner og kanskje 
endre innlært atferd. I SØ har vi allerede gått fra typisk cellekontor-struktur til åpne løsninger /landskap, og neste 
steg er å arbeide i ulike arbeidssoner. Før overgangen til aktivitetsbaserte arbeidsplasser, må det etableres et nytt 
prosjekt som får i mandat å utarbeide et arbeidsplasskonsept (arealrammer, nærmere beskrivelse av rom og 
funksjoner, veiledende og generelt soneprogram (hvordan ulike rom og soner skal plasseres i forhold til hverandre) 
og generelle prinsipper for utforming og for bruk). Kartleggings- og medvirkningsprosessen skal beskrives nøye i 
arbeidsplasskonseptet. I arbeidsplasskonseptet må det utvikles en prosessguide med prosesskart for 
brukermedvirkning, ledelsesforankring og kommunikasjonsplan.  
 
Det vektlegges at en viktig forutsetning for å lykkes med innføring av aktivitetsbaserte arbeidsplasser er at lokalene 
er tilpasset og at det er høy grad av teknologisk tilrettelegging og lojalitet til konseptet i ledelsen.  
 
 
 

4 STATUS DAGENS VIRKSOMHET OG AREALER  
 
Disse funksjonene inngår i utredningen: 

 Administrerende direktør med stab 

 Sykehusledelsen (ledernivå 2) med staber 

 Ledelse – kliniske funksjoner (nivå 3) med staber 

 HR-området, inkl. prestetjenesten og juridisk avdeling 

 Økonomi og analyse 

 Regnskap 

 Kommunikasjon 

 Kvalitet og pasientsikkerhet 

 Forskning 

 Fag og kompetanse inklusive undervisningssenter 

 Samhandling 

 Innovasjon og prosjekt 

 Klinisk IKT og IKT 
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 FM herunder sykehusservice, logistikk og innkjøp, teknisk og eiendom 

 Pasientreiser 

 Tillitsvalgte og vernetjenesten 

 

4.1 Dagens virksomhet 

Sykehuset Østfold (SØ) er et områdesykehus og opptaksområdet er Østfold fylke (eksklusiv Rømskog kommune) og 
Vestby kommune i Akershus. Beregnet folkemengde per 31. desember 2018 er 314 750, en økning på 7,7 % fra 
året før (blant annet pga. innlemmelsen av Vestby). 
 
I forkant av flyttingen fra Fredrikstad til Kalnes, ble administrasjonen planlagt fordelt mellom 
administrasjonsriggene på Kalnes og Tuneteknikeren med ca. 170 medarbeidere på hvert sted, totalt ca. 340 
medarbeidere.  
 
I november 2015 ble Sykehuset Østfold Kalnes åpnet, og den delen av administrasjonen som var planlagt til Kalnes, 
fikk sine kontorarbeidsplasser i administrasjonsriggene som var benyttet under byggingen av det nye sykehuset.  
I juni 2016 ble administrasjonsriggene stengt på grunn av mugg- og soppforekomster. Administrasjonen på 
administrasjonsriggene, med sine da 145 medarbeidere, ble flyttet til sykehusbygget (primært i en sengepost som 
ikke var tatt i bruk) og Tuneteknikeren i midlertidige leide lokaler. Medio november 2016 ble lokalene i 
sengeposten omdisponert til klinisk drift, og ny midlertidig flytting ble gjennomført internt på sykehuset på Kalnes 
og ytterligere fortetting på Tuneteknikeren. Lokalene fremstår som lite egnet for kontorarbeidsplasser. Løsningen 
bærer preg av midlertidighet, blant annet må leieavtalen fornyes årlig. SØ trenger en mer langsiktig og 
hensiktsmessig løsning når det gjelder kontorarbeidsplasser. 
 
Per januar 2019 var det kartlagt 361 medarbeidere som har behov for kontorarbeidsplasser. Av disse har 206 
medarbeidere sine kontorarbeidsplasser på Tuneteknikeren, 10 på andre lokasjoner og 145 på Kalnes, jf. tabell 4.1. 
 
Antall medarbeidere totalt med registrert kontorarbeidsplass har økt i perioden mars 2018 – januar 2019. Flere har 
nå sin kontorarbeidsplass på Kalnes, mens det har vært en reduksjon på Tuneteknikeren. 
 
Tabell 4.1. Antall medarbeidere i sykehusbygget Kalnes og Tuneteknikeren. 

 Status mars 2018 Status oktober 2018 Status januar 2019 
 

Kalnes – i sykehusbygget 126 142 145 

Tuneteknikeren 213 206 206 

Andre 1 1 10 

Sum 340 349 361 

 
Det har vært en økning i antall medarbeidere som inngår i prosjektet i 2018-19. Økningen skyldes at utvalget som 
inngår i kartleggingen er utvidet i prosjektperioden med 9 nye medarbeidere på avdeling for bildediagnostikk som 
for tiden er lokalisert på dokumentasjonssenteret, 2 på klinikk for kirurgi, 2 på kreftavdelingen, 2 på teknisk 
avdeling, 1 på pasientreiser, 1 på ortopedisk avdeling, 2 på avdeling for anestesileger, 3 på klinikk for kvinne og 
barn, 3 på klinikk for medisin, 3 i adm. dir. og staber og 1 på analyseavdelingen. Dette gir en økning på totalt 28 
medarbeidere.    
 

4.2 Fremskrivning av behov
3
 

Befolkningsveksten i sykehusområdet for SØ ventes å øke med 22 % fra 2017 til 2035. Befolkningsveksten for 
personer over 80 år er 107 % i samme periode. 
 

                                                                 
 
 
3
 Hentet fra Regional utviklingsplan 2035/SSB. 
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Det planlegges en rekke omstillingstiltak for å møte den store veksten.  Basert på demografi, sykdomsutvikling og 
gjennomførte omstillingstiltak, er veksten av antall liggedøgn i SØ beregnet til 23 % fra 2017 til 2035. I samme 
periode og med samme utgangspunkt, er antallet polikliniske konsultasjoner beregnet å øke med 51 %.  
 
Gjennom de siste årene, har SØ budsjettert med reduksjon av stab-/og støttepersonell. De sentrale stabene 
(økonomi, HR, fag) er redusert, mens antallet ledere og stab-/støttepersonell lokalt (i avdelinger og klinikker) har 
økt. Dette gir økende utfordringer i forhold til tilgjengelige kontorarbeidsplasser i Kalnes-bygget. 
 
 

4.3 Dagens bygg, eiendomsforhold og reguleringsstatus  

Kontorarbeidsplassene for administrasjonen er i dag spredt på lokasjonene Sykehuset Østfold Kalnes og leide 
lokaler i Tuneteknikeren.  I tillegg benyttes lokaler ved Sykehuset Østfold Moss. Dokumentasjonssenteret er 
lokalisert i leide lokaler på Grålum.  
 

4.3.1 Kalnes 

Tomt 
Tomtearealet på Kalnes er 305 742 kvadratmeter BTA og det er regulert til 1300 parkeringsplasser. Ved vaktbytte 
og høyaktivitetsdager er samtidighetsbruk av parkeringsplasser opp mot ca. 2000 parkeringsplasser. Fra 
riggområdet til hovedinngangen på sykehuset er det 460 meter i luftlinje. Dette er omtrent like langt som 
sykehuset er i utstrekning, det er 430 meter fra servicegården til enden av bygg 04.  
 

 
Figur 4.1 Utomhusplan Sykehuset Østfold Kalnes 
 
 
Bygningsmasse 
Bygningsmassen på Kalnes utgjør 91 990 kvadratmeter BTA av Sykehuset Østfolds totale bygningsmasse på 189 
290 kvadratmeter BTA.  
 

  
Figur 4.2 Sykehuset Østfold Kalnes 

 
Dagens bygningsmasse på Kalnes ble ferdigstilt i 2015 og er av god kvalitet. Sykehusbygget på Kalnes var ikke 
opprinnelig dimensjonert for administrasjonen som inngår i dette prosjektet. Ettersom SØ manglet arealer for 
administrasjonen, har de berørte medarbeiderne blitt plassert der det har vært ledige arealer og mulig med 
fortetting. Dagens lokalisering i bygget er derfor ikke hensiktsmessig og arealet utnyttes ikke optimalt og løsningen 
er ikke helhetlig. 
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Status gjeldende regulering  
Sykehuset Østfold Kalnes er regulert i tråd med de løsningene som anbefales i denne rapporten. Det er derfor ikke 
behov for ytterligere regulering. 

 

4.3.2 Tuneteknikeren  

Bygningsmasse 
Dette er en skolebygning (tidligere Østfold tekniske skole, senere Østfold ingeniørhøgskole) som ble fraflyttet 2010 
og har ikke blitt oppgradert for andre formål. Bygningsmassen utgjør 10 963 kvadratmeter hvorav SØ leier 5 338 
kvadratmeter inkludert andel fellesareal. Det er 170 parkeringsplasser tilknyttet bygget.   
 

 
Figur 4.5 Tuneteknikeren, Sarpsborg 

 
Tuneteknikeren ble ferdigstilt i 1966 og er lite modernisert i etterkant av dette. Bygget har stort behov for 
modernisering og renovering og fremstår som lite egnet for kontorarbeidsplasser. Det er innemiljøproblemer 
knyttet til lokalenes. Reiseavstand til Sykehuset Østfold Kalnes er 6,2 km en vei. Gjennomsnittlig halvparten kjører 
tur-retur Kalnes inntil 3 dager i uken.  
 

4.4 Faktainnhenting - dagens kontorarbeidsplasser 

Det er gjennomført omfattende kartlegginger og datainnhenting av forholdene rundt dagens kontorarbeidsplasser 
for administrasjonen, både på Kalnes og Tuneteknikeren. Kartleggingen omfatter blant annet  

 fokusintervjuer 

 egnethet gjennom HMS-runder 

 utnyttelsesgrad  

 skriftlig spørreundersøkelse 
 

4.4.1 Fokusintervjuer i alle berørte enheter 

Eiendomsavdelingen gjennomførte i januar-februar 2018 møter med aktuelle avdelingssjefer for å kartlegge 
arealbehov til stab- og støttepersonell. Avdelingssjefer ble oppfordret til å invitere lokalt verneombud og tillitsvalgt 
inn til møtene, noe som delvis ble gjennomført. 
 
Møtene ble gjennomført etter et felles, strukturert opplegg, med følgende tema: 

- Dagens behov  
- Fremtidig behov – nye arbeidsprosesser? 
- Kort vurdere dagens løsning (fordeler og ulemper) 

 
Det ble skrevet referat fra samtlige møter, og innspillene er benyttet i sluttrapporten. Felles tilbakemeldinger fra 
møtene var at fremtidig planlegging av arbeidsplasser for stab/støtte må planlegges og tilrettelegges bedre enn i 
dag, uavhengig av hvor de blir lokalisert. Det ble også gitt konkrete innspill til hvordan arbeidsplasser i landskap 
bør tilrettelegges (2 skjermer ved behov, hev/senk-bord, dedikerte låsbare skap, små arbeidsrom/møterom, 
stillerom/telefonrom). Det ble også pekt på utfordringen med forskjellig PC-leverandører og dokking. 
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En annen tilbakemelding var at for dem som har arbeidsplass utenfor Kalnes, bør det være en dedikert sone på 
Kalnes for drop-in som ingen «eier». Dette for at de som ikke har tilhørighet til en avdeling eller seksjon inne på 
Kalnes kan føle seg velkomne. Dedikerte soner bør tilrettelegges som fullverdige arbeidsplasser. Det bør også 
tilrettelegges for oppbevaring av yttertøy. 
 
 

4.4.2 Kartlegging av egnethet 

Alle enheter i SØ har HMS-handlingsplaner som er utarbeidet på bakgrunn av vernerunder. Prosjektet har 
gjennomgått HMS-handlingsplanene for 2018. 
 
I HMS-handlingsplanene som omhandler kontorarbeidsplassene på Kalnes, er følgende forhold tatt opp: 

 Dårlig inneklima, lys, temperatur og luft 
 Mye støy i kontorlandskap og vaktrom 

 Få arbeidsplasser, trangt 

 Avstand til klinikk / avstand til ledelse 

 Stor trafikk, lite mulighet for fortrolig samtale 
 
I HMS-handlingsplanene som omhandler kontorarbeidsplassene på Tuneteknikeren, er følgende forhold tatt opp: 

 Mye støy i kontorlandskap 

 Dårlig inneklima, luft 

Gjennomgangen viser at det er behov for forbedring av kontorarbeidsplassene for medarbeidere både på Kalnes 
og på Tuneteknikeren.  
 
Prosjektet har kartlagt hvor mye arealer som i dag utnyttes som kontorarbeidsplasser som kan frigjøres til 
pasientrettet virksomhet på Kalnes. I det kartlagte arealet inngår også noen legearbeidsplasser som ikke er del av 
prosjektet, slik at arealene ikke kan kobles direkte mot antall medarbeidere i prosjektet. 
Nettoarealene som er kartlagt som kontorarbeidsplasser, utgjør ca. 1 800 kvadratmeter NTA. Arealene ble inndelt i 
tre kategorier: 
 

- 1 – ikke egnet til pasientrettet virksomhet, pga. tilgang til arealene / beliggenhet i bygget 

- 2 – kan benyttes til pasientrettet virksomhet, men det kreves tilpassinger  / ombygginger  

- 3 – egnet til pasientrettet virksomhet 

Kartleggingen viste at: 
- Kategori 1: ca. 450 kvadratmeter er uegnet til pasientbehandling, men kan omdisponeres til andre/flere 

medarbeidere. 

- Kategori 2: ca. 750 kvadratmeter kan benyttes til pasientrettet virksomhet, men det kreves for eksempel 

at en hel korridor/et helt område omgjøres fra kontorarbeidsplasser til pasientarealer. 

- Kategori 3: ca. 600 kvadratmeter er egnet til pasientrettet virksomhet, og kan enkelt omgjøres til dette 

formålet.  

Dersom arealer omdisponeres til pasientrettet virksomhet eller annet, må de eksisterende kontorarbeidsplassene 
erstattes, i eller utenfor sykehusbygget.  
 
 

4.4.3 Kartlegging av utnyttelsesgrad 

Tilstedeværelse og samtidighet på kontorarbeidsplassene er kartlagt på Tuneteknikeren (desember 2018) og 
Kalnes (februar 2019). Det er benyttet samme metode begge steder, hvor det er gjennomført manuelle tellinger to 
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ganger per dag (kl. 09 og kl. 12), tirsdag
4
 og torsdag samme uke. Metoden er anerkjent for denne typen 

kartlegginger. I tillegg er det testet ut sensorteknologi for utvalgte romkategorier i Kalnes og på Tuneteknikeren. 
 
Tuneteknikeren 
 
Sensorteknologi 
Det ble i uke 31-43 i 2018 gjennomført en kartlegging ved hjelp av sensorteknologi på utvalgte arbeidsplasser på 
Tuneteknikeren. Resultatet av viser at utnyttelsesgraden var mellom 31 og 38 %. 
 
Manuell telling 
Det ble utført telling av tilstedeværelse på kontorarbeidsplassene på Tuneteknikeren i uke 43-2018. Kartleggingen 
viser at det er 1,1 arbeidsplass tilgjengelig per medarbeider. Arbeidsplassene er svært varierende i bruk, fra 10 til 
90 %, med et gjennomsnitt på 42 %. Arbeidsplassene virker å være «faste» plasser, og benyttes mindre ut over i 
uken.  

 
Møterom 
Møterommene benyttes jevnt, mellom 17 og 78 % i bruk, med et gjennomsnitt på 60-70 %. Møterommene brukes 
mindre utover i uken.  
 
Kalnes 
 
Sensorteknologi 
Det ble i uke 31-43 i 2018 gjennomført en kartlegging ved hjelp av sensorteknologi på utvalgte arbeidsplasser på 
Kalnes. Resultatet av viser at utnyttelsesgraden var gjennomsnittlig 29 %. 
 
Manuell telling 
Det ble i uke 11-2019 gjennomført kartlegging ved hjelp av manuell telling av tilstedeværelse på 
kontorarbeidsplasser på Kalnes. Samtlige områder hvor medarbeidere som inngår i prosjektet, ble kartlagt. 
Snitt tilstedeværelse på kontorarbeidsplassene under de fire tellingene, var 28 %. Denne kartleggingen viste med 
andre ord samme utnyttelsesgrad som kartleggingen ved hjelp av sensorteknologi. Det var imidlertid store 
variasjoner i utnyttelse mellom de ulike yrkesgruppene og fagområdene (2,8 – 106,3 %), noe som må tas hensyn til 
i den videre planleggingen.  
 
Møterom 
Møterommene benyttes jevnt med et gjennomsnitt opp mot ful utnyttelse. I perioder er det behov for møterom ut 
over det som er tilgjengelig. Møterommene brukes noe mindre på slutten av uken.   
 
 

4.4.4 Skriftlig spørreundersøkelse - seminar 

Prosjektet arrangerte 26. oktober 2018 et dagsseminar kalt «morgendagens kontorarbeidsplasser». Målet med 
seminaret var å inspirere, forankre og utvikle konseptet for morgendagens kontorarbeidsplasser og om 
aktivitetsbaserte kontorarbeidsplasser. En sentral problemstilling var å få belyst behovet for nærhet til Kalnes 
(klinikk), og å finne løsninger som kan frigjøre mer plass inne i sykehuset til pasientbehandling. Målgruppen for 
seminaret var de som blir berørt av nytt konsept: styringsgruppen, prosjektgruppen, berørte avdelingsledere fra 
stab og klinikk, vernetjenesten og foretakstillitsvalgte på klinikknivå. 

 
Dagen ble avsluttet med arbeid i grupper, hvor deltakerne (dvs. lederne for de berørte enhetene), ble bedt om å 
besvare spørsmål som skulle hjelpe prosjektet med å definere behov for nærhet til den kliniske virksomheten på 
Kalnes, for de ulike enhetene.  Deltakerne ble også bedt om å gi råd til prosjektets videre arbeid.  
 

                                                                 
 
 
4
 Første telling på Kalnes ble gjort mandag kl. 09, neste tirsdag kl. 14, mens de neste ble gjennomført torsdag kl. 09 

og kl. 14. 
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Det kom mange gode og viktige innspill både i plenum, fra gruppearbeidet og de individuelle besvarelsene. 
Innspillene har vært nyttige i arbeidet med dimensjonering i og utenfor Kalnes-bygget. 
 
 

5 DIMENSJONERING  

5.1 Overordnede prinsipper 

Styringsgruppen vedtok 8. januar 2019 at følgende prinsipper skal legges til grunn for dimensjonering og plassering 
av kontorarbeidsplasser for administrasjonen: 
 

1. Sykehusledelsen (ledernivå 1 og 2) med sine staber skal være samlet på riggområdet. Det etableres i 
tillegg en sone med drop-in-plasser for sykehusledelsen i sykehuset. 

2. Avdelingssjefer i kliniske avdelinger (nivå 3-ledere) har sine kontorarbeidsplasser i sykehuset. Plassering 
av stab vurderes for hver avdeling. 

3. Avdelingssjefer under stabsdirektører (nivå 3-ledere) med sine staber/enheter plasseres i riggområdet, 
evt. «Grålumsområdet». 

4. Det vurderes hvilke enheter i FM (f.eks. teknisk avdeling og innkjøp) som kan flytte til riggområdet.  
5. Seksjonsledere (nivå 4-ledere) med ansvar for drift har kontorarbeidsplasser i sykehuset (både klinikk og 

FM). 
6. Smittevern med samtlige ansatte skal være samlet, og har kontorarbeidsplasser i riggområdet.  
7. Forskning har sine kontorarbeidsplasser i riggområdet. Ny klinisk forskningsenhet plasseres i sykehuset. 

 

5.2 Arealnorm per kontorarbeidsplass 

Arealnorm gitt i rundskriv fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om normer for energi- og arealbruk for 
statlige bygg, 17.12.2015 er lagt til grunn: 
 

«For framtidige statlige kontorlokaler og for kontordelen i bygg til virksomheter med arealkrevende formål 
fastsettes en arealnorm på 23 kvm. BTA per ansatt.» 
 
«Når det identifiseres et behov for nye lokaler, eller behov for forandringer i eksisterende lokaler, skal det 
etter instruksens kapittel 2.2 utarbeides en funksjonsbeskrivelse. Av denne skal det framgå hvilke krav som 
stilles til lokalene mht. funksjon, størrelse, beliggenhet og kvalitet, for at virksomheten skal kunne ivareta 
sine oppgaver. Funksjonsbeskrivelsen skal ivareta hensynet til effektiv ressursbruk, og det må inngå en 
vurdering av dette i analysen. Arealnormen på 23 kvm BTA er å anse som en øvre grense.» 

 
I prosjektet gjelder arealnormen per kontorarbeidsplass. Arealnormen kan brytes ned i flere delarealkomponenter, 
hvor kantine (produksjonsareal og opphold), utgjør 2 kvadratmeter BTA, av fellesarealet. I dette prosjektet er 
arealnormen satt til 22 kvadratmeter, med fratrekk for produksjonsarealer for kantine, for eide bygg. Dette fordi 
Kalnes allerede har produksjonsarealer i sykehusbygget. Arealer til spiseplass er inkludert. I alternativene som ikke 
er plassert på Kalnes er arealstandarden satt til 23 kvadratmeter per BTA. Dette fordi eksterne leverandører tilbyr 
kantine i sine bygg.  Oppsummert er følgende lagt til grunn: 
 

- Eget bygg = 22 kvadratmeter (uten kantine, men med spiseplass) 

- Leid bygg = 23 kvadratmeter (med kantine) 

- Leid brakke Kalnes = 22 kvadratmeter (uten kantine, men med spiseplass) 

 

5.3 Antall medarbeidere, kontorarbeidsplasser og arealbehov  

70 % dekningsgrad er et utgangspunkt for overordnet planlegging og dimensjonering. For enkelte enheter er 
tilstedeværelsen ca. 100 %, mens den for andre er langt lavere. For eksempel har samtlige 51 medarbeidere som 
kan lokaliseres i avstand til Kalnes, et arbeid som tilsier 100 % tilstedeværelse. Andre enheter kan dimensjoneres 
ut fra lavere dekningsgrad. 
 

file://///sikt.sykehuspartner.no/Data/SOHF/Felles/02-Prosjekt/0%20Prosjekt%20NY/Kontorarbeidsplasser%20adminstrasjon/7.%20Sluttrapport/Rundskriv%20om%20normer%20for%20energi-%20og%20arealbruk%20for%20statlige%20bygg.%2017.12.2015.%20https:/www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-normer-for-energi--og-arealbruk-for-statlige-bygg/id2474498/
file://///sikt.sykehuspartner.no/Data/SOHF/Felles/02-Prosjekt/0%20Prosjekt%20NY/Kontorarbeidsplasser%20adminstrasjon/7.%20Sluttrapport/Rundskriv%20om%20normer%20for%20energi-%20og%20arealbruk%20for%20statlige%20bygg.%2017.12.2015.%20https:/www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-normer-for-energi--og-arealbruk-for-statlige-bygg/id2474498/
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Det er gjennomført flere kartlegginger av antall medarbeidere, senest i januar 2019, resultater er vist i jf. tabell 5.1. 
 
Tabell 5.1. Antall medarbeidere. 

Lokalisering Status  
januar 2019 

antall 
medarbeidere 

Fremtidig antall medarbeidere  
 

Merknad 
 

A0 
Dagens løsning 

A1 
Nærhet til 

Kalnes 

A2 
Delt løsning 

A0 og A1 

Kalnes – i sykehusbygget 145 145 76 76  

Tuneteknikeren 206 0 0 0  

Grålumsområdet  206 0 51  

Nærhet riggområdet 0 0 285 234  

Andre lokasjoner 10 10 0 0 Bildediagnostikk Grålum og Moss 

Sum 361 361 361 361  

Styringsgruppens vedtak om overordnede prinsipper for dimensjonering, gjør det også mulig å dimensjonere og 
lokalisere behovet for kontorarbeidsplasser. Det fremtidige behovet er 253 kontorarbeidsplasser, hvorav 200 kan 
lokaliseres utenfor Kalnes og 53 inne i sykehusbygget på Kalnes, jf. tabell 5.2. under.  
 
Tabell 5.2. Antall kontorarbeidsplasser. 

Lokalisering Status  
januar 2019 

antall 
medarbeidere 

Fremtidig antall kontorarbeidsplasser 70 % Merknad 
 A0 

Dagens 
løsning 

A1 
Nærhet til 

Kalnes 

A2 
Delt løsning  

A0 og A1 

Kalnes – i sykehusbygget 145 102 53 53  

Tuneteknikeren 206 0 0 0  

Grålumsområdet (1)  144 0 51 A2: 100 % dekningsgrad 

Nærhet riggområdet (2) 0 0 200 149 A2: 65 % dekningsgrad 

Andre lokasjoner 10 7 0 0 Bildediagnostikk Grålum og Moss 

Sum 361 253 253 253  

Noter: 
1) 100 % dekning for de som sitter på Grålumsområdet.  
2) Tatt høyde for at 51 av medarbeiderne har 100 % dekning, resten får tilsvarende lavere, ca. 65 %. 

SØ leier ca. 5 340 kvadratmeter BTA på Tuneteknikeren inkludert lokaler til undervisning (450 kvadratmeter BTA). I 
sykehuset på Kalnes benyttes ca. 1 800 kvadratmeter NTA til kontorarbeidsplasser (inklusiv noen 
legearbeidsplasser som ikke inngår i prosjektet). I tillegg tilkommer arealer på Grålum, som er 
gjennomsnittsberegnet til 170 kvadratmeter.  
 

Lokaler til undervisning utgjør ca. 450 kvadratmeter BTA i Tuneteknikeren. Det fremtidige behovet er et 
undervisningsrom for ca. 50 deltakere, et dataundervisningsrom med plass til 25-30 deltakere, med muligheter 
hvor undervisningsutstyr kan oppbevares, samt tre grupperom. Arealestimater på rommene er ca. 100 
kvadratmeter til undervisningsrom, 50 kvadratmeter til dataundervisning og 3 grupperom på ca. 50 kvadratmeter 
hver. Dette utgjør til sammen ca. 300 kvadratmeter BTA.  
 
Tabell 5.3. Arealbehov.  

Arealbehov etter 
dimensjonering 

Status januar 
2019 

m2 BTA 

Areal, 70 % dekning i gjennomsnitt Merknad 
 A0 

Dagens løsning 
A1 

Nærhet til 
Kalnes 

A2 
Delt løsning 

A0 og A1 

Tuneteknikeren 5 340     

Grålumsområdet 
 

170 3 500 
300 

 1 100 A2: 100 % dekningsgrad  
A0: 300 m2 undervisning 

Nærhet riggområdet 
 

-  4 500 
300 

3 400 
300 

A2: 65 % dekningsgrad 
A1 og A2: 300 m2 undervisning 

Sum  5 510 3 800 4 800 4 800  
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6 BESKRIVELSE AV ALTERNATIVENE  
 

6.1 Alternativer som er utredet 

Som en innledning til idé- og behovsfasen, gjennomførte prosjektgruppen (pg) en mulighetsstudie hvor flere 
alternativer ble vurdert, se kolonne A i tabell 6.1. under.  I kolonnene A til D fremkommer prosessen frem til hvilke 
alternativer som er sluttutredet og som styringsgruppen (sg) har bedt om videre utredninger for. 
 
Tabell 6.1. Alternativer vurdert i prosjektet, historikk 

 
 
 
Beskrivelse av alternativene 

A 
Trinn 1 

Mulighets 
studie til 

pg 
19.09.18  

A2 
Resultat av 
mulighets 

studie 
19.09.18 

(pg) 

B 
Trinn 2 
Utredes 
videre 

25.09.18 
(sg) 

C 
Trinn 3 
Utredes 
videre 

19.01.19 
 (sg) 

D 
Trinn 4 
Slutt- 

utredet 
april 2019 

(pg) 
 

A0: Dagens løsning      

A0.1 Oppgradere TT og forlenge leiekontrakt – omrokere løsning på Kalnes x     

A0.2 Erstatte leieavtale på TT med annen leieavtale – omrokere løsning på Kalnes x x x   

A0.3 Fortsette leie TT og omrokere løsning Kalnes + utnytte egen bygningsmasse x     

A0.3 Leie i Grålumsområdet *)     (x) 

A0.4 Leie i Sarpsborg sentrumsområde     x 

A0.5 Leie i Sarpsborg sentrumsområde og leie i Grålumsområdet     x 

A1: Samtlige i umiddelbar nærhet på Kalnes      

A1.0 Nybygg Kalnes – parkeringsplass utenfor akuttmottaket x x x   

A1.1 Nybygg Kalnes – mot skogen x  x   

A1.2 Nybygg Kalnes – riggområdet  x  x   

A1.3 Nybygg Kalnes - bygge i høyden over akuttmottaket x     

A1.4 Nybygg og tilbygg (bygg 04) Kalnes x     

A1.5 Leie rigger på Kalnes    x  x 

A1.6 Leie fremtidig nybygg på nabotomt Kalnes     x 

A2: Delt løsning       

A2.0 Delt løsning mellom A0.2 og A1 x x    

A2.1 Leie fremtidig nybygg på nabotomt Kalnes og leie i Grålumsområdet     x 

A2.2 Leie i Grålumsområdet, Sarpsborg sentrumsområde og rigger på Kalnes     x 

*) Alternativet utgår, det er ikke utleieaktører som kan tilby en samlet løsning på kort sikt i Grålumsområdet. 

 

På bakgrunn av vurderinger innenfor HMS, kvalitet, frigjøring av arealer til pasientbehandling, klinikkledelse nær 
egen drift, redusert reisetid, økonomi og fremdrift, ble fire alternativer valgt for videre utredning, jf. kolonne B i 
tabell 6.1. Prosjektgruppen vurderte innenfor alternativ 1, samtlige i umiddelbar nærhet til Kalnes, at nybygg på 
riggområdet og nybygg mot skogen var likeverdige.  
 
I flere av alternativene er leie versus eie økonomisk vurdert og lagt frem for styringsgruppen. Styringsgruppen 
ønsket at også riggområdet skal inngå som alternativ, og besluttet i møte 25. september 2018 at riggområdet 
skulle inngå som alternativ, jf. kolonne B i tabell 6.1.  
 
Underveis i utredningsarbeidet har arbeidet med økonomisk langtidsplan 2020-2023 (2039) tydelig vist at SØ ikke 
har økonomisk bærekraft til å bygge et administrasjonsbygg på egen tomt før om 7-10 år (2027). Dette alternativet 
er derfor ikke utredet videre i denne fasen. Derfor besluttet styringsgruppen 19. januar 2019 at prosjektet skulle 
utrede flere muligheter for leiealternativer som erstatter dagens leieavtale på Tuneteknikeren.  
 
På bakgrunn av styringsgruppens beslutning (25. september 2018 og 19. januar 2019), har prosjektgruppen gått 
videre med følgende leie-alternativer i sluttfasen: 

 A0 Dagens løsning 
o A0.3 Leie i Grålumsområdet 
o A0.4 Leie i Sarpsborg sentrumsområdet  
o A0.5 Leie i Sarpsborg sentrumsområde og leie i Grålumsområdet  

 A1 Arealer i umiddelbar nærhet på Kalnes 
o A1.5 Leie rigger på Kalnes  
o A1.6 Leie fremtidig nybygg på nabotomt Kalnes  
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 A2 Delt løsning  
o A2.1 Leie fremtidig nybygg på nabotomt Kalnes og leie i Grålumsområdet  
o A2.2 Leie i Grålumsområdet, Sarpsborg sentrumsområde og rigger på Kalnes 

 
Uavhengig av hvilket alternativ som velges, er det nødvendig å foreta omrokeringer på Kalnes for å bedre 
arealutnyttelsen der. Samtlige alternativer, gitt at de overordnede prinsippene om dekningsgrad på 70 % og 
arealnorm på 23 kvadratmeter legges til grunn, medfører en arealeffektivisering sett opp mot null-alternativet. 
 

Null Tuneteknikeren (206) + Grålum og Moss (10) Kalnes (145) 

A0.4 Sarpsborg sentrum (216) Kalnes (145) 

A0.5 Sarpsborg sentrum (165) Grålum (51) Kalnes (145) 

A1.5 Rigg Kalnes (285) Kalnes (76) 

A1.6 Nybygg Kalnes (285) Kalnes (76) 

A2.1 Nybygg Kalnes (234) Grålum (51) Kalnes (76) 

A2.2 Sarpsborg sentrum (204) Rigg (81) Kalnes (76) 

Figur 6.1. Fordeling antall medarbeidere (361) per alternativ. 

 

6.2 A0 Dagens løsning 

Alternativ A0 Dagens løsning innebærer å erstatte leieavtale på Tuneteknikeren med annen leieavtale i 
Grålumsområdet, helst nærmere Kalnes. Det er prioritert å finne en samlet helhetlig løsning for 216 medarbeidere 
som er omfattet. 

Videre leie i Tuneteknikeren er ikke aktuelt da utleier (Statsbygg) har lagt eiendommen for salg. SØ har forhandlet 
seg frem til opsjoner om ytterligere leie av lokaler i Tuneveien 20 flere ganger, senest i 2017.  

Det har i løpet av mars/april 2019 vært gjennomført en vurdering i markedet om hvilke leiemuligheter som finnes 
for å imøtekomme behovet for å samle sykehusets administrative funksjoner. Alternativer i markedet 
fremkommer i pkt. 6.2.2 – 6.2.4. 

 

6.2.1 Null-alternativet 

Null-alternativet er dagens løsning med kontorarbeidsplasser for 206 medarbeidere i leide lokaler i Tuneteknikere, 
10 medarbeidere i leide lokaler på Grålum og i Moss og 145 medarbeidere i Kalnes.  
 

Null Tuneteknikeren (206) + Grålum og Moss (10) Kalnes (145) 

Figur 6.2.1 Fordeling null-alternativet, antall medarbeidere (361). 
 
Tabell 6.2.1 Årlige kostnader null-alternativet. 

Alternativ Kvm BTA Pris Mva Totalt FDV Årlig kost 

Nullalternativet 5340 7,7 mill. kr inkludert 7,7 mill. kr 1,0 mill. kr 8,7 mill. kr 

 
 

6.2.2 A0.3 Leie i Grålumsområdet 

Det er ingen eiendomsaktører som kan tilby et leiealternativ som vil kunne samle alle sykehusets administrative 
funksjoner i Grålumsområdet. En eiendomsaktør har tilbudt ca. 1 000 kvadratmeter. Dette vil være en løsning 
dersom SØ velger en delt løsning (se pkt. 6.2.4). Grålum ligger sentralt i forhold til transport og er det området 
med best kommunikasjon til Kalnes.  
 
Det er ikke kjent om det foreligger videre utviklingsplaner i dette området. En aktør utvikler et nytt prosjekt ved 
SØs dokumentasjonssenter, men dette ligger noe ut i tid i påvente av ny kommunedelplanen. 
 

6.2.3 A0.4 Leie i Sarpsborg sentrumsområde  

Som et null-alternativ til Tuneteknikeren er det valgt å se på alternativer som kan erstatte dagens situasjon. Det er 
kun et alternativ som er avdekket som kan fungere som null-alternativ innenfor det tidsrommet SØ har for å finne 
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nye og gode nok arealer for formålet. Tidligere administrasjonsbygg for Borregaard er under utvikling og vil kunne 
dekke SØs behov for kontorarbeidsplasser for 216 medarbeidere. Eiendommen er allerede i markedet og forventes 
å være innflyttingsklart tidligst høsten 2020. 
 
Eiendommen ligger sentrumsnært. Ved transport fra dette alternativet til Kalnes må det benyttes bil og dette tar 
ca. 8-9 minutter. Det vil være godt med parkeringsplasser tilknyttet eiendommen.  
 
Alternativ A0.4 omfatter en samlet leieavtale med kontorarbeidsplasser for 216 medarbeider som i dag er 
lokalisert på Tuneteknikeren (206) og Grålum og Moss (10). Administrasjonen som i dag er lokalisert på Kalnes 
(145) opprettholder plasseringen i sykehusbygget på Kalnes. 

 
A0.4 Sarpsborg sentrum (216) Kalnes (145) 

Figur 6.2.3 Fordeling alternativ A0.4, antall medarbeidere (361). 
 
Tabell 6.2.3 Årlige kostnader. 

Alternativ Kvm Pris Mva Totalt FDV Årlig kost 

A0.4 3800 6,2 mill. kr *) 1,6 mill. kr 7,8 mill. kr 1,5 mill. kr 9,3 mill. kr 

*)Det er ikke endelig avklart de endelige årlige kostandene per kvm vil bli, men kvadratmeterprisen forholder seg til den 
informasjon utleier har gitt per april 2019.  

 

6.2.4 A0.5 Leie i Sarpsborg sentrumsområde og leie i Grålumsområdet  

Alternativ A0.5 omfatter en delt løsning med leie av kontorarbeidsplasser for 216 medarbeider som i dag er 
lokalisert på Tuneteknikeren (206) og Grålum og Moss (10). Leiealternativet skiller på de som har behov for nærhet 
til Kalnes og som pendler mellom lokasjonene flere ganger i uken (165) og de medarbeiderne som ikke har 
tilsvarende behov for nærhet til driften (51). Administrasjonen som i dag er lokalisert på Kalnes (145) 
opprettholder plasseringen i sykehusbygget på Kalnes.  

Det er i dag mulighet for å leie ca. 1000 kvadratmeter på Grålumsområdet. 

A0.5 Sarpsborg sentrum (165) Grålum (51) Kalnes (145) 

Figur 6.2.4. Fordeling alternativ A0.5, antall medarbeidere (361). 

Tabell 6.2.4 Årlige kostnader. 
Alternativ Kvm Pris Mva Totalt FDV Årlig kost 

A0.5 Sentrum 2800 4,6 mill. kr 1,2 mill. kr 5,8 mill. kr 1,1 mill. kr 6,9 mill. kr 

A0.5 Grålum 1100 1,5 mill.kr 0,4 mill. kr 1,9 mill. kr 0,6 mill. kr 2,5 mill. kr 

Sum 3900 6,1 mill. kr 1,6 mill. kr 7,7 mill. kr 1,7 mill. kr 9,4 mill. kr 

 

6.3 A1 Arealer i umiddelbar nærhet på Kalnes 

Arealer som ligger i nærheten til Kalnes ligger 4 til 5 minutters gange fra hovedinngangen på sykehuset Kalnes. 
 

6.3.1 A1.5 Leie rigger på Kalnes  

Alternativ A1.5 omfatter en samlet løsning med leie av rigger på egen tomt til kontorarbeidsplasser for 285 
medarbeider som i dag er lokalisert på Kalnes, Tuneteknikeren, Grålum og Moss. Ledelse med stab og rådgivere 
(76), som har behov for umiddelbar nærhet til egen drift, vil være lokalisert i Kalnes. 

A1.5 Rigg Kalnes (285) Kalnes (76) 

Figur 6.3.1. Fordeling alternativ A1.5, antall medarbeidere (361). 

Tabell 6.3.1 Årlige kostnader. 
Alternativ Kvm Pris Mva Totalt FDV Årlig kost 

A1.5 4700 10,8 mill. kr  2,7 mill. kr 13,4 mill. kr 2,1 mill. kr 15,5 mill. kr 

 
Dette alternativet ligger på sykehusets tomt som er regulert til formålet. Flere aktuelle større aktører som kan tilby 
utleie av rigger er kontaktet. Markedet kan tilby rigger med 7-10 års levetid og modulrigger med vesentlig lengre 
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levetid (som bygg). Leiekostnad vil være lavere per år jo lengre leieperiode som legges til grunn. I dette alternativet 
er leieperioden med 7 år brukt som grunnlag for kalkulering av leiepris.  
 
Det tilkommer også engangskostnader for fundamentering, montering, demontering og retur av rigger. Prisnivået 
på rigger er sjekket med flere aktører. Først i 2016 i forbindelse planlagt anskaffelse av modulbygg, både brukt rigg 
og ny plassbygd rigg, og nå i 2019 der prisnivået er sjekket ut med flere aktører.  
  
Riggområdet har stabile grunnforhold og det er sannsynlig at det ikke er nødvendig å pele. Brakker som står igjen 
fra utbyggingsprosjektet er planlagt sanert i løpet av sommeren 2019. Den tekniske infrastrukturen som i dag er 
knyttet til riggene skal saneres, og ny infrastruktur må reetableres. Fremtidig bygninger, også rigger, har 
tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg. Fjernvarmeanlegget vil i så tilfelle etableres av Østfold Energi. Det innebærer 
at det må avsettes midler til transport av rigger til og fra sykehusets tomt samt opp- og nedmontering av riggene. 
Det er avklart at leverandørene av riggene forutsetter at sykehuset har klargjort tomten slik at nødvendig teknisk 
infrastruktur er klargjort for påkobling.  
 
Leie av rigger vil i tråd med lov om offentlige anskaffelser konkurranseutsettes i markedet. En anskaffelsesprosess 
tar normalt inntil 6 måneder, etter at konkurransen er utlyst, etter at konkurranseunderlaget er utarbeidet. 
Deretter skal leverandørene prosjektere, bygge, transportere, installeres og overlevere riggen før innflytting kan 
realiseres. Normal gjennomføringstid for tilbyder er mellom 6 til 9 måneder. Total gjennomføringstid er således 
vurdert til 15-18 måneder fra beslutning om iverksettelse.  
 
Dette alternativet vil være ferdig til bruk tidligst i oktober 2020. 

 

6.3.2 A1.6 Leie fremtidig nybygg på nabotomt Kalnes  

Alternativ A1.6 omfatter en samlet løsning med leie av kontorarbeidsplasser i fremtidig nybygg på nabotomt for 
285 medarbeider som i dag er lokalisert på Kalnes, Tuneteknikeren, Grålum og Moss. Ledelse med stab og 
rådgivere (76), som har behov for umiddelbar nærhet til egen drift, vil være lokalisert i Kalnes. 

A1.6 Nybygg Kalnes (285) Kalnes (76) 

Figur 6.3.2. Fordeling alternativ A1.6, antall medarbeidere (361). 

Tabell 6.3.2 Årlige kostnader. 
Alternativ Kvm Pris Mva Totalt FDV Årlig kost 

A1.6 4900 9,8 mill. kr  2,4 mill. kr 12,2 mill. kr 2,0 mill. kr 14,2 mill. kr 

 
Per i dag forefinnes det ikke leiealternativer i nærhet til sykehuskomplekset på Kalnes. SØ er blitt kontaktet av en 
eiendomsaktør som planlegger for å utvikle et kontorkonsept i nabotomt til sykehuset. Realisering av prosjektet er 
til dels avhengig av en fremtidig kontrakt med sykehuset. Utviklingsprosjektet har som målsetning å bygge et 
kontorbygg på 6 000 kvadratmeter. Dette vil tilsi at det vil mest sannsynlig være flere leietakere i bygget hvis det 
realiseres. 
 
Tomten er ikke regulert til dette formålet, men inngår i planbestemmelsene. Det er således knyttet usikkerhet til 
om prosjektet lar seg realisere. Arbeidet med å regulere tomten har startet, men det er uvisst om hvor lang tid 
dette tar. 
 
Kollektivdekningen for dette alternativet er tilsvarende som for sykehuset. Ved økt antall arbeidsplasser på Kalnes 
er det mulig at Østfold kollektiv kan ytterligere styrke tilbudet. Det vil bli begrenset med antall parkeringsplasser 
ved dette alternativet grunnet tomtens størrelse og kommunale retningslinjer for antall parkeringsplasser. Dette 
vil la seg kompensere ved at sykehusets ansatte kan parkere på opparbeidet parkering på riggområdet.  
 
Alternativet på Kalnes vil være i gangavstand til sykehuset. 
 
Dette alternativet er ferdig til bruk tidligst i februar 2021, men det er stor sannsynlighet for at dette vil bli 
forskjøvet på grunn av reguleringsarbeidet knyttet til tomten. 
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Det er juridiske vurderinger som gjør at dette prosjektet har noen usikkerheter i forhold til en direkte anskaffet 
leiekontrakt. 
 

6.4 A2 Delt løsning  

Et alternativ til å samle alle administrative funksjoner på Kalnes er en delt løsning.  
 

6.4.1 A2.1 Leie fremtidig nybygg på nabotomt Kalnes og leie i Grålumsområdet 

Alternativ A2.1 omfatter en delt leieløsning av kontorarbeidsplasser for 285 medarbeider som i dag er lokalisert på 
Kalnes, Tuneteknikeren, Grålum og Moss. Leiealternativet skiller på de som har behov for nærhet til Kalnes og som 
pendler mellom lokasjonene flere ganger i uken (234) og de medarbeiderne som ikke har tilsvarende behov for 
nærhet til driften (51). Ledelse med stab og rådgivere (76), som har behov for umiddelbar nærhet til egen drift, vil 
være lokalisert i Kalnes. 

A2.1 Nybygg Kalnes (234) Grålum (51) Kalnes (76) 

Figur 6.4.1. Fordeling alternativ A2.1, antall medarbeidere (361). 

Tabell 6.4.1 Årlige kostnader. 
Alternativ Kvm Pris Mva Totalt FDV Årlig kost 

A2.1 Kalnes 3800 7,6 mill. kr 1,9 mill. kr   9,5 mill. kr 1,5 mill. kr 11,0 mill. kr 

A2.1 Grålum 1100 1,5mill.kr 0,4 mill. kr   1,9 mill. kr 0,6 mill. kr   2,5 mill. kr 

Sum 4900 9,1 mill. kr 2,3 mill. kr 11,5 mill. kr 2,1 mill. kr 13,5 mill. kr 

 

6.4.2 A2.2 Leie Sarpsborg sentrumsområde og rigger på Kalnes 

Alternativ A2.2 omfatter en delt leieløsning av kontorarbeidsplasser for 204 medarbeider som i dag er lokalisert på 
Kalnes, Tuneteknikeren, Grålum og Moss. Ledelse med stab og rådgivere (76), som har behov for umiddelbar 
nærhet til egen drift, vil være lokalisert i Kalnes. Resterende som er lokalisert på Kalnes, og som kan flytte ut i 
umiddelbar nærhet (69) lokaliseres i leide rigger på Kalnes. I tillegg overføres undervisning (12) med kurslokaler til 
riggområdet, totalt 81 medarbeidere.  

A2.2 Sarpsborg sentrum (204) Rigg (81) Kalnes (76) 

Figur 6.4.2. Fordeling alternativ A2.2, antall medarbeidere (361). 

Tabell 6.4.2 Årlige kostnader. 
Alternativ Kvm Pris Mva Totalt FDV Årlig kost 

A2.2 Sentrum 3300   5,4 mill. kr 1,4 mill. kr       6,8 mill. kr 1,3 mill. kr    8,1 mill. kr 

A2.1 Rigg 1500   3,7 mill.kr 0,9 mill. kr       4,6 mill. kr 0,7 mill. kr    5,3 mill. kr 

Sum 4800   9,1 mill. kr 2,3 mill. kr     11,4 mill. kr 2,0 mill. kr  13,4 mill. kr 

 
Dette gir et arealbehov på 3300 kvadratmeter på sentrumsalternativet og 1200 kvadratmeter pluss 300 
kvadratmeter i riggalternativet. Det tilkommer også engangskostnader på fundamentering, montering, 
demontering og retur på riggene på Kalnes.   
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7 ØKONOMI 
 

7.1 Kostnad 

 
Forutsetninger for de økonomiske beregningene i denne rapporten er gjennomført i et 7-års perspektiv.  
 
Leiekostnader og felleskostnader 
Leiekostnader og felleskostnader er vurdert ut i fra tilbud inkludert merverdiavgift. I null-alternativet inkluderer 
felleskostnadene også energikostnader. 
 
FDV-kostnader 
FDV-kostnader for kontorfasiliteter inkluderer alle kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold for alternativet. 
FDV-kostnaden ligger mellom 400 og 500 kroner per kvadratmeter BTA avhengig av alternativ løsning. 
 
Grunnutrustning og inventar 
Alle alternativer krever oppgradert grunnutrustning, både bygningsmessig- og IKT-utstyr. SØ hadde opprinnelig 
lagret overskuddsutstyr i riggene på Kalnes. Disse lagrene er gradvis blitt tømt og er sanert i mai 2019. Behovet for 
grunnutrustning og inventar er at minimum 50 % må anskaffes og tilpasses nye lokaler. Nøkkeltall grunnutrustning 
og inventar fra Kalens legges til grunn i kalkylen, og er beregnet til 1500 kroner per kvadratmeter BTA.  
 
IKT-utstyr følger dagens ordning og dekkes over driftsbudsjett. 
 
Nødvendige kostnader  
Alle alternativene utløser kostnader til flytting inn og ut av lokasjon i ulikt omfang.  
 
Ombyggingskostnader for å tilrettelegge for riktigere arealløsninger i Kalnes er ikke vurdert og er således ikke 
inkludert.  
 
Leie av rigger medfører engangskostnader til opp- og nedrigging. Kostnadene kan inkluderes i leiekostnaden. I 
tillegg tilkommer kostnader for tilkobling til teknisk infrastruktur som VVS, elektro, fjernvarme, fiber med videre på 
riggområdet. 
 
Driftsgevinster 
I tråd med Helse Sør-Østs krav til vurdering av driftsgevinster i denne fasen utredet på et overordnet nivå.  
 
Reisekostnader for 50 % av antall medarbeider som er lokalisert på Tuneteknikeren i tre dager i uken inngår i de 
alternativene som er relevante, jf. tabell 7.1. under. Arbeidstid som medgår til reise og fremtidige bompenger er 
ikke beregnet.  
 
I alternativene under A1 og A2 vil det frigis kontorarealer til pasientrettet drift i sykehusbygget, minimum 600 
kvadratmeter NTA. Disse arealene kan for eksempel omdisponeres til polikliniske behandlingsrom eller sengetun. 
En overordnet vurdering viser at dette arealet kan disponeres til mellom 10 og 12 polikliniske behandlingsrom 
inkludert støtterom. Dette tilsvarer en økt kapasitet på inntil 24 000 polikliniske konsultasjoner per år. Det er ikke 
utredet eller beregnet eventuelle økonomiske driftsgevinster. Omdisponering av arealer vil medføre kostnader til 
ombygging og kostnader til drift av ny virksomhet.  
 
I alternativ A1.6 Leie fremtidig nybygg på nabotomt Kalnes er det tilkoblingsplikt for ekstern aktør til 
fjernvarmeanlegg. Denne tilkoblingsplikten vil redusere SØs kostnader etter forhandling av eksisterende avtale 
«Avtale om leveranse av fjernvarme og fjernkjøling mellom SØ og Østfold Energi».  
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Tabell 7.1. Kostnader i mill. kroner 

 
 
 

7.2 Økonomisk bærekraft, nåverdi og finansiering 

Økonomisk bærekraft 
Ingen av alternativene har økonomisk bærekraft gitt de kriterier som er lagt til grunn på prosjektnivå. De ulike 
alternativene har alle en merkostnad utover dagens kostnadsnivå. Økte kostnader vil variere fra 1,3 mill. kroner 
per år til 5,5 mill. kroner avhengig av hvilket alternativ som velges. Nullalternativet, i oversikten over som er leie på 
Tuneteknikeren, er ikke et reelt alternativ da eiendommen er lagt ut for salg. I de videre beregningene benyttes 
derfor alternativ A0.4 som sammenligningsgrunnlag for å vise forskjell i kostnader i over en 7 årsperiode ved valg 
av alternativ. 
 
Alternativ A0.5 vil være det billigste alternativet med en årlig lavere kostnad på 0,2 mill. kroner målt mot A0.4. 
Over leieperioden vil dette alternativet gi en samlet besparelse på 1,4 mill. kroner 
 
Alternativ A1.5 vil i løpet av leieperioden medføre økte kostnader på til sammen 29,4 mill. kroner dersom det 
forutsettes at leieperioden avsluttes etter 7 år da kostnader til transport, opp- og nedmontering samt tilkoblings- 
og fundamenteringskostnader er fordelt over leieperioden. Eventuelle økte inntekter som følge av økt kapasitet på 
poliklinikkrom er ikke innarbeidet i beregningen. 
 
Alternativ A1.6 vil i løpet av leieperioden medføre økte kostnader på til sammen 20,3 mill. kroner i leieperioden. 
Eventuelle økte inntekter som følge av økt kapasitet på poliklinikkrom er ikke innarbeidet i beregningen. 
 
Alternativ A2.1 vil i løpet av leieperioden medføre økte kostnader på til sammen 15,4 mill. kroner. Eventuelle økte 
inntekter som følge av økt kapasitet på poliklinikkrom er ikke innarbeidet i beregningen. 
 
Alternativ A2.2 vil i løpet av leieperioden medføre økte kostnader på til sammen 23,1 mill. kroner. Eventuelle økte 
inntekter som følge av økt kapasitet på poliklinikkrom er ikke innarbeidet i beregningen. I tillegg gjelder samme 
forutsetninger som for alternativ A1.5 for kostnader knyttet til rigger. 
 
Nåverdi 
Beregning av nåverdien i de ulike alternativene vil medføre en økning av merkostnadene i de ulike alternativene 
avhengig av hvilken diskonteringsrente som benyttes i beregningene. 
 
Finansiering 
Økte kostnader er innarbeidet foreløpig ØLP 2020-2023 (39) med en årlig vekst på 2,0 mill. kroner.   
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8 VURDERING AV ALTERNATIVENE 
 

8.1 Kriterier for vurdering og valg av alternativ   

Evalueringen legger vekt på kriterier som skal skille de ulike alternativene i forhold til videre vurdering og 
anbefaling. Evalueringen skal få frem i hvilken grad alternativene underbygger prosjektets samfunns- og effektmål 
slik det er angitt i prosjektets mandat. 
 
I evalueringen er det skilt mellom kvantitative (prissatte) og kvalitative (ikke-prissatte) effekter ved vurdering av 
alternativene slik det fremgår av etterfølgende tabell. Hvert av evalueringskriteriene er konkretisert basert på 
effektmål fra mandatet. 

 
Tabell 8.1.  Evalueringskriterier basert på effektmål 

Kvantitative – prissatte effekter Indikator 

1 
 

Økonomisk bæreevne 
Finansielt handlingsrom 

- Helhetlig, bærekraftig fremtidsrettet løsning  
- Økonomisk og bærekraftig, herunder prosjekt- og driftskostnad  

Kvalitative ikke-prissatte effekter Indikator 

1 Fleksible arbeidsplasser i egnede arealer som 
understøtter aktivitetsbaserte arbeidsprosesser med 
innovativ teknologi 
 

Løsningen har arealer avsatt for 
- hjemmebase med felles gode soner   
- åpne arealer for kommunikasjon mellom medarbeiderne  
- arealer for høy konsentrasjon  

 

2 Riktig dimensjonering av støtterom (stillerom, møte- 
og samhandlingsrom) 
 

Løsningen har dimensjonert arealer for 
- arealer med høy konsentrasjon (stillerom) 
- møterom 
- åpne arealer for kommunikasjon mellom medarbeiderne  

3 Frigjort areal til pasientrettet virksomhet i SØ Kalnes 
 

- areal er frigjort i SØ Kalnes som følge av denne løsningen 

4 Fysisk nærhet mellom de mest klinikknære 
administrative funksjonene og lederne for fagmiljøene 
gir økt samhandling 
 

- Løsningen ivaretar fysisk nærhet mellom administrative 
funksjoner og faglig ledelse 

5 Reduserte kostnader til kjøregodtgjørelser og positiv 
miljøgevinst 
 

- Løsningen bidrar til å redusere behovet for tjenestereiser 

6 Mer effektiv bruk av arbeidstiden ved redusert reisetid - Løsningen bidrar til å redusere behovet for tjenestereiser  

 
For hvert alternativ er det satt karakter i forhold til dagens løsning (alternativ 0). Karakterskalaen er vist nedenfor. 
Det er gitt pluss dersom løsningen vurderes som bedre enn alternativ 0 og minus dersom løsningen vurderes som 
dårligere.  
 
Tabell 8.2. Karakterskala for vurdering av effektmål  

Karakter som beskriver hvordan løsningen/alternativet ivaretar effektmålet versus null-alternativet 

Dårligere Likeverdig Noe bedre Bedre Mye bedre 

- 0 + ++ +++ 

 
 

8.2 Vurdering og rangering av alternativene 

Alle alternativene er basert på aktivitetsbaserte løsninger med 70 % dekningsgrad, og gir høyere arealeffektivitet 
samtidig som kravet til tilpasning og variasjon ivaretas. Redusert arealbruk medfører redusert årlig leiekostnad. I 
tillegg kommer reduksjon i FDV-kostnader og ikke minst reduseres energiforbruk og det miljømessige fotavtrykket. 
Det er gjennomgående at areal og utstyr i større grad i for alternativene kan sambrukes i større grad enn i dag, 
hvilket er et bærekraftig mål i seg selv. 
 

8.2.1 Vurdering av kvantitative prissatte effekter 

Null-alternativet er ikke reelt da leiekontrakt utgår og ikke vil bli forlenget, og er dermed ikke et reelt null-
alternativ. Leieavtalen må erstattes med ny leieavtale. A0.4 er eneste leiealternativ som kan erstatte dagens 
leieavtale. Økte årlige kostnader vil være 1,7 mill. kroner. I den videre økonomiske vurderingen er alle alternativer 
målt mot A0.4, som er det mest økonomiske fordelaktige alternativet.  
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De øvrige alternativene vil medføre høyere årlig kostnad på mellom 3 og 4 mill. kroner per år, jf. tabell 7.1. 
 
A1.5 Leie rigger Kalnes inkluderer transport, opp- og nedmontering av rigger samt tilkoblings- og 
fundamenteringskostnader, totalt 11,7 mill. kroner. A2.2 Leie rigger Kalnes inkluderer transport, opp- og 
nedmontering av rigger samt tilkoblings- og fundamenteringskostnader, totalt 5,1 mill. kroner. Alternativene med 
samling på Kalnes inkluderer ikke potensielle økte inntekter for poliklinikk og alternativ A1.6 inkluderer ikke 
reduserte kapitalkostnader knyttet til fjernvarmeanlegg. Dersom dette skal inkluderes i beregningen må det 
gjennomføres en større kartlegging av klinisk drift. 
 

8.2.2 Vurdering av kvalitative ikke-prissatte effekter 

Redegjørelse av kvalitative ikke-prissatte effekter er redegjort for per alternativ og oppsummert i tabellen under.  
Vurderingen er i forhold til dagens situasjon på Tuneteknikeren og Kalnes (null-alternativet). 
 
Tabell 8.4. Kvalitative effekter.  

Id Kriterier A0.4 Leie i 
Sarpsborg 
sentrums- 
området 

A0.5 Leie i 
Sarpsborg 
sentrums-

område og leie i 
Grålumsområde 

A1.5 Leie 
rigger på 

Kalnes 

A1.6 Leie fremtidig 
nybygg på 

nabotomt Kalnes 

A2.1 Leie 
fremtidig nybygg 

på nabotomt 
Kalnes og leie i 
Grålumsomr. 

A2.2 Leie i 
Sarpsborg 

sentrumsomr. 
og rigger på 

Kalnes 

1 Fleksible arbeidsplasser i 
egnede arealer som 
understøtter 
aktivitetsbaserte 
arbeidsprosesser med 
innovativ teknologi 

+++ ++ +++ +++ ++ ++ 

2 Riktig dimensjonering av 
støtterom (stillerom, 
møte- og 
samhandlingsrom) 

+++ ++ +++ +++ ++ ++ 

3 Frigjort areal til 
pasientrettet virksomhet i 
SØ Kalnes 

0 0 +++ +++ +++ + 

4 Fysisk nærhet mellom de 
mest klinikknære 
administrative funksjonene 
og lederne for fagmiljøene 
gir økt samhandling 

0 0 +++ +++ +++ + 

5 Reduserte kostnader til 
kjøregodtgjørelser og 
positiv miljøgevinst 

0 0 +++ +++ ++ + 

6 Mer effektiv bruk av 
arbeidstiden ved redusert 
reisetid 

0 0 +++ +++ ++ + 

7 Arbeidsglede, samhørighet ++ ++ +++ +++ +++ ++ 

 Sum 8 6 21 21 17 9 

 
A1.5 Leie rigger på Kalnes og A1.6 Leie fremtidig nybygg på nabotomt Kalnes skårer høyest og likt på de kvalitative 
effektene. Disse alternativene skårer høyt fordi de gir mye bedre løsninger på alle de vurderte områdene. De skiller 
seg mest positivt fra de andre alternativene fordi de frigjør arealer til pasientrettet virksomhet, de gir fysisk nærhet 
mellom klinikknære administrative funksjoner og lederne for fagmiljøene, og de reduserer kostnader til kjøring og 
reisetid. 
 
A2.1 Leie fremtidig nybygg på nabotomt Kalnes og leie i Grålumsområdet skårer nest høyest. Alternativet kommer 
svakere ut en de to beste, fordi de ikke i samme grad understøtter aktivitetsbaserte arbeidsplasser og de reduserer 
i mindre grad kostnader til kjøring og reisetid i og med at det fortsatt blir noe kjøring mellom Grålum og Kalnes. 
 
A2.2 Leie i Grålumsområdet, Sarpsborg sentrumsområde og rigger på Kalnes er en kombinasjonsløsning som 
kommer dårligere ut enn alternativene ovenfor, men gir bedre løsninger enn det er på Tuneteknikeren når det 
gjelder muligheter for aktivitetsbaserte arbeidsprosesser og arbeidsglede. Når det gjelder de øvrige parametrene, 
er det noe bedring i forhold til dagens situasjon. 
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A0.4 Leie i Sarpsborg sentrumsområdet skårer et poeng dårligere enn A2.2, men utmerker seg med mye bedre 
muligheter for aktivitetsbaserte arbeidsprosesser og bedre arbeidsglede. Det gir ingen positiv gevinst på de øvrige 
parameterne. 
 
A0.5 Leie i Sarpsborg sentrumsområde og leie i Grålumsområdet kommer dårligs ut i vurderingen. De skiller seg fra 
A0.4 ved at de kommer noe dårligere ut når det gjelder mulighet for aktivitetsbaserte arbeidsprosesser. 
 
 

8.2.3 Andre kriterier  

I tillegg til de kvantitative (økonomiske) og kvalitative kriteriene er andre kriterier vurdert.  
 
Styret for SØ fattet 22. august 2016 følgende vedtak (sak 44-16), «Styret opprettholder prinsippet om at stabs- og 
støttefunksjoner lokaliseres i gangavstand/nærhet til den største virksomheten i Sykehuset Østfold (Kalnes)». A1.5 
Leie rigger på Kalnes og A1.6 Leie fremtidig nybygg på nabotomt Kalnes understøtter styrets vedtak. Alternativene 
med delt løsning understøtter styrets vedtak i mindre grad da det er få medarbeidere som samles.  
 
Det er gjennomført en juridisk vurdering av hvorvidt SØ kan gjennomføre en direkte anskaffelse av leiekontrakt på 
nabotomt Kalnes eller om det må lyses ut et offentlig anbud. Nabotomten er ikke regulert til formålet og 
kontorbygget er ikke oppført. Anskaffelse av leiekontrakt for lokaler til administrasjonen i fremtidig nybygg på 
nabotomt må sannsynligvis gjennomføres i tråd med lov om offentlig anskaffelse. Dette kan påvirke 
fremdriftsplanen. 
 
Tidsaspektet er vurdert for alle alternativene. En overordnet vurdering kommer frem til at tilnærmet alle 
alternativene er gjennomførbare innenfor tidsrammen, som er opphør av leieforholdet på Tuneteknikeren 31. 
januar 2021. Tidsrammen er svært stram og forutsetter at fremdriftsplanen som prosjektet anbefaler følges. 
Dersom leiekontrakt på Tuneteknikeren sies opp av ny eier, vil tidsrammen ikke holde. A1.6 Leie fremtidig nybygg 
på nabotomt Kalnes er det alternativet som har høyest usikkerhet med hensyn til tidsramme. 
 
 

8.2.4 Konklusjon 

 
Prosjektgruppens anbefaling: 
Vurderingen av de kvalitative ikke-prissatte effektene (kapittel 8.2.2) viser at leie av rigger på Kalnes (A1.5) og leie 
av fremtidig nybygg på nabotomten på Kalnes (A1.6) kommer best ut. I tillegg til gode arealer, gir disse 
alternativene fysisk nærhet til fagmiljøene og reduserer behovet for kjøring. Begge alternativer frigjør areal til 
pasientrettet virksomhet på Kalnes. Alternativet med nybygg har sannsynligvis høy risiko mht. gjennomføring og 
juridiske aspekter. Rigg-alternativet er dermed det foretrukne alternativet. 
 
Ut fra Sykehuset Østfolds økonomiske bærekraft de kommende 7-10 år, anbefaler prosjektgruppen i fase 1 å leie 
lokaler i Sarpsborg-området (A0.4). Dette er en kortsiktig løsning som løser et akutt behov for medarbeiderne som i 
dag har kontorplass på Tuneteknikeren. Alternativet kan gjennomføres juridisk korrekt og relativt raskt, noe som er 
viktig i forhold til at leiekontrakten på Tuneteknikeren utløper og Tuneteknikeren er lagt ut for salg. Dette 
alternativet løser ikke behov for å frigjøre arealer til pasientrettet virksomhet og styrets tidligere vedtak om at 
stab- og støttefunksjoner lokaliseres i gangavstand til Sykehuset Østfold Kalnes. 
 
Prosjektgruppen anbefaler umiddelbart å starte arbeidet med fase 2, som innebærer å frigjøre areal til 
pasientrettet virksomhet på Kalnes. Dette kan for eksempel skje gjennom leie av rigg som gir plass til medarbeidere 
som i forhold til tidligere vedtak i styringsgruppen kan flyttes ut fra Kalnes, og til kurs og konferansevirksomhet som 
i dag er på Tuneteknikeren. Beliggenheten av kurs og konferanser på Tuneteknikeren/Sarpsborg sentrum genererer 
ekstra reisekostnader og tapt arbeidstid for mange medarbeidere som har arbeidsplass på Kalnes. Fase 2 gjelder 
med andre ord kun medarbeidere på Kalnes og kursvirksomhet.  
 
Det må startes en forankringsprosess av arbeidsplasskonseptet som er aktivitetsbaserte arbeidsplasser med 70 % 
dekningsgrad. Dette var en del av opprinnelig plan, som også ble tydelig kommunisert av tillitsvalgte og 
vernetjenesten i sluttfasen av denne sluttrapporten. Forankringsprosessen kan gjennomføres som et OU-prosjekt 
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hvor det sikres en bred involvering av medarbeidere, tillitsvalgte og vernetjenesten, slik at alle 
medarbeidergruppenes behov blir ivaretatt innenfor de gjeldende rammene.  
 

8.3 Risikovurdering  

Det er gjennomført en risikovurdering av sluttrapporten med faglig sammensatt gruppe.  
Prosjektets mandat var å risikovurdere samtlige alternativ. Ettersom styringsgruppen besluttet at kun A0 Leie-
alternativene er aktuelle nå, ble kun anbefalt alternativ risikovurdert. Risikovurderingen er ikke sluttført, det 
gjenstår å utrede tiltak. Tiltak blir utredet etter at styringsgruppen har behandlet sluttrapporten.  
Risikovurderingen er gjennomført i regi av avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet, jf. vedlegg 2.  
 

8.4 Drøfting  

Det var planlagt gjennomført drøfting av rapporten med tillitsvalgte og vernetjenesten 29. april 2019. Tillitsvalgte 
bad om at møtet ble omgjort til et informasjonsmøte. Dette ble imøtekommet, og det er utarbeidet et referat fra 
møtet som følger som vedlegg 3. Det blir gjennomført drøftingsmøte etter at styringsgruppen har behandlet 
sluttrapporten. HR har bistått i forbindelse med informasjonsmøtet.  
 
 

9 PLAN FOR VIDERE GJENNOMFØRING OG ORGANISERING  
 
Videre gjennomføringsplan er: 

a. Beslutning i styringsgruppen 30. april 2019 

b. Sak fremlegges for AMU 16. mai 2019 

c. Sak fremlegges for styret i SØ 20. mai 2019 

d. Søknad om å inngå fullmakt til å inngå leieavtale oversendes til HSØ for administrativ behandling 

e. Forutsatt fullmakt om inngåelse av leiekontrakt, inngå leiekontrakt 

f. Etabler OU-prosjekt for forankring av prinsippene og utredning av behov og arealbruk 

g. Planlegge og gjennomføre fase 1 – Erstatte leieavtale for Tuneteknikeren 

h. Nedsette prosjekt for fase 2 (Idé- og behovsfase) hvor målet er å frigjøre arealer til pasientrettet 

virksomhet på Kalnes. Dette kan skje gjennom leie av rigg på sykehustomten for medarbeidere 

som kan flytte ut fra Kalnes, hvor også arealer for kurs og konferanser kan inngå. 

 
 
 
Vedlegg 

1. Notat om aktivitetsbaserte kontorarbeidsplasser datert 9. januar 2019 

2. Risikovurdering 26. april 2019 

3. Referat fra informasjonsmøte med foretakstillitsvalgte og hovedverneombud 29. april 2019 



Prinsipper for kontorarbeidsplasser i Sykehuset Østfold (SØ) 
 

Godkjent i styringsgruppen 25. september 2018 
 

Følgende prinsipper legges til grunn for fremtidig utforming av kontorarbeidsplasser i SØ: 
 

1. Alle medarbeidere skal ha gode fasiliteter til å utføre de oppgavene de har. 
 

2. Kontorarbeidsplasser må sees som et arbeidsverktøy for medarbeiderne. 
 

3. SØ skal ha aktivitetsbaserte kontorarbeidsplasser, det vil si å gå fra stasjonære til fleksible 
kontorarbeidsplasser. Alle kontorarbeidsplasser i SØ skal som hovedregel være tilrettelagt 
for flerbruk og kunne benyttes av ulike medarbeidere til ulike tider.  
 

4. Tilrettelegging for flerbruk krever en generell utforming av og retningslinjer for bruk av 
kontorarbeidsplassen. Det skal være valgfri kontorplass1  i tildelt sone, og legges til rette for 
variasjoner når det er særlig behov for det.  
 

5. Gjennomsnittlig 70 % dekningsgrad av kontorarbeidsplasser er førende for dimensjonering.  
Dekningsgraden kan variere mellom ulike enheter, avhengig av arbeidsform og 
tilstedeværelse.  
 

6. Arbeidstilsynets anbefaling om 6 m² gulvareal per arbeidsplass2 skal benyttes. 
 

7. Hensynet til pasientene skal settes først.  
Når det oppstår diskusjon om bruk av arealer i områder hvor både pasienter og 
medarbeidere har behov, skal pasientens behov prioriteres. 
 

8. Ved tildeling av kontorarbeidsplasser nær kliniske funksjoner må ledere, administrativt 
personell og klinisk personell som jobber i nær tilknytning til pasientbehandlingen 
prioriteres. 
 

9. Ledere og medarbeidere i andre funksjoner enn de som er nevnt i pkt. 8 over, bør som 
hovedregel tilbys kontorarbeidsplasser utenfor kliniske arealer. 
 

10. Punktene 7 og 8 over legges til grunn ved tildeling av kontorplasser i Sykehuset Østfold. 

 

 

1 Også kalt «free seating» 
2 I tillegg kommer fellesarealer som for eksempel gangareal, stillerom og møterom. 

                                                           



Kontorarbeidsplasser - Sykehuset Østfold
Rapport risikovurdering
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Kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingenPlassering

Ansvarlig

Nytt Østfoldsykehus på Kalnes var i utgangspunktet planlagt med lokaler til administrasjonen i nær tilknytning til
hovedbygget. Opprinnelig konsept måtte imidlertid reverseres og tilpasses økonomiske forutsetninger fra HSØ. Dette
førte til en betydelig arealreduksjon sammenliknet med opprinnelig konseptrapport og at en del støttefunksjoner måtte
plasseres utenfor sykehusets lokaler på Kalnes (i leide lokaler) og i Moss. Viser for øvrig til vedlagt sluttrapport for ide-
og behovsfase for kontorarbeidsplasser for administrasjon SØ, kapittel 1.

I september 2018 iverksatte SØ et prosjekt for å gjennomføre ide- og behovsfase, herunder utarbeide sluttrapport med
beslutningsgrunnlag til sykehusledelse, styret i SØ og HSØ om etablering av fremtidige kontorarbeidsplasser for
administrasjon og ledelse i SØ. Det skal utredes hvilke alternative løsninger for kontorplasser som er gjennomførbare.
Sluttrapporten skal danne grunnlag for eventuell oppstart og godkjenning av mandat for konseptfasen.

Den økonomiske langtidsplan for SØ gjør det ikke mulig å gjennomføre opprinnelig plan. SØ har ikke økonomisk
bærekraft til å bygge selv de neste 7-10 årene. Sluttrapporten har derfor gått i dybden på leie-alternativene som det er
mulig å realisere.  Videre planprosess inn i konseptfasen vil igangsettes når SØ har opparbeidet nødvendig økonomisk
handlingsrom for investeringer til eget administrasjonsbygg.

Mange medarbeidere i administrasjon (ledelse og stab/støtte) har både midlertidige og permanente
kontorarbeidsplasser ulike steder på Kalnes. Det nye sykehuset var ikke opprinnelig planlagt for dette og det er sterkt
behov for å frigjøre arealer til direkte pasientrettet arbeid. I tillegg er en stor del av de administrative funksjonene
midlertidig plassert i Tuneteknikkeren (TT) hvor dagens kontrakt utløper 31.januar 2021.
Det er et sterkt behov for å finne er mer langsiktig løsning for kontorarbeidsplasser for administrasjon i SØ.

Beskrivelse

Oppstartsdato

Mål / hensikt

Anne Charlotte moe, avdelingssjef eiendomsavdelingen
Hilde Pernille Øvstetun, tillisvalgt DELTA
Tore Dag Olsen, spesialrådgiver eiendomsavdelingen
Anette Siebenherz, avdelingssjef hjertemedisinsk avdeling
Thor Øivind Olsen, HR direktør
Bjørn Ragnar Hødal, avdelingssjef kommunikasjonsavdelingen

Christin Mathisen, kvalitets- og pasientsikkerhetsavdellingen
Anne Dybdrodt, kvalitets- og pasientsikkerhetsavdellingen

Deltakere

Risikoanalyse

Marit Flåskjer

Kontorarbeidsplasser - Sykehuset Østfold

Alle medarbeidere skal ha gode fasiliteter i egnede lokaler til å utføre de oppgavene de har, i henhold til Sykehuset
Østfolds prinsipper for kontorarbeidsplasser.
Etablering av nye kontorarbeidsplasser gjennomføres og tas i bruk innen dagens leiekontrakt utgår.

Oppfyller leiealternativet Sykehuset Østfolds prinsipper for kontorarbeidsplasser?

Er det mulig å gjennomføre etablering av nye kontorarbeidsplasser som planlagt?

R 2019 - 064

Status

Ref.nummer

Pågår
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Risiko er muligheten / sannsynligheten for at noe uønsket kan skje og hvilke følger / konsekvenser dette kan få.
Risiko = sannsynlighet  x  konsekvens

Sannsynlighet:
1 - Meget liten
2 - Liten
3 - Moderat
4 - Stor
5 - Svært stor

Konsekvens:
1 - Ubetydelig
2 - Lav
3 - Moderat
4 - Alvorlig
5 - Svært alvorlig

Risiko
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Risikomomenter

Alternativ A0.4, leie i Sarpsborg sentrumsområdet, som
rapporten innstiller på, tilfredstiller ikke styrets vedtak til en
helhetlig løsning for kontorarbeidsplasser for
administrasjone SØ

Konsekvensbeskrivelse
Pasient Får ikke flyttet administrative funksjoner ut av

sykehuskroppen og dermed ikke  frigjort mer
areal til poliklinisk virksomhet og
pasientbehandling. Ventelister og fristbrudd vil
fortsatt stige og det vil fortsatt være
korridorpasienter. Det vil fortsatt være stort
press på eksisterende klinisk virksomhet uten
mulighet til økt kvalitet i pasientbehandlingen.
Ingen mulighet til å bedre pasientflyt og økt
smittefare på grunn av liten plass/ overbelegg.

Ansatt Det er generelt stort arbeidspress på
stabsfunksjoner og det er lite effektiv
utnyttelse av arbeidstiden å pendle mellom
kontorarbeidsplasser/møterom i
sentrumsområdet og klinisk drift/møterom på
Kalnes.
Det kan være et stressmoment for
medarbeidere å pendle mellom fast
arbeidssted og Kalnes inntil flere ganger per
dag.

Ressurser Løsningen påvirker ikke ressursbruken annet
enn at det er lite effektiv utnyttelse av
arbeidstiden å pendle mye/ofte mellom
kontorarbeidsplasser/møterom i
sentrumsområdet og klinisk drift/møterom på
Kalnes.

Ytre miljø Nytt bygg er mer energieffektivt enn eldre
bygg.
Løsningen medfører fortsatt og noe lenger
kjøring mellom lokalisasjoner og derfor økt
CO2 utslipp.

Økonomi SØ vil få økte leiekostnader med nye lokaler.
Reisekostnader vil øke på grunn av økt avstand
mellom leid bygg og Kalnes. Det vil også
tilkomme kostnad til bompasseringer.
Reisetid er tap av arbeidstid.

Omdømme Vurderingen av omdømme er vurdert i forhold
til ansatte og arbeidsplass. Flytting til

5Sannsynlighet

Konsekvenser

-- Før -- -- Etter --

2Pasient 10

3Ansatt 15

1Ressurser 5

2Ytre miljø 10

4Økonomi 20

1Omdømme 5

1

Vurdert opp i mot SØs økonomiske bærekraft for kommende 7-10
års periode er dette det mest økonomisk forsvarlig alternativet å
gjennomføre.
Alternativet er ikke i tråd med styrets prinsippvedtak om å samle
stabs- og støttefunksjoner lokalisert i gangavstand/ nærhet til
Kalnes (den største virksomheten i SØ)

Årsaksbeskrivelse
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Konsekvensbeskrivelse
nye lokaler vil ikke påvirke omdømmet til SØ i
negativ retning.

Forslag til tiltak

Vurdering av tiltak

Prinsipper for kontorarbeidsplasser2

Leid lokale har ikke tilfredsstillende fasiliteter

Konsekvensbeskrivelse
Ansatt Utleier vil renovere og tilpasse bygget etter SØ

sitt behov.

Forslag til tiltak

Vurdering av tiltak

1Sannsynlighet

Konsekvenser

-- Før -- -- Etter --

1Ansatt 1

1Ytre miljø 1

1Økonomi 1

2.1

HMS krav og SØ sine prinsipper for kontorarbeidsplasser kan ikke
ivaretas.
Renoveringen av bygget tar ikke hensyn til prinsippene for
aktivitetsbaserte kontorarbeidsplasser (dvs fleksible
kontorarbeidsplasser).
Alle kontorarbeidsplasser i SØ skal som hovedregel være
tilrettelagt for flerbruk og kunne benyttes av ulike medarbeidere til
ulike tider.

Årsaksbeskrivelse

Kontorarbeidsplassene er ikke tilrettelagt for flerbruk

Konsekvensbeskrivelse
Ansatt Det vil være generell utforming av

kontorarbeidsplassene og utstyret til
medarbeidere vil oppdateres slik at dette blir
ensartet.

Økonomi Det vil være moderat merkostnad for å
tilrettelegge for grunnutrustning i nytt bygg.

Forslag til tiltak

Vurdering av tiltak

1Sannsynlighet

Konsekvenser

-- Før -- -- Etter --

1Ansatt 1

2Økonomi 2

2.2

Grunnutrustning er ikke på plass. Det er ikke generell utforming av
kontorarbeidsplassene og medarbeidere har ikke ensartet utstyr

Årsaksbeskrivelse
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Flerbruk av kontorarbeidsplasser fungerer ikke

Konsekvensbeskrivelse
Ansatt Kontorarbeidsplasser er å anse som et

arbeidsverktøy for medarbeidere.
Det vil være generell utforming av
kontorarbeidsplassene og utstyret til
medarbeidere vil oppdateres slik at dette blir
ensartet.

Økonomi Moderat merkostnad for å tilrettelegge for
grunnutrustning i nytt bygg og oppgradering til
ensartet utstyr for medarbeidere.

Forslag til tiltak

Vurdering av tiltak

1Sannsynlighet

Konsekvenser

-- Før -- -- Etter --

1Ansatt 1

2Økonomi 2

2.3

På grunn av:
- ulike behov for utforming av arbeidsplassen (flere PC skjermer,
maustrapper, armstøtter, stol, ståmatter etc)
- tildelt ulikt utstyr (PC, tlf, lading av tlf etc)
- behov for oppbevaring av dokumenter etc.
De vedtatte rettningslinjer for bruk av kontorarbeidsplasser i SØ
overholdes ikke

Årsaksbeskrivelse

70% dekningsgrad er ikke tilfredstillende og gir ikke
tilstrekkelig med arbeidsplasser

Konsekvensbeskrivelse
Ansatt Det er viktig både for leder og medarbeidere å

ha mulighet til å samles/ sitte samlet.
Det vil være fleksibilitet i bruken av arealer.
Mulighet for å ta i bruk møterom  som
kontorarbeidsplasser når det er behov for sitte
sammen og 70% dekning ikke tillater dette.
Antall timer dette er et problem antas å være
lav.

Økonomi Det vil være fleksibel bruk av tilgjengelig areal.

Forslag til tiltak

Vurdering av tiltak

2Sannsynlighet

Konsekvenser

-- Før -- -- Etter --

2Ansatt 4

1Økonomi 2

2.4

Dekningsgrad kan variere mellom ulike enheter, avhengig av
arbeidsform og tilstedeværelse. Kartlegging knyttet til bruk av
arbeidsplasser kan ha usikre marginer.og tildeling blir feil.

Årsaksbeskrivelse
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Det er ikke tilstrekkelig med kontorarbeidsplasser nær
kliniske funksjoner

Konsekvensbeskrivelse
Ansatt For utvalgte funksjoner er det behov for

nærhet til klinisk drift. Disse sitter i dag på
Kalnes, tildels i kontorområder hvor det har
blitt foretatt en fortettning, og vil ikke bli
flyttet på.

Ledere, administrativt personell og klinisk
personell som deltar i pasientbehandling
prioriteres for plass på Kalnes.
Ved diskusjoner om bruk av arealer hvor både
pasienter og medarbeidere har behov skal
hensynet til pasientene settes først.

Forslag til tiltak

Vurdering av tiltak

1Sannsynlighet

Konsekvenser

-- Før -- -- Etter --

1Ansatt 1

1Økonomi 1

2.5

Det er stort behov for tildeling av kontorarbeidsplasser nær
kliniske funksjoner og leide lokaler har for stor avstand til klinisk
drift.

Årsaksbeskrivelse

Arbeidstilsynets anbefaling om 6 kvm gulvareal per
arbeidsplass innfris ikke

Konsekvensbeskrivelse
Ansatt Arbeidstilsynets anbefaling om 6 kvm gulvareal

per faste arbeidsplass skal benyttes, i tillegg til
fleksibel utnyttelse av totalarealet.

Forslag til tiltak

Vurdering av tiltak

1Sannsynlighet

Konsekvenser

-- Før -- -- Etter --

1Ansatt 1

1Økonomi 1

2.6

Det er leid for lite areal og arbeidstilsynets anbefaling om 6 kvm
gulvareal per faste arbeidsplass innfris ikke.

Årsaksbeskrivelse

Gjennomføringsplan for etablering av nye
kontorarbeidsplasser

3
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Sluttrapporten for ide- og behovsfase godkjennes ikke

Konsekvensbeskrivelse
Ansatt Ikke godkjent rapport medfører forsinkelser.

Hvis man velger å gå for andre alternativer i
rapporten medfører dette mindre forsinkelser
enn om
hele rapporten forkastes og mandatet endres.

Økonomi Dersom man velger andre alternativer enn
A0.4 vil dette medføre økte kostnader. Viser til
tabell 7.1 i rapporten

Forslag til tiltak

Vurdering av tiltak

3Sannsynlighet

Konsekvenser

-- Før -- -- Etter --

2Ansatt 6

4Økonomi 12

3.1

Sluttrapporten godkjennes ikke av sykehusledelsen. Den ikke
tilfredsstiller ikke styres vedtak om en helhetlig løsning og frigjør
ikke arealer inne på Kalnes.

Årsaksbeskrivelse

Leiekontrakt med tiltenkt utleier blir ikke realisert

Konsekvensbeskrivelse
Ansatt SØ har kort tid til å finne ny løsning for

kontorarbeidsplassene som i dag er på TT. Et
alternativ med spredt løsning vil ikke være
optimalt.
Usikkerhet for medarbeiderne om fremtidig
lokasjon skaper usikkerhet og stress.

Økonomi 4 mill. pr år økte driftskostnader + høyere
investeringskostnader hvis man går for et
annet alternativ.

Forslag til tiltak

Vurdering av tiltak

3Sannsynlighet

Konsekvenser

-- Før -- -- Etter --

4Ansatt 12

4Økonomi 12

3.2

SØ er for sent ute, andre får kontrakten.

Årsaksbeskrivelse
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Nye kontorarbeidsplasser er ikke klare til bruk innen frist

Konsekvensbeskrivelse
Ansatt Utleier må finne midlertidige/ alternative

lokaler til SØ i henhold til kontrakt.

Økonomi Avtalefestet i kontrakt

Forslag til tiltak

Vurdering av tiltak

2Sannsynlighet

Konsekvenser

-- Før -- -- Etter --

2Ansatt 4

1Økonomi 2

3.3

Utleier er ikke ferdig med renovering

Årsaksbeskrivelse

SØ står uten kontorarbeidsplasser

Konsekvensbeskrivelse
Ansatt Utleier må finne midlertidige/ alternative

lokaler til SØ

Økonomi Avtalefestet i kontrakt

Forslag til tiltak

Vurdering av tiltak

2Sannsynlighet

Konsekvenser

-- Før -- -- Etter --

2Ansatt 4

1Økonomi 2

3.4

Utleier er forsinket med renovering (helt eller delvis)

Årsaksbeskrivelse
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Fase to for kontorarbeidspløasser blir ikke realisert

Konsekvensbeskrivelse
Pasient Får ikke flyttet administrative funksjoner ut av

sykehuskroppen og dermed ikke  frigjort mer
areal til poliklinisk virksomhet og
pasientbehandling. Ventelister og fristbrudd vil
fortsatt stige og det vil fortsatt være
korridorpasienter. Det vil fortsatt være stort
press på eksisterende klinisk virksomhet uten
mulighet til økt kvalitet i pasientbehandlingen.
Ingen mulighet til å bedre pasientflyt og økt
smittefare på grunn av liten plass/ overbelegg.

Ansatt Fare for økt sykefravær på grunn av
økt press på eksisterende klinisk drift.
Smittefare på grunn av overbelegg som gjør
det vanskelig å overholde hygieniske
prinsipper.
Vedvarende lite tilfredsstillende fysisk
arbeidsmiljø.

Omdømme Rekruteringsutfordringer øker.

Forslag til tiltak

Vurdering av tiltak

3Sannsynlighet

Konsekvenser

-- Før -- -- Etter --

2Pasient 6

2Ansatt 6

2Omdømme 6

3.5

Fase 2 godkjennes ikke pga økonomi.

Årsaksbeskrivelse
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Det frigjøres ikke arealer til pasientrettet virksomhet på
Kalnes

Konsekvensbeskrivelse
Pasient Får ikke flyttet administrative funksjoner ut av

sykehuskroppen og dermed ikke  frigjort mer
areal til poliklinisk virksomhet og
pasientbehandling. Ventelister og fristbrudd vil
fortsatt stige og det vil fortsatt være
korridorpasienter. Det vil fortsatt være stort
press på eksisterende klinisk virksomhet uten
mulighet til økt kvalitet i pasientbehandlingen.
Ingen mulighet til å bedre pasientflyt og økt
smittefare på grunn av liten plass/ overbelegg.

Ansatt Fare for økt sykefravær på grunn av
økt press på eksisterende klinisk drift.
Smittefare på grunn av overbelegg som gjør
det vanskelig å overholde hygieniske
prinsipper.
Vedvarende lite tilfredsstillende fysisk
arbeidsmiljø.

Økonomi Økonomien påvirkes negativt. Det er ikke
mulighet for økt poliklinisk virksomhet eller
generell klinisk drift som kan gi økte inntekter.

Forslag til tiltak

Vurdering av tiltak

3Sannsynlighet

Konsekvenser

-- Før -- -- Etter --

2Pasient 6

2Ansatt 6

3Økonomi 9

3.6

Det er ikke nærliggende fasiliteter utenfor Kalnes til
kontorarbeidsplasser, kurs- og konferansevirksomhet

Årsaksbeskrivelse
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Kontorarbeidsplasser - arealer i umiddelbar
nærhet til Kalnes

Rapport risikovurdering

Rapporten inneholder:

Planlegging og oppstart
Hendelser og tiltak 14.05.2019Utskriftsdato
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EiendomsavdelingenPlassering

Ansvarlig

Nytt Østfoldsykehus på Kalnes var i utgangspunktet planlagt med lokaler til administrasjonen i nær tilknytning til
hovedbygget. Opprinnelig konsept måtte imidlertid reverseres og tilpasses økonomiske forutsetninger fra HSØ. Dette
førte til en betydelig arealreduksjon sammenliknet med opprinnelig konseptrapport og at en del støttefunksjoner måtte
plasseres utenfor sykehusets lokaler på Kalnes (i leide lokaler) og i Moss. Viser for øvrig til vedlagt sluttrapport for ide-
og behovsfase for kontorarbeidsplasser for administrasjon SØ, kapittel 1.

I september 2018 iverksatte SØ et prosjekt for å gjennomføre ide- og behovsfase, herunder utarbeide sluttrapport med
beslutningsgrunnlag til sykehusledelse, styret i SØ og HSØ om etablering av fremtidige kontorarbeidsplasser for
administrasjon og ledelse i SØ. Det skal utredes hvilke alternative løsninger for kontorplasser som er gjennomførbare.
Sluttrapporten skal danne grunnlag for eventuell oppstart og godkjenning av mandat for konseptfasen.

Den økonomiske langtidsplan for SØ gjør det ikke mulig å gjennomføre opprinnelig plan. SØ har ikke økonomisk
bærekraft til å bygge selv de neste 7-10 årene. Sluttrapporten har derfor gått i dybden på leie-alternativene som det er
mulig å realisere.  Videre planprosess inn i konseptfasen vil igangsettes når SØ har opparbeidet nødvendig økonomisk
handlingsrom for investeringer til eget administrasjonsbygg.

Mange medarbeidere i administrasjon (ledelse og stab/støtte) har både midlertidige og permanente
kontorarbeidsplasser ulike steder på Kalnes. Det nye sykehuset var ikke opprinnelig planlagt for dette og det er sterkt
behov for å frigjøre arealer til direkte pasientrettet arbeid. I tillegg er en stor del av de administrative funksjonene
midlertidig plassert i Tuneteknikkeren (TT) hvor dagens kontrakt utløper 31.januar 2021.
Det er et sterkt behov for å finne er mer langsiktig løsning for kontorarbeidsplasser for administrasjon i SØ.

Denne risikovurderingen er et nytt oppdrag fra administrerende direktør/ styringsgruppemøtet 30. april 2019 etter
diskusjoner knyttet til risikovurderingen "kontorarbeidsplasser - arealer i sentrumsområdet Sarpsborg" (R 2019 - 064).
Se mål for risikovurderingen.

Beskrivelse

Oppstartsdato

Mål / hensikt

Risikoanalyse

Anne Charlotte Moe

10.05.2019

Kontorarbeidsplasser - arealer i umiddelbar nærhet til Kalnes

Alle medarbeidere skal ha gode fasiliteter i egnede lokaler til å utføre de oppgavene de har, i henhold til Sykehuset
Østfolds prinsipper for kontorarbeidsplasser.
Etablering av nye kontorarbeidsplasser (leie av rigg eller leieavtale med utbygger på nabotomt på Kalnes), som
erstatning for arbeidsplasser på Tuneteknikeren (206 medarbeidere) og Grålum/Moss (10 medarbeidere), gjennomføres
og tas i bruk innen dagens leiekontrakt på Tuneteknikeren utgår. I tillegg inngår arealer for kurs og konferanse.

R 2019 - 081

Status

Ref.nummer

Pågår
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Anne Charlotte Moe, avdelingssjef eiendomsavdelingen
Trond Smogeli, FM direktør (for Tore dag Olsen, spesialrådgiver eiendomsavdelingen)
Marianne Wiik, Økonomidirektør
Bjørn Ragnar Hødal, avdelingssjef kommunikasjonsavdelingen
Anne Karine Roos, avdelingsrådgiver intensivavdelingen
Anette Louise Børresen, hovedverneombud (for Imre Frank Banfi, kooridinerende
verneombud)
Anette Siebenherz, avdelingssjef hjertemedisinsk avdeling
Trine Sjøberg, rådgiver HR (for Thor Øivind Olsen, HR direktør)

Christin Mathisen, fasilitator, rådgiver kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen
Lene Merete Osvik, fasilitator, rådgiver kvalitets- og pasientsikkerhetsavdellingen

Deltakere

Risiko er muligheten / sannsynligheten for at noe uønsket kan skje og hvilke følger / konsekvenser dette kan få.
Risiko = sannsynlighet  x  konsekvens

Sannsynlighet:
1 - Meget liten
2 - Liten
3 - Moderat
4 - Stor
5 - Svært stor

Konsekvens:
1 - Ubetydelig
2 - Lav
3 - Moderat
4 - Alvorlig
5 - Svært alvorlig

Risiko
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Risikomomenter

Alternativ A-06, leie rigg på Kalnes1

Alternativet risikovurderes etter oppdrag fra administrerende
direktør/styringsgruppemøte 30.04.2019.
Alternativet er i tråd med styrets prinsippvedtak om å samle stabs-
og støttefunksjoner lokalisert i gangavstand/ nærhet til Kalnes (den
største virksomheten i SØ). Alternativet samler ikke hele
administrasjonen, men kan sees på som et delmål hvor man
umiddelbart etter ev iverksettelse starter med en utredningsfase
del 2.

Årsaksbeskrivelse
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Manglende godkjenning av leieavtale (finansiell) i Helse Sør-
Øst

Konsekvensbeskrivelse
Ansatt Kansellering av alternativ for

kontorarbeidsplasser i nærheten av Kalnes
medfører fortsatt pendling og generelt relativt
stort arbeidspress på stabsfunksjoner med lite
effektiv utnyttelse av arbeidstiden.

Det kan være et stressmoment for
medarbeidere å pendle mellom fast
arbeidssted og Kalnes inntil flere ganger per
dag.

Økonomi Manglende godkjenning av finansiell leieavtale
kan medføre forsinkelser og eventuelt
kansellering av alternativet for
kontorarbeidsplasser.

Konsekvensen her ansees likevel som moderat
da SØ har tro på godkjenning og rask avklaring
med HSØ. Rask avklaring  vil ikke medføre
forsinkelser i seg selv som gir økonomiske
konsekvenser.

Forslag til tiltak

Umiddelbart gå i dialog med HSØ om planer/aksept for behovet på
strategisk (AD) og operasjonelt-/saksbehandlernivå (eiendom).
SØ må forut for søknad om fullmakt til avtaleinngåelse konsultere
med revisor om hvorvidt avtalen skal klassifiseres som operasjonell
eller finansiell.

Vurdering av tiltak

3Sannsynlighet

Konsekvenser

-- Før -- -- Etter --

2Ansatt 6

3Økonomi 9

1.1

Finansiell leieavtale er i utgangspunktet ikke en ønsket løsning. SØ
har ikke fullmakt til å inngå finansielle leasingavtaler, og må i tråd
med gjeldene fullmaktstruktur forelegge søknad om fullmakt til
HSØ.
Leie- og leasingavtaler skal som hovedregel ikke inngås basert på
knapphet på finansiering men være begrunnet i en risiko- og
nyttevurdering. Finansielle leieavtaler skal godkjennes av HSØ
uavhengig av beløp.

Årsaksbeskrivelse
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Høyere økonomisk markedsverdi enn kalkulert

Konsekvensbeskrivelse
Økonomi Dersom samlet leiekostnader blir høyere enn

100 mill.  vil det påvirke beslutningsprosessen
og gi forsinkelser, jf. fullmaktsmatrise HSØ.
Forpliktelsen som SØ påtar seg ved å inngå
leieavtale vil tilsvare verdien av leieavtalen.
Verdien av leieavtalen må holdes opp mot
fullmaktsgrensene i den til enhver tid
gjeldende fullmaktsstruktur i HSØ. Søknad om
fullmakt skal forelegges HSØ dersom nåverdi
av forpliktelsene overstiger relevant
fullmaktsnivå i etabler fullmaktsstruktur.

Forslag til tiltak

Umiddelbart gå i dialog med HSØ om planer/aksept for behovet på
strategisk (AD) og operasjonelt-/saksbehandlernivå (eiendom).

Vurdering av tiltak

2Sannsynlighet

Konsekvenser

-- Før -- -- Etter --

3Økonomi 6

1.2

Dersom markedsverdien for leie av rigger er høyere enn kalkulert
vil kalkylen påvirkes.

Årsaksbeskrivelse
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Gjennomføringstiden for nye kontorarbeidsplasser samsvarer
ikke med behovet

Konsekvensbeskrivelse
Ansatt Det er viktig med forutsigbarhet for

medarbeidere og en trygghet om at det er en
plan for midlertidige kontorarbeidsplasser
dersom gjennomføringstiden ikke samsvarer
med oppsigelsestiden. Utsettelse før innflytting
vil kunne gi frustrasjon. Likevel ansees
konsekvensene for påvirkning lave da
medarbeidere utviser stor fleksibilitet når det
foreligger informasjon og ikke minst når man
venter på kontorarbeidsplasser nært til Kalnes
som er alles ønske.

Ytre miljø Nytt bygg er mer energieffektivt enn eldre
bygg.
Det er kort levetid på rigg og dette gir økt CO2
utslipp i forhold til et bygg med lengre levetid.
Dårligere bærekraftig miljømessig.

Omdømme Dersom det blir utsettelse kan det bli
mediaomtale, og som kan gjøre at det å
beholde og rekruttere personell blir  vanskelig.
Viktig med informasjon til medarbeidere i
prosessen, også om midlertidige
kontorarbeidsplasser dersom forsinkelse.

Forslag til tiltak

1. Umiddelbart gå i dialog med HSØ om planer/aksept for behovet
på strategisk (AD) og operasjonelt-/saksbehandlernivå (eiendom).
2. Utarbeide "beredskapsplan" som beskriver hvordan midlertidige
lokaler kan fremskaffes av eiendomsavdelingen i samarbeid med
berørte avdelinger, tillitsvalgte og vernetjenesten dersom
leieavtalen på TT utgår før nytt leiealternativ foreligger.

Vurdering av tiltak

2Sannsynlighet

Konsekvenser

-- Før -- -- Etter --

2Ansatt 4

2Ytre miljø 4

3Omdømme 6

1.3

Tuneteknikeren ligger per i dag ute for salg. I henhold til SØ sin
leieavtale vil nye eiere kunne si opp avtalen med 6 måneders varsel
i 2019, og 3 måneder i 2010. Avtalen utgår uansett 31.01.2021.
Forsinkelser knyttet til manglende godkjenning av leasingavtale og
/ eller ev andre prosesser frem til å ha rigg satt opp og klart til bruk
innen 31.01.2021 er en risiko.

Årsaksbeskrivelse
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Alternativ A-07 leieavtale med utbygger på nabotomten på
Kalnes

2

Alternativet risikovurderes etter oppdrag fra administrerende
direktør/styringsgruppemøte 30.04.2019.
Alternativet er i tråd med styrets prinsippvedtak om å samle stabs-
og støttefunksjoner lokalisert i gangavstand/ nærhet til Kalnes (den
største virksomheten i SØ). Alternativet samler ikke hele
administrasjonen, men kan sees på som et delmål hvor man
umiddelbart etter ev iverksettelse starter med en utredningsfase
del 2.

Årsaksbeskrivelse

Juridisk usikkerhet i anskaffelsesprosessen

Konsekvensbeskrivelse
Omdømme Uklarhet knyttet til omfanget av konkurransen,

da det i realiteten er få (kun en?) aktører som
kan tilby kontorarealer i umiddelbar nærhet til
Kalnes, da det er krav om at lokalene skal ligge
i umiddelbar nærhet til Kalnes, jf. styrevedtak
SØ. Det må derfor juridisk vurderes om
anskaffelsen ikke behøver å
konkurranseutsettes i markedet, men at SØ
kan henvende seg direkte til aktuell tilbyder.

Forslag til tiltak

1. Avklare om anskaffelse av kontorarbeidsplasser til medarbeidere i
umiddelbar nærhet til Kalnes (nytt bygg og rigger) kan
konkurranseutsettes i en felles anskaffelse.
2. Utarbeide kravspesifikasjon som konkuranseutsettes i tråd med
lov om offentlige anskaffelser.
3. Utlyse anbudskonkurranse for anskaffelse av kontorbygg på
Kalnes.

1. Realiserbart, SØ henvender seg til juridisk avdeling som vurderer
om saken, eventuelt om saken oversendes til nasjonal / regional
(usikker på om avtalen er nasjonal eller regional) rammeavtalepart
for juridisk rådgivning.

Vurdering av tiltak

5Sannsynlighet

Konsekvenser

-- Før -- -- Etter --

3Omdømme 15

2.1

Inngåelse av kontrakt med utbygger på tomten på Kalnes er å anse
som en bygge- og anleggskontrakt, jf. juridisk vurdering av juridisk
avdeling ved SØ.

Årsaksbeskrivelse
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Høyere økonomisk markedsverdi enn kalkulert

Konsekvensbeskrivelse
Økonomi Dersom samlet leiekostnader blir høyere enn

100 mill.  vil det påvirke beslutningsprosessen
og gi forsinkelser.

Forslag til tiltak

Umiddelbart gå i dialog med HSØ om planer/aksept for behovet på
strategisk (AD) og operasjonelt-/saksbehandlernivå (eiendom).

Vurdering av tiltak

2Sannsynlighet

Konsekvenser

-- Før -- -- Etter --

3Økonomi 6

2.2

Dersom markedsverdien endres vil kalkylen påvirkes.

Årsaksbeskrivelse
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Gjennomføringstiden for nye kontorarbeidsplasser samsvarer
ikke med behovet

Konsekvensbeskrivelse
Ansatt Det er viktig med forutsigbarhet for

medarbeidere og en trygghet om at det er en
plan for midlertidige kontorarbeidsplasser
dersom gjennomføringstiden ikke samsvarer
med oppsigelsestiden. Utsettelse før innflytting
vil kunne gi frustrasjon. Likevel ansees
konsekvensene for påvirkning lave da
medarbeidere utviser stor fleksibilitet når det
foreligger informasjon og ikke minst når man
venter på kontorarbeidsplasser nært til Kalnes
som er alles ønske.

Ytre miljø Nytt bygg er mer energieffektivt enn eldre
bygg.
Det er lengre levetid enn på rigg og dette gir
mindre CO2 utslipp i forhold til et bygg med
kortere levetid. Bedre bærekraftig miljømessig.

Omdømme Dersom det blir utsettelse kan det bli
mediaomtale, og som kan gjøre at det å
beholde og rekruttere personell blir  vanskelig.
Viktig med informasjon til medarbeidere i
prosessen, også om midlertidige
kontorarbeidsplasser dersom forsinkelse.

Forslag til tiltak

1. Umiddelbart gå i dialog med HSØ om planer/aksept for behovet
på strategisk (AD) og operasjonelt-/saksbehandlernivå (eiendom).
2. Utarbeide "beredskapsplan" som beskriver hvordan midlertidige
lokaler kan fremskaffes av eiendomsavdelingen i samarbeid med
berørte avdelinger, tillitsvalgte og vernetjenesten dersom
leieavtalen på TT utgår før nytt leiealternativ foreligger.

Vurdering av tiltak

3Sannsynlighet

Konsekvenser

-- Før -- -- Etter --

2Ansatt 6

2Ytre miljø 6

3Omdømme 9

2.3

Tuneteknikeren ligger per i dag ute for salg. I henhold til SØ sin
leieavtale vil nye eiere kunne si opp avtalen med 6 måneders varsel
i 2019, og 3 måneder i 2010. Avtalen utgår uansett 31.01.2021.
Forsinkelser knyttet til manglende godkjenning av finansiell
leasing, konkurranseutsetting, juridisk usikkerhet i
anskaffelsesprosessen, reguleringsprosess av tomt for utbygger og
/ eller ev andre prosesser frem til et nytt bygg er satt opp og klart
til bruk innen 31.01.2021 er en risiko. Byggetid er fra av utbygger
anslått til ca 16 måneder etter at reguleringen er avklart. Ev utleier
kan vise til tidligere prosesser og leveransedyktighet.

Årsaksbeskrivelse



Side 11 av 14

Prinsipper for kontorarbeidsplasser3

Nye kontroarbeidsplasser har ikke tilfredsstillende fasiliteter

Konsekvensbeskrivelse
Ansatt Utleier vil tilpasse nytt bygg / rigg vil være

tilpasset SØ sitt behov.

Forslag til tiltak

Vurdering av tiltak

1Sannsynlighet

Konsekvenser

-- Før -- -- Etter --

1Ansatt 1

1Ytre miljø 1

1Økonomi 1

3.1

HMS krav og SØ sine prinsipper for kontorarbeidsplasser kan ikke
ivaretas.
Innredningen tar ikke hensyn til prinsippene for aktivitetsbaserte
kontorarbeidsplasser (dvs fleksible kontorarbeidsplasser).
Alle kontorarbeidsplasser i SØ skal som hovedregel være
tilrettelagt for flerbruk og kunne benyttes av ulike medarbeidere til
ulike tider.

Årsaksbeskrivelse

Kontorarbeidsplassene er ikke tilrettelagt for flerbruk

Konsekvensbeskrivelse
Ansatt Det vil være generell utforming av

kontorarbeidsplassene og utstyret til
medarbeidere vil oppdateres slik at dette blir
ensartet.

Økonomi Det vil være moderat merkostnad for å
tilrettelegge for grunnutrustning i nytt bygg.

Forslag til tiltak

Vurdering av tiltak

1Sannsynlighet

Konsekvenser

-- Før -- -- Etter --

1Ansatt 1

2Økonomi 2

3.2

Grunnutrustning er ikke på plass. Det er ikke generell utforming av
kontorarbeidsplassene og medarbeidere har ikke ensartet utstyr

Årsaksbeskrivelse
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Flerbruk av kontorarbeidsplasser fungerer ikke

Konsekvensbeskrivelse
Ansatt Kontorarbeidsplasser er å anse som et

arbeidsverktøy for medarbeidere.
Det vil være generell utforming av
kontorarbeidsplassene og utstyret til
medarbeidere vil oppdateres slik at dette blir
ensartet.

Økonomi Moderat merkostnad for å tilrettelegge for
grunnutrustning i nytt bygg og oppgradering til
ensartet utstyr for medarbeidere.

Forslag til tiltak

Med hensyn til kontorarbeidsplasser fase to må det være mulighet
for å kunne leie større lokale eller sette opp mer riggareale inntil ev
rigg "fase 1", her også mulighet for å korrigere prinsipper for
kontorarbeidsplasser.

Vurdering av tiltak

1Sannsynlighet

Konsekvenser

-- Før -- -- Etter --

1Ansatt 1

2Økonomi 2

3.3

På grunn av:
- ulike behov for utforming av arbeidsplassen (flere PC skjermer,
maustrapper, armstøtter, stol, ståmatter etc)
- tildelt ulikt utstyr (PC, tlf, lading av tlf etc)
- behov for oppbevaring av dokumenter etc.
De vedtatte rettningslinjer for bruk av kontorarbeidsplasser i SØ
overholdes ikke

Årsaksbeskrivelse
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70% dekningsgrad er ikke tilfredstillende og gir ikke
tilstrekkelig med arbeidsplasser

Konsekvensbeskrivelse
Ansatt Det er viktig både for leder og medarbeidere å

ha mulighet til å samles/ sitte samlet.
Det vil være fleksibilitet i bruken av arealer.
Mulighet for å ta i bruk møterom  som
kontorarbeidsplasser når det er behov for sitte
sammen og 70% dekning ikke tillater dette.
Antall timer dette er et problem antas å være
lav.

Økonomi Det vil være fleksibel bruk av tilgjengelig areal.

Forslag til tiltak

Med hensyn til kontorarbeidsplasser fase to må det være mulighet
for å kunne leie større lokale eller sette opp mer riggareale inntil ev
rigg "fase 1"

Vurdering av tiltak

2Sannsynlighet

Konsekvenser

-- Før -- -- Etter --

2Ansatt 4

1Økonomi 2

3.4

Dekningsgrad kan variere mellom ulike enheter, avhengig av
arbeidsform og tilstedeværelse. Kartlegging knyttet til bruk av
arbeidsplasser kan ha usikre marginer.og tildeling blir feil.

Årsaksbeskrivelse

Arbeidstilsynets anbefaling om 6 kvm gulvareal per
arbeidsplass innfris ikke

Konsekvensbeskrivelse
Ansatt Arbeidstilsynets anbefaling om 6 kvm gulvareal

per faste arbeidsplass skal benyttes, i tillegg til
fleksibel utnyttelse av totalarealet.

Forslag til tiltak

Vurdering av tiltak

1Sannsynlighet

Konsekvenser

-- Før -- -- Etter --

1Ansatt 1

1Økonomi 1

3.6

Det er leid for lite areal i nybygg eller leid for lite riggareal og
arbeidstilsynets anbefaling om 6 kvm gulvareal per faste
arbeidsplass innfris ikke.

Årsaksbeskrivelse
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Referat Side 1 av 3 

Vår dato 
04.06.2019 

Vår referanse 
19/00002 

Referent 
Steinar Arnesen 

Møtedato 
16.05.2019 

Tilstede
Filnavn (Intern sone): 

Arbeidsgivers representanter: 
Hege Gjessing, adm. direktør  
Trond Smogeli, direktør FM 
Nina Bøhn Kristiansen, HR-sjef 

Arbeidstakers representanter: 
Anette Louise Børresen, hovedverneombud 
Marius Bjørndalen, FTV Fagforbundet 
Anita Talåsen Granli, FTV NSF 
Tone Lie Nilsen, FTV Delta 

Møterett: 
Terje Engvik, HMS-sjef  
Steinar Arnesen, sekretær AMU 
Kristel Gilberg, bedriftslege/ BHT Stamina 

Kopi til (forfall merket med *) 
* Liv Marit Sundstøl, klinikksjef
* Thor Øivind Olsen, HR-direktør
Saksarkiv og intranett 
Stedfortredere for faste medlemmer 
Saksbehandlere/personer på sak 

Referat fra møte i AMU 16.05.2019 

Sak nr. Beskrivelse/vedtak Ansvarlig/ 
tidsfrist 

30-19 Godkjenning referat AMU 19.03.2019 

Vedtak: 
Referat fra møte i AMU 19.03.2019 godkjennes. 

Steinar 
Arnesen 

31-19 Sluttrapport - kontorarbeidsplasser for administrasjonen 

I tillegg til sluttrapport med 4 vedlegg vedlagt innkalling utsendt til 
AMUS medlemmer 08.05.2019, ble ytterligere 4 vedlegg ettersendt til 
den 15.05.2019: referat fra styringsgruppe 30.04.2019, risikovurdering 
av utvidet mandat, referat fra ekstraordinært møte i styringsgruppen 
4.05.2019 og protokoll fra drøftingsmøte 14.05.2019.  

Vedtak: 
1. AMU tar «Sluttrapport - kontorarbeidsplasser» av 30.40.2019

med 8 vedlegg til orientering.
2. AMU bifaller de anbefalinger som fremgår av sakens

dokumenter.

Postadresse 
Sykehuset Østfold 
Facility Management  - HMS-avdelingen 
Postboks 300, 1714 Grålum 

Besøksadresse  
Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg 

Org.nr.  NO 983 971 768 MVA 

Telefon 69860000 E-postadresse 
post@sykehusledelsen 
www.sykehuset-ostfold.no 

http://www.sykehuset-ostfold.no/
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Sak nr. Beskrivelse/vedtak Ansvarlig/ 

tidsfrist 

32-19 
 
 
 

Prosedyre: medarbeidere med behov for omplassering til 
annet passende arbeid, utenfor egen avdeling, på grunn av 
helsemessige årsaker 
 
Vedtak: 
AMU tar saken til orientering. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

33-19 
 
 
 
 
  

Status for oppfølging av ForBedring 2019  
 
Seksjonslederne Ole Jørgen Petterøe/seksjon ambulanse Sarpsborg, 
Marianne Holme/seksjon renhold Kalnes og Kari Anne Paulsen/seksjon 
døgnområde 3 lunge presenterte oppfølging av ForBedring mht. 
utfordringer, prosess og tiltak. Se presentasjon vedlagt referat. 
 

Vedtak: 
1. AMU tar saken til orientering og gir honnør for det gode HMS-

arbeid ved oppfølging av ForBedring i de aktuelle enhetene. 
2. Leder og verneombud fra 3 enheter både med gode resultater, 

og med stort forbedringspotensiale etter ForBedring, bes i AMUs 
møte 17.09.2019 presentere hvordan undersøkelsen er fulgt 
opp, samt bevarings- og forbedringsområder med tiltak. 

3. AMU ber interne HMS-staber prioritere bistand og rådgivning 
overfor enheter med størst forbedringspotensialer og 
utfordringer. 

4. AMUs medlemmer bes gi innspill til forbedring av spørsmål i 
undersøkelsen direkte til HR stab som videreformidler innspill til 
Helse Sør-Øst RHF. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HR-direktør 
Thor Ø. Olsen 
 
 
 
Stabsledere 
Mottar kopi  
av referat 
 
 
AMU-medl. 
HR-direktør 
Thor Ø. Olsen 

34-19 
 
 
 

HMS tertialrapport pr. 30.04.2019 for Sykehuset Østfold 
 
Nina Bøhn Kristiansen (sykefravær), Fiona Skjennem (aml-brudd) og 
Terje Engvik orienterte (vold og trusler). AMU ble invitert til å vurdere 
om arbeidsgiver på foretaksnivå gjør det som er mulig mht. forebygging 
og oppfølging ved hendelser  ihht. arbeidsmiljølovens § og 4-3(4). 

Vedtak: 
1. AMU tar HMS tertialrapport pr. 30.04.2019 for Sykehuset Østfold 

til orientering og bifaller prioriteringer og tiltak.  
2. AMU ber om at tiltak for å forebygge og håndtere vold og trusler 

mot medarbeidere fortsatt gis prioritet. 
3. Jf. punkt 2 bifaller AMU den planlagte oppfølging i ledergrupper 

på klinikk- og avdelingsnivå med vekt på: 
- Økt kunnskap om krav til kartlegging og risikovurdering. 
- Utvikling av god meldekultur og oppfølging og ivaretakelse av 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
HMS-sjef 
Terje Engvik 
 
 
 
HMS-sjef 
Terje Engvik 
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Sak nr. Beskrivelse/vedtak Ansvarlig/ 

tidsfrist 

medarbeider ved uønskede hendelser.  
- Medvirkning fra verneombud og tillitsvalgte med jevnlig 

gjennomgang av utvikling i registrerte uønskede hendelser i 
samarbeidsmøter.  

4. AMU anmoder om at HMS-sjef i samarbeid med 
hovedverneombud og foretakstillitsvalgte sikrer at lokale 
verneombud og lokale tillitsvalgte gis samme informasjon jf. 
punkt 3.  

5. AMU ber om at tema «status AML-brudd» gjeninnføres i 
Statusrapport for prioriterte HMS-indikatorer i hvert AMU. 

 

 
 
 
 
 
 
HMS-sjef 
Terje Engvik 
 
 
 
HMS-sjef 
Terje Engvik 
 

35-19 Orientering ved bedriftshelsetjenesten 
 
Se vedlegg. 
 

 

36-19 Orientering ved HMS-sjef 
Ingen orienteringer ble gitt. 

  
 
 

37-19 Orientering ved hovedverneombud 
 
Se vedlegg. 
 

 

38-19 Orientering ved administrerende direktør 
 
Det er viktig å sikre en god prosess for samlokalisering i Askim for 
enheter innen psykisk helsevern i Indre Østfold. Saken fremmes i 
sykehusets styre før den oversendes til behandling i Helse Sør-Øst. 
 

 
 
 
Direktør FM 
Trond Smogeli 

 Frister til neste AMU-møte 18.06.2019 
• 24.05.2019: Melde sak med tittel og ansvarlig til AMUs sekretær. 
• 27.05.2019: Formøte AMUs arbeidsutvalg – oppsett av saksliste. 
• 07.06.2019: Oversendelse av saksfremlegg til AMUs sekretær.  

  
Malen for saksfremlegg ligger i Word: 
Åpne Word – Fil – Ny – Mine maler – Intern sone – Sak_v2.0 
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1 UTLEIER 
 

Kalnes Samfunnsbygg AS (under stiftelse) (Utleier) 
1.1 Organisasjonsnummer […] 
 
 
2 LEIETAKER 
 
2.1 Sykehuset Østfold (Leietaker) 
2.2 Org.nr 
 
 
3 EIENDOMMEN 
 
3.1 Adresse Isnesveien xx 
3.2 Tomten er ikke fradelt og utgjør del av Gnr. 2068 bnr 1  

i Sarpsborg kommune, kommunenummer 0105 (Eiendommen) 
 
 
4 LEIEOBJEKTET 
 
4.1 Leieobjektet (Leieobjektet) består av påstående bygning og anlegg, uteareal og 

parkeringsplasser på Eiendommen, som vist i skisse av fasade og plantegninger , Bilag 
1. Leieobjektet leveres med normal kontorstandard og i henhold til TEK 17. 

 
4.2 Eiendommens bygning utgjør totalt ca. 6 250 kvm inklusive fellesarealer hvorav 

Leieobjektet utgjør ca. 3 667 kvm inklusive leietakers andel av fellesarealer. (fastsettes 
endelig etter godkjente tegninger).  

 
4.3 Alle arealer er oppgitt etter NS 3940:2012. Eventuelle feil i arealangivelsene gir ikke rett 

til å kreve Leien justert, og medfører heller ikke noen endring av denne leieavtalens
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øvrige bestemmelser. 
 
 

 
5 LEIETAKERS VIRKSOMHET 
 
5.1 Leieobjektet må kun benyttes til kontor. 
 
5.2 Endring av virksomheten i Leieobjektet, herunder drift av annen, beslektet 

virksomhet, er ikke tillatt uten Utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan 
ikke nektes uten saklig grunn. Økt avgiftsmessig belastning for Utleier som følge av 
Leietakers endrede virksomhet skal anses som saklig grunn, med mindre Leietaker 
forplikter seg til å holde Utleier skadesløs for Utleiers tap og kostnader i samsvar 
med punkt 10 og stiller en – etter Utleiers oppfatning – tilfredsstillende sikkerhet 
for sine forpliktelser. Videre skal opprettholdelse av Eiendommens 
virksomhetsprofil/virksomhetssammensetning anses som saklig grunn. 

 
 
6 OVERTAKELSE/MELDING OM MANGLER 
 
6.1 Leieobjektet overtas i henhold til punkt 4.1 ovenfor.  
 
6.2 Utleier er ansvarlig for at Leieobjektet ved Overtakelse er godkjent for den 

bruk/virksomhet som angitt i punkt 5.1, herunder krav som følger av plan- og 
bygningsloven. Leietaker er selv ansvarlig for egne innrednings-, installasjons- og 
bygningsarbeider som etter avtale skal utføres av Leietaker. Leietaker er videre selv 
ansvarlig for eventuelle krav til, eller godkjennelser av, Leieobjektet/virksomheten 
som ikke er av bygningsteknisk eller reguleringsmessig karakter.  

 
6.3 I forbindelse med Overtakelse av Leieobjektet skal det foretas overtakelsesbefaring. 

Fra befaringen føres protokoll som undertegnes på stedet av begge parter.  
 
6.4 Leietaker må gi skriftlig melding om skader og mangler mv. innen rimelig tid etter at 

Leietaker burde ha oppdaget dem. Forhold som Leietaker kjente til ved Overtakelse 
kan ikke senere gjøres gjeldende som mangel. 

 
6.5 Ved Overtakelse skal Utleier gi Leietaker en innføring i bruk av teknisk 

utstyr/innretninger i Leieobjektet som skal benyttes av Leietaker. Videre skal Utleier 
ved Overtakelse fremlegge driftsmanualer/-instrukser for teknisk utstyr og 
innretninger i Leieobjektet. Leietaker skal i hele Leieperioden følge Utleiers til 
enhver tid gjeldende driftsmanualer/-instrukser. 
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7 LEIEPERIODEN 
 
7.1 Leieforholdet løper fra 01.01.2021 (Overtakelse) til 01.01.2028 (Leieperioden), 

Leieperioden er 7 år, hvoretter leieforholdet opphører uten oppsigelse. 
Leieforholdet kan ikke sies opp i Leieperioden. Dato for Overtakelse skal fremgå av 
overtakelsesprotokollen som nevnt i punkt 6.3 ovenfor. Overtakelse som definert i 
dette punktet forutsetter at igangsettingstillatelse fra Sarpsborg kommune er gitt 
senest 1. september 2019. Hvis igangsettingstillatelse foreligger på senere 
tidspunkt, forskyves Overtakelse med tilsvarende antall dager. Leieperioden skal til 
tross for forskyvelse av Overtakelse være 7 år. 

 
7.2 Fristen for å sende flyttingsoppfordring etter Leieperiodens utløp er seks måneder.  
 
 
 
 
8 LEIEN, DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER MV. 
  

Leien for Leieobjektet per år (Leien) utgjør NOK 9 167 500 (fastsettes endelig etter 
godkjente tegninger). 

 
8.1 1/4   av Leien forfaller til betaling forskuddsvis den 1. i hver(t) kvartal 
 
8.2 Utleier utsteder faktura til Leietaker med slikt innhold som er påkrevd i henhold til 

gjeldende regelverk, og med opplysninger om Utleiers kontonummer for betaling av 
Leien. Betaling anses ikke skjedd før beløpet er mottatt på Utleiers konto. 

 
8.3 En forholdsmessig andel av drifts- og vedlikeholdskostnader ved Leieobjektet 

dekkes av Leietaker, se Bilag 2. 
 
8.4 Dersom utleie av eiendom i Leieperioden blir belagt med nye særlige skatter 

og/eller avgifter, skal Leietaker betale slike. Eiendomsskatt betales av Leietaker.  
 
8.5 Ved forsinket betaling av Leien og/eller andre kostnader tilknyttet leieforholdet, 

svares forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 eller lov som 
trer i stedet for denne. Utleier har rett til å kreve gebyr ved purring. 

 
 
9 LEIEREGULERING 
 
9.1 Leien reguleres hver 1. januar, i samsvar med eventuelle endringer i Statistisk 

Sentralbyrås konsumprisindeks, eller, hvis denne blir opphevet, annen tilsvarende 
offentlig indeks. Dog skal Leien ikke kunne reguleres under den Leien som ble avtalt 
på kontraktstidspunktet.  
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9.2 Opprinnelig kontraktsindeks er indeksen for dato for signering av avtalen.  
Leieregulering baseres på utviklingen fra opprinnelig kontraktsindeks til siste kjente 
indeks på reguleringstidspunktet.  

 
9.3 Leietaker er med dette gitt varsel om at årlig leieregulering vil finne sted.  
 
9.4 Ved offentlig inngrep (prisstopp o.l.) som begrenser den leie Utleier ellers kunne 

tatt etter denne leieavtalen, skal den regulerte Leien løpe fra det tidspunkt og i den 
utstrekning det måtte være lovlig adgang til det. 

 
 
10 MERVERDIAVGIFT 
 
10.1 Partene har per kontraktssignering forutsatt at Leieobjektet ikke er omfattet av 

frivillige registrering i Merverdiavgiftsregisteret. 
 
10.2 Leietaker skal umiddelbart gi Utleier opplysninger om forhold som kan medføre en 

endring i den avgiftsmessige status til hele eller deler av Leieobjektet. Leietaker skal 
også innen 14 dager skriftlig besvare Utleiers årlige leietakererklæringer om 
Leietakers bruk av Leieobjektet gjennom året og bygningsmessige tiltak foretatt på 
Leieobjektet av Leietaker. Leietaker skal også innhente tilsvarende dokumentasjon 
fra eventuelle fremleietakere.  

 
10.3 Ved opphør av leieforholdet, uansett grunnlag, skal Leietaker og eventuelle 

fremleietakere beholde egne justeringsforpliktelser for bygningsmessige tiltak 
foretatt på Leieobjektet. 

 
10.4 Leietaker skal holde Utleier skadesløs for ethvert tap Utleier måtte bli påført, 

herunder redusert fradragsrett og tilbakeføring/justering av fradragsført inngående 
merverdiavgift samt renter, tilleggsskatt og øvrige kostnader forbundet med slikt 
tap, som følge av regelendringer for Leietakers bruk/virksomhet eller Leietakers 
bruksendring, fremleie, selskapsmessige/organisatoriske endringer, formelle 
mangler eller forsømmelser o.l. Ved beregningen av Utleiers tap skal det tas hensyn 
til skattemessige konsekvenser for Utleier. 

 
10.5 Eventuelle krav som følge av bestemmelsene i dette punkt 10 forfaller til betaling 

ved påkrav. Krav som følge av Utleiers plikt til tilbakeføring/nedjustering av 
fradragsført inngående merverdiavgift forfaller imidlertid til betaling tidligst 14 
dager før forfall for Utleiers betalingsplikt til staten. 

 
 
11 SIKKERHETSSTILLELSE  
 
11.1 Leietaker skal ikke stille sikkerhet. 
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12 LEIETAKERS BRUK AV LEIEOBJEKTET 
  
12.1 Leietaker skal behandle Leieobjektet med tilbørlig aktsomhet.   
 
12.2 Leietaker skal sette seg inn i og følge de offentligrettslige og privatrettslige regler 

som er eller måtte bli innført og som kommer til anvendelse på leieforholdet. 
Leietaker er i Leieperioden ansvarlig overfor alle offentlige myndigheter for at 
Leietakers bruk av Leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende 
offentligrettslige krav.  

 
12.3 Leietaker skal oppfylle og bekoste alle nye offentligrettslige (bygningstekniske og 

andre) krav til Leieobjektet som oppstår i Leieperioden, herunder krav til universell 
utforming og krav fra arbeidstilsyn, helsemyndigheter, sivilforsvar, industrivern, 
brannvern eller annen offentlig myndighet.  

 
12.4 Leietaker skal på Utleiers forespørsel dokumentere at det foreligger et 

internkontrollsystem for Leietakers virksomhet som oppfyller de til enhver tid 
gjeldende krav.  

 
12.5 Leieobjektet må ikke brukes på en måte som forringer Eiendommens omdømme 

eller utseende. Virksomheten i Leieobjektet må heller ikke sjenere andre, herunder 
naboer, ved støv, støy, lukt, rystelse eller på annen måte. Røyking er ikke tillatt i 
Leieobjektet. Rom med vann- og/eller avløpsrør må holdes oppvarmet, slik at 
frysing unngås. Kostnadene ved utbedring og eventuell erstatning i forbindelse med 
disse forhold er Leietakers ansvar. 

 
12.6 Avfall må legges i Eiendommens søppelkasser/kildesorteringssystem, med mindre 

det er avtalt at Leietaker selv skal ta hånd om søppel/kildesortering. Leietaker må 
selv fjerne avfall av ekstraordinær(t) omfang eller karakter for egen regning. I 
motsatt fall kan Utleier fjerne avfallet for Leietakers regning. All avfallshåndtering 
skal følge de til enhver tid gjeldende offentlige krav. 

 
12.7 Leietaker skal sørge for og bekoste tilfredsstillende utvendig renhold, strøing og 

snørydding dersom Leieobjektet brukes til virksomhet rettet mot publikum (for 
eksempel forretning eller servering), med mindre annet er særskilt avtalt. 

 
 
13 UTLEIERS ADGANG TIL LEIEOBJEKTET 
 
13.1 Leietaker skal gi Utleier adgang til Leieobjektet i kontor-/forretningstid alle dager for 

ettersyn, inspeksjon, taksering, endringsarbeid etc. Leietaker skal varsles med 
rimelig frist. I alle tilfeller der det anses nødvendig for å forebygge eller begrense 
skade på Eiendommen, har Utleier rett til å skaffe seg adgang til Leieobjektet uten 
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slikt varsel.   
 
 
14 VEDLIKEHOLD OG UTSKIFTNINGER AV BYGNINGSTEKNISKE KONSTRUKSJONER OG 

TEKNISKE INNRETNINGER SAMT UTEAREALET 
 
14.1 Leietaker skal bekoste vedlikehold og utskiftning av alle bygningsmessige 

konstruksjoner (herunder tak, vegger og fundamentering) og av alle tekniske 
innretninger (herunder heiser, ventilasjonsanlegg, branntekniske anlegg, og 
fyringsanlegg) samt hele utearealet som er tilknyttet Eiendommen (herunder 
utendørs parkeringsplasser, veier og grøntområder). Vedlikeholdsplikten omfatter 
både reparasjon (akutt vedlikehold) og periodisk vedlikehold.  

 
14.2 Leietaker skal bekoste at Leieobjektet i Leieperioden er i samsvar med de for 

Eiendommen/Leieobjektet gjeldende offentligrettslige krav, jf. også punkt. 12.3. 
 
 
14.3 Driftsavbrudd mv. som har sammenheng med bygningstekniske forhold, herunder 

avbrudd i forsyninger av vann, strøm, luft etc., er Leietakers risiko.  
 
 
 
15 INNVENDIG VEDLIKEHOLD OG UTSKIFTNINGER 
 
15.1 Leietaker skal sørge for og bekoste alt innvendig vedlikehold av og alle innvendige 

utskiftninger i Leieobjektet, herunder vedlikehold og utskiftninger av inngangsdører, 
porter, vinduer og overflater på gulv, vegger og tak. Vedlikeholdsplikten omfatter 
både reparasjon (akutt vedlikehold) og periodisk vedlikehold. 

 
15.2 Leietakers ansvar omfatter også utbedring av skader etter innbrudd og/eller 

hærverk i Leieobjektet; herunder skader på vinduer, karmer, inngangsdører/porter, 
samt skader som er av et slikt omfang at det ikke faller inn under reguleringen i 
punkt 17 nedenfor. Knuste ruter må straks erstattes med nye.  

 
15.3 Leietaker skal sørge for og bekoste reparasjon og vedlikehold av de skilt etc. som 

Utleier har gitt tillatelse til å sette opp i henhold til punkt 17. 
 
15.4 Leietakers arbeider skal foretas med vanlige intervaller og på en forskriftsmessig og 

håndverksmessig god måte. Utskiftninger skal senest finne sted når vedlikehold ikke 
lar seg gjennomføre på regningssvarende måte. 

 
15.5 Utleier og Leietaker skal årlig befare Leieobjektet for å gjennomgå vedlikeholdet av 

og utskiftinger i Leieobjektet. Partene skal føre protokoll fra slik befaring. 
 
15.6 Oppfyller ikke Leietaker sin vedlikeholds- og utskiftingsplikt, er Utleier berettiget til, 
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etter skriftlig varsel med 3 ukers oppfyllelsesfrist, å utføre vedlikeholds- og 
utskiftingsarbeidene for Leietakers regning. 

 
 
16 UTLEIERS ARBEIDER I LEIEOBJEKTET/EIENDOMMEN 
 
16.1 Utleier kan foreta alle arbeider til Eiendommens/Leieobjektets skadeutbedring og 

fornyelse; herunder miljørelaterte tiltak. Leietaker skal medvirke til at ledninger, 
kanaler og rør etc. til andre deler av Eiendommen kan føres gjennom Leieobjektet 
uten hinder av Leietakers innredning eller lignende. 

 
16.2 Leietaker må finne seg i slike arbeider uten erstatning eller avslag i Leien, med 

mindre ulempene for Leietaker er vesentlige.  
 
16.3 Leietaker skal varsles om alle arbeider etter dette punkt 16 med rimelig frist. Utleier 

skal påse at arbeidene blir til minst mulig sjenanse for Leietaker.  
 
 
17 LEIETAKERS ENDRING AV LEIEOBJEKTET/EIENDOMMEN 
 
17.1 Leietaker kan ikke foreta endringer; herunder innredning eller ominnredning i eller 

av Leieobjektet, uten Utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Det samme gjelder 
dersom Leietaker ønsker økt kapasitet/forsyning av energi, vann, luft, avløp mv. i 
forhold til hva som var forutsatt for Leietakers bruk på kontraktstidspunktet. 
Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Dersom samtykke gis skal Utleier 
samtidig, dersom Leietaker krever det, skriftlig ta stilling til om Leietaker ved 
fraflytting helt eller delvis må tilbakestille de utførte endringene. Med mindre annet 
skriftlig avtales, skal alle Leietakers endringsarbeider tilbakestilles ved fraflytting. 

 
17.2 Leietaker kan ikke sette opp virksomhetsskilt og solavskjerming uten Utleiers 

skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Størrelse, 
utforming og plassering skal være sedvanlig etter virksomhetens og Eiendommens 
art og karakter, og skal godkjennes av Utleier. 

 
17.3 Leietaker er ansvarlig for å innhente de nødvendige offentlige tillatelser og for øvrig 

oppfylle alle offentlige krav som gjelder for arbeider som utføres i henhold til dette 
punkt 17. Alle søknader skal godkjennes av Utleier. Ved ferdigstillelse av arbeidene 
skal dokumentasjon for arbeidene overleveres Utleier sammen med eventuelle 
offentlige godkjennelser. 

 
 
18 FORSIKRING 
 
18.1 Hver av partene holder sine eiendeler/interesser forsikret.  
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18.2 Utleier forsikrer Eiendommen.. Leietaker dekker kostnadene (premie, eventuell 
egenandel ved skade mv.) til denne forsikringen etter regning fra Utleier. 

 
18.3 Leietaker forsikrer egen innredning, fast og løst inventar, løsøre, maskiner, data, 

varer, driftstap/-avbrudd og eget ansvar. Leietaker forsikrer også dører og vinduer 
til Leieobjektet.  

 
18.4 Dersom Leietakers virksomhet medfører forhøyelse av Eiendommens 

forsikringspremier eller nye sikkerhetsforskrifter fra Utleiers forsikringsselskap som 
innebærer investeringer, skal Leietaker dekke kostnadene. Leietaker skal melde til 
Utleier ethvert forhold og/eller endring i forhold ved virksomheten, som kan få 
følger for Eiendommens forsikringspremie. 

 
18.5 Hver av partene kan kreve å få fremlagt den annen parts forsikringsavtale. 
 
 
19 BRANN/DESTRUKSJON 
 
19.1 Blir Leieobjektet ødelagt ved brann eller annen hendelig begivenhet kan Utleier 

erklære seg fri fra alle rettigheter og forpliktelser under leieavtalen. 
 
19.2 Dersom Utleier ikke benytter sin rett etter dette punkt 17 første avsnitt, skal 

Leietaker ikke ha rett til å heve leieforholdet dersom 
 

A) Leieobjektet repareres/gjenoppføres av Utleier senest 14 måneder etter at 
skaden oppsto, 

 
B) Utleier i denne gjenoppføringsperioden tilbyr Leietaker et erstatnings-

leieobjekt som har en slik beliggenhet, størrelse og utforming at Leietaker 
kan utøve tilnærmet normal virksomhet, og 

  
C) Utleier betaler alle kostnader forbundet med flytting til 

erstatningsleieobjektet og tilbakeflytting til Leieobjektet etter 
gjenoppføringsperioden. 

 
19.3 Leietaker skal i slike tilfeller fortsette leien av Leieobjektet (eventuelt den del av det 

som i reparasjons-/gjenoppføringsperioden ikke har vært benyttet) og gjenoppta 
full betaling av Leien i henhold til denne leieavtalen fra det tidspunkt 
reparasjon/gjenoppføring er ferdigstilt. Leietaker betaler vanlig markedsleie for 
eventuelt erstatningsleieobjekt i den perioden dette benyttes, men leien skal ikke 
overstige den til enhver tid aktuelle Leien etter denne leieavtalen. 
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20 LEIETAKERS AVTALEBRUDD/UTKASTELSE 
 
20.1 Leietaker er erstatningsansvarlig for all skade som skyldes forsett eller uaktsomhet 

fra Leietaker selv eller folk i Leietakers tjeneste samt fremleietakere, kunder, 
leverandører, oppdragstakere og/eller andre personer som Leietaker har gitt 
adgang til Eiendommen.  

 
20.2 Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves hvis Leien eller avtalte tilleggsytelser 

ikke blir betalt, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd (a). Leietaker vedtar 
at tvangsfravikelse kan kreves når Leieperioden er løpt ut, jf. 
tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd (b). 

 
20.3 Ved vesentlig mislighold av leieavtalen kan Utleier heve denne, og Leietaker skal da 

straks fraflytte Leieobjektet.  
 
20.4 Dersom Leietaker blir kastet ut eller flytter etter krav fra Utleier pga. mislighold eller 

fraviker Leieobjektet som følge av konkurs, skal Leietaker betale Leien og eventuelle 
andre forpliktelser under denne leieavtalen for den tid som måtte være igjen av 
Leieperioden. Betalingsplikten gjelder bare i den utstrekning Utleier ikke får dekket 
sitt tap gjennom annen utleie av Leieobjektet. Leietaker må også betale de 
omkostninger som utkastelse, søksmål og rydding/rengjøring av Leieobjektet fører 
med seg. Det samme gjelder eventuelle kostnader til tilbakestillelse av Leietakers 
arbeider og kostnader til ny utleie. 

 
 
21 FRAFLYTTING 
 
21.1 Ved fraflytting skal Utleier umiddelbart gis adgang til Leieobjektet. 
 
21.2 Ved fraflytting skal Leietaker tilbakelevere Leieobjektet ryddet, rengjort, med hele 

vindusruter og for øvrig i kontrakts- og håndverksmessig godt vedlikeholdt stand og 
med samtlige nøkler/adgangskort. Dersom pliktene etter punkt 14 og 15 er oppfylt 
med alminnelige intervaller i Leieperioden, aksepterer Utleier normalt slit og elde 
frem til fraflytting. For endringer foretatt av Leietaker i Leieperioden, gjelder 
reguleringen i punkt 17. 

 
21.3 Utleier kan utbedre mangler som Leietaker ikke har utbedret, for Leietakers 

regning. Dersom Utleier ikke gjennomfører slik utbedring, skal Leietaker likevel 
kompensere Utleier for de kostnader som ville medgått dersom utbedring hadde 
vært foretatt, uavhengig av Leieobjektets bruk etter fraflytting. 

 
21.4 I god tid før utløpet av Leieperioden skal det avholdes en felles befaring mellom 

Leietaker og Utleier for å avtale eventuelle nødvendige arbeider som skal utføres 
for å bringe Leieobjektet i den stand det skal være ved fraflytting. 
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21.5 Utleier har i de siste 12 måneder før fraflytting rett til å sette opp skilt på fasaden 
med informasjon om at Leieobjektet blir ledig. I samme periode skal Leietaker, etter 
forhåndsvarsel, gi leiesøkende adgang til Leieobjektet 3 dager per uke i alminnelig 
kontor-/forretningstid.  

 
21.6 Leietaker skal senest siste dag i Leieperioden på egen bekostning fjerne sine 

eiendeler.  Eiendeler som ikke fjernes skal anses etterlatt, og tilfaller Utleier. Utleier 
kan kaste eller fjerne søppel og eiendeler som Leietaker har etterlatt, for Leietakers 
regning. 

 
 
22 TINGLYSING/PANTSETTELSE 
 
22.1 Leieavtalen kan ikke tinglyses uten Utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke 

kan ikke nektes uten saklig grunn. En eventuelt tinglyst leieavtale skal ikke ha 
opptrinnsrett, og den skal vike prioritet for nye pengeheftelser som Utleier måtte la 
tinglyse på Eiendommen. Leietaker skal medvirke til at slik prioritetsvikelse 
gjennomføres. Leietaker gir Utleier ugjenkallelig fullmakt til å slette den tinglyste 
leieavtalen på det tidspunkt leieforholdet opphører. Kostnader forbundet med 
tinglysing og sletting av leieavtalen dekkes av Leietaker. 

 
22.2 Leieavtalen kan ikke pantsettes uten Utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke 

kan ikke nektes uten saklig grunn. Utleier kan stille vilkår for pantsettelsen. 
Leietaker gir Utleier ugjenkallelig fullmakt til å slette pantsettelsen på det tidspunkt 
leieforholdet opphører. 

 
 
23 FREMLEIE  
 
23.1 Fremleie av Leieobjektet, helt eller delvis, må ikke finne sted uten Utleiers skriftlige 

forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Økt avgiftsmessig 
belastning for Utleier som følge av fremleien skal alltid anses som saklig grunn, med 
mindre Leietaker forplikter seg til å holde Utleier skadesløs for Utleiers tap og 
kostnader som følge av fremleien i samsvar med punkt 10 og stiller en etter Utleiers 
oppfatning tilfredsstillende sikkerhet for sine forpliktelser. Videre skal 
opprettholdelse av Eiendommens virksomhetsprofil/virksomhetssammensetning 
anses som saklig grunn. 

 
23.2 Manglende svar på søknad om samtykke etter bestemmelsene i dette punkt 23 

anses ikke som samtykke.  
 
 
24 OVERDRAGELSE  
 
24.1 Leietaker kan ikke uten skriftlig forhåndssamtykke fra Utleier overdra hele eller 
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deler av leieavtalen. Samtykke kan nektes på fritt grunnlag.  
 
24.2 Som overdragelse regnes også i) at en person som har bestemmende innflytelse 

over Leietaker, mister denne innflytelsen (herunder ved fusjon og fisjon), eller ii) at 
en ny person får bestemmende innflytelse over Leietaker (herunder ved fusjon og 
fisjon).  Bestemmende innflytelse betyr det samme som i aksjeloven § 1-3 (2) andre 
setning. Aksjeloven § 1-3 (4) gjelder tilsvarende. Dette punkt 24.2 gjelder ikke hvis 
Leietaker er notert på et regulert marked, eller ved konserninterne 
omorganiseringer med uendret eierskap. 

 
24.3 Leietaker kan ikke uten skriftlig forhåndssamtykke fra Utleier delta i en fusjon eller 

fisjon som vesentlig forringer Leietakers evne til å oppfylle sine forpliktelser under 
leieavtalen. Samtykke kan nektes på fritt grunnlag. 

 
24.4 Manglende svar på søknad om samtykke etter bestemmelsene i dette punkt 24 

anses ikke som samtykke. 
 
24.5 Dersom Utleier overfører sine rettigheter og forpliktelser etter leieavtalen skal 

Leietaker stille ny sikkerhet overfor ny eier i samsvar med punkt 11.  
 
 
25 FORHOLDET TIL HUSLEIELOVEN 
 
25.1 Følgende bestemmelser i husleieloven gjelder ikke: §§ 2-11, 2-15, 3-5, 3-6, 3-8, 4-3, 

5-4 første ledd, 5-8 første til og med fjerde ledd, 7-5, 8-4, 8-5, 8-6 annet ledd og 10-
5. For øvrig er det denne leieavtalen som gjelder i de tilfeller der den har andre 
bestemmelser enn hva som følger av husleielovens fravikelige regler.  

 
 
26 LOVVALG OG TVISTELØSNING 
 
26.1 Denne leieavtalen reguleres av norsk rett. 
 
26.2 Eiendommens verneting vedtas i alle tvister som gjelder leieavtalen. 
 
 
27 BILAG TIL LEIEAVTALEN 
 

Bilag 1 – Skisse av fasade og plantegninger 
Bilag 2 - fellesutgifter 
 

 
28 STED/DATO 
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 Sarpsborg,  
 
 
29 SIGNATUR 
 
29.1 Denne leieavtalen er undertegnet i to eksemplarer; hvorav Utleier og Leietaker har 

fått hvert sitt. Dersom leieavtalen er formidlet via eiendomsmegler er den 
undertegnet i tre eksemplarer; hvorav Utleier, Leietaker og eiendomsmegler har 
fått hvert sitt. 

 
 
for Utleier           for Leietaker      
 
 
 
_________________________     ______________________ 
[Utleiers repr.]        [Leietakers repr.] 
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 Dato: 6.6.2019  

   
 
Til  
 
 

 

 
 
 

 

Postadresse 

Sykehuset Østfold 
 
 
 

Besøksadresse   
Telefon  
Org.nr. NO 983 971 768 MVA 

E-postadresse pesronvernombudet@so-hf.no 
www.sykehuset-ostfold.no 

 

 

Eiendomsavdeling SØ v/    
Tore Dag Olsen 
Anne Charlotte Moe 
 
 
Notat – offentlig anskaffelse av kontorbygg på Kalnes  
 
Konklusjon og anbefaling:  
Med de forbehold og forutsetninger som fremkommer nedenfor, kan SØ gå til direkte anskaffelse 
av leiekontrakt for administrasjonsbygg på Kalnes.  
 
En anskaffelse i konkurranse, vil på en god og samfunnstjenlig måte vil kunne ivareta bærekraftige 
hensyn som forutberegnelighet, gjennomsiktighet, etterprøvbarhet og konkurranse vil gi beste 
utnyttelse av samfunnsgoder og midler. Normalt antas at en anskaffelse i konkurranse, også for 
leiekontrakter, vil gi SØ det beste tilbudet og således bør være foretrukken saksbehandling for SØ.  
 

1. Innledning  
En utbygger, Kalnes Samfunnsbygg AS (KA AS), har henvendt seg til eiendomsavdelingen ved SØ 
med spørsmål om et mulig leieforhold av et kontorbygg på Kalnes. 
 
KA AS har prosjektert et kontorbygg, uteareal og parkeringsplasser til bruk av administrasjonen 
ved SØ på utbyggers tomt. Tomten er lokalisert i direkte tilknytning til sykehuskroppen på Kalnes. 
Kontorbygget er prosjektert til ca 6 250 kvm, hvorav leieobjektet utgjør ca 3 667 kvm. KA har uttalt 
i epost at deler av bygget vil bli leid ut til andre leietakere. 
 
Den aktuelle tomten er ikke fradelt og utgjør en del av et større område av gnr. 2068, bnr 1 i 
Sarpsborg kommune. Området er uregulert, men KA AS har gjennomført et oppstartsmøte med 
Sarpsborg kommune for regulering av aktuelle område.  
 
 Det er anslått en årlig leiepris til 9 167 500,- NOK. Det er fremlagt forslag til leiekontrakt på 7 år 
uten oppsigelse. Det foreligger ingen opsjoner på utvidelse av leietid, og heller ikke hva gjelder 
fremtidig overtakelse av bygget.  
 
Juridisk avdeling er gitt i oppdrag å gi et kort notat om SØ kan gjennomføre en direkte anskaffelse 
av den aktuelle leiekontrakten eller om det må lyses ut et offentlig anbud.  Vurderingen i notatet 
er basert på de tilgjengelige opplysninger og dokumenter som har vært fremlagt for juridisk 
avdeling. 
 

2. Aktuelle rettsregler 
Det avgjørende for den rettslige vurderingen vil være hvorvidt det er tale om en kontrakt om leie 
av fast eiendom, eller en bygge- og anleggskontrakt. Klassifiseringen beror på en konkret vurdering 
av den aktuelle avtalen. 
 

http://www.sykehuset-ostfold.no/
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Det rettslige grunnlaget er anskaffelsesloven («LOA») og anskaffelsesforskriften («FOA»), herunder 
særlig FOA § 2-4 bokstav a). Etter denne bestemmelsen kommer ikke anskaffelsesregelverket til 
anvendelse for tjenestekontrakter om «erverv eller leie av jord, eksisterende bygninger eller annen 
fast eiendom, eller om rettigheter til slik eiendom».  
 
Hensynet bak det aktuelle unntaket i FOA § 2-4 bokstav a) er at tjenestekontrakter om erverv eller 
leie av fast eiendom i stor grad er avhengig av geografisk plassering, og dermed i hovedsak er 
knyttet til et lokalt marked som i liten grad berører grenseoverskridende handel. 
 
Dersom kontrakten klassifiseres som en bygge- og anleggskontrakt. FOA § 4-1 bokstav c, og 
oppdragsgiver har avgjørende innflytelse på arbeidets art eller planlegging, kommer 
anskaffelsesregelverket til anvendelse, og det må lyses ut offentlig anbud.  
 
Det er oppdragsgiver som har bevisbyrden for at vilkårene for å unnta fra offentlig anbud er 
tilstede, og EU-domstolen fortolker unntakene fra anskaffelsesregelverket restriktivt.  

 

3. Vurdering 

Spørsmålet i aktuelle sak er hvorvidt inngåelse av kontrakt med utbygger på tomten på Kalnes er å 
anse som en leiekontrakt eller en bygge- og anleggskontrakt. Klassifikasjonen av type kontrakt må 
avgjøres ut fra kontraktens hovedformål.  
 
For at en leiekontrakt skal utgjøre en bygge- og anleggskontrakt er det to vilkår som må være 
oppfylt:  
 
 • Leiekontrakten må være resultat av et sett av bygge- og anleggsaktiviteter som i sin helhet er 
tilstrekkelig til å oppfylle en økonomisk eller teknisk funksjon  
• Bygge- og anleggsarbeidene må oppfylle krav som er satt av en oppdragsgiver som har 
avgjørende innflytelse på arbeidets art eller planlegging  
 
Begge vilkår må være oppfylt. Dersom bare ett av vilkårene er oppfylt, er kontrakten en 
tjenestekontrakt og unntaket for leie av bygg får anvendelse.  
 

3.1 Det første vilkåret – bygge og anleggsaktivitet – hva som i seg selv oppfyller en økonomisk 
og teknisk funksjon. 
 

Et nybygg vil alltid som sådan oppfylle en teknisk funksjon alene. Ved leie av nybygg vil dermed 
vilkår nr. 1 alltid være oppfylt. I aktuelle sak skal det bygges helt nytt på et foreløpig uregulert 
område, og anskaffelsen/leiekontrakten er som utgangspunkt å anse som en bygge- og 
anleggskontrakt.  
 
Det kan gjøres unntak i tilfeller der kan man leier en begrenset del av bygget, og eksempelvis at 
alle fellesfunksjoner skal deles med andre leietakere. Det er opplyst at deler av bygget vil blir leid 
ut til andre leietakere, men det foreligger for få opplysninger til å kunne ta stilling til om unntaket 
kommer til anvendelse på dette grunnlag.  
 
Det må derfor legges til grunn at det første vilkåret er oppfylt, og det foreligger en bygge- og 
anleggskontrakt.  
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3.2 Det andre vilkåret – oppdragsgiver har en avgjørende innflytelse på arbeidets art eller 
planlegging 

 
Selv om det første vilkåret er oppfylt, kan anskaffelsen fortsatt unntas fra anskaffelsesregelverket 
dersom oppdragsgiver ikke har hatt eller vil ha avgjørende innflytelse på arbeidets art eller 
planlegging.  
 
Det er opplyst fra eiendomsavdelingen at KA AS uansett skal gjennomføre en regulering av 
aktuelle område til kontorformål, og bygge kontorlokaler på tomten. KA gjennomførte 
oppstartsmøte med Sarpsborg kommune den 26.4.2019, og reguleringen av området er satt i 
prosess. Fremdriften fra KA AS sin side skjer helt uten samhandling fra SØ sin side, og SØ ble 
oversendt referat fra oppstartsmøte til orientering etter at møtet var gjennomført. Det må derfor 
legges til grunn at KA AS uansett leiekontrakt med SØ eller ikke, vil oppføre et kontorbygg på 
tomten.  
 
Bakgrunnen for saken er at KA AS har tatt kontakt med SØ for å tilby et kontorbygg tilpasset SØ 
sine behov. Det er uvisst på hvilken måte KA AS har fått kunnskap om SØ sine konkrete behov, på 
hvilket detaljnivå informasjonen foreligger og hvordan bygget vil utformes, men denne 
informasjonen kan kun være hentet fra offentlige tilgjengelige dokumenter og informasjon.  
 
Eiendomsavdelingen var i kontakt med KA AS første gang i november 2018, og mottok samtidig 
skisser av det prosjektet. Planleggingen fra KA AS må derfor ha skjedd på et mye tidligere 
tidspunkt, men dette har SØ ingen kunnskap om. Det har ikke vært forutgående kontakt med KA 
AS før november 2018, og SØ har ikke hatt mulighet til å utøve noen innflytelse på KA AS sitt 
utbyggingsprosjekt. SØ hadde på dette tidspunktet også kontakt med andre mulige utleiere.  
 
KA AS sitt byggeprosjekt skal i etterkant ha blitt nedjustert hva gjelder størrelse, og nye skisser er 
mottatt fra KA AS i mars 2019. Det må kunne legges til grunn at SØ har ikke hatt innvirkning på 
verken opprinnelig innhold, eller endringer i, skissene av prosjektert bygg. Både opprinnelige og 
endrede skisser viser en helt ordinær bygningskropp tilpasset ordinære administrasjonsbygg. 
Skissene har i informasjonsøyemed blitt sendt til SØ i etterkant av utarbeidelsen/endringer, og det 
foreligger ikke indisier på at SØ på noen måte kan ha påvirket arbeidet med prosjekteringen av 
bygget. 
 
Utkast til leiekontrakt som er mottatt fra KA AS fremstår å være en typisk leiekontrakt som 
regulerer leie av bygg etter ferdigstillelse.  Det vises her blant annet til leiekontraktens pkt. 7.1 
som regulerer oppstart og lengde på leieforholdet. Dette punktet beskriver et rent leieforhold 
mellom KA AS og SØ. Det er dog en svakhet med punktet da det ikke reguleres hvem som bærer 
ansvaret ved forskyvelse av overtakelsestidspunkt, men dette vil ikke medføre en «innflytelse på 
arbeidets art eller planlegging.  
 
Av kontraktens punkt 12.3 fremgår det at SØ skal oppfylle og bekoste alle nye offentligrettslige 
krav som måtte oppstå i leieperioden. Da leieperiodens oppstart forutsetter at bygget står ferdig, 
vil de aktuelle kostnadene ikke stamme fra oppføringen av bygget, og således ikke vil påvirke 
«arbeidets art eller planlegging».  
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 Det fremgår av leiekontraktens kapittel 14 «Vedlikehold og utskiftninger av bygningstekniske 
konstruksjoner og tekniske innretninger samt utearealet», kapittel 15 «Innvendig vedlikehold og 
utskiftninger» samt kapittel 18 om forsikringer at SØ må bære en rekke kostnader i tillegg til 
leiekostnader og driftskostnader (jf. leiekontraktens bilag 2). Dette overfører en økonomisk risiko 
for vedlikehold av bygget til SØ, men disse forhold gjelder det ferdige bygget, og vil ikke ha en 
innflytelse på oppføringen.  
 
Avslutningsvis må det tillegges vekt i vurderingen at SØ har planer om oppføring av eget 
administrasjonsbygg på egen tomt på Kalnes. Det fremgår av SØ sin økonomiske langtidsplan at et 
administrasjonsbygg vil bli oppført når sykehuset har økonomisk bærekraft til dette, og dette er 
estimert til å skje i 2028.  
 
Basert på det ovenstående må det legges til grunn at det ikke foreligger en risiko for at SØ vil ha 
eller har hatt en avgjørende innflytelse på arbeidets art eller planlegging. Av den grunn er vår 
oppfatning at vilkår nr. 2 ikke oppfylt. , og inngåelsen av leiekontrakten vil falle innenfor 
leieunntaket.   
 

4. Oppsummering 
Juridisk avdeling legger til grunn av oppføring av nybygg av KA AS på Kalnes i seg selv er en bygge- 
og anleggsaktivitet som oppfyller en økonomisk og teknisk funksjon, og det første kumulative 
vilkåret er oppfylt. Men da det må legges til grunn at SØ ikke har hatt en avgjørende innflytelse på 
arbeidets art eller planlegging, er kumulativt vilkår nr. 2 ikke oppfylt. Dette medfører at inngåelse 
av leiekontrakt med KA AS defineres som en tjenestekontrakt og unntaket for leie av bygg kommer 
til anvendelse.  
 
 
 
Anne Cathrine Strekerud Gjøs 
Foretaksadvokat 
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Styrets møteplan 2020 

  
• Møteplanen er lagt opp med 8 ordinære styremøter i 2020.  
• Møtene avholdes primært på mandager med start kl. 09. 
• Møtested alternerer mellom Kalnes og sykehusets øvrige lokasjoner.  

 

 

Forslag til vedtak:  
 
Styret godkjenner følgende møteplan for 2020: 
 

Mandag 24. februar 
Mandag 30. mars (inkl. styreseminar) 
Mandag 25. mai 
Mandag 22. juni 
Tirsdag 22. september (inkl. styreseminar fra mandag 21. september kl. 13) 
Mandag 26. oktober 
Mandag 16. november  
Mandag 14. desember 
 
 
Sarpsborg, den 07.06.2019 
 

 
 
Hege Gjessing 
administrerende direktør 
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IKT-utfordringer i Sykehuset Østfold og konsekvenser for klinisk arbeid og 
økonomi  
 
Saken gir en orientering om aktuelle utfordringer med treghet i MetaVision og DIPS og 
utfordringer med hensyn til interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) for å belyse konsekvenser 
dette får/kan føre til for klinisk arbeid og økonomi. 
  

 
 

Forslag til vedtak:  
 
Styret tar redegjørelsen til orientering. 
 
 
 
Sarpsborg, den 07.06.2019 
 
 
 
Hege Gjessing 
administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 
Det er per i dag forsinkelser i arbeidsflyt grunnet treghet i flere av Sykehuset Østfolds (SØ) IKT-
systemer og usikkerhet knyttet til system for interaktiv henvisning og rekvirering (IHR). 
 

Administrerende direktør følger opp aktuelle problemstillinger fortløpende og vil holde styret 
orientert om utviklingen. 

 

2. Faktabeskrivelse 
Saken omhandler aktuelle utfordringer med treghet i MetaVision og DIPS og utfordringer mht. 
interaktiv henvisning og rekvirering (IHR). 
 

Treghet i elektronisk kurve 
SØ var det første helseforetaket som implementerte elektronisk kurve (MetaVision) i 2015, som 
ledd i en av flere regionale kliniske løsninger. Løsningen benyttes nå ved alle avdelinger i 
forbindelse med forordning og administrasjon av legemidler, til registering av en rekke fysiologiske 
parametere som puls, temperatur og blodtrykk, samt væskebalanse og en rekke scoringer (triage, 
NEWS score mv.).  
 

Løsningen gir støtte til kliniske beslutninger, f.eks. i forbindelse med forordning av legemidler. SØ 
har også innført elektronisk verifikasjon i forbindelse med administrasjon av legemidler (lukket 
legemiddelsløyfe). Hensikten er økt pasientsikkerhet ved at man ved hjelp av skanning av 
pasientarmbånd og legemiddel sikrer at rett pasient får rett legemiddel i rett dose. 
 

Den største utfordringen med elektronisk kurve har lenge vært systemtreghet. Det tar opptil ett 
minutt å logge seg på, i tillegg tar det (for) lang tid å skifte mellom pasienter og de ulike 
visningene/registreringene i løsningen. Dette problemet har blitt drøftet gjentatte ganger med 
Sykehuspartner (SP) og med leverandør (Evry/iMDsoft) de siste årene. Tregheten skyldes både 
utfordringer i nettverket (på samme måte som for DIPS), og utfordringer i selve kurveløsningen. SP 
og leverandøren har arbeidet med utfordringene uten at man så langt har oppnådd 
tilfredsstillende resultat. 
 

Leverandør har utviklet en ny underversjon der noe av tregheten er utbedret. Denne versjonen var 
(etter ønske fra SØ) planlagt produksjonssatt i august 2019, men øvrige helseforetak ønsket å 
vente på en ny hovedversjon medio oktober 2019. Bedret hastighet for brukerne er hovedfokus i 
den nye versjonen. Testing har nylig startet og resultatene så langt er lovende med vesentlig 
forbedret ytelse. Versjonen skal derfor nå etter planen tas i bruk i SØ i oktober 2019. 
 
Treghet i DIPS og digital diktering 
DIPS er det elektroniske journalsystemet som brukes i SØ. Det er gjennom 2018 og 2019 meldt om 
tregheter i DIPS, samt problemer med digital diktering, til SP. Ut fra innmeldte saker har SØ Moss 
og Dokumentasjonssenteret vært mest berørt, men i 2019 har det også bitt meldt om større 
problemer i SØ Kalnes. 
 

SP har kartlagt problemene i sykehuset/driftsmiljøet, dette har resultert i at det er blitt installert 
nye drivere til digital diktering. I tillegg er det foretatt endringer på spesifikke klienter, uten at 
dette har løst problematikken. 
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I starten av uke 22 ble det meldt at problemene med digital diktering var så store at flere leger 
ønsket å gå tilbake til løsningen med diktering på bånd. Dette ville medført store logistikk-
problemer, og det ville potensielt gå utover pasientsikkerheten. SP ble kontaktet både muntlig og 
skriftlig og pga. problemenes alvorlighetsgrad ba SØ om at det skulle opprettes en task force 
(innsatsgruppe) i SP for om mulig å løse problemene så raskt som mulig. Saken ble løftet til 
direktørnivå i SP 28. mai 2019. 
 

SP har nå opprettet et tverrfaglig team som startet sitt arbeid 3. juni 2019. Teamet fokuserer på 
arbeidsflaten og infrastrukturen. Et av de første tiltakene er å utvide citrix-serverparken for å løse 
problemene med treghet. Samtidig arbeides det med langsiktige løsninger. Teamet vil også være 
til stede i SØ i uke 23 for å observere med fokus på arbeidsflaten. 
 
Usikkerhet knyttet til interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) i senter for laboratoriemedisin og 
avdeling for bildediagnostikk.  
 

I dag kan fastleger sende elektronisk henvisning til SØ. Dette er en interaktiv løsning, levert av 
Evry. Løsningen skulle utvikles til å bli en web/sky-basert tjeneste. Tjenesten er ikke levert og det 
har derfor vært knyttet økende usikkerhet til løsningen fremover. Helse Sør-Øst (HSØ) har siden 
2016 blitt gjort oppmerksom på denne problemstillingen. 
 

Leverandører til fastlegenes pasientjournalsystemer leverer nå skybaserte løsninger som ikke er 
kompatible med IHR og stadig flere fastleger melder overgang til slike løsninger. Det er stor risiko 
for at fastleger slutter å benytte SØs laboratorie- og billeddiagnostiske tjenester pga. dette. Hvis 
SØ skal bevare fastlegene som kunder, må det tilbys et system som er web-basert/klarer å 
håndtere skybaserte journalsystemer. IHR, slik det er i dag, håndterer ikke dette. SØ risikerer 
potensielt å tape ca. 100 millioner kroner årlig i inntekter fra Helfo i senter for laboratoriemedisin 
alene. I tillegg til økonomiske tap vil dette også føre til at SØ i økende grad må gå tilbake til 
papirbaserte henvisninger. Dette vil igjen føre til ytterligere forsinkelser, mer bruk av manuelle 
rutiner og dårligere informasjons-sikkerhet. 
 

HSØ er i dialog/ forhandler med DIPS som har utviklet en sky-basert løsning (DIPS interactor). 
Dersom anskaffelsen lar seg gjennomføre er antydet oppstart for en slik løsning primo 2020. 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
Administrerende direktør anser at det er risiko for forsinkelser i arbeidsflyt grunnet treghet i flere 
av Sykehuset Østfolds (SØ) IKT-systemer. Dette vil kunne få konsekvenser for en effektiv 
pasientbehandling, noe sykehuset er avhengig av, særlig på grunn av kapasitetsutfordringene. SØ 
arbeider kontinuerlig med å begrense konsekvensene av systemutfordringene sykehuset opplever 
når det gjelder elektronisk kurve og det elektroniske pasientjournalsystemet.  
 

Usikkerhet knyttet til tidspunkt for oppgradering til sky-basert system for interaktiv henvisning og 
rekvirering (IHR) kan gi stort økonomisk tap for SØ. 
 

Administrerende direktør følger opp de aktuelle problemstillingene fortløpende og vil holde styret 
orientert om utviklingen. 
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Referater og protokoller til orientering 
 
 

1. Møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 12. juni 2019 
2. Møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i Sykehuset Østfold 16. mai 2019 
3. Møte i Samhandlingsutvalget 16. mai 2019 
4. Ekstraordinært møte i styret i Helse Sør-Øst 6. juni 2019 

 

 

Forslag til vedtak:  
 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 
Sarpsborg, den 07.06.19 
 
 
 
Hege Gjessing 
administrerende direktør 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 1. Referat fra møte i brukerutvalget i SØ 15.05.19 (saksnr. 19/00629) (ettersendes) 

2. Referat fra møte i AMU 16.05.19 (saksnr. 19/00002) 
3. Notat fra møte i Samhandlingsutvalget 16.05.19 (saksnr. 19/00046) 
4. Styreprotokoll (foreløpig) fra Helse Sør-Øst 06.06.19 (saksnr. 19/00699) 
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 Vår dato 
04.06.2019 

Vår referanse 
19/00002 

Referent 
Steinar Arnesen 

Møtedato 
16.05.2019 

 
 

 
Tilstede 

Filnavn (Intern sone):  

 
 

 

Arbeidsgivers representanter: 
Hege Gjessing, adm. direktør  
Trond Smogeli, direktør FM 
Nina Bøhn Kristiansen, HR-sjef 
 
Arbeidstakers representanter: 
Anette Louise Børresen, hovedverneombud 
Marius Bjørndalen, FTV Fagforbundet 
Anita Talåsen Granli, FTV NSF 
Tone Lie Nilsen, FTV Delta 
 
Møterett: 
Terje Engvik, HMS-sjef  
Steinar Arnesen, sekretær AMU 
Kristel Gilberg, bedriftslege/ BHT Stamina 
 

Kopi til (forfall merket med *) 
* Liv Marit Sundstøl, klinikksjef  
* Thor Øivind Olsen, HR-direktør 
Saksarkiv og intranett 
Stedfortredere for faste medlemmer 
Saksbehandlere/personer på sak 
 
 
 

Referat fra møte i AMU 16.05.2019 
 
Sak nr. Beskrivelse/vedtak Ansvarlig/ 

tidsfrist 

30-19 Godkjenning referat AMU 19.03.2019 
 

Vedtak: 
Referat fra møte i AMU 19.03.2019 godkjennes. 
 

 
 
 
Steinar 
Arnesen 

31-19 
 
 

Sluttrapport - kontorarbeidsplasser for administrasjonen 
 
I tillegg til sluttrapport med 4 vedlegg vedlagt innkalling utsendt til 
AMUS medlemmer 08.05.2019, ble ytterligere 4 vedlegg ettersendt til 
den 15.05.2019: referat fra styringsgruppe 30.04.2019, risikovurdering 
av utvidet mandat, referat fra ekstraordinært møte i styringsgruppen 
4.05.2019 og protokoll fra drøftingsmøte 14.05.2019.  

Vedtak: 
1. AMU tar «Sluttrapport - kontorarbeidsplasser» av 30.40.2019 

med 8 vedlegg til orientering. 
2. AMU bifaller de anbefalinger som fremgår av sakens 

dokumenter. 

 

 

Postadresse  
Sykehuset Østfold 
Facility Management  - HMS-avdelingen 
Postboks 300, 1714 Grålum 

Besøksadresse  
Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg  
  
Org.nr.  NO 983 971 768 MVA 

Telefon 69860000 
 

E-postadresse 
post@sykehusledelsen 
www.sykehuset-ostfold.no 

 

http://www.sykehuset-ostfold.no/
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19/00002 

 
Sak nr. Beskrivelse/vedtak Ansvarlig/ 

tidsfrist 

32-19 
 
 
 

Prosedyre: medarbeidere med behov for omplassering til 
annet passende arbeid, utenfor egen avdeling, på grunn av 
helsemessige årsaker 
 
Vedtak: 
AMU tar saken til orientering. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

33-19 
 
 
 
 
  

Status for oppfølging av ForBedring 2019  
 
Seksjonslederne Ole Jørgen Petterøe/seksjon ambulanse Sarpsborg, 
Marianne Holme/seksjon renhold Kalnes og Kari Anne Paulsen/seksjon 
døgnområde 3 lunge presenterte oppfølging av ForBedring mht. 
utfordringer, prosess og tiltak. Se presentasjon vedlagt referat. 
 

Vedtak: 
1. AMU tar saken til orientering og gir honnør for det gode HMS-

arbeid ved oppfølging av ForBedring i de aktuelle enhetene. 
2. Leder og verneombud fra 3 enheter både med gode resultater, 

og med stort forbedringspotensiale etter ForBedring, bes i AMUs 
møte 17.09.2019 presentere hvordan undersøkelsen er fulgt 
opp, samt bevarings- og forbedringsområder med tiltak. 

3. AMU ber interne HMS-staber prioritere bistand og rådgivning 
overfor enheter med størst forbedringspotensialer og 
utfordringer. 

4. AMUs medlemmer bes gi innspill til forbedring av spørsmål i 
undersøkelsen direkte til HR stab som videreformidler innspill til 
Helse Sør-Øst RHF. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HR-direktør 
Thor Ø. Olsen 
 
 
 
Stabsledere 
Mottar kopi  
av referat 
 
 
AMU-medl. 
HR-direktør 
Thor Ø. Olsen 

34-19 
 
 
 

HMS tertialrapport pr. 30.04.2019 for Sykehuset Østfold 
 
Nina Bøhn Kristiansen (sykefravær), Fiona Skjennem (aml-brudd) og 
Terje Engvik orienterte (vold og trusler). AMU ble invitert til å vurdere 
om arbeidsgiver på foretaksnivå gjør det som er mulig mht. forebygging 
og oppfølging ved hendelser  ihht. arbeidsmiljølovens § og 4-3(4). 

Vedtak: 
1. AMU tar HMS tertialrapport pr. 30.04.2019 for Sykehuset Østfold 

til orientering og bifaller prioriteringer og tiltak.  
2. AMU ber om at tiltak for å forebygge og håndtere vold og trusler 

mot medarbeidere fortsatt gis prioritet. 
3. Jf. punkt 2 bifaller AMU den planlagte oppfølging i ledergrupper 

på klinikk- og avdelingsnivå med vekt på: 
- Økt kunnskap om krav til kartlegging og risikovurdering. 
- Utvikling av god meldekultur og oppfølging og ivaretakelse av 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
HMS-sjef 
Terje Engvik 
 
 
 
HMS-sjef 
Terje Engvik 
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Sak nr. Beskrivelse/vedtak Ansvarlig/ 

tidsfrist 

medarbeider ved uønskede hendelser.  
- Medvirkning fra verneombud og tillitsvalgte med jevnlig 

gjennomgang av utvikling i registrerte uønskede hendelser i 
samarbeidsmøter.  

4. AMU anmoder om at HMS-sjef i samarbeid med 
hovedverneombud og foretakstillitsvalgte sikrer at lokale 
verneombud og lokale tillitsvalgte gis samme informasjon jf. 
punkt 3.  

5. AMU ber om at tema «status AML-brudd» gjeninnføres i 
Statusrapport for prioriterte HMS-indikatorer i hvert AMU. 

 

 
 
 
 
 
 
HMS-sjef 
Terje Engvik 
 
 
 
HMS-sjef 
Terje Engvik 
 

35-19 Orientering ved bedriftshelsetjenesten 
 
Se vedlegg. 
 

 

36-19 Orientering ved HMS-sjef 
Ingen orienteringer ble gitt. 

  
 
 

37-19 Orientering ved hovedverneombud 
 
Se vedlegg. 
 

 

38-19 Orientering ved administrerende direktør 
 
Det er viktig å sikre en god prosess for samlokalisering i Askim for 
enheter innen psykisk helsevern i Indre Østfold. Saken fremmes i 
sykehusets styre før den oversendes til behandling i Helse Sør-Øst. 
 

 
 
 
Direktør FM 
Trond Smogeli 

 Frister til neste AMU-møte 18.06.2019 
• 24.05.2019: Melde sak med tittel og ansvarlig til AMUs sekretær. 
• 27.05.2019: Formøte AMUs arbeidsutvalg – oppsett av saksliste. 
• 07.06.2019: Oversendelse av saksfremlegg til AMUs sekretær.  

  
Malen for saksfremlegg ligger i Word: 
Åpne Word – Fil – Ny – Mine maler – Intern sone – Sak_v2.0 

 

 
 



Egen 
enhet/avd Avklaring Omplassering 

• Utfyllende IOP/referater fra 
lovpålagte samtaler 

• Dokumentasjon av 
tilrettelegginger og arbeids- 
utprøving 

• Rapport fra arbeidsevne- 
vurdering med konklusjon 

• Annet passende arbeid i 
egen enhet/avdeling er 
vurdert  
 

• Avdelingssjef vurderer 
og sender melding om 
behov sammen med 
dokumentasjon 

• HR gjennomgår og 
vurderer 
dokumentasjon 

• HR tar kontakt for 
videre fremdrift 

 
 

• Dersom grunnleggende 
kvalifisert, vurdering av 
arbeidsutprøving i 
stilling før utlysning/  
ev. stanse prosess 

• Tilbud om utprøving i 
inntil 6 mnd 

• Kostnad tas av 
opprinnelig enhet 

• Evaluering av utprøving 
• Tilbakeføring eller fast 

ansettelse 
 
 

SMS vedtak:  
Må også 

vurdere i klinikk 

SLM vedtak: 
Kostnads-

fordeling må 
vurderes ved 
lønnstilskudd 



ForBedring 2019 
AMU møte 16.5.2019 



Sak 33-19 

• Status for oppfølging av ForBedring 2019 i 
egen enhet. 

– Hvordan har arbeidet med 
tilbakemeldingsmøte gått inkl valg av 
forbedrings- og bevaringsområde? 
– Hvordan har leder ivaretatt medvirkning fra 
tillitsvalgte og verneombud lokalt? 
– Hvordan har leder tilgjengeliggjort rapport 
for enheten? 

 



Deltakere 
• Seksjonsleder Ole Jørgen Petterøe, 
ambulanse seksjon Sarpsborg 

 
• Seksjonsleder Marianne Holme 
seksjon renhold Kalnes 

 
• Seksjonsleder Kari Anne Paulsen, 
seksjon døgnområde 3 lunge 

 
• HR-sjef Nina Bøhn Kristiansen 



Seksjon ambulanse 
Sarpsborg  

Seksjonsleder Ole Jørgen Petterøe 



Forberedelse av 
tilbakemeldingsmøtet 

• Gjennomgang av resultat med VO og TV i 
kvalitetsråd. 
• Forberedende møte med avdelingssjef og 
HR. 

 



Tilbakemeldingsmøte 

• Avholdt to møter med medarbeiderne. 
• Oppgave til medarbeiderne var, definere en 
ting som er best med å jobbe her. 
• Komme frem til ett resultat de ønsker og ha 
gjennomført innen neste år. 
• Hvordan komme frem til resultatet, arenaer 
for og jobbe med tiltak for å oppnå ønsket 
resultat. 



Hvor finner man 
undersøkelsen i ettertid 

• Legges ut på seksjonens felles område. 
• Sendt ut til øvrige TV i avdelingen. 



seksjon renhold Kalnes 

Seksjonsleder Marianne Holme 



Gjennomgang 

1. Vi kalte inn verneombud og tillitsvalgt til 
gjennomgang av undersøkelsen. 

2. Kalte inn til felles gjennomgang for alle 
renholderne.  

 



Oppfølging 

1. Vi har hatt tre oppfølgingsmøter fordelt 
på to dager.  

2. I møtene kom renholderne med 
forbedringsforslag, bevaringsforslag og 
tiltak til forslagene.  

3. Det var stor enighet uavhengig av 
gruppene hva som burde forbedres og 
bevares.   

 



HMS handlingsplan 

1. Forbedringsforslag med tiltak er lagt inn i 
HMS handlingsplan.  

2. VO ble kalt inn til gjennomgang og 
mulighet til å komme med innspill til 
handlingsplanen.  

3. Vi har gått gjennom handlingsplanen på 
allmøte med renholderne.   

 





seksjon døgnområde 3 

Seksjonsleder Kari Anne Paulsen 



Hovedresultat pr. tema 
Svarprosent: 83% (43/52)  



• Tilbakemeldingsmøte 
• Gjennom fagdager 17. og 24. april 
• Satt av 2 timer 

• Medvirkning og samarbeid 
• Lokalt verneombud og vara ble involvert tidlig 

• Valg av forbedrings- og bevaringsområde  
• Veien videre 

 

Hvordan jobber vi? 



• Kartlegginga av arbeidsmiljø i samarbeid med 
ledergruppa, VO og HR/IA - > handlingsplan 

• HMS-plan - involvering 
• Samarbeidsmøter PTV og VO - igangsettes 
• Fagdager 
• Informasjonsflyt 
• IA-arbeid, fraværsoppfølging og 

nærværsarbeid 
• Kompetanseheving 

 

Tiltak 



AMU 16.05.2019 
 

Sak 34-19: 
HMS tertialrapport pr. 30.04.2019 for Sykehuset Østfold 



Formål og prioriterte tema 

Prioriterte tema i denne presentasjonen 
1. Sykefravær 
2. AML-brudd 
3. Vold og trusler 

Formål 
• Gi en oversikt på måloppnåelse og gjennomføring av tiltak for HMS-arbeidet på 

foretaksnivå, som en del av mål- og resultatoppfølgingen i sykehuset og som et 
informasjonsverktøy. 

• Være et bidrag til å overvåke og vurdere om det systematiske HMS-arbeidet ved 
Sykehuset Østfold (SØ) er i tråd med lovkrav og interne prosedyrekrav. 

• Målgruppen for rapporten er administrerende direktør, sykehusledermøte, 
ledere, arbeidsmiljøutvalget (AMU), foretakstillitsvalgt-møte, kolleger som 
jobber med HMS, verneombud, tillitsvalgte og tilsynsmyndigheter.  

 



Sykefraværsutvikling 
AMU 
16. mai 2019 
 
 
Nina Bøhn Kristiansen 
HR-sjef 
 
 



Utviklingen i sykefravær pr mnd 2014-2019 

Mål: 7,0 % 

Antall sykefraværsdagsverk er mye lavere i juli, men pga ferie som tas ut reduseres 
antall mulige dagsverk, og derved stiger brøken sykefraværsprosent  



Utviklingen i korttidsfravær pr mnd 2014-2019 

SØ mål: 1,74 % 



Sykefravær fordelt på varighet 2017-19 

SØ mål: 7,0 % 



Akkumulert sykefravær pr klinikk i 2019 

31 divisjon FM
(Facility

Management)

40 klinikk for
kirurgi

41 klinikk for
medisin

42 klinikk for
kvinne-barn

445
kreftavdelingen

461 avdeling for
bildediagnostikk

462 Senter for
laboratoriemedi

sin

47 klinikk for
akuttmedisin

51 klinikk for
psykisk

helsevern og
rusbehandling

Korttid sykefravær % 2,6 2,8 3,0 3,8 3,6 3,5 3,2 4,3 3,6
Langtids sykefravær % 4,8 4,4 5,5 5,7 5,9 4,2 2,6 5,7 5,4
Total Sykefravær % 7,4 7,2 8,5 9,5 9,5 7,7 5,7 10,0 8,9
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Sykefravær for avdelinger i 
2019 – rangert fra lavest til 
høyest - akkumulert 

- 1,0  1,0  3,0  5,0  7,0  9,0  11,0  13,0  15,0

503 psykisk helsevern og rusbehandling,…
447 revmatologisk avdeling

442 akuttmedisinsk avdeling
451 øre-nese-halsavdelingen

457 avdeling for anestesileger
450 ortopedisk avdeling

293 teknisk avdeling
462 Senter for laboratoriemedisin

464 gastromedisinsk avdeling
454 operasjonsavdelingen Kalnes

446 nevrologisk avdeling
449 kirurgisk avdeling

294 avdeling for innkjøp og logistikk
461 avdeling for bildediagnostikk

469 geriatrisk og endokrinologisk avdeling
311 sykehusservice

505 DPS nordre Østfold
463 fysioterapiavdelingen

466 infeksjonsmedisinsk avdeling
468 hjertemedisinsk avdeling

453 kvinneklinikken
509 avdeling for rusbehandling

504 psykiatrisk avdeling og…
506 DPS Halden - Sarpsborg

456 intensivavdelingen
315 eiendomsavdelingen

465 nyremedisinsk avdeling
452 øyeavdelingen

445 kreftavdelingen
508 avdeling for barne- og…

455 operasjonsavdelingen Moss
459 prehospital avdeling

458 avdeling akuttmottak
467 lungemedisinsk avdeling

507 DPS Fredrikstad
295 sterilsentralen

448 barne- og ungdomsklinikken
271 avdeling for pasienservice og booking

441 dokumentasjonssenteret

2019 -  Korttid sykefravær %

2019 -  Langtids sykefravær %

2019 - Total Sykefravær %
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Status AML-brudd 
AMU 
16. mai 2019 
 
 
Fiona Skjennem 
Avdelingssjef bemanningsavdelingen 
 
 



AML status 1. tertial 2019 HSØ 



AML status 1. tertial 2019 HSØ 



AML-brudd seksjonsvis SØ (alle brudd) 7363 



AML-brudd seksjonsvis SØ (alle brudd) 7363 



AML-brudd seksjonsvis SØ (alle brudd) 7363 



AML-brudd type SØ (7363)  



AML-brudd stillings.kat SØ 



AML-brudd spl/spes.spl SØ (2460) 



AML-brudd prehospital SØ (1213) 



AML-brudd leger SØ (944) 



Vold og trusler fra pasienter, 
pårørende og andre mot 
medarbeidere 
AMU 
16. mai 2019 
 
 
Terje Engvik 
HMS-sjef 
 
 



Fra saksdokumentet 
«Arbeidsgiver skal jf. arbeidsmiljølovens § 4-3 (4) så langt det er mulig, beskytte 
medarbeider mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med 
andre.  
 
AMU inviteres til å vurdere om arbeidsgiver på foretaksnivå gjør det som er mulig 
mht. forebygging og oppfølging ved hendelser.» 
 

Fra saksdokumentet 
«I styrets behandling av sak 09-19 HMS årsrapport 2018 og HMS handlingsplan 2019 
fremgår følgende:  
 
«….men ser med bekymring på økningen i hendelser knyttet til trusler og vold mot 
medarbeidere i sykehuset. Tiltak for å begrense slike hendelser må fortsatt ha stor 
oppmerksomhet i 2019.» 



Økt trivsel  
Bedre samarbeid 
Lavere sykefravær 

Stabil drift og god økonomi 
Totalt sett bedre resultater 

Trygg og effektiv 
pasientbehandling  
og tjenesteutøvelse 

Aml § 1-1 
Et forsvarlig, trygt og  

helsefremmende  
arbeidsmiljø og ytre miljø 

Hvorfor HMS på jobben? 
Lovkrav  - etisk ansvar - attraktiv arbeidsplass - bedre resultater 

*Kilde: AFI-rapport 6-2013 

* 

Foto: kommunikasjonsavdelingen 







• I 1. tertial 2019 er det totalt registrert 602 hendelser mot 323 i 1. tertial 2018, en økning på 86 % 
• 518 (86 %)  hendelser er registrert innen klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, hvorav 480 

(80 %) i psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering 
• 71 (12 %) hendelser er registrert innen somatikk hvorav 10 (2 %) i prehospital avdeling 
• 13 (2,2 %) hendelser er registrert i ikke-medisinske tjenester inkludert vektertjenesten 
 



Jf. vedtak i AMU 05.02.2019: 
 
AMU ber om at det fremmes temasak knyttet til forebygging og håndtering 
av vold og trusler mot medarbeidere i psykiatrisk avdeling og 
voksenhabilitering i løpet av første halvår 2019. 
 
Sak fremmes i AMU 18.06.2019 



Utvikling, tiltak og eventuelt nye tiltak blir tema i avdelingens seksjonsledermøte 03.06.2019 





Saksdokumentet side 15 – orientering til AMU 
 
Alvorlig personskade som meldes Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet 
HMS-sjef ble i 1. tertial gjort kjent med en alvorlig personskade på medarbeider som 
følge av voldshendelse på en enhet innen psykisk helsevern.  
 
Saken blir meldt til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet i tråd med 
arbeidsgivers meldeplikt ved alvorlig personskade eller dødsfall som skjer i forbindelse 
med arbeid. Verneombud er involvert og medarbeider har fått tett oppfølging. Enheten 
gjennomfører en risikovurdering.  
  
Det er grunn til å tro at meldeplikten ikke er kjent blant alle ledere selv om det fremgår i 
felles prosedyre fra 2017 og i HMS-portalen under nødnummer og varsling av ulykker.  
 
Som forbedringstiltak vil felles prosedyre for oppfølging av medarbeidere ved alvorlige 
hendelser bli oppdatert med veiledende flytskjema og informasjon blir gitt alle ledere og 
verneombud. 
 

https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/DOK18716.pdf
http://intranett-sohf.sykehuspartner.no/hms/nodnummer-og-varsling-av-ulykker/ede36d55-0b76-4373-baac-dc7dc898e6dc
http://intranett-sohf.sykehuspartner.no/hms/nodnummer-og-varsling-av-ulykker/ede36d55-0b76-4373-baac-dc7dc898e6dc
http://intranett-sohf.sykehuspartner.no/hms/nodnummer-og-varsling-av-ulykker/ede36d55-0b76-4373-baac-dc7dc898e6dc


Psykisk helsevern leverer opplæring Evaluering 



Adm. direktørs vedtak i sykehusledermøte 14.05.2019  
 
1. Klinikksjefer og avdelingssjefer på ledernivå 2 bes, innen 30.10.2019, å sikre at følgende er 

kjent og ivaretas i alle enheter i egen linje:  
• Krav til gjennomføring av kartlegging og risikovurdering med forebyggende tiltak.  
• Rutiner for registrering og oppfølging av uønskede hendelser i Synergi, med sikte på ivaretakelse av 

medarbeider, læring og pålitelighet i styringsinformasjonen.  
• Hvem som kan bistå fra HMS-stab og bedriftshelsetjenesten.  
• Medvirkning fra verneombud og tillitsvalgte med jevnlig gjennomgang av utvikling i registrerte 

uønskede hendelser i samarbeidsmøter.  
HMS-sjef bes utforme enkle verktøy for ledere i arbeidet.  

 
2. HMS-sjef bes, i samarbeid med klinikksjef for psykisk helsevern og rusbehandling og 

fagdirektør, å sikre videreføring av modulbasert opplæringstilbud for forebygging og 
håndtering av vold og trusler mot medarbeidere.  
 

3. Aktuelle kursmoduler betales av bestillende avdelinger. Per dags dato er kostnader stipulert til 
kr. 7.500 pr per modul. Dette gjelder modul 2 og 3. (Modul 1 belastes ikke bestillende avdeling, 
men betales av klinikk for psykisk helsevern).  
 

4. Fagdirektør bes utforme et tilbud til sykehusets enheter fra 2020 om opplæring i debrief og 
kollegaveiledning for læring, forbedring og ivaretakelse av medarbeidere ved uønskede 
hendelser.  
 

5. HMS-sjef bes sikre at status for oppfølging av tiltakene fremgår i HMS årsrapport 2019.  



Strategisk prioritet 
• Dele kunnskap 
• Inspirasjon 
• Bedre HMS-prestasjoner 
 
Formidles via 
• Intranett 
• Kurs og seminarer 
• HMS lederinfo 
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Lenke til film 



Forslag til AMUs vedtak  
(orienteringssak, og også beslutning/råd/anmodning) 
 
1. AMU tar HMS tertialrapport pr. 30.04.2019 for Sykehuset Østfold til 

orientering.  
2. AMU ber om at tiltak for å forebygge og håndtere vold og trusler mot 

medarbeidere fortsatt gis prioritet. 
3. AMU bifaller den planlagte oppfølging i ledergrupper på klinikk- og 

avdelingsnivå med vekt på økt kunnskap om krav til kartlegging og 
risikovurdering, utvikling av god meldekultur og oppfølging og ivaretakelse av 
medarbeider ved uønskede hendelser.  

4. AMU anmoder om at HMS-sjef i samarbeid med hovedverneombud sikrer at 
lokale verneombud gis samme informasjon jf. punkt 3.  
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Teknisk avdeling som 
fagansvarlig sikkerhet 

HR-avdelingen som fagansvarlig 
psykososialt arbeidsmiljø 

Sa
m

ar
be

id
 

Rådgiver, pådriver og kontroller 
på grunnlag av opplæring og en 

en enkel verktøykasse* 

230 ledere 
«Gjøre det som er mulig å gjøre i virksomheten» 

* Verktøykassen lages i forbindelse med sak i sykehusledermøte 
• Hva skal leder gjøre? 
• Hvordan kan leder gjennomføre og følge opp? 
• Hvem kan bistå leder i HMS-arbeidet? 



BISTAND FRA STAMINA 

• Startet opp med helsekontroller av ansatte, Sarpsborg ambulansestasjon. 
• Gjennomført kartlegging på BUP i Fredrikstad. Gitt tilbakemelding til leder og skal også gi 

tilbakemelding til ansatte. Her er det litt å følge opp.  
• Medarbeider registeret er ferdig og det har fått gode tilbakemeldinger. 
• Gitt informasjon om Sterkere tilbake til ledergruppen til Sykehusservice den 25.04. Har videre 

kontakt med Marianne Holme, leder renhold seksjon. 
• Det gjennomføres kjemisk risikovurdering på patologen. Skal også foreta måling av formalin i 

mai.  
• Det er gjennomført en revidering av vaksine anbefalinger da det har kommet endringer fra 

folkehelseinstituttet- revidert dokument ligger ute under vaksine knapp i hms portal. 
Kommunikasjon mellom smittevernoverlege Haug og Melkerud vedr informasjon om 
vaksineanbefalinger. 

• Det er fortsatt mange yrkesvaksiner. Stamina er så smått i gang med å planlegge 
influensavaksineringen til høsten. 

• Fått tilbakemelding på at funksjonsvurdering er ukjent for mange leder mens enkelte er flinke 
til å bruke dette i forhold til ansatte. 

• Foretatt en gjennomgang av kontorergonomi på Tuneteknikeren + enkelte arbeidsstasjoner på 
sykehuset. 

• Har fagdager med forflytning på sengepostene. 
• Oppleves stor og jevn pågang til vaksinasjonsdager i sykehuset.  50-150 ansatte innom sist. 
• Jordmortjenesten brukes godt av enkelte enheter mens mange er helt fraværende. 
• Den 13.06 skal vi delta på fagdagen til dagkirugisk avdeling, Moss. Skal ha innlegg om 

arbeidsglede og psykososialt arbeidsmiljø. Hvordan er man selv ansvarlig for å gjøre 
arbeidsdagen sin god? Hvordan skape engasjement på arbeidsplassen sin? Hvordan omgås 
hverandre på jobb, og ha det best mulig. 

 

 
 



Orientering ved hovedverneombud 
 

 Nå har vernetjenesten hatt en befaring på Tuneteknikere (06.05.19), sammen med 
Stamina Helse (BHT). Siden det har kommet mye tilbakemeldinger fra ansatte via oss 
(HVO/KVO) ang inneklimaet måtte vi ta tak i dette. Ansatte på TT er veldig bekymret 
pga økende problemer som tørre øyne, nysing og luftveisproblemer – ansatte er redd 
for at de blir syke av å gå på jobb. Gulvet på TT er så gammelt at det pudrer 
(forklaring ang det hvite støvet som ligger der), og ved sterke pudringen dannes store 
mengder støv. I rapporten til BHT står det hvordan vi videre bør gå frem ang gulvet 
og dens vedlikehold – og generelt renhold på TT som er svært dårlig. Vi har også 
startet opp med inneklimamåling på enkelte kontorer, for å måle temperatur, 
luftfuktighet og CO2. Vernetjenesten sammen med eiendom holder nå i dette.  

 Det er et prosjekt nå (Pasientvekting) som pågår i somatikken som skal utarbeide ett 
verktøy som måler arbeidsmengde for helsepersonell. Det vil måle pasientens behov 
av pleie/omsorg per vakt/døgn – da kan vi ut fra dette verktøyet se om vi har den 
tilgjengelige bemanningen som trengs. 
Vi vet at enkelte steder er arbeidsbelastningen svært høy og ansatte er slitene – 
mange ansatte klarer ikke en 2018/2019 vinter igjen. Vi må finne løsninger som kan 
lette arbeidsbelastningen. Dette er et verktøy som er tilpasset somatikken, men klart 
vi må også se på psykiatrien – der har også innstrømme av pasienter vært høy og 
arbeidsbelastningen stor på ansatte ved enkelte seksjoner. Bekymringsmeldinger er 
mottatt og det jobbes med. VO/TV følger opp og er involverte.  

 Fikk tilbakemelding på at ingen medisinske tun skal stenges i sommer, og det er 
positivt. Flere ansatte har lurt på dette. Kirurgiske har jeg ikke hørt noe om ennå.  

 Fredrikstadklinikken.  Mange av de ansatte som jobber på gamle St. Josef er 
bekymret for støy under oppussing/utbygging, de er redd for at de ikke kan drive 
pasientbehandling under slike forhold - siden de har en pasientgruppe som har sine 
utfordringer. De er også svært bekymret for at de ikke får være med i prosessen – bli 
involvert. Ut fra det vi nå i vernetjenesten har vært involvert i og fått informasjon om, 
skal de som jobber i dag på St. Joseph, BUPP og TSB få fortløpende informasjon. Det 
skal utarbeides grupper som settes opp fortløpende (har også hatt grupper til dette 
prosjektet tidligere)– det skal være god involvering fra alle sider. Vernetjenesten skal 
iallfall følge dette tett opp, for det er mange som kommer til å bli involvert i denne 
nye klinikken.  

 
Det skal også bli holdt informasjonsmøte for alle ansatte på TT 22. mai, i forhold til nytt 
administrasjonsbygg/kontorplasser før det blir lagt ut på Intranett. 



NOTAT 

Fullstendig referat fra møtet publiseres på sykehusets nettsider: 
https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling/samhandlingsutvalget-su-samhandlingssekretariatet-sekr 
 

 

Møte i Samhandlingsutvalget (SU) 16.mai 2019 

BESLUTNINGSSAKER 
 
Konstituering av Samhandlingsutvalget for ny periode 
For perioden 1.april 2019 til og med 31.mars 2020 velges Liv Marit Sundstøl til leder og Reidun Heksem til 
nestleder av Samhandlingsutvalget. 
 
Endringer i retningslinje 12 – samarbeidsformer 

 Det oppnås ikke enighet i utvalget om å gjøre endringer i retningslinje 12 vedr KS.   
KS gis derfor ikke observasjonsstatus med tale og forslagsrett i Samhandlingsutvalget  
 

 Retningslinje 12 – «Samarbeidsformer» endres slik at partnerskapsmøtet oppnevner 
leder/nestleder i Samhandlingsutvalget i forbindelse med oppnevning til ny periode. 

 
 

https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling/samhandlingsutvalget-su-samhandlingssekretariatet-sekr
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Møteprotokoll 
 
 
Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Telefonmøte 

Dato: Ekstraordinært styremøte 6. juni 2019 

Tidspunkt: Kl 17:00-17:30 
 
Følgende styremedlemmer møtte: 
    
Svein Ingvar Gjedrem Styreleder  Forfall 
Anne Cathrine Frøstrup Nestleder  Møteleder 
Kirsten Brubakk    
Christian Grimsgaard    
Bushra Ishaq    
Vibeke Limi    
Einar Lunde    
Geir Nilsen    
Lasse Bent Sølvberg  
Sigrun E. Vågeng    

 
 
Fra brukerutvalget møtte: 
    
Nina Roland    
    

 
 
Fra administrasjonen deltok: 
 
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 
Eierdirektør Tore Robertsen 
Direktør teknologi og e-helse Rune Simensen  
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Saker som ble behandlet: 
 
 

045-2019 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret godkjenner innkalling og sakliste. 
 
 
 
 

046-2019 Utredning om videreføring av Nasjonal IKT HF 

 
Protokoll datert 5. juni 2019 fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst RHF og 
konserntillitsvalgte var sendt styrets medlemmer i forkant av møtet. 
 
Oppsummering 
De regionale helseforetakene ble i felles foretaksmøte 15. januar 2019 bedt om en 
vurdering av hvordan samarbeidet mellom de regionale helseforetakene innen IKT-området 
bør organiseres, herunder å vurdere rollen til Nasjonal IKT HF. En arbeidsgruppe, 
sammensatt med representanter fra de regionale helseforetakene, tillitsvalgte og 
vernetjenesten, har på oppdrag fra de administrerende direktører i de fire regionale 
helseforetakene utredet framtiden for Nasjonal IKT HF. Arbeidsgruppens anbefaling er at 
det igangsettes en styrt avvikling av Nasjonal IKT HF. Det er som del av utredningen også 
pekt på hvordan samarbeid mellom regionene innen IKT-området kan videreføres. Det er 
behov for at disse forslagene i tiden fremover bearbeides og konkretiseres ytterligere.  
 
De administrerende direktørene i de regionale helseforetakene har sluttet seg til anbefalingene 
fra arbeidsgruppen, og det blir fremmet likelydende styresak for styrene i de fire regionale 
helseforetakene for å behandle en eventuell styrt avvikling av Nasjonal IKT HF. 
 
Kommentarer i møtet: 
Det ble reist noen spørsmål om det videre arbeidet og tempo i gjennomføringen. Saken er 
høyt prioritert og tempo vil bli avstemt mot en god prosess for de ansatte. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret gir sin tilslutning til anbefalingen om å igangsette en styrt avvikling av Nasjonal 
IKT HF og ber om at saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 
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Protokolltilførsel fra styremedlem Sølvberg: 

Ivaretagelse av medarbeiderne i Nasjonal IKT HF er beskrevet i rapporten. Kompetansen som er 
opparbeidet og utviklet i Nasjonal IKT sees på som vesentlig for videreføring av de oppgaver og 
aktiviteter som pågår og som vil bli videreført i ny struktur. Det bør legges til rette for at 
opparbeidet kompetanse bevares i spesialisthelsetjenesten i størst mulig grad. Det oppfordres 
til transparente og gode prosesser til beste både for de regionale helseforetakene og 
medarbeiderne i Nasjonal IKT. Representanten er fornøyd med at det nå arbeides konstruktivt 
med å sørge for en god avvikling, med videreføring av aktiviteter og ivaretagelse av 
medarbeidere etter gjeldende lover og regler tilsvarende en virksomhetsoverdragelse. 
 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl 17:30  
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Hamar, 6. juni 2019 
 
 
 

   

Svein Ingvar Gjedrem  Anne Cathrine Frøstrup  
Styreleder  nestleder 
 
 
 
 

  

Kirsten Brubakk  Christian Grimsgaard 
 
 
 
 

  

Bushra Ishaq  Vibeke Limi 
 
 
 
 

  

Einar Lunde  Geir Nilsen 
 
 
 
 

  

Lasse Bent Sølvberg  Sigrun E. Vågeng 
 
 
 
 

  

  Tore Robertsen 
styresekretær 

 
 
 



 

 
 

STYREMØTE 17. juni 2019 Side 1 av 2 
 

   
Styresak nr.:  43-19 Sakstype: Orienteringssak   

Saksnr. arkiv:  14/07071   
 
 

 

 
 

Årsplan for styret 2019  
 
Årsplanen justeres og oppdateres til hvert møte. Mindre justeringer av agenda, tidspunkter mv. 
kan forekomme. 

 
 
 

Forslag til vedtak:  
 
Styret tar årsplan for styret 2019 til orientering.  

 
 
 
 
Sarpsborg, den 07.06.2019 
 
 
 
Hege Gjessing 
administrerende direktør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Sykehuset Østfold   

Styremøte 17. juni 2019 Side 2 av 2 

Styresak nr.: 43-19  

 
2019 

Styremøte Beslutningssaker Orienteringssaker Tema 
16-17.09  
Styreseminar  
16.09 (fra kl. 13)  
 
Styremøte 
17.09 (fra kl. 09-15) 
 
Refsnes gods 

- Protokoll fra styremøte 17.06.19 
- Månedsrapport august 
- Tilleggsdokument oppdrag og 

bestilling 2019 
- Konseptrapport for utvidelse av 

akuttmottaket 
- Innspill til revisjonsplan 2020 for 

konsernrevisjonen i HSØ 

- Orientering om oppfølging 
av Sivilombudsmannens 
rapport av 01.01.19 fra 
besøk i psyk.h.vern 09-
11.10.18 

- Referater 
- Årsplan for styret  

- Driftsorient. fra AD 

- Pasientsikkerhet i SØ: 
Status pasient-
sikkerhetsarbeidet i SØ 

 
      
      Styreseminar, bl.a.: 
      -Digitalisering og 
       automatisering 
      -Innovasjon 
      -Reinnleggelser 

21.10 kl. 09-17 
 
Kalnes 
 
Inkl. budsjett- 
seminar 

- Protokoll fra styremøte 16.09.19 
- 2. tertialrapport inkl. LGG II 2019 med 

status oppdrag og bestilling 
- Månedsrapport september 
- Årlig gjennomgang av instrukser for 

styret og adm. direktør 

- «Gode og helhetlige 
pasientforløp fra hjem til 
hjem, inkl. journalgjennom-
gang - pas. som har vært 
innlagt i SØ»  

- Referater 
- Årsplan for styret  
- Driftsorient. fra AD 
 

- Pasientsikkerhet i SØ: 
Kreftbehandling i SØ 

 
         Årlig møte mellom  
         styret og BU  

18.11 kl. 09-16 
 
Sted ikke fastsatt 

- Protokoll fra styremøte 21.10.19 
- Månedsrapport oktober 

 
 

- Foreløpig budsjett 2020 
- Referater 
- Årsplan for styret  
- Driftsorient. fra AD 

- Pasientsikkerhet i SØ: 
Uønsket variasjon 

16.12 kl. 09-16 
 
Kalnes 

- Protokoll fra styremøte 18.11.19 
- Månedsrapport november 
- Mål og budsjett 2020 SØ 
- Årlig erklæring om ledernes 

ansettelsesvilkår 
 

- Årlig gjennomgang av 
styringssystemene og 
virksomhetsstyringen i SØ 

- Referater 
- Årsplan for styret  
- Driftsorient. fra AD 

- Pasientsikkerhet i SØ: 
Kapasitetsprogram 
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Driftsorientering fra administrerende direktør  
 
 
 

Forslag til vedtak:  
 
Styret tar driftsorienteringen fra administrerende direktør til orientering. 
 
 
 
 
 
Sarpsborg, den 07.06.2019 
 
 
 
Hege Gjessing 
administrerende direktør 
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1. Innovasjonsprosjekter - status 
2. Streik – statussituasjon SØ 
3. Styrt avvikling av Nasjonal IKT HF 
4. Nasjonalt tilsyn «utepasienter» 

 
Ingen vedlegg i saken. 
 
 
Ev. andre orienteringer i møtet 
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