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Innføring av internhusleie i Sykehuset Østfold HF                 
 
 

Beslutningen om innføring av intern husleieordning er en oppfølging av krav stilt i felles 
foretaksmøte 16. januar 2018 der de regionale helseforetakene ble bedt om å utrede en 
internhusleieordning med sikte på en mer effektiv arealutnyttelse og verdibevaring av 
sykehusbyggene. 
 

Ordningen innføres i Sykehuset Østfold HF 01.01.23. 

 
 
 

Forslag til vedtak:  

 
Styret tar saken til orientering.  
 
 
 
Sarpsborg, den 31.10.22 
 
 
 
Hege Gjessing 
administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjoner 

Styret anbefales å ta saken til orientering.  
 

2. Faktabeskrivelse 

Styret i Helse Sør-Øst RHF fattet i møte 27.04.22 (sak 055-2022 Innføring av internhusleie i Helse 
Sør-Øst) følgende vedtak: 

1. Styret slutter seg til innføring av en kostnadsdekkende helseforetaksintern husleiemodell i 
Helse Sør-Øst. 

2. Styret vektlegger at ordningen er enkel å innføre, understøtter en hensiktsmessig 
organisering av eiendomsområdet, og bidrar til mer effektiv arealutnyttelse og 
verdibevaring av sykehusbyggene. 

 

Beslutningen om innføring av intern husleieordning er en oppfølging av krav stilt i felles 
foretaksmøte 16. januar 2018 der de regionale helseforetakene ble bedt om å utrede en 
internhusleieordning med sikte på en mer effektiv arealutnyttelse og verdibevaring av 
sykehusbyggene. I 2019 fikk de regionale helseforetakene i oppdrag av Helse- og 
omsorgsdepartementet å arbeide videre med å legge til rette for en felles husleieordning. 
Oppdraget resulterte i en rapport med tilhørende veileder som ble ferdigstilt i 2021. 
 

Beslutningen om innføring av intern husleieordning i Helse Sør-Øst (HSØ) ble formelt oversendt 
Sykehuset Østfold (SØ) 07.06.22 for videre behandling og beslutning i helseforetaket innen 
01.01.23. 
 

Hovedfunn fra Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes investeringer i bygg og 
medisinskteknisk utstyr (Dokument 3:2 – 2021-2022 Rapport) var at investeringene ikke har vært 
tilstrekkelige til å sikre en god nok tilstand på bygg og medisinskteknisk utstyr. 
 

Funksjonelle og driftseffektive bygg og moderne utstyr og hjelpemidler er viktige forutsetninger 
for å støtte opp om helseforetakenes mål om et likeverdig og forsvarlig tjenestetilbud og god 
ressursbruk. Riksrevisjonen mener at det er kritikkverdig at den tekniske tilstanden til 
bygningsmassen i et flertall av helseforetakene ikke har blitt bedret over tid, og at 
gjennomsnittsalderen for medisinskteknisk utstyr øker.  
 

Riksrevisjonen påpeker at mange helseforetak ikke når det investeringsnivået de har planlagt med 
i sine økonomiske langtidsplaner. Videre vurderer Riksrevisjonen at de regionale helseforetakene 
ikke har fulgt opp de underliggende helseforetakenes investeringer i bygg og medisinskteknisk 
utstyr på en god nok måte. 
 

HSØs tilstandsrapportering for bygg, som utføres hvert fjerde år, viser at bygningsmassens 
tilstandsgrad har utviklet seg negativt over tid. Vedlikeholdsetterslepet for sykehusbygningene har 
økt. 
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Utvikling av samlet teknisk tilstand, bygningsmasse i Helse Sør-Øst vurdert ved hjelp av multimap. 
 

Figuren over viser utvikling av tilstandsgraden for bygningsmassen i HSØ fra 2008 til 2020. Vektet 
teknisk tilstandsgrad for eiendomsmassen i HSØ ble i 2020 beregnet til TG 1,61 som er en 
forverring fra tidligere registeringer (1,31 i 2008, 1,45 i 2012 og 1,52 i 2016). Det har vært en 
gradvis økning i andelen komponenter med tilstandsgrad 2, mens komponenter med tilstandsgrad 
3 er stabil. Andelen av bygningsmasse med en tilstandsgrad tilsvarende nybygg er redusert. SØ har 
en bedre tilstandsgrad enn de fleste norske sykehus, ca. 1,2. Hovedårsaken er nybygg Kalnes 
(2015), men også flere andre vedlikeholdstiltak de siste årene har bidratt til denne 
tilstandsgraden.  
 

Det anbefales følgende målsettinger for vedlikehold: 
• Vedlikeholdet skal være tilstrekkelig til å bevare verdiene i eiendomsmassen.  
• Ingen bygningsdeler eller komponenter skal ha tilstandsgrad 3.  
• Den vektede aggregerte tilstandsgraden for en eiendomsportefølje skal ikke være 
   dårligere enn 1,2.  
 

Internhusleieordningen innføres kostnadsnøytralt i 2023. Innføring av modellen medfører ingen 
omfordeling av midler fra klinisk drift til eiendomsforvaltning og budsjetterte og reelle kostnader 
speiles i begge miljøer. Ønsket virkning og innretning vil tilpasses over tid.  
 

Over tid er ordningen ment å skulle bidra til en nødvendig prioritering av midler slik at det legges 
bedre til rette for verdibevarende vedlikehold av sykehusbygg og mer effektiv arealutnyttelse. 
Ordningen skal også gi bedre forutsetninger for å planlegge tilstandsbasert vedlikehold over en 
lengre periode enn ett år.  
 

Innføring av internhusleie bidrar til synliggjøring av areal som en innsatsfaktor på lik linje med 
andre innsatsfaktorer i spesialisthelsetjenesten. Det er sannsynlig at klinikkene vil få et mer aktivt 
forhold til arealbruk enn tidligere.  
 

Basert på andres erfaringer bør internhusleie kunne bidra til bedre ivaretagelse av sykehusets 
bygningsmasse. Ordningen kan over tid understøtte målsettingene om mer effektiv areal-
utnyttelse og verdibevaring av sykehusbyggene ved at det settes tydeligere krav til omfang av 
vedlikehold. 
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Godt vedlikeholdte bygg vil ha flere positive effekter på pasienter, medarbeidere og pårørende i 
byggene. Det legger til rette for en effektiv drift uten avbrudd som følge av teknisk svikt og 
sammenbrudd. I tillegg vil det også ha positive effekter knyttet til pasientbehandling, arbeidsmiljø, 
effektivitet og trivsel. 
 

Fastsettelse av husleie skal skje på grunnlag av helseforetakets etablerte prosesser for økonomisk 
langtidsplan og budsjett. Ressurser til eiendomsområdet vil underlegges samme prioriterings-
diskusjoner som tidligere, men når nivået er fastsatt, skal dette forutsetningsvis følges. 
Internhusleieordningen skal være kostnadsdekkende og består av en del for kapitalkostnader og 
en del for FDVU-kostnader. FDVU-kostnader omfatter eiendomsforvaltning, renhold, bygningsdrift 
inkludert energi, samt bygningsvedlikehold. Servicetjenester er ikke inkludert i internhusleien. 
Tabellen under viser de ulike tjenesteområdene, samt regionale anslag på gjennomsnittlig kostnad 
per kvadratmeter. 

 

Helseforetakene skal sette av midler til ordinært vedlikehold. Utfra nasjonale erfaringstall er det et 
mål at ordinært vedlikehold utgjør minst 350 kroner per kvadratmeter per år for hele 
bygningsmassen. Vedlikeholdskostnadene vil inngå i FDVU-kostnadene i internhusleien. 
 

Vedlikeholdsetterslep må holdes utenfor vedlikeholdsbudsjettet som legges inn i leieavtalen og 
ekstraordinært bygningsvedlikehold dekkes ikke av husleieordningen. 
 

For kapitalleien er det anbefalt at det tas utgangspunkt i bokført verdi av eiendomsmassen på 
helseforetaksnivå. Videre at kapitalleien beregnes som en annuitet over gjennomsnittlig 
gjenværende levetid hvor kalkulasjonsrenten settes til langsiktig rente. Kalkulasjonsrenten 
fastsettes årlig av HSØ i forbindelse med budsjettprosessen, og skal representere krav til 
verdibevaring av kapitalen. Disse forutsetningene vil bidra til en kostnadsnøytral innføring av 
kapitalleien for alle helseforetakene. 
 

Bokført verdi vil resultere i en gjennomsnittlig kapitalleie per kvadratmeter. Eksterne 
leiekostnader skal inngå i utgangspunktet for husleieordningen og vil øke dette nivået noe. 
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Det legges opp til en differensiert kapitalleie basert på fire arealkategorier, der kategori 1 er 
utgangspunktet for kostnadsjustering av de øvrige:  

 

Klassifikasjonssystemet for sykehusbygg benyttes for fordeling av de fire arealkategoriene. For 
felleskostnadene anbefales en kostnadsdekkende leie for forvaltning og drift. Budsjettet settes 
opp med erfaring fra foregående år. 
 

Husleien skal beregnes årlig og det skal tas hensyn til endring i bokført verdi, eksempelvis ved 
ferdigstillelse av nye bygg. Det vil i den årlige budsjettprosessen i HSØ bli oppgitt en konkret 
kalkulasjonsrente som skal gjelde for det kommende årets husleieberegning. 
 

Et av poengene med husleieordningen er å leie areal tilpasset klinikkenes behov. Ved avgivelse av 
areal skal husleien reduseres tilsvarende. Dersom arealene ikke kan leies av andre klinikker eller 
eksterne, bør klinikken likevel få kostnadsreduksjon i leien. Arealet som frigjøres må vurderes 
tillagt fellesareal og fordeles ut på alle leieavtalene. Modellvalg for dette vil bli gjort i løpet av 2023 
med innføring fra 2024. 
 

En suksessfaktor ved innføring av internhusleie er tydelig rollefordeling slik at utleier 
(administrerende direktør), forvalter (eiendomsavdeling) og leietager (klinikk) kan opptre på en 
selvstendig og uavhengig måte. Det anbefales at leieavtalen signeres på nivå to i helseforetakene 
(klinikknivået eller tilsvarende), men at kostnadene synliggjøres på lavere budsjettnivå.  
 

Malen for leiekontrakt vil være en forenklet versjon av standard husleiekontrakter. På tross av 
forenklingen, vil det være noe administrasjonskostnader forbundet med ordningen. Avhengig av 
hvor god underlagsinformasjon det enkelte helseforetak har vil innføringskostnadene variere. 
 

Som del av utviklingen av en forenklet regional husleiemodell, har det vært gjennomført 
forankring i helseforetaksgruppen. Dette inkluderer økonomidirektørmøtet, FM-direktørmøte og 
AD-møte. Innspill har blitt innarbeidet i ordningen der det er vurdert som hensiktsmessig. 
 

Innføring av intern husleieordning i HSØ er besluttet gjennomført som et felles prosjekt under 
ledelse av det regionale helseforetaket. Dette for å sikre likelydende ordninger på tvers av 
helseforetakene, felles rutiner og mulighet for å sammenligne effekter.  
 

Detaljarbeidet pågår, og innføringsprosjektet diskuterer blant annet håndtering av leide arealer, 
nybygg og tilfeller hvor det er store forskjeller i tilstandsgrad ved forskjellige lokalisasjoner i 
helseforetaket. Helseforetakene er involvert i arbeidet og vil ha det endelige ansvaret for å innføre 
ordningen hos seg. Enkelte helseforetak har allerede innført varianter av internhusleie. Et felles 
innføringsprosjekt legger til rette for at også disse modellene, på overordnet nivå, tilpasses den 
regionale felles ordningen. 
 

Ordningen innføres fra 01.01.23, med en evaluering og justering etter første år og en grundig 
evaluering etter tre år. Deretter er det hensiktsmessig å vurdere om ordningen bør revideres hvert 
fjerde år, eksempelvis i forbindelse med oppdatering av byggenes tilstandsgradsklassifisering. 
 

Kategori 4 
Svært enkle arealer 

60% 
 

Kategori 1 
Gjennomsnittlig 

komplekse arealer 
100% 

Kategori 2 
Noe mer 

 komplekse arealer 
250% 

Kategori 3 
De mest 

 komplekse arealene 
400% 
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I HSØ styresak 030-2022 Økonomisk langtidsplan 2023-2026 – planforutsetninger ble det besluttet 
å avsette 200 millioner kroner av regionens likviditet hvert år i planperioden til lokale 
investeringsformål for å styrke ekstraordinært vedlikehold av helseforetakenes bygningsmasse. 
Midlene forutsettes fordelt til helseforetakene når felles husleieordning i HSØ er etablert, og 
helseforetakene har bekreftet innføring av ordningen senest 01.01.23. SØ vil gjennom innføring av 
internhusleieordningen bli tilført årlige vedlikeholdsmidler fra HSØ på ca. 18 mill. kroner i fire år. 
 

Sykehusene som allerede har innført internhusleie opplyser at det ligger en del arbeid bak 
innføring, men ordningen har ført til mer forutsigbart vedlikehold. Det har også gitt et mer fokus 
på areal/at arealer koster penger, slik at etterspørsel etter mer areal er redusert. Alle påpekte 
viktigheten av at tegninger med arealdisponering må være oppdatert til enhver tid. 
 

Sentrale tiltak før implementering er: 
- Legge inn alle tegninger i Lydia (FDV system) 
- Klassifisere alle rom, inkl. disponering på seksjonsnivå 
- Avklare andel fellesareal i byggene 
- Avklare eiendommenes bokførte verdi 
- Ha tilstandsbaserte vedlikeholdsplaner 
- Kontere eiendomskostnader etter NS 3454 
- Opprette funksjon «leiekontraktsansvarlig» (forvalter) 
- Opprette funksjon «ansvarlig økonomi» 
- Opprette leiekontrakter med klinikkene 
- Arealoversikter på seksjonsnivå som vedlegg til leiekontrakten 
- Gjennomgå kontrakter og arealomfang med klinikken 
 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

Arbeidet med implementering av internhusleie i sykehuset er i rute og vil bli sluttført slik at 
ordningen kan innføres fra 1.1.2023. 
 


