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PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF 
Fredag 24. juni 2016 kl. 09.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF i Oslo 
universitetssykehus HF sine lokaler på Aker sykehus. 
 
Dagsorden 
Sak 1  Foretaksmøtet konstitueres 
Sak 2  Dagsorden 
Sak 3  Videreføring av planer for utviklingen av Oslo universitetssykehus HF 
 
 
Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte 
Helse- og omsorgsminister Bent Høie 
 
 

Fra styret møtte 
Styreleder Ann-Kristin Olsen 
 
 
Fra administrasjonen møtte 
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 
Konserndirektør Atle Brynestad 
Direktør for styre og eieroppfølging Tore Robertsen 
Kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande 
 
 

Også til stede 
Statssekretær Anne Grethe Erlandsen 
Politisk rådgiver Atle Simonsen 
Ekspedisjonssjef Frode Myrvold 
Underdirektør Helga Daae 
Seniorrådgiver Martin Sjuls 
Seniorrådgiver Mikkel Hovden Aas 
 
Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, men møtte ikke. 
 

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres 
Helse- og omsorgsminister Bent Høie ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, 
velkommen. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til 
innkallingen.  
 
Foretaksmøtet vedtok: 

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt. 
 
Styreleder Ann-Kristin Olsen og helse- og omsorgsminister Bent Høie ble valgt til å skrive 
under protokollen. 
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Sak 2  Dagsorden 
Helse- og omsorgsminister Bent Høie spurte om det var merknader til dagsorden. Det var 
ingen merknader til dagsorden. 
 
Foretaksmøtet vedtok: 

Dagsorden er godkjent. 
 

Sak 3 Videreføring av planer for utviklingen av Oslo 
universitetssykehus HF 

Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet i møte 16. juni 2016, sak 053-2016 Videreføring av planer 
for utviklingen av Oslo universitetssykehus HF og vedtok å sende saken over til Helse- og 
omsorgsdepartementet for behandling. 

Oslo universitetssykehus HF er landets største helseforetak, med en dominerende rolle innen 
forskning, utdanning og pasientbehandling. Helseforetaket har lokalsykehusfunksjoner, 
områdesykehusfunksjoner, regionfunksjoner og flere landsdekkende oppgaver, og fungerer 
som siste skanse (bakvakt) i norsk spesialisthelsetjeneste.  

Planene for utvikling av Oslo universitetssykehus har sin bakgrunn i blant annet behov for å 
erstatte gamle, uhensiktsmessige og til dels helt nedslitte bygg og for å samle pasientforløp 
med sikt på å styrke kvalitet, fagmiljø, utdanning og forskning. Videre må den samlede 
kapasiteten styrkes på grunn av sterk befolkningsvekst i opptaksområdet. 

Idéfasearbeidet ved Oslo universitetssykehus HF startet våren 2013. Idéfaserapport 1.0 datert 
juni 2014 ble behandlet av styret i Oslo universitetssykehus HF våren 2014. Deretter ble det 
gjennomført en høringsrunde høsten 2014. Idéfaserapport 2.0 datert mai 2015 hensyntar innspill 
fra høringsuttalelsene og anbefalinger fra en ekstern kvalitetssikring gjennomført høsten 2014. 
Høringsuttalelsene førte til at antall utredede alternativer ble redusert, bl.a. ved at alternativet 
full samling på Gaustad under navnet «Campus Oslo» ble forlatt. Videre ble det som et resultat 
av både evaluering, kvalitetssikring og høring besluttet at flere andre alternativer ble utelukket. 
Gjennom behandling av idéfaserapport 2.0 i styret ved Oslo universitetssykehus HF våren 2015,  
ble også et nytt alternativ konkretisert: delvis samling på Gaustad kombinert med et 
lokalsykehus utenfor Gaustad-området. I tillegg ble det pekt på behovet for en egen 
kreftutredning primært for å vurdere funksjoner lokalisert til Radiumhospitalet.  

I idéfasen fremtidens Oslo universitetssykehus HF er det utredet følgende alternativer for 
videreutvikling av helseforetaket og bygningsmassen:  

• Alternativ 1:  0-alternativet 
• Alternativ 2:  delt løsning  
• Alternativ 3:  delvis samling på Gaustad, med lokalsykehus 

Idéfasene for Radiumhospitalet og regional sikkerhetsavdeling med tilgrensede funksjoner 
inngår likt i både alternativ 2 og alternativ 3.  

 

Foretaksmøtets vurdering 

Foretaksmøtet viste til at det er blitt gjennomført et omfattende idéfasearbeid ved Oslo 
universitetssykehus HF siden 2013. Foretaksmøtet viste også til Helse Sør-Øst sin 
gjennomgang av den samlede kapasiteten i hovedstadsområdet jf. sak 052-2016, som også ble 
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behandlet i styremøtet 16. juni 2016. Foretaksmøtet la vekt på at det er viktig at det nå blir 
fastslått en retning for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i hovedstaden framover. Et 
framtidig målbilde for videre utvikling av Oslo universitetssykehus HF gir grunnlag for en mer 
framtidsrettet utvikling av struktur og bygningsmasse i helseforetaket. Foretaksmøtet mente at 
et framtidig målbilde for Oslo universitetssykehus HF innebærer et samlet og komplett 
regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et 
spesialisert kreftsykehus med vekt på medikamentell kreftbehandling og stråleterapi på 
Radiumhospitalet. Dette målbildet legges til grunn for den videre utviklingen av 
bygningsmassen ved Oslo universitetssykehus HF. Foretaksmøtet vektla samtidig at det skal 
planlegges for at Aker sykehus på sikt skal utvikles til et lokalsykehus som også skal dekke 
befolkningen i de tre Oslobydelene Alna, Grorud og Stovner som i dag inngår i Akershus 
universitetssykehus sitt opptaksområde. Foretaksmøtet understreket betydningen av at en slik 
utvikling må skje over tid, både for å sikre en god utnyttelse av den kapasiteten som finnes i 
dag, hindre oppbygging av overkapasitet og sikre at utviklingen skjer innenfor de rammene 
som hovedstadsområdet samlet har til rådighet.  

Foretaksmøtet vektla at Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus fortsatt 
skal benyttes og må sikres forutsigbarhet. 

Foretaksmøte merket seg at Helse Sør-Øst RHF vil starte med konseptfase for regional 
sikkerhetsavdeling og klinikkbygg på Radiumhospitalet, mens den første utviklingen på 
Gaustad og Aker planlegges startet opp samtidig og vil foregå parallelt. 

 
Foretaksmøtet vedtok: 

1. Foretaksmøtet godkjenner Helse Sør-Øst sitt framtidige målbilde for Oslo 
universitetssykehus HF med et samlet og komplett regionsykehus inkludert 
lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert 
kreftsykehus på Radiumhospitalet. 

2. Foretaksmøtet ber om at det ved utvikling av Aker sykehus som lokalsykehus på sikt 
legges til rette for å overta ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet for de tre 
Oslobydelene som i dag tilhører Akershus universitetssykehus sitt opptaksområde.  

3. Foretaksmøtet slutter seg til at Helse Sør-Øst RHF vil starte med konseptfase for 
regional sikkerhetsavdeling og klinikkbygg på Radiumhospitalet, og at den første 
utviklingen på Gaustad og Aker planlegges startet opp samtidig og vil foregå parallelt. 

 
 
Møtet ble hevet kl. 09.15. 
 
 
Oslo, 24. juni 2016 
 
 
       

  Bent Høie                  Ann-Kristin Olsen 
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