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Sammendrag 
Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS) skal bevare sin egenart og sitt diakonale 
verdigrunnlag i fremtiden, samtidig som det styrker sin identitet og kompetanse som 
«inner city hospital». Sykehuset skal ha et særlig fokus på storbyproblematikk og 
sammensatte sykdomsbilder, for å være et godt lokalsykehus for befolkningen i Oslos 
indre bydeler. 
 
Sykehuset har som overordnet målsetting å utvikle seg til et mer fullverdig og 
selvstendig lokalsykehus, gjennom å overta oppgaver fra Oslo universitetssykehus HF 
(OUS) og/eller andre sykehus. Et bredere tilbud i lokalsykehuset vil gi mer helhetlige og 
sammenhengende pasientforløp, slik at både pasienter og primærhelsetjeneste får færre 
behandlere og fagmiljøer å forholde seg til. Opptaksområdet bør utvides fra tre til fire 
bydeler; Gamle Oslo, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Sagene, i tråd med hva de fire 
bydelene gjentatte ganger har uttrykt. Dette vil gi høyere driftseffektivitet og mer 
robuste fagmiljøer ved LDS, samtidig som det reduserer kapasitetsbehovet ved OUS. 
 
Av faglige og økonomiske grunner vil det fortsatt være naturlig og hensiktsmessige med 
en viss grad av oppgavedeling mellom sykehusene i Oslo. Spørsmålet er hvilke nye 
oppgaver LDS kan og bør påta seg, og når dette skal skje. I utviklingsplanen legges 
følgende til grunn som primære drivere: 
 

• Utvikle et mer helhetlig tjenestetilbud til befolkningen i eget opptaksområde 
• Bidra til kvalitativt gode og mer sammenhengende pasientforløp 
• Fylle udekkede behov 
• Styrke fagmiljøene ved LDS 
• Avlaste OUS 

 
LDS vil utrede to scenarier videre i sin fulle bredde; ett med og ett uten akuttkirurgi fra 
ca. 2030. 
 
LDS har nylig (2016-18) flyttet deler av virksomheten inn i to nye bygg på Lovisenberg-
området. Dette vil gjøre sykehuset i stand til å ivareta oppdraget fra Helse Sør-Øst RHF 
(HSØ). Sykehusets ene eier, Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, er i gang med å 
utarbeide forslag til overordnet reguleringsplan for Lovisenbergområdet. Denne vil gi 
muligheter for videre utvidelser og nybygg, i takt med at LDS påtar seg nye oppgaver. 
 
Utviklingsplanen peker på store muligheter for utvikling av et mer robust lokalsykehus, 
til beste for byens voksende befolkning. Dette forutsetter at vi også utvikler samarbeidet 
med bydelene, bl.a. ved å utvikle og prøve ut nye samhandlingsformer.  
 
Alle endringer i oppgavedelingen mellom sykehusene i Oslo sykehusområde må 
gjennomføres på en måte som bidrar til kvalitativt god og fremtidsrettet 
pasientbehandling. LDS ser frem til å bidra til en slik utvikling. 
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1. Bakgrunn og historikk 
Lovisenberg Diakonale Sykehus AS (LDS) eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og 
Diakonissehuset Lovisenberg, og har et ideelt, ikke-kommersielt formål. Med en 
omsetning på ca. 1,9 mrd. kr. og 1.350 årsverk (ca. 1.600 ansatte) er det Norges største 
private sykehus. 
 
Sykehuset har helt siden starten i 1868 vært en integrert del av Oslos offentlige 
helsetilbud, og har en langsiktig driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF (HSØ). LDS er 
lokalsykehus innen indremedisin, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) for indre by øst i Oslo. Sykehuset har også omfattende tilbud 
innenfor elektiv kirurgi og oralmedisin. 
 

1.1 Historikk 
Sykehusets historie begynner med Norges 
første sykepleier, Cathinka Guldberg, og 
etableringen av Diakonisse-Anstalten i 
Kommunalgården på Grønland, Christiania, 
for 150 år siden. Lokalene fikk man benytte 
gratis mot «at modtage Syge fra Byens 
Fattigvæsen og at afgive Sygeplejersker under 
Epidemier». Dagens sykehus, LDS, er et 
resultat av en fusjon mellom Lovisenberg 
sykehus og Menighetssøsterhjemmets sykehus i 1993, som skjedde i forbindelse med 
endringer i sykehusstrukturen i Oslo. De fleste ansatte ble med over i det nye 
sykehusselskapet, som overtok sykehusbygningene på Lovisenberg. Oslo kommune la 
klare føringer for det sammenslåtte sykehuset. Blant annet skulle den akuttkirurgiske 
aktiviteten overføres til Aker sykehus, mens elektiv kirurgi og sektoransvaret for 
indremedisin og psykiatri for bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen 
skulle videreføres ved LDS. 
 
I årene som fulgte økte oppmerksomheten om de sosioøkonomiske forskjellene mellom 
ulike deler av hovedstaden,1,2 og sykehusets identitet som «inner city hospital» ble 
styrket. Storbyperspektivet og det sosiale engasjementet som har preget sykehusets 
identitet gjennom historien, ble forsterket gjennom samfunnsvitenskapelige 
undersøkelser som dokumenterte de sosiale og helsemessige utfordringene i sykehusets 
opptaksområde. Levekårsforholdene uttrykkes blant annet gjennom flere år kortere 
levealder enn ellers i byen og landet for øvrig. 
 
Effektivisering av driften på 1990-tallet ga ledig kapasitet som ble benyttet til å avlaste 
Sentralsykehuset i Akershus (SiA, senere Akershus universitetssykehus HF, Ahus), ved 
at LDS en periode tok ansvaret for indremedisinske pasienter fra Nittedal. Først skjedde 
dette som et resultat av behov og ledig kapasitet, men i 2000 ble det inngått en fast og 
forpliktende avtale. I 2004 hadde Ahus igjen kapasitet til å ta tilbake ansvaret for 
befolkningen i Nittedal, samtidig som overgangen fra 25 til 15 bydeler i Oslo førte til 
større befolkningsgrunnlag i LDS sitt eget opptaksområde. 
                                                        
1 Byrådssak 1294/92, «Levekårsundersøkelse for Oslo», 28. september 1992 
2 FAFO-rapport 161, Kåre Hagen et al, 1994 
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På tross av økende poliklinisering, hadde Oslo-sykehusene sterk vekst i antall 
indremedisinske innleggelser tidlig på 2000-tallet. Kapasitetsutfordringene var særlig 
store ved Ullevål universitetssykehus HF (UUS), og i 2007 ble det inngått avtale om at 
LDS skulle avlaste UUS gjennom å ta imot indremedisinske pasienter fra Sagene bydel. 
En ekstra sengepost ble etablert. Utvidelsen førte til ansettelse av flere legespesialister i 
medisinsk klinikk, noe som igjen ga mer robuste fagmiljøer. OUS har forlenget avtalen, 
sist i 2017. Lokalsykehusansvaret for Sagene anses som viktig for faglig tilbud og 
utvikling ved LDS. 
 
Bydelsreformen i Oslo i 1988 hadde betydning for oppgavedelingen mellom sykehusene 
innen psykisk helsevern. Etter langvarig planlegging, ble pasienter fra Lovisenberg og 
Diakonhjemmet sektor i 1995 flyttet fra Dikemark til Vor Frue Hospital. Ved oppløsning 
av Etat for psykiatri i 1998 kom Vor Frue Hospital og Tøyen DPS som avdelinger under 
LDS. Etter årtusenskiftet har psykisk helsevern for voksne gjennomgått en markant 
dreining fra døgnbehandling til poliklinikk. En viktig faktor har vært etablering av 
ambulante behandlingsteam, bl.a. såkalte FACT3-team i nært samarbeid med bydelene. 
 
Da rusbehandlingen ble innlemmet i spesialisthelsetjenesten i 2004, etablerte sykehuset 
sin ruspoliklinikk i Trondheimsveien. Denne har siden vokst og er i dag landets største.  
 

I 2004 ble Nic. Waals Institutt for barne- og ungdoms-
psykiatri (NWI) en del av LDS. Dette kom som resultat av 
at daværende Helse Øst og Stiftelsen Nic. Waals Institutt 
hadde utredet alternativer til instituttets drift, etter en 
lengre periode med store økonomiske problemer. 
Omtrent samtidig ble det bestemt at nasjonale 

kompetansesenter for sjeldne medisinske tilstander skulle innlemmes i helseforetak. 
Dette førte til at nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne sykdommer, 
TAKO-senteret, kom til LDS. Senteret hadde med seg egne folk, oppdrag og øremerket 
statstilskudd. Siden 2014 har LDS deltatt i en forsøksordning i regi av Helse- og 
omsorgsdepartementet, der man ser på behovet for tannhelsetjenester i sykehus. Det 
blir nå gitt tilbud om tannbehandling til pasienter med sammensatt og alvorlig somatisk 
sykdom. Prosjektet skal evalueres i 2018. 
 

1.2 Gjennomføring av prosjektet 

1.2.1 Mandat og organisering 

Gjennom oppdragsdokumentet fra HSØ for 2017 fikk LDS i bestilling å utarbeide en 
utviklingsplan for perioden fram mot 2035, basert på regionale føringer og som 
grunnlag for HODs revidering av Nasjonal helse- og sykehusplan. Det ble vist til sak 008-
2017, Regionale føringer for helseforetakenes arbeid med utviklingsplaner, 
styrebehandlet i HSØ den 2. februar 2017. 
 
LDS har de siste årene gjennomført to større prosjekter av strategisk karakter; 

                                                        
3 FACT: Flexible Assertive Community Treatment; fleksibel, aktivt oppsøkende behandling; innen psykisk 
helsevern og rusbehandling. Teamene har medlemmer fra sykehuset og fra bydelen og benytter ett, felles journal- og 
dokumentasjonssystem. I LDS sektor er det ett FACT-team pr. bydel. 
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«Fremtidens Lovisenberg Diakonale Sykehus» (2015) og «Utviklingsplan 2016-2030» 
(2016). Begge ble gjennomført med bred forankring i og involvering av organisasjonen, 
inklusiv tillitsvalgte og vernetjeneste. I tillegg har sykehuset deltatt aktivt i HSØ-
prosjekter om oppgave- og ansvarsdeling innenfor Oslo-sykehusområde. Utviklingsplan 
2035 bygger videre på det omfattende arbeid som allerede er nedlagt i forbindelse med 
disse prosjektene. Ledergruppen i sykehuset har med utgangspunkt i nye føringer fra 
styret og HSØ, gjennomgått, kvalitetssikret og revidert framskrivninger, konklusjoner og 
anbefalinger.  
 
Arbeidet med utviklingsplan 2035 har vært organisert som prosjekt, med 
administrerende direktør som prosjekteier, sykehusets ledergruppe som styringsgruppe 
og med egen prosjektleder. Planen har vært fast punkt på agendaen i ledermøtene og 
tema for to heldagsseminarer i ledergruppen.  
 
Prosjektets hovedmål: 

 Å utarbeide en utviklingsplan iht. krav og mal fra Helse Sør-Øst for 2035 
 
Prosjektets delmål: 

 Å beskrive nåsituasjon 
 Å beskrive overordnede strategier og føringer 
 Å beskrive utviklingstrekk og framskriving 
 Å foreta analyse og veivalg 
 Å beskrive målbilde, tiltak og organisering 

 

1.2.2 Interessenter 

Arbeidet med utviklingsplanen har interesse både internt i sykehuset, og eksternt; i Oslo 
kommune, bydelene, hos brukerne og andre samarbeidspartnere.  
 

1.2.3 Medvirkning og aktiviteter 

Arbeidet med utviklingsplanen har i stor grad vært gjennomført i form av seminarer og 
tematiske workshops, internt i de ulike klinikker/avdelinger, for hele sykehuset, styret 
eller ledergruppen. Målet med denne arbeidsformen har vært en mest mulig åpen 
prosess med bredest mulig forankring.  
 
Tillitsvalgte, vernetjeneste og brukerrepresentanter har videre vært holdt løpende 
orientert om utviklingen i prosjektet gjennom møtene i samarbeidsutvalget (SU), 
arbeidsmiljøutvalget (AMU) og brukerutvalget (BU), og har dessuten deltatt i tematiske 
workshops. Hovedtrekkene i planen har også vært lagt fram i allmøte i sykehuset.  
 
Samarbeidsmøter har vært gjennomført med OUS, Diakonhjemmet Sykehus (DS) og 
Sunnaas Sykehus HF. Arbeidet med planen har også vært diskutert i møter med 
bydelsdirektørene. 
 
Det har vært gjennomført styreseminarer om utviklingsplanen i oktober og februar, i 
tillegg til at planen har vært behandlet i flere styremøter.  
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2. Nåsituasjon 
LDS er et privat ideelt sykehus i Oslo sykehusområde, som har langsiktig driftsavtale 
med HSØ om å være lokalsykehus innen indremedisin, psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB) for de tre bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og St. 
Hanshaugen. Innen indremedisin, der LDS i tillegg avlaster OUS for lokalsykehus-
oppgaver for bydel Sagene, har LDS ansvar for ca. 190.000 innbyggere, eller vel en 
fjerdedel av Oslos befolkning. De fire bydelene har nær 80 % av Oslos kommunale 
boliger, en dobbelt så høy andel aleneboende som resten av Oslo og uforholdsmessig 
mange innbyggere som har rusproblemer kombinert med fysiske og/eller psykiske 
lidelser. Levealderen er lavere enn ellers i byen og landet forøvrig (4 år lavere for menn, 
2 år for kvinner). Sykehuset er opptatt av å ha et tilbud tilpasset storbyproblematikk 
med høy forekomst av rus og psykiske lidelser, samt etniske minoriteter. 
 

 

 
Innen psykisk helsevern for barn og unge har LDS (Nic. Waals Institutt, NWI) ansvar for 
bydel Vestre Aker, i tillegg til de tre LDS-bydelene. Innen psykisk helsevern for voksne, 
har LDS ansvar for døgntilbud utover akuttfasen for bydelene Vestre Aker, Frogner og 
Ullern, i tillegg til sine egne tre bydeler. Til sammen har de seks bydelene ca. 43 % av 
Oslos befolkning. 
 
Som et resultat av funksjonsfordelingen i Oslo sykehusområde i senere år, har LDS 
lavere egendekning innen somatikk enn andre sykehus i HSØ. OUS har i dag ansvar for 
tilbudet til LDS sine bydeler innen store og viktig områder som føde og barsel, 
kvinnesykdommer, barnesykdommer, medikamentell kreftbehandling, dialyse, 
nevrologi, kreftkirurgi og akuttkirurgi. 
 
I tillegg til lokalsykehusfunksjonene driver LDS en velrennomert elektiv virksomhet 
innen ortopedi, øre-nese-hals-, gastro- og generell kirurgi, der flertallet av pasientene 
kommer fra andre deler av HSØ, innenfor ordningen «fritt behandlingsvalg». 
 

LDS:
4 (3) bydeler

DS:
3 bydeler

Ahus: 
3 bydeler

OUS:
5 (6) bydeler

3
Sagene

Figur 1 - Opptaksområdene for lokalsykehusene i Oslo 
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LDS omfatter også TAKO-senteret, et landsdekkende kompetansesenter for munnhelse 
ved sjeldne tilstander, samt et regionalt tilbud innen lindrende behandling med 
dagtilbud og 12 døgnplasser på Hospice Lovisenberg og dagtilbud på Hospice Sangen på 
Hamar. 
 
Fordelingen mellom somatisk aktivitet og aktivitet innen psykisk helsevern/TSB ved 
LDS er 60:40. Det er uvanlig at psykisk helsevern/TSB utgjør en så stor del av aktiviteten 
i et norsk sykehus, noe som er med på å gi LDS et faglig særpreg.  
Pasientsammensetningen gjør at sykehuset også er godt egnet for utdanningsformål, og 
LDS er et aktivt utdanningssykehus som tar imot flere enn 800 elever, studenter og 
helsearbeidere i praksis eller til hospitering hvert år. I løpet av de siste 10-15 årene har 
det vært arbeidet målrettet med utviklingen av et godt forskningsmiljø i sykehuset, blant 
annet med strukturering av arbeidet i formaliserte forskningsgrupper. I 2017 fikk LDS 
tildelt en større andel av de konkurranseutsatte midlene til HSØ enn tidligere, og hele 36 
% av søknadene fra LDS ble innvilget.  
 

2.1 Pasientens helsetjenester – brukertilfredshet 

Tilgjengelig og innrettet etter brukernes behov  
Sykehuset legger vekt på at tjenestene skal være innrettet etter brukernes behov, med 
gode pasientforløp, helhetlig behandling og godt samarbeid med bydeler, fastleger og 
øvrig spesialisthelsetjeneste. Det arbeides kontinuerlig med kvalitetsutvikling og 
pasientsikkerhet, blant annet gjennom det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet. Det 
legges vekt på å være lydhøre for brukernes behov i tjenesteutvikling og 
behandlingsformer.  
 
Sykehuset har et særlig fokus på storbyproblematikk, og å være et godt lokalsykehus for 
befolkningen i sine bydeler. Typisk «inner city»-problematikk er sammensatte 
sykdomsbilder, multimorbiditet, med behov for tverrfaglig oppfølging fra flere enheter, 
spesialiteter og fagområder. I medisinsk klinikk har mange pasienter i tillegg til 
diagnoser som KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom), infeksjoner, redusert munn- og 
tannhelse og underernæring, også alvorlige psykiske- og rusrelaterte lidelser, noe som 
gjelder tre av ti innleggelser i observasjonsposten. Klinikken samarbeider tett med 
bydelene, blant annet i et innovasjonsprosjekt om bruk av velferdsteknologi (VIS-
prosjektet) og et forskningsprosjekt om ambulant oppfølging av personer med KOLS. 
 
Sykehuset har som målsetting å ha robuste fagmiljøer med en størrelse som gir et 
kvalitetsmessig godt pasienttilbud året rundt. Kirurgisk klinikk er med sitt spesialiserte, 
elektive tilbud, størst i landet når det gjelder 12 ulike kirurgiske inngrep. Klinikken har 
effektiv drift og svært gode behandlingsresultater, med stor pågang og fornøyde 
pasienter fra hele landet, gjennom ordningen «fritt behandlingsvalg». 
 
Kveldspoliklinikken «Raskere tilbake» ved Lovisenberg DPS har gitt bedre 
tilgjengelighet og kortere ventetid før behandling for pasienter som står i fare for å falle 
ut av arbeidslivet grunnet psykiske plager. Tilbudet som er satt sammen av individuelle 
samtaler, mestringskurs og gruppeterapi, får gode tilbakemeldinger fra brukerne.  
Aktiviteten er høy, noe som gjenspeiler et stort antall henviste, også fra andre 
opptaksområder.  
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For pasienter med alvorlige psykiske lidelser og sammensatte helseproblemer er det i 
samarbeid med bydelene bygget opp velfungerende FACT-team og andre typer 
ambulante team, som gjør det mulig for pasientene å mestre livet i eget hjem. Nøkkelen 
er at tjenestene er tilgjengelige der pasienten bor, når pasienten trenger det, og tilpasset 
den enkeltes behov. 
 
Tilgjengelighet i pasienttilbudet innebærer ikke bare fysisk tilgjengelighet, men også 
tilgjengelighet på kulturelt og språklig nivå. Sykehuset har velfungerende tolketjeneste 
og pasientinformasjon på relevante fremmedspråk. God kommunikasjon og 
kulturforståelse er viktig for behandlingsresultatet. På menyen finnes det alltid tilbud 
om halal-mat, noe som skal bidra til kulturell gjenkjennelse og trygghet i 
måltidsituasjonen, og som inngår som en naturlig del av gode og likeverdige 
helsetjenester. 
 
Brukermedvirkning 
På individnivå 
Den enkelte pasient oppfordres til å medvirke i egen 
utredning og behandling gjennom samvalg. Brukerutvalget 
påpeker at en viktig forutsetning for samvalg er at pasienten 
opplever å bli behandlet som en likeverdig og myndig aktør 
som trenger helsepersonellets bistand. Forholdet mellom 
behandler og pasient har i utgangspunktet en skjev makt-
balanse, som henger sammen med informasjonsgapet 
mellom dem. Derfor er det viktig med forståelig og god 
pasientinformasjon, slik at ulike behandlingsalternativ kan 
forstås og diskuteres. Et forskningsprosjekt ved sykehuset er 
i ferd med å utarbeide et «samvalgsprogram», en IKT-løsning 
som skal bidra til bedret dialog mellom pasient og behandler. 
 
IKT er, i sykehuset egen regi og i samarbeid med bydelene, tatt i bruk på flere områder 
for å fremme medvirkning og kontroll over egen helse og behandling.  Ved klinikk for 
psykisk helsevern er det innført rutinemessig intervju med pasientene etter en 
intervjuprotokoll utviklet av Statens Helsetilsyn. Ordningen ser ut til å medvirke til 
redusert bruk av mekaniske tvangsmidler.  
 
Alle klinikker har tilbud innen pasient- og pårørendeopplæring. 
 
På systemnivå 
På systemnivå finnes et aktivt brukerutvalg som bidrar til å påvirke utviklingen av 
tjenestene i sykehuset, lokalt i klinikkene og på sykehusnivå. Brukerutvalget legger HSØ 
sine 13 prinsipper for brukermedvirkning til grunn for sitt arbeid.  
I 2018 har brukerutvalget følgende satsingsområder: 

 Reell brukermedvirkning ved alle sykehusets klinikker og enheter, samt 
involvering i prosesser og prosjekter som berører pasienter, pårørende og 
behandlingstilbud. 

 Synliggjøring av brukerutvalget som organ for pasienter, pårørende og ansatte 
ved sykehuset.  

 Arbeide med sykehusets utvikling.  
 Videreutvikle ordningen med klinikkvise brukerrepresentanter. 
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 Få kjennskap til sykehusets organisasjon og tjenester gjennom besøk på ulike 
enheter og informasjon om tjenestetilbud.  

 Fokus på brukermedvirkning i helseforskning.  
 Ta initiativ til brukermedvirkning i helsefagutdanningene.  
 Oppfølging av årlig melding, oppdragsdokumentet fra HSØ og sykehusets 

tertialrapporter, samt felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalgene i 
HSØ. 

 
TAKO-senteret har eget senterråd bestående av representanter både fra pasient-
organisasjoner (FFO og Unge funksjonshemmede) og fra helsepersonell som benytter 
den kompetansen som finnes ved senteret. 
 
Brukertilfredshet 
LDS scorer forholdsvis høyt på kvalitetsindikatorer og pasienttilfredshetsundersøkelser 
på nasjonalt nivå. For å dra større nytte av resultatene i det lokale forbedringsarbeidet 
har sykehuset også gjennomført målinger ned på sengepostnivå. I 2015 ble det 
gjennomført målinger vår og høst i somatikken, året etter ble det også gjennomført 
undersøkelser i psykisk helsevern. Det ble videre gjennomført en nasjonal undersøkelse 
av erfaringer med pakkeforløp for kreft i 2015. 
 
I tillegg til de nasjonale undersøkelsene har sykehuset tatt i bruk egne måleverktøy; 
QlickView-analyser gir kontinuerlig overvåkning av kvalitet og behandlingsresultater 
ved Kirurgisk klinikk. IKT-systemet «Checkware®» gir pasienter i Lovisenberg DPS 
anledning til å gi tilbakemeldinger etter hver konsultasjon. Det er etablert 
forskningsprosjekter som måler kvaliteten på behandlingstilbudet innen så vel psykisk 
helsevern som indremedisin og kirurgi. 
 

2.2 Pasientbehandling – faglig prioritering, pasientsikkerhet, kvalitet 
og pasientopplæring 

2.2.1 Lokalsykehusfunksjoner 

Medisinsk klinikk 
Medisinsk klinikk har en indremedisinsk lokalsykehusprofil, med stor andel øyeblikkelig 
hjelp og høy egendekning innen de områdene der det finnes tilbud (infeksjon, 
hematologi, hjerte, lunge, geriatri og gastromedisin). Nyremedisin/dialyse, invasiv 
kardiologi og slagbehandling med trombolyse/trombektomi er eksempler på områder 
som i dag blir ivaretatt av OUS. Medikamentell kreftbehandling foregår også ved OUS, 
men medisinsk klinikk gir palliativ behandling til pasienter med langtkommet 
kreftsykdom på Hospice Lovisenberg, som har både døgn- og dagtilbud. På Hamar driver 
klinikken Hospice Sangen, et dagtilbud for palliative pasienter fra Innlandet 
sykehusområde.  
 
En betydelig andel av pasientene som kommer til Medisinsk klinikk har sammensatte 
tilstander med en kombinasjon av somatisk sykdom, rus og psykisk lidelse. 
Sammenliknet med andre sykehus er en spesialt stor andel av akuttinnleggelsene 
resultat av overdose/forgiftninger.  
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De medisinske sengepostene har i perioder 
svært høyt belegg, noe som medfører 
uønskede pasientovernattinger i korridor og 
høy arbeidsbelastning for personalet. I 
januar og februar 2017 ble sengepostene 
midlertidig utvidet med fire senger for å 
håndtere pasienttilstrømningen.  
Fra sommeren 2017 ble det etablerte fire 
permanente, nye observasjonssenger; dette 
ble økt til åtte i 2018. Samtidig som dette har 
gitt økt kapasitet, har det redusert liggetiden. 

Det blir arbeidet videre med å stabilisere bemanningssituasjonen og bedre 
kapasitetssituasjonen.  
 
Den elektive virksomheten ved poliklinikkene har tilfredsstillende ventetider, i praksis 
ikke fristbrudd, og det er tilfredsstillende forløpstider for den delen av pakkeforløp for 
kreft som klinikken selv har ansvar for. Det drives utstrakt pasient- og pårørende-
opplæring for ulike pasientgrupper. Tilstander som diabetes, astma og KOLS er særlig 
utbredt blant innvandrere og vanskeligstilte sosiale grupper. Det blir lagt vekt på å gi et 
tilpasset, tilgjengelig og faglig godt tilbud også til disse pasientene. Det satses også på 
tverrfaglig samarbeid og god samhandling med helse- og omsorgstjenesten i bydelene. 
 
Arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet har høy oppmerksomhet. Hyppig og 
systematisk gjennomgang av uønskede hendelser inngår som en viktig del av det 
kontinuerlige forbedringsarbeidet. 
 
Klinikk for psykisk helsevern 
Klinikk for psykisk helsevern er en av tre klinikker ved LDS som leverer tjenester 
innenfor psykisk helsevern, de to andre er Lovisenberg DPS og Nic. Waals institutt 
(NWI).  
 
Klinikk for psykisk helsevern har ansvar for døgnbehandlingen til pasienter med alvorlig 
psykisk lidelse. De aller fleste av innleggelsene foregår som øyeblikkelig hjelp, et lite 
mindretall som er elektive, foregår i forbindelse med elektrosjokkbehandling (ECT). 
Klinikken, som tidligere har holdt til på tre steder i byen, ble i februar 2018 
samlokalisert i nytt bygg, planlagt og bygget spesielt for dette formålet. Samtidig ble 
pasientforløpene ved klinikken endret, slik at pasientene i all hovedsak kan ha hele 
oppholdet i den sengeposten de kommer til når de kommer fra akuttmottaket.  
 
Noe av døgnbehandlingen for pasienter fra LDS-sektor skjer ved avdelinger med såkalte 
område- eller regionale funksjoner ved OUS eller DS. Dette gjelder i hovedsak 
sikkerhetspsykiatri (OUS), alderspsykiatri (DS), samt nysyke med psykoselidelser og 
pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser (OUS). Til gjengjeld disponerer DS 20 senger 
for voksne pasienter med behov for lengre tids innleggelse. 
 
En betydelig del av pasientene har sammensatte problemstillinger med samtidig 
rusproblem. Klinikken har til enhver tid i størrelsesorden tre til fem pasienter som er 
dømt til behandling. Disse har oftest lange forløp og krever betydelig kapasitet. 
Klinikken deltar i pasientsikkerhetsprogrammet og arbeider målrettet med å forebygge 
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av vold og trusler mot ansatte. Systematisk innsats har resultert i reduksjon i bruken av 
fysiske tvangsmidler. Tabellen nedenfor viser at bruken av beltelegging, isolasjon og 
korttidsvirkende medikamenter er markant redusert. Til gjengjeld ses en liten økning i 
kortvarig fastholding. 
 
 2016 2017 Endring 
4.8 a Belter 32 13 - 59% 
4.8 b Isolasjon 75 42 - 44% 
4.8 c Korttidsvirkende 98 36 - 62% 
4.8 d Fastholding 82 92 11% 
4.8 TOTALT 287 183 - 36% 

 
Lovisenberg DPS 
Lovisenberg DPS gir polikliniske og ambulante tilbud innen psykisk helsevern og 
rusbehandling til voksne. Virksomheten er organisert som tre allmennpoliklinikker, en 
for hver av bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og St. Hanshaugen. Det finnes dessuten 
seksjoner for ambulante team, gruppeenhet, «raskere tilbake-poliklinikk» og 
rusbehandling (TSB). Klinikken har egen døgnenhet for utvalgte pasienter med 
moderate psykiske lidelser. 
 
Antall henvisninger til Lovisenberg DPS øker mer enn befolkningsveksten. Dette skyldes 
i noen grad en vekst i antallet gjestepasienter. I 2017 var 27 % av pasientene henvist 
etter ordningen «fritt behandlingsvalg». 
 
I løpet av de siste ti år har Lovisenberg DPS bygget opp et velfungerende «raskere 
tilbake»-tilbud beregnet på pasienter som står i fare for å falle ut av arbeidslivet grunnet 
psykiske plager. Tilbudet som er arbeidsrettet, fanger opp andre pasientgrupper enn 
psykisk helsevern for øvrig, og mottar pasienter fra hele HSØ. Omlag 60 % av pasientene 
er bosatt utenfor LDS sine bydeler. 
 
Den ambulante virksomheten er bygget ut de 
siste årene, blant annet gjennom etablering 
av FACT- team som arbeider i tett og 
gjensidig forpliktende samarbeid med de tre 
bydelene. Teamene, som gir alvorlig syke 
pasienter et tilpasset tilbud, muliggjør et liv 
utenfor institusjon.  Lovisenberg DPS har 
over tid hatt et høyt antall pasienter 
underlagt tvungent psykisk helsevern uten 
døgnopphold. Tallet er redusert vesentlig 
etter lovendringen som kom i 2017. Veldig få av de pasientene som ikke lenger blir 
tvangsbehandlet, har falt ut av behandling eller fått behov for å reetablert tvang. Dette 
oppfattes som et direkte resultat av det omfattende ambulante tilbudet. 
 
Et vellykket samarbeid med bydelene om tilrettelegging av botilbud har resultert i at 
personer med langvarig psykisk lidelse nå klarer seg i lange perioder i sine egne boliger. 
Dette har, sammen med det felles prioriteringsmøtet med bydelene og utvidet ambulant 
tilbud, medvirket til at antall innleggelser i psykisk helsevern for voksne har holdt seg 

Tabell 1 - Bruk av tvangsmidler ved LDS Klinikk for Psykisk Helsevern 
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stabilt, til tross for befolkningsvekst. Antall liggedøgn har gått ned fra 29.886 i 2016 til 
25.544 i 2017. Antallet tvangsinnleggelser har også gått ned, men er fortsatt høyt, noe 
som kan ha sammenheng med at de mange med alvorlig psykisk lidelse som er 
hjemmeboende, har behov for innleggelse i perioder. Innleggelsene er imidlertid ikke 
like langvarige som før.  
 
Lovisenberg DPS er opptatt av å evaluere behandlingsresultater. I «raskere tilbake-
poliklinikken» registrerer pasientene symptomtrykk før og etter behandling, ved hjelp 
av IKT-systemet «Checkware®». I 2018 skal målingen av behandlingsresultater utvides 
til resten av den polikliniske virksomheten. Gjennom dette digitale kvalitetssystemet vil 
en kunne få systematiske, bedre og hyppigere, individuelle evalueringer fra pasientene 
på innholdet i og effekten av behandlingen. På sikt vil tilnærmingen kunne benyttes til å 
drive behandlingsforskning. 
 
Nic. Waals Institutt (NWI) 
NWI er en psykiatrisk poliklinikk som gir utrednings- og behandlingstilbud til barn og 
ungdom (0-18 år), samt til gravide, fra Gamle Oslo, Grünerløkka, St. Hanshaugen og 
Vestre Aker. Antall henvisninger har økt betydelig de siste årene, og pasientenes 
tilstandsbilder er alvorlige. På samme måte som ved Lovisenberg DPS, kommer en stor 
andel av pasientene fra andre opptaksområder. I 2017 var 27 % av pasientene henvist 
på grunnlag av ordningen «fritt behandlingsvalg», 21 % kom fra andre bydeler i Oslo, 
mens 6 % kom utenbys fra.  
 
I tråd med at antall henvisninger har økt, har behovet for faglig prioritering og vurdering 
av behandlingseffekt sammen med pasientene blitt enda viktigere. Opplæring og kontakt 
med pasientene er et viktig utviklingsområde. Kommunikasjon gjennom ny teknologi vil 
være et viktig innovasjonsområde for å sikre gode muligheter for tilbakemeldinger 
under behandling i fremtiden. 
 
Samarbeidet med bydelene om utviklingen av tjenestens riktige faglige innhold blir 
stadig viktigere. I 2017 begynte NWI i samarbeid med bydelene å berede grunnen for 
innføring av pakkeforløp. Pakkeforløpene vil sørge for at alle barn som har samtidige 
tiltak med byens lokale barnevern vil få et koordinert tilbud ved klinikken. Ambulant 
seksjon som har erfaring med å jobbe på ulike arenaer har påtatt seg ansvaret for å 
koordinere tilbudet til barn og unge som trenger samtidige tjenester fra barnevern og 
psykisk helsevern.  
 
Utfordringene i pasientforløpene er blant annet knyttet til brutte behandlingsforløp i 
overgangen mellom 2. og 3. linjetjenesten. Det er et særlig behov for å bedre forløpene 
for de av pasientene som også har behov for tjenester fra døgnavdelinger innen psykisk 
helsevern og pediatri i OUS. Forutsatt at kostnadene ved 3. linjetjenesten innen PHBU 
fulgte pasienten, ville NWI ønske å utvikle hele behandlingskjeden på LDS. 
 

2.2.2 Elektiv virksomhet  

Kirurgisk klinikk 
Gjennom systematisk arbeid med logistikk og ressursutnyttelse har kirurgisk klinikk økt 
aktiviteten og effektiviteten betydelig i løpet av de siste 10 årene. Virksomheten består 
av planlagte, større operasjoner som krever sykehusinnleggelse, og er konsentrert om 
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inngrep som kan utføres i store volumer, med høy dokumentert kvalitet og høy 
effektivitet. LDS er det sykehuset i landet som utfører flest elektive inngrep innen 12 
forskjellige operasjonsgrupper. På disse områdene (hofte-, kne-, skulderprotese-
operasjoner, nese- og bihulekirurgi og brokkoperasjoner) er resultatene blant landets 
beste.  
 
Den dokumenterte høye kvaliteten har ført til en kraftig økning i antall henvisninger fra 
regionen og landet forøvrig. Et høyt antall arbeidskrevende henvisninger til «second 
opinion» er en anerkjennelse av sykehusets kompetanse og tilbud. Som ledd i arbeidet 
med å redusere ventetiden og bedre ressursutnyttelse har klinikken videreutviklet 
oppgavedelingen mellom kirurger, fysioterapeuter og sykepleiere. Klinikken har 
dessuten betydelig poliklinisk aktivitet om kvelden for å ta unna ventelister og fylle de 
12 operasjonsstuene på dagtid. I gjennomsnitt ble det operert 37 pasienter per dag på 
virkedager i 2017.  
 
Et egenutviklet kvalitetsregister benyttes til å overvåke kvaliteten på de fleste typer 
operative inngrep. Resultater og publikasjoner fra kvalitetsregisteret har bidratt til å 
endre praksis både ved LDS og i resten av landet, for eksempel ved innsetting av 
hofteprotese.  I tillegg følges kvaliteten gjennom bruk av GTT (global trigger tool)- og 
«Trygg kirurgi»-verktøyene. 
 
Munnhelse 
TAKO-senteret består av en nasjonal 
kompetansetjeneste for munnhelse ved 
sjeldne diagnoser og en sykehustannklinikk. 
Den nasjonale tjenesten for oral helse ved 
sjeldne diagnoser er en del av nasjonal 
kompetanse-tjeneste for sjeldne diagnoser, 
som ledes fra OUS. Tjenesten skal bygge og 
spre kompetanse og mottar henvisninger fra 
alle deler av helsetjenesten, bl.a. for vurdering 
av orale manifestasjoner, oral motorikk og 
oral funksjon hos mennesker med sjeldne 
diagnoser. Senteret har stor undervisnings-
aktivitet og driver etterutdanning av både tannleger og andre profesjoner som jobber 
med munnhelse. Det drives dessuten forskning. 
 
Sykehustannklinikken som ble etablert i 2006, yter tannhelsetjeneste for pasienter fra 
Lovisenbergs bydeler som har langvarig psykisk lidelse og rusavhengighet. Fra 2014 har 
senteret fått midler til å utvide den sykehusbaserte tannhelsetjenesten til andre 
grupper, som ledd i en forsøksordning som skal evalueres i 2018. 
 

2.2.3 Kvalitet og pasientsikkerhet 

LDS deltar i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender» som har 
følgende hovedmål: 

 Redusere pasientskader 
 Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet 
 Forbedre pasientsikkerhetskulturen 
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Programmet omfatter 16 innsatsområder, hvor 12 er relevante for LDS. 
 

 

 
Det har blitt gjennomført flere lokale tiltak siden programmet startet. Flere enheter i 
medisinsk klinikk har risikomøter, hvor personalet planlegger og dokumenterer 
risikoreduserende tiltak for å forebygge bl.a. urinveisinfeksjoner, feil ernæring og fall. 
De to kirurgiske sengepostene benytter elektroniske pasientsikkerhetstavler som viser 
resultater på aggregert nivå. Antall dager siden siste fall eller sist trykksår og 
komplikasjonsrater, er to indikatorer som følges over tid. Synliggjøring av resultater 
motiverer helsepersonell til kontinuerlig forbedringsarbeid. 
 
I 2017 tok sykehuset i bruk tre nye områder fra pasientsikkerhetsprogrammet; 
forebygging av underernæring, forebygging av forverret tilstand (med verktøyene 
NEWS/ABCDE/ISBAR) og forebygging av sepsis («blodforgiftning»). I 2018 skal 
erfaringene fra de sengepostene som startet i 2017, spres til øvrige aktuelle sengeposter. 
 
Våren 2018 starter administrerende direktør å gå såkalte «pasientsikkerhetsvisitter» 
der hun skal ha direkte dialog med ansatte og brukerrepresentant om lokale 
utfordringer med pasientsikkerheten. Synlig ledelse er viktig for å motivere til åpenhet 
om utfordringer og prioritere tiltak.  
 
Andre viktige tiltak er antibiotikastyringsprogrammet, arbeidet for å redusere bruk av 
fysiske tvangsmidler i psykisk helsevern, postoperativ smertemåling, ernærings-
screening, effektmåling av psykologisk behandling (DPS), brukererfaringsmålinger på 
postnivå, pasientadministrative rutiner som sikrer behandling til rett tid, 
smittevernarbeid mv. 
 

2.2.4 Pasient- og pårørendeopplæring 

Opplæring skjer i den enkelte enhet, som ledd i det samlede opplegget og tilbudet til 
hver enkelt pasient. Det er etablert en felles ressursgruppe for hele sykehuset, med 
deltakelse fra alle klinikker og fra brukere/pårørende. 
 

Figur 2 - Innsatsområder "I trygge hender" 
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2.3 Oppgavedeling og samhandling 

2.3.1 Internt samarbeid 

LDS har en størrelse som forenkler samarbeid på tvers av avdelinger og klinikker både 
om driftsløsninger og pasientbehandling. Døgnvirksomheten innen psykisk helsevern 
som tidligere var fordelt på tre ulike adresser i byen (Lovisenberg, Vor Frues Hospital og 
Oslo Hospital), ble samlokalisert i januar 2018. 
 

2.3.2 Samarbeid med bydelene og fastlegene 

På administrativt nivå 
Sykehuset har over tid bygget opp et velfungerende og godt samarbeid med bydelene, og 
det er inngått tjenesteavtaler tilknyttet samarbeidsavtalen mellom LDS og Oslo 
kommune. Det er etablert faste samhandlingsfora på ulike nivåer og utarbeides årlige 
avtaler som definerer møtefora, veiledning og kompetanseoverføring. Hvert år holdes et 
seminar på direktørnivå, med deltakelse fra sykehuset og bydelene, i tillegg til 
direktørmøter ca. fire ganger i året (se figuren nedenfor). 
 

 

 
Et årlig seminar med fastlegene anses som et viktig tiltak. Til tross for korte avstander er 
det imidlertid en utfordring å få til en løpende dialog med alle fastleger om 
enkeltpasienter.  
 
Gjennom IKT- og eHelse-løsninger 
Mangel på elektronisk meldingsutveksling med fastlegene gjør samarbeidet unødvendig 
tungvint. Fastlegene kan kommunisere med kommunen via elektroniske pleie- og 
omsorgsmeldinger (PLO), det samme kan sykehuset gjøre, men man kan ikke bruke PLO 
mellom sykehus og fastleger. 
 
Siden 2013 har LDS samarbeidet med bydelene Sagene, Grünerløkka, Gamle Oslo og St. 

Figur 3 - Strukturert samarbeid med kommunen og bydelene 
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Hanshaugen om avstandsoppfølging av kronisk syke, i prosjektet “Velferdsteknologi i 
sentrum” (VIS).  VIS-prosjektet inngår i Nasjonalt Velferdsteknologiprogram i regi av KS 
og Helsedirektoratet. Ved prosjektavslutning sommeren 2018 vil en ha testet ut 
avstandsoppfølging på ca. 500 innbyggere, og ser gevinster blant annet i form av 
redusert bruk av sykehusinnleggelser. Det gjenstår fortsatt arbeid med utvikling av 
avstandsoppfølging som tjeneste, og bydelene og LDS har søkt om nye midler fra 
velferdsteknologiprogrammet for å bidra til dette arbeidet.  
 
Gjennom kompetanseutveksling 
Hospice Lovisenberg har kompetanseformidling som satsingsområde. Det blir gitt 
veiledning angående behandling av enkeltpasienter til både hjemmetjeneste og 
sykehjem. Funksjonen er rådgivende og konsultativ, og har til hensikt å styrke den 
generelle kompetansen innen lindrende behandling. Det arrangeres også tematiske 
fagdager.  
 
I Gamle Oslo, der NWI er aktiv samarbeidspartner i det byomfattende lavterskeltilbudet 
Ung Arena, har klinikken dessuten hatt en psykolog-spesialist utplassert i videregående 
skole for å bistå med utvikling av et tilbud til ungdom. Sistnevnte prosjekt revideres for 
å bedre å kunne samhandle med alle typer tjenester etter innføring av nasjonale 
pakkeforløp. I bydel Vestre Aker er det utviklet et undervisnings- og veiledertilbud til 
barn og unge med Asperger syndrom. 
 
Om pakkeforløp 
Forberedelsene til å samarbeide med bydelene om innføring av pakkeforløp for barn og 
unges psykiske helse begynte på Bydelsdagen i november 2017. Samarbeidet skal sikre 
at barn og unge med psykiske plager for hjelp på riktig behandlingsnivå. 
 
Om ambulante tjenester 
Som tidligere nevnt driver Lovisenberg DPS FACT-team for alvorlig psykisk syke i tett 
samarbeid med bydelene. Det er gode resultater fra teamene, og fornøyde brukere. I 
løpet av 2018 vil NWI i samarbeid med Grünerløkka bydel etablere FACT-UNG for 
ungdom. NWI har også samarbeidet med bydel Grünerløkka om utvikling av et 
oppfølgingstilbud til voldsutsatte barn. Prosjektet ble i 2017 utvidet til å gjelde alle barn 
og unge i risikogruppe. NWI veileder skolehelsetjenesten i bydel St. Hanshaugen innen 
samme område. I denne bydelen har LDS også bistått i forbindelse med etablering av et 
elevterapeuttilbud ved videregående skole. 
 
I somatikken prøves ambulante tjenester ut i oppfølgingen av pasienter som har vært 
innlagt med KOLS. Etter utskrivning blir pasientene fulgt opp med hjemmebesøk av en 
erfaren lungesykepleier en gang i uken i åtte uker. Det blir brukt motiverende 
samtaleteknikk, og når de åtte ukene er over, fortsetter de ukentlige telefonsamtalene 
per telefon. Hensikt med prosjektet er å forebygge reinnleggelser.   
 

2.3.3 Samarbeid med andre sykehus og helseforetak 

LDS forholder seg til den funksjonsfordeling mellom sykehusene i Oslo sykehusområde 
som er besluttet av HSØ. Hovedsamarbeidspartner er OUS som har ansvaret for regions- 
og områdefunksjoner for pasienter fra LDS sine bydeler, og som dessuten har det 
funksjonsfordelte ansvaret for akuttkirurgi. Spesialisert laboratorie- og bildediagnostikk 
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foregår også i OUS. Basert på en bilateral avtale avlaster LDS nabosykehuset OUS 
gjennom å ha det indremedisinske lokalsykehusansvaret for Sagene bydel.  
 
Det faglige samarbeidsklimaet er godt, men logistikk og kommunikasjon i forbindelse 
med «vekslingene» i pasientforløp som går på tvers av sykehusene er ikke alltid 
tilfredsstillende. Dette gjelder ikke minst digital utveksling av essensiell informasjon om 
enkeltpasienter; dokumenter må sendes over i papirformat og skannes inn i pasientens 
journal. De innskannede dokumentene blir bilder i journalen, ikke digitale journal-
dokumenter. 
 

2.3.4 Samarbeid med andre deler av tannhelsetjenesten 

TAKO-senteret har formalisert samarbeid med de regionale odontologiske 
kompetansesentrene som nå er etablert i alle deler av Norge og ville kunne bidra til å gi 
mer likeverdige tjenester til mennesker med sjeldne diagnoser. Videre er TAKO-senteret 
i dialog med tannhelsetjenesten i Oslo med tanke på å bedre behandlingsforløp for 
pasienter som trenger langvarig oppfølging av sin munnhelse. Senteret bidrar i 
undervisning ved alle læresteder som utdanner tannleger og tannpleiere i Norge, og har 
et utstrakt samarbeid med Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo om 
utdanning av tannlegespesialister, forskning og diagnostikk, samt om behandling av 
pasienter med komplisert sykdomsbilder i munnhulen. 
 

2.4 Organisering og ledelse 
Sykehuset er organisert med seks klinikker, to støtteavdelinger og sentrale stabs-
avdelinger. De seks klinikkene har faglig ansvar for pasienttjenester innen medisin, 
kirurgi, tannhelse (TAKO), psykisk helsevern voksne (sengeposter), DPS (døgn og 
poliklinikk), samt psykisk helsevern barn og unge (Nic Waals Institutt). Fellestjenester 
og eHelse & IKT bidrar med viktige ikke-medisinske støttefunksjoner på tvers av 
klinikkene. 
 

 

 
LDS har siden 2014 gjennomført den samme medarbeiderundersøkelsen som 
foretakene i HSØ. Den siste undersøkelsen, høsten 2016, som hadde svar% på 83 viste 
sammenliknbare resultater med resten av HSØ (referansen), men med noe bedre 

Figur 4 - Organisasjonskart LDS 
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resultater enn referansen innenfor områdene tilhørighet, medvirkning og egenkontroll. 
Tiltaksplanarbeidet følges også opp to ganger i året. 
 

2.5 Bemanning og kompetanse 

Ved utgangen av 2017 hadde LDS 1.643 medarbeidere som utførte til sammen 1.359 
årsverk. 
 
Sykehuset deltar i HSØ’s nettverk for samarbeid om Nasjonal Bemanningsmodell, men 
er fremdeles i oppstartsfasen når det gjelder å nyttiggjøre seg modellen for strategisk 
planlegging av personell- og kompetansebehov. Utfordringer knyttet til leveranse av 
data fordi sykehuset ikke har samme lønns- og personalsystem som HSØ må løses.  
 
I 2016 ble læringsportalen (SmartLearn) innført som plattform for e-læring og 
klasseromkurs, og i 2017 ble kompetanseportalen (Dossier ProFile) innført som 
knutepunkt for medarbeiderutvikling, inkludert individuelle kompetanseplaner for alle 
ansatte. Utvikling av kompetanseplaner foregår så vel sentralt som på klinikk- og 
enhetsnivå. All kompetanse skal registreres i kompetanseportalen fra 2018. Områder 
med spesifikke krav definert i lov eller forskrift, som laboratoriet og medisinsk utstyr 
prioriteres.  
 
Kompetanseportalen har etter et halvårs bruk, vist seg å oppleves brukervennlig og 
nyttig. Ikke minst er det et godt styringsverktøy for ledere, som enkelt har oversikt over 
egen avdelings nåværende kompetanse og planlagte kompetanseutvikling. Det gir også 
et kvalitetsløft på den måten at man får varsler dersom kritisk kompetanse (brannkurs, 
smittevern osv) må fornyes. 
 
En kartlegging i 2017 viste at LDS tar imot flere enn 800 studenter, lærlinger, elever og 
hospitanter innen 26 ulike studieretninger og spesialiseringer i året. LDS samarbeider 
med flere enn 15 skoler og studiesteder, men majoriteten av studentene er 
sykepleiestudenter fra OsloMet – Storbyuniversitetet, Høgskolen Diakonova og 
Lovisenberg Diakonale Høgskole. LDS har også nær 300 studenter fra 5 ulike fakulteter 
ved Universitetet i Oslo.  
 
LDS tar relativt sett imot langt flere studenter innen sykepleie (nøkkeltall somatikk 97, 
tar imot 154), fysioterapi (nøkkeltall 11, tar imot 19) og ergoterapi (nøkkeltall 4, tar 
imot 8) enn det nøkkeltallet fra HSØ skulle tilsi.  
 

2.6 Forskning og innovasjon 

Aktivitet 
I løpet av de siste 10-15 årene har det vokst frem et forskningsmiljø ved LDS. Dette 
gjenspeiler seg i økt forskningsaktivitet både målt i antall vitenskapelige publikasjoner 
og publikasjonspoeng, doktorgradsprosjekter, disputaser og anvendte ressurser.   
 
Det utgår mellom 45 og 60 publikasjoner fra sykehuset hvert år (se figur nedenfor). Det 
er videre omlag 20 pågående doktorgrads- og 3-5 postdoktorprosjekter, samt 2-4 
doktordisputaser årlig. Totalt har 56 ansatte doktorgrad. Noen av disse har kombinerte 
stillinger ved Det medisinske fakultet, Psykologisk Institutt eller Det odontologiske 
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fakultet ved Universitetet i Oslo. 
 
I 2017 innhentet forskere fra LDS om lag 20 MNOK til sine prosjekter fra konkurranse-
utsatte, eksterne midler fra kilder som HSØ, Extrastiftelsen og Forskningsrådet. Med 
uttelling på 36 % av søknadene, lå LDS høyt over gjennomsnittet ved tildelingene fra 
HSØ. I 2017 brukte LDS 41,3 MNOK, eller 2,2 % av driftsbudsjettet til forskning. I 
henhold til avtalen med HSØ skal minst 1,0 % av sykehusets driftsbudsjett brukes til 
forskningsformål.  
 

 

 
Forskningsgrupper 
Forskningen er organisert i tematiske forskningsgrupper som skal bidra til å stimulere 
til og kvalitetssikre sykehusets forskning innenfor seks tematiske områder. 
Forskningsgruppene kan ha medlemmer ikke bare fra sykehuset, men også fra 
samarbeidende institusjoner som høgskoler, universitet, andre helseforetak og 
kommunehelsetjeneste. 
 
Tematisk har sykehuset konsentrert forskningen innen muskel- og skjelettsykdommer, 
især relatert til problemstillinger vedrørende protesekirurgi. Det foregår også en god del 
forskning innen fagområdet gastromedisin. Innenfor psykisk helsevern foregår 
forskningen særlig i forbindelse med den store MoBa studien (barn og ungdom), og 
knyttet til voksne pasienter som får behandlingstilbud i «Raskere tilbake-ordningen». 
Forskningen legger vekt på helhetlig tilnærming, tverrfaglige forskningsteam, 
forankring i sykehusets forskningsgrupper og brukerinvolvering. 
 
Innovasjon 
Innen virksomhetsdrevet innovasjon har sykehuset utviklet en systematisk multimodal 
miljøterapeutisk tilnærming for reduksjon av tvangsbruk innen psykisk helsevern. Etter 
implementering av tilnærmingen ble tvangsbruk ved Klinikk for psykisk helsevern 
redusert med betydelig. Helse- og omsorgsdepartementet omtalte tilnærmingen som en 
av innovasjonene i helsetjenesten i 2016.  
 

Figur 5 - Antall publiserte vitenskapelige artikler ved LDS i perioden 2010 -2017 
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Kirurgisk klinikk har utviklet en elektronisk plattform (TellMe) som benyttes til å 
registrere behandlingsresultater ved hjelp av validerte pasient-rapporterte resultatmål 
(PROMS). Pasientene besvarer spørsmål på en iPad før operasjon og ved flere 
oppfølgingstidspunkt etter operasjonen.  
 
Sykehuset har i samarbeid med firmaet APX utarbeidet et elektronisk sporingssystem på 
operasjonsavdelingen. Alt sterilt utstyr som brukes på og i pasienten (proteser etc) 
dokumenteres elektronisk og lagres i en database som gir muligheter for sporing, og 
igjen er koblet til sykehusets innkjøpsrutiner. Prosjektet har mottatt støtte fra HSØ og 
Innovasjon Norge. 
 

2.7 Økonomi 

LDS har de senere år hatt et regnskapsmessig overskudd i størrelsesorden 1,5 – 2,5 % av 
samlede inntekter, og egenkapital og likviditet er styrket. I 2014 ble lån fra nybygg til 
psykisk helsevern i 2002 og somatisk virksomhet i 2006 nedbetalt, og LDS er p.t. 
gjeldfritt. 
 
Det er etablert et økonomisk handlingsrom for å kunne gjennomføre investeringer i 
medisinsk teknisk utstyr, digitalisering, kompetanseoppbygging og forskning, samt 
utvikling og utvidelser av arealer. Det ble i 2016 ferdigstilt og tatt i bruk et nytt 
undervisnings- og administrasjonsbygg, og i 2018 ble nytt bygg for døgntilbudet innen 
psykisk helsevern ferdigstilt og tatt i bruk. LDS har på kort – og mellom lang sikt arealer 
som gir mulighet for vekst og nye oppgaver. 
 
LDS jobber kontinuerlig med god ressursutnyttelse. Sykehuset har en effektiv drift noe 
som underbygges av nivå og utvikling av kostnadsindeks fra 0,91 i 2012 til 0,84 i 2016. 
Indeksen inklusiv pensjonskostnader var på 0,82 i 2016. Det viser at LDS er blant 
landets mest kostnadseffektive sykehus. 
 

 

 
H-reseptordningen, der sykehus belastes med utgiftene til kostbare legemidler, har slått 
skjevt ut for LDS. Befolkningen i Oslo indre øst, Lovisenbergs opptaksområde, har 
dokumentert høyere sykelighet og betydelig høyere andel innbyggere med kroniske 

Figur 6 - Utvikling kostnadsindeks LDS 2012-2016 (Kilde: SAMDATA) 
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infeksjoner som HIV og hepatitt, sammenliknet med så vel øvrige Oslo som resten av 
landet. Dette har sammenheng med storbyproblematikk og opphopning av kommunale 
boliger i området og fører til at LDS har uforholdsmessig høye utgifter til kostbare H-
reseptlegemidler mot HIV og hepatitt C. I 2016 og 2017 har kostnader til dyre 
legemidler vært underfinansiert med om lag 10 MNOK/år, og det forventes at HIV 
legemidler fra 2018 er underfinansiert med 10 MNOK. Dette kan gi en økonomisk 
utfordring på 20 MNOK/år, tilsvarende ca. 1 % av totale inntekter. 
 
LDS har tatt i bruk to nye bygg i hhv 2016 og 2018, ett som huser psykiatrisk poliklinisk 
virksomhet for bydel St Hanshaugen, undervisning og administrasjon, og ett som samler 
all døgnpsykiatri. Det er inngått langsiktige leiekontrakter med Diakonissehuset 
Eiendomsstiftelse som medfører betydelig økning i husleiekostnader og legger press på 
sykehusets økonomi. Sykehuset har fokus på arealeffektivisering og kostnadseffektiv 
drift, herunder at gevinster ved nybygget til psykisk helsevern effektueres. 
 
Redusert vekst av årlig bevilgning fra HSØ siste to-tre år til å håndtere økt innbyggertall 
og økt pasientpågang, mangelfull finansiering av nye og svært kostbare legemidler, 
parallelt med pågående investeringer og oppgraderinger av bygg legger et stort press på 
sykehusets økonomi kommende år. Det jobbes med omstillinger og kostnads-
reduserende tiltak i 2018 på til sammen 60 MNOK, og budsjetteres med et resultat i null. 
Det er nødvendig for sykehuset å drive med overskudd for å ivareta nødvendig 
vedlikehold og investeringsbehov til gode og sikre IKT løsninger, digital fornying, 
medisinsk-teknisk utstyr og til arealutvikling. 
 
Sykehuset forholder seg til aksjeloven, og dens forutsetning om forsvarlig egenkapital 
som grunnlag for videre drift. Sykehuset har ikke konkursbeskyttelse slik 
helseforetakene har det.  
 

2.8 Teknologi og utstyr 

Infrastruktur 
LDS jobber målrettet med standardisering av både brukerterminaler/utstyr, nettverk og 
infrastrukturplattform, og har i dag liten teknisk gjeld. Til nå er om lag 90 % av et 
standardiseringsarbeid med innføring av tynnklienter og standard Windows/Windows 
Server er utført. I tillegg er telefoniplattformen modernisert, basert på IP-telefoni og 
Telenors MBN plattform. 
 
Det har vært gjennomført en omfattende standardisering av kliniske applikasjoner, der 
alle klinikker nå benytter de samme primærapplikasjonene (DIPS, PACS, etc.) og støtte-
applikasjonene (GAT, Visma). I psykisk helsevern pågår et prosjekt som åpner for nye 
arbeidsformer og som kan benyttes på tvers av klinikker; «Checkware®» innehar en 
skjemaløsning der pasienter via internett kan fylle inn viktige grunnlagsdata for 
behandling. Dessuten har sykehuset startet arbeidet med å vurdere nye løsninger for 
selvregistrering, selvbetjening og mer bruk av informasjonsskjermer. 
 
Fellesplattformer 
Å integrere ulike systemer med hverandre, samt integrere med eksterne tjenester og 
løsninger, er nødvendig for å effektivisere og forbedre pasientbehandlingen ytterligere. 
Dette er krevende både økonomisk og teknisk, og det er etablert en integrasjons-
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plattform basert på Microsoft Biztalk for å muliggjøre mer gjenbruk og synergier på 
tvers av prosjekter. LDS arbeider kontinuerlig med utvikling av integrasjoner mellom 
interne og eksterne systemer og elektroniske meldinger for utveskling av pasient-
informasjon. Det er under etablering en elektronisk utveksling av radiologisk 
bildemateriale, (Sectra OneConnect) som skal forenkle arbeidsflyt internt og gjøre bilder 
fra andre steder raskt tilgjengelig for behandler. 
 
Et annet fellesplattform-prosjekt er utvikling av et ledelses informasjonssystem (BI 
plattform), der målet er å kunne hente data fra EPJ-systemer, MTU, personal- og 
økonomi systemer, og overføre dette til et datavarehus. Formålet å kunne sammenstille 
data for å få et totalbilde av sykehuset til enhver tid. 
 
Sykehuset har forøvrig en felles plattform for automatisk tildeling av roller og 
rettigheter i sentrale applikasjoner med pasientinformasjon. I tillegg til å ha en betydelig 
effektiviseringsgevinst, har denne plattformen også gitt sykehuset et løft mht. pasient 
informasjonssikkerhet. Når det gjelder IT teknisk sikkerhet, er det etablert differensierte 
nettverkssoner og en tynnklient arkitektur, som ivaretar styring og kontroll av sikkerhet 
gjennom standardiserte klienter. LDS er medlem av HelseCERT og flytter også 
sykehusets internett forbindelser til Norsk Helsenett i 2018. 
 
Medisinsk teknisk utstyr 
Gjennomsnittsalder på det medisinsk tekniske utstyr er 6,4 år (2.400 rapporterte 
apparater). Det blir jobbet kontinuerlig med fornying av utstyret, og av større prosjekter 
planlagt fremover er standardisering og fornying av videoutstyret på operasjonsstuene, 
overvåking og telemetri og større grad av integrasjon med DIPS og andre 
kjerneapplikasjoner. Sykehuset vil for eksempel i år ha etablert en løsning for deling av 
radiologiske bilder med andre sykehus. Det er også et mål at alt støttet utstyr bruker 
worklist og automatisk rapportering til DIPS, samt at det gjennomføres systematisk 
overvåking og vedlikehold av utstyret. Elektronisk lokasjonsovervåkning av utstyr er 
også ett av prioriterte initiativ innenfor dette området. Medisinsk teknisk utstyr og IKT 
er for øvrig organisert under samme avdeling og ledelse som gir et smidig samarbeid 
mellom fagdisipliner med gjensidig avhengigheter, for eksempel nettverk og integrasjon. 
 
Muligheter og utfordringer 
Mange av fremtidens muligheter og utfordringer ligger i pasientens digitale innbygger-
tjenester og innsyn på tvers av virksomheter. Dette har høy prioritet internt i sykehuset, 
men en er selvsagt avhengig av den utvikling som skjer i HSØ, og av HSØ sitt samspill 
med Direktoratet for eHelse, da kostnader til utvikling og løsningsalternativer må løses 
nasjonalt / regionalt (av de regionale helseforetakene – RHF’ene). Med en egen IKT 
avdeling og tilhørende datasenter har sykehuset både fleksibilitet og mulighet til å 
utnytte ny teknologi og nye produkter, og ikke minst bruke smidige arbeidsmetodikker i 
valg og gjennomføring av leveranser. Sykehuset har en størrelse og kompetanse som 
gjør sykehuset godt egnet som pilotsykehus for både utvikling og testing av nye 
løsninger – også der teknologi spiller en viktig rolle. 
 
Når arbeidsoppgaver effektiviseres i sykehuset ved bruk av IKT medfører dette nye 
oppgaver og økt ressursbehov, dvs. en effektivisering på den ene siden (sykehuset) vil 
alltid gi økt kompleksitet i den andre enden (IKT-drift). Selv om sykehuset har en stabil 
IKT-drift, må mer tid fremover frigjøres til utvikling og nye prosjekter. Digitaliserings-
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omfanget øker, og prosjektstyring og utviklingskapasiteten er i dag begrenset og må 
tilpasses fremtidens behov og forventninger. 
 

2.9 Dagens bygg – tilstand og muligheter 

2.9.1 Areal 

Etter innflytting i nybygg i Lovisenberggt. 21 for henholdsvis 
undervisning/administrasjon (2016) og psykisk helsevern (2018), disponerer LDS vel 
72.000 m2 (bruttoareal). Virksomheten drives både i eide og leide lokaler, se tabellen 
nedenfor. 
 
Adresse Eid/Leid Areal Virksomhet 

 Lovisenberggt. 17 Eid 32.650 Hovedsykehuset (somatikk) 

 Spångbergv. 25 Eid 4.400 Nic Waals Institutt (BUP) 

 Lovisenberggt. 21 F Leid 14.100 Sengeposter psykisk helsevern 

 Lovisenberggt. 21 G Leid 5.100 Utdanning og administasjon 

 Geitmyrsv. 45 Leid 1.750 Hospice Lovisenberg 

 Ullevålsv. 2 Leid4 8.000 - 

 Hagegt. 32 Leid 3.200 Lovisenberg DPS 

 Trondheimsv. 80 Leid 1.500 Lovisenberg DPS 

 Høiensalgt. 74 (Hamar) Leid5 1.500 Hospice Sangen 

  72.200  

 
Gjennom de to nye byggene har sykehuset oppnådd 

 Samlokalisering av døgnvirksomhet innen psykisk helsevern som tidligere 
foregikk på tre lokaliteter 

 Samlokalisering av administrasjon, ikke-medisinsk støttefunksjoner, møte- og 
undervisningsarealer 
 

De to nybyggene har dessuten frigjort ca. 15.000 m2 i andre deler av bygningsmassen, på 
Lovisenberg og i Vor Frue Hospital. Deler av disse arealene er allerede i ferd med å 
bygges om for å håndtere aktivitetsveksten innen somatikk. I løpet av våren 2018 åpnes 
en observasjonspost med åtte senger i tilknytning til medisinsk akuttmottak. Dette vil 
forbedre kapasitetssituasjonen både i akuttmottaket og på de medisinske sengepostene. 
Videre er planen å benytte deler av de frigjorte arealene (1.600 m2) til dialyseenhet og 
poliklinikk for medikamentell kreftbehandling. I tillegg foreligger behov for utvidet 
kapasitet ved både medisinsk og kirurgisk poliklinikk. Aktivitetsvekst i 
allmennpoliklinikkene til Lovisenberg DPS gjør det nødvendig å flytte poliklinikken for 
bydel St. Hanshaugen fra Tøyen og til det nye undervisnings- og administrasjonsbygget i 
Lovisenberggt. 21 G. 
 
Å få samlet alle de psykiatriske sengepostene på Lovisenbergområdet har lenge vært et 
mål for LDS, med forventning om økt behandlingskvalitet gjennom samling av fagmiljøet 

                                                        
4 Ullevålsv. 2, Oslo (Vor Frue Hospital) leies kostnadsfritt av Oslo kommune, men LDS har fullt driftsansvar 
5 Høiensalsgt. 74, Hamar (Hospice Sangen) leies kostnadsfritt av Hamar sanitetsforening, men LDS har 
vedlikeholdsansvar 

Tabell 2 - Oversikt over dagens adresser og (brutto)-arealer 
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og nærhet til den somatiske virksomheten. Spesialbygde lokaler i nytt bygg for psykisk 
helsevern utgjør et betydelig løft for denne utsatte pasientgruppen. 
 
Det er samtidig etablert en kulvert mellom nybyggene i Lovisenberggt. 21 og sykehusets 
hovedbygg i Lovisenberggt. 17 som øker fleksibiliteten og gir muligheter for 
omdisponering av areal i fremtiden. 
 

LDS sin virksomhet på Lovisenberg-området: 1 = Hospice Lovisenberg (Geitmyrsv. 45), 2 = Hovedsykehuset 
for somatikk (Lovisenberggt. 17), 3 = Nybygg for PHV sengeposter og undervisning/administrasjon/ 
støttefunksjoner og LDPS poliklinikk (Lovisenberggt. 21 F og G). 
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På Lovisenberg-området finnes en rekke institusjoner med sykehjem, høgskoler og 
omsorgsboliger, i tillegg til at Folkehelseinstituttet og Odontologisk fakultet ligger like i 
nærheten. Dette området er definert som institusjonelt utviklingsområde i kommune-
planen for Oslo («Utviklingsområde U5»).6 Nærheten til, og samarbeidet med, disse 
institusjonene og fagfeltene utgjør en fordel som LDS ønsker å bli enda bedre til å 
utnytte i fremtiden. 
 

2.9.2 Tilstandsvurdering 

Det er gjennomført tilstandsvurdering av teknisk infrastruktur og bygg, som innbefatter 
gradering, konsekvens og forventet levetid. Disse vurderingene legges til grunn ved 
utforming av kort- og langsiktige vedlikeholdsplaner. Den tekniske tilstanden varierer 
mellom de ulike byggene, og historisk har man i stor grad foretatt oppgradering av 
teknisk infrastruktur i forbindelse med ombygging og/eller utvidelser av sengeposter, 
operasjonsstuer o.a. tilsvarende prosjekter. 
 
Egnethet og muligheter/begrensninger i dagens og fremtidig bruk (eiendomsforhold, 
reguleringsbestemmelser, vernestatus, miljøforhold) er sentrale føringer i utformingen 
av LDS’ langsiktige arealplan. Vurderingen er at alle bygg er godt egnet til den 
virksomheten som er planlagt utført i bygget, og at de begrensninger som ligger i deler 
av bygningsmassens alder og utforming er håndterbare (og i enkelte tilfeller bidrar 
positivt). 
 
Fokus på egnethet vil i noen grad gå ut over fleksibilitet og tilpasningsdyktighet, da bygg 
utformet for en spesifikk del av virksomheten ikke alltid uten videre kan benyttes av 
andre deler. Som eksempel kan nevnes at nybygg i Lovisenberggt. 21 F er utformet for 
sengeposter innen psykisk helsevern, og det vil kreve relativt store kostnader å bygge 
dette om til et bygg for somatiske sengeposter eller til DPS-virksomhet. Samtidig har 
bygningsmassen på Lovisenberg generelt vist seg å være tilpasningsdyktig, og 
funksjoner har blitt flyttet til arealer som i utgangspunktet var utformet for annet bruk. 
Et eksempel er at sykehusets eldste bygg – oppført i 1890 – benyttes til noen av 
sykehusets mest moderne operasjonsstuer. 
 

2.9.3 Tomt og eiendomsforhold 

Lovisenbergområdet eies av Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, den ene av 
sykehusets eiere. Det er inngått langsiktige festeavtaler for tomtearealet som sykehusets 
bygningsmasse står på, og langsiktige leieavtaler for den øvrige bygningsmassen som 
sykehuset disponerer på området. I Spångbergv. 25 der NWI ligger, er tomten festet av 
Oslo kommune kostnadsfritt, gjennom en avtale som løper i ca. 50 år. HSØ som har en 
langsiktig, løpende leieavtale med Oslo kommune for Vor Frue Hospital har gitt LDS 
kostnadsfri bruksrett, gitt at det drives psykisk helsevern i bygget. 
 
I sum innebærer dette at selv om sykehuset ikke er tomteeier, er det sikret arealmessig 
på lang sikt. Ved behov for å utvide virksomheten vil ytterligere areal kunne skaffes til 
veie. 

                                                        
6 Kommuneplan for Oslo, samfunnsdel med byutviklingsstrategi, høringsutkast april 2017 
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3. Overordnede strategier og føringer 
Nasjonal helse- og sykehusplan7 gir overordnede strategier og føringer for utvikling av 
sykehustjenester, og et sentralt element er bedre samhandling og samarbeid innen det 
enkelte sykehus, mellom sykehus og mellom spesialisthelse- og primærhelsetjeneste. 
Forpliktende nettverk mellom sykehus blir beskrevet som stadig viktigere for å møte 
behovene som stilles til fremtidens spesialisthelsetjeneste. Nettverkene skal sikre 
hensiktsmessig oppgavedeling mellom sykehus, implementering av felles faglige 
retningslinjer, samarbeid om pasienter på tvers av helseforetak, ambulering og 
hospitering. 
 
Oppgave- og funksjonsfordelingen mellom sykehusene i Oslo sykehusområde (OUS, LDS 
og DS) er historisk betinget. Selv om det har vært gjort enkelte justeringer med hensyn 
til opptaksområdene, har oppgavedelingen stort sett ligget fast siden LDS ble etablert i 
1993. De siste årene har det vært arbeidet med å tilpasse oppgavedelingen mellom 
sykehusene i Oslo til dagens situasjon, i første rekke for å avlaste OUS og Ahus. Flere 
alternativer har vært utredet, uten at det har resultert i store endringer, så langt. LDS 
har i dette arbeidet understreket at sykehuset både ønsker og evner å påta seg et større 
ansvar for spesialisthelsetjenestetilbudet i Oslo. 
 

3.1 Strategiske signaler fra Helse Sør-Øst  

HSØ har i flere styrevedtak8 slått fast at LDS og DS skal ta et større ansvar for 
helsetilbudet til befolkningen i hovedstadsområdet. I arbeidet med videre utvikling av 
OUS, vedtok styret i HSØ i sak 053-2016 som føringer for det videre arbeidet: 
«Samarbeidet med Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus om 
fordeling av oppgaver og ansvar skal sikre sykehusenes langsiktige rolle i ivaretakelse av 
sørge for ansvaret, og løsningen for det fremtidige kapasitetsbehovet i Oslo 
sykehusområde.» I forbindelse med oppstart av konseptfase for utbygging på Aker og 
Gaustad, vedtok styret i HSØ i sak 072-2017: «Lovisenberg sykehus og Diakonhjemmet 
sykehus skal øke graden av egendekning av lokalsykehusfunksjoner innenfor sitt 
opptaksområde innen somatikk og voksenpsykiatri, samt at de skal håndtere vekst 
innenfor de opptaksområdene sykehusene har per i dag.» I et vedlegg9 konkretiseres 
hvilke betingelser som er lagt til grunn for OUS sin tidligfaseplanlegging av nye 
sykehusbygg på Aker og Gaustad saken:  «Det er som forutsetning i kapasitetsanalysen 
lagt til grunn at Diakonhjemmet sykehus og Lovisenberg diakonale sykehus videreutvikles 
til fullverdige lokalsykehus, slik at det kan gis et samlet tilbud på lokalsykehusnivå til eget 
pasientgrunnlag, inkl. akuttkirurgi og psykisk helsevern for voksne.» 
Den 06.12.2017 fikk LDS følgende bestilling fra HSØ: «I det videre arbeidet med å sikre 
kapasitet i Oslo sykehusområde, ønsker Helse Sør-Øst RHF å benytte seg av Lovisenberg 
Diakonale Sykehus’ og Diakonhjemmet sykehus’ uttrykte vilje og evne til å påta seg et 
større ansvar for spesialisthelsetjenestetilbudet i sykehusområdet. Helse Sør-Øst RHF 
ønsker primært at Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet sykehus 
videreutvikler sin rolle som lokalsykehus. Formålet er dels å avlaste Oslo 

                                                        
7 Meld. St. 11 (2016-2019) Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) 
8 Bl.a. Styresak 042-2014 (Aktivitets- og kapasitetsbehov i Helse Sør-Øst), 090-2014 (Analyse av 
aktivitets- og kapasitetsbehov 2030), 082-2015 (Kapasitetsutfordringer i hovedstadsområdet) og 052-
2016 (Kapasitets-utfordringer Oslo og Akershus sykehusområde) 
9 Rapport: Avklaring av videre arbeid med utbygging på Aker og Gaustad – versjon 2.0 06.06.2017 
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universitetssykehus HF, men også å utvikle et mer helhetlig og enda bedre tjenestetilbud til 
befolkningen i eget opptaksområde. Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet 
sykehus bes på denne bakgrunn om i fellesskap  

 Å beskrive hvordan sykehusene kan utvides ytterligere som lokalsykehus 
 Å utrede hvilke muligheter Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet 

sykehus ser for økt faglig samarbeid seg imellom 
 Å beskrive hvordan sykehusene hver for seg og samlet kan oppnå en høyere 

egendekning ved 
o oppgavedeling seg imellom 
o overføring av oppgaver fra Oslo universitetssykehus, primært volum knyttet 

til pasienter tilhørende opptaksområdet til Lovisenberg Diakonale Sykehus 
og Diakonhjemmet sykehus 

 
Målet er sammenhengende pasientforløp og et mer helhetlig tilbud til pasientene i 
opptaksområdet.» 
 
Bestillingen ble gjentatt i Oppdragsdokumentet for 2018.  
 
I sum innebærer dette at HSØ både ønsker og forventer at LDS skal påta seg et større 
ansvar og flere oppgaver enn hva det har i dag, og at man i samarbeid med de øvrige 
sykehusene i Oslo sykehusområde skal avklare hvilke oppgaver som skal etableres og 
hvordan disse kan overføres til LDS. Dette legges til grunn for utviklingsplanen. 
 

3.2 Strategiske føringer fra sykehusets eiere 
Aksjeselskapet LDS eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset 
Lovisenberg.  
 
Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenbergs uttrykker i sin eierstrategi for sykehuset: «For å 
bevare og videreutvikle sykehusets kompetansemiljø og egenart, og å tilby Oslo indre by 
helsetjenester som er i tråd med behovene til en befolkning som er i vekst, vil vi styrke LDS 
som et fullverdig og selvstendig sykehus med Oslo indre by som primært opptaksområde. 
Sykehuset skal være tuftet på diakonale verdier og med synergier for øvrige diakonale 
virksomheter på Lovisenbergområdet». 
 
Diakonovas eierstrategi for sykehuset sier: «Diakonova legger vekt på å være en 
ansvarlig eier som til enhver tid opptrer slik at sykehusets identitet som et indre-by-
sykehus, med hensyn til økonomisk trygghet og mulighet for videre utvikling blir ivaretatt. 
Diakonova vektlegger videre at prioritering og drift av sykehuset sikrer ansvarlig 
forvaltning av LDS’ oppdrag, konkretisert som best mulig pasientbehandling og met mulige 
tjenester for hver krone. Styret i LDS er gitt i ansvar å forvalte formålet og samfunns-
oppdraget i våken dialog med oppdragsgiver og ut i fra politiske føringer, utviklingstrekk 
og ny kunnskap om sykdomsbilder og effektiv sykehusdrift.» 
 
Styret har vært involvert i utformingen av utviklingsplanen og understreker at det er 
viktig å sikre at nye oppgaver ikke belaster sykehusets finansielle situasjon ut over det 
som er bærekraftig over tid. Overtakelse av nye oppgaver forutsetter finansiering av 
pukkel- og overgangskostnader, så vel som bærekraftig drift.  
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3.3 Sykehusets strategi 
Sykehusets strategidokument fra 2013 ligger til grunn 
for den daglige virksomhet og årlige handlingsplaner.  
Sykehuset skal, basert på kjerneverdiene kvalitet og 
nestekjærlighet, gi gode og likeverdige helsetjenester 
til befolkningen sykehuset betjener når de trenger 
det, uavhengig av alder, bosted, kjønn, etnisk 
bakgrunn, religion og sosial status. 
 
LDS har fire strategiske hovedmål: 
1. Sykehusets diakonale verdigrunnlag skal 

uttrykkes i våre handlinger. 
2. Vi skal være blant landets mest veldrevne sykehus. 
3. Vi konsentrerer vår virksomhet rundt oppgaver vi kan ivareta med høy kvalitet. 
4. God samhandling skal kjennetegne lokalsykehuset. 

 
I praksis skal de strategiske målene nås gjennom  

 Lokalsykehusfunksjoner for befolkningen i en storby  
 Planlagt virksomhet (elektive funksjoner) innen kirurgi, hvor LDS er ledende i 

landet innenfor ortopedi (store ledd og rygg), øre-nese-hals og generell kirurgi 
(åreknuter, brokk) og innen nasjonale oppgaver (oral helse ved sjeldne 
medisinske tilstander). 

 
Strategidokumentet legges til grunn for utviklingsplanen.  
 

3.4 Signaler fra Oslo kommune og opptaksområdet 

Bydel Sagene som i en årrekke har arbeidet for at LDS skal få lokalsykehusansvaret for 
bydelen, sendte for en tid siden en henvendelse til Byrådsavdeling for eldre og sosiale 
tjenester med ønske om at LDS skulle overta lokalsykehusansvaret for bydelen også når 
det gjaldt psykisk helsevern og TSB. Henvendelsen ble videreformidlet fra Oslo 
kommune til HSØ. 
 
Byrådsavdelingen trakk frem tre viktige forhold: i) Lokalsykehus-ansvaret for 
indremedisin og psykisk helsevern/TSB bør følge hverandre for å fremme gode 
behandlingsforløp for pasienter med sammensatte problemer, ii) Ikke bryte opp 
etablerte og velfungerende samhandlingsmønstre mellom de fire sentrumsbydelene, og 
iii) Bydelene har god samhandling med LDS. 
 
Dette ble også understreket i forbindelse med prosjektet «Kapasitetsutfordringer i Oslo 
og Akershus sykehusområder» i 2015, hvor de fire sentrumsbydelene igjen trakk frem 
det gode samarbeidet med LDS, og at det var ønskelig at LDS fikk ansvar for psykisk 
helsevern og TSB for Sagene bydel, på samme måte som de har det for indremedisin10. 
Disse henvendelsene, i tillegg til andre uttalelser fra Oslo kommune generelt og 
bydelene spesielt, understreker ønsket om at LDS skal utvikles videre som et godt 
lokalsykehus for fire bydeler i Oslo indre øst. 

                                                        
10 Brev 201500647-3 av 12.11.2015 fra Grünerløkka, St. Hanshaugen, Gamle Oslo og Sagene bydeler til 
Helse Sør-Øst 
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4. Utviklingstrekk og framskrivning 
Sykehusbygg HF har på oppdrag fra HSØ gjennomført en framskriving av aktiviteten 
2015-2035 ved helseforetak og ideelle sykehus i regionen, med standard 
endringsfaktorer i «RHF-enes framskrivingsmodell for aktivitet og kapasitets-
beregning». Denne modellen er eid av de regionale helseforetakene, og forvaltes og 
videreutvikles av Sykehusbygg. 
 
Ved å benytte samme framskrivingsmodell som øvrige sykehus og helseforetak i 
regionen i utviklingsplan 2035 bidrar LDS til en enhetlig og konsistent rapportering til 
HSØ, samtidig som risikoen for dobbeltrapportering og feil i datagrunnlag elimineres. 
 
Utgangspunktet for framskrivingen er aktiviteten i 2015. Denne framskrives iht. 
forventet demografisk utvikling i opptaksområdet.  For LDS innebærer dette to viktige 
forhold: 

1. Sagene bydel er inkludert i tallene for somatikk 
2. Nye oppgaver som er avtalt tillagt sykehuset etter 2015, bl.a. innen 

kreftbehandling og dialyse er ikke inkludert 
 
En tilbakeføring av ansvaret for Sagene bydel til OUS (tentativt i 2028-30) vil innebære 
en vesentlig reduksjon i aktivitetsnivået ved LDS. Nye oppgaver vil innebære en økning i 
aktivitetsnivået i forhold til det som er skissert i tallene fra Sykehusbygg. Tross dette er 
tallgrunnlaget fra Sykehusbygg benyttet i utviklingsplanen, men det er lagt til kvalitative 
kommentarer der dette er naturlig. 
 
Tidsperspektivet for utviklingsplanen er 2035. Dette vil i praksis innebære at det også er 
forventet drift på de anlegg som beskrives i planen til lenge etter 2035. 
 

4.1 Demografi og sykdomsutvikling 

Demografien er en sentral og styrende faktor for fremtidens behov for helsetjenester. 
Hvor mange innbyggere blir det, og hvordan blir alderssammensetningen? 
Demografiske framskrivinger besvarer disse spørsmålene, men med noe usikkerhet, da 
fødselsrater, dødelighet og flyttemønster – og også sykdomsmønster – endrer seg over 
tid. 
 
Befolkningsutvikling 2016 – 2035 
Folkemengden i Norge har vokst raskt det siste tiåret, og i 2016 hadde landet drøyt 5,2 
millioner innbyggere. Statistisk sentralbyrå (SSB) sine framskrivinger viser at folketallet 
vil fortsette å stige, selv om usikkerheten er større dess lenger fram i tid man kommer. 
Også i Oslo vil innbyggertallet øke. I januar 2017 bodde 666.759 personer i byen som 
forventes å ca. 854.000 innbyggere i 2040, basert på framskrivninger i 
middelalternativet til SSB. Tallet ligger lavere enn tidligere estimater på ca. 890.000, 
grunnet en nedjustering i forventning når det gjelder netto innflytting. 
Fødselsoverskuddet, dvs. fødte minus døde, vil bidra mest til den forventede veksten, og 
anslagene gir økt fødselsoverskudd utover i perioden. 
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Oslo 2016 2025 2035 
Endring 

2016-
2035 

MMMM 658.390 731.474 814.976 24 % 
LLML 658.390 733.280 709.739 8 % 
HHMH 658.390 694.955 942.556 43 % 

 
Fordi LDS har lokalsykehusansvar for ulike bydeler innen henholdsvis indremedisin, 
voksenpsykiatri/TSB og barne- og ungdomspsykiatri, blir forventet befolkningsvekst 
oppgitt per bydel i tabellen nedenfor, som også viser prosentvis utvikling innen hvert av 
de tre fagområdene. Tallene er foreløpig kun framskrevet til 2028, men gir likevel en 
nyttig indikasjon på utviklingsretningen. 
 

Bydel 2016 2028 
Endring 

MED 
Endring 

PHV/TSB 
Endring 

PHBU 

Gamle Oslo 51.444 67.083    
Grünerløkka 56.283 66.698    
St. Hanshaugen 37.263 41.586 19,6 % 21,3 % 19,7 % 
Sentrum 1.170 1.914    
Sagene 41.566 47.215    
Vestre Aker 47.885 55.070    

 
I perioden frem mot 2040 forventes det en vekst på drøyt 28 % for Oslo totalt. Sterkest 
vekst forventes blant de eldste, med om lag dobling av antall personer i alderen fra 80 år 
og oppover. Dette skyldes de store etterkrigskullene som etter hvert blir gamle. Dette 
slår særlig sterkt ut for LDS sine bydeler. Med økende levealder blir det flere friske 
leveår. En statistisk gjennomsnittsbetraktning viser at man er syk og trenger tjenester 
fra spesialisthelsetjenesten især de siste 18-24 mnd. man lever, uavhengig av hva som er 
gjennomsnittlig forventet levealder. 
 

Figur 7 - Forventet befolkningsutvikling i Norge mot 2060. Kilde: SSB 

Tabell 3 - Befolkningsutvikling for Oslo (tre alternativer), Kilde: Oslo kommune 

Tabell 4 - Befolkningsutvikling 2016-2028 for LDS' bydeler (MMMM), Kilde: Oslo kommune 
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Dette betyr flere friske eldre, men også flere med livsstilssykdommer og med flere 
sykdommer samtidig. Reduksjon i død og økt overlevelse ved mange sykdommer (eks 
hjerteinfarkt, kreft) vil føre til at flere lever lenger med kronisk sykdom. Videre vil 
økende bevissthet om rettigheter og muligheter endre brukerne fra å være passive 
mottakere til informerte medvirkere, som stiller krav.  
 
Barnebefolkningen vil også vokse i framskrivingsperioden, men påvirkes av nedgangen i 
fruktbarhet de siste årene. Her er veksten generelt lavere i de bydelene LDS har ansvar 
for. 
 

 
Endring 

MED 
Endring 

PHV 
Endring 

PHBU 

0-17 år 14,2 %  14,3 % 
18-39 år 13,1 % 14,4 %  
40-64 år 28,3 % 30,9 %  
65-79 år 49,4 %   
80+ år 57,1 %   

 
Alle bydeler vil få vekst frem mot 2028. Hvor veksten kommer, avhenger blant annet av 
boligbyggingen og utvikling i flyttemønster. I første del av perioden forventes fortsatt 
bygging av mange boliger i indre øst, mens det mot slutten av perioden forventes 
mindre boligbygging i indre by (bydel 1-5) og mer i ytre by (bydel 6-15). I sum 
innebærer dette dog at indre by øst forventes å vokse mest i perioden, med 17,5 % 
samlet. 
 
Sykdomsutvikling 
Et økende antall eldre vil skape større behov for sykehustjenester i Oslo frem mot 2035. 
SINTEF har tidligere beregnet at antall eldre (70 år+) øker med over 65 % i HSØ mot 
2030.11 I forbindelse med Nasjonal helse- og sykehusplan er det beregnet at behovet for 
døgn- og dagbehandling vil øke med ca. 60 % for gruppen over 65 år. Mange av de eldre 
pasientene vil ha kroniske og sammensatte tilstander, og er typiske lokalsykehus-
pasienter. Det ventes særlig vekst i behovet for tilbud til pasienter med demens, 
alderspsykiatriske tilstander, hjerte og karsykdom, nyresvikt og kreft. Kreftregisteret 
har fremskrevet insidensutviklingen for kreft med utgangspunkt i forventet 
befolkningsvekst og alderssammensetning. Den største veksten i forekomsten av kreft 
vil komme innen vanlige kreftformer som brystkreft, tykktarmskreft og prostatakreft 
innen den eldre delen av befolkningen. 
 

                                                        
11 Analyse av aktivitet og kapasitetsbehov 2030 for Helse Sør-Øst RHF (2014) 

Tabell 5 - Befolkningsutvikling 2016-2028 fordelt på alder for LDS' bydeler (MMMM), Kilde: Oslo kommune 
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Bakterier som utvikler resistens mot antibiotika er en annen økende utfordring, både i 
Norge og internasjonalt. Det er grunn til å forvente at resistens vil bli et økende problem 
gjennom planperioden. Dette kan gjøre det vanskeligere å behandle både alvorlige 
infeksjoner og infeksjoner som i dag oppfattes som banale. Det samme gjelder større 
ortopediske inngrep som krever antibiotikaprofylakse, og moderne medisinsk 
behandling som svekker immunforsvaret, slik som transplantasjoner og høydose 
kreftbehandling. Antibiotikaresistensproblemet kan imidlertid motvirkes gjennom 
smitteverntiltak og riktig antibiotikabruk. 
 
En økende andel av befolkningen opplever psykiske plager og rusproblemer. Særlig 
gjelder dette unge og personer med innvandrerbakgrunn. Forbruket av 
spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling er størst i aldersgruppen fra 20 til 50 år. 
 
Det går år mellom hver gang det skjer medisinske oppdagelser som fører til et 
paradigmeskifte i behandlingen av store pasientgrupper. Slike nyvinninger kan endre 
forbruket av spesialisthelsetjenester totalt, men kommer sjelden innenfor de områdene 
av medisinen der en venter dem, og kan følgelig ikke legges inn i 
framskrivningsmodellene. 
 

4.2 Endringsfaktorer 

Med basis i den demografiske framskrivingen har Sykehusbygg lagt inn en rekke 
kvalitative vurderinger og endringsfaktorer, som varierer noe mellom de ulike 
fagområdene (somatikk, psykisk helsevern – voksne og barn). Effektene av disse 
endringsfaktorene for LDS er illustrert i figuren under. 
 

Figur 8 - Framskrevet kreftinsidens i sykehusområder HSØ, Kilde: HSØ: Oppfølging av strålekapasitet i HSØ 
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Som figuren viser vil en framskriving basert utelukkende på demografi innebære en 
økning i liggedøgn i somatikken på 69,6 %, mens endringsfaktorene (noen gir økning, 
men de fleste tilbakegang) innebærer at denne reduseres til en vekst på 29,1 % frem til 
2035. For polikliniske konsultasjoner i somatikken er effekten motsatt. Man forventer 
en vekst på 68,0, %, mot 44,1 % om man bare tok hensyn til demografi, altså en 
betydelig økning. 
 
Ny teknologi, nye arbeidsformer, legemidler og behandlingsmetoder vil føre til så vel 
nye muligheter som nye utfordringer, med betydning for aktivitet og kapasitetsbehov i 
planperioden. Det er umulig å beregne konkrete effekter av endringene. Sykehusbygg 
har utarbeidet et strategisk teknologinotat12 der konsekvenser av teknologitrender 
drøftes og utdypes nærmere. 
 
Framskrevet aktivitet ved LDS, gitt dagens pasienttilbud, er illustrert i figurene 
nedenfor. Det er ventet en betydelig vekst mot 2035 innen de fleste områder. Tatt i 
betraktning at LDS er innstilt på å øke egendekning og opptaksområde (se kapittel 5) i 
planperioden, må en forvente signifikant større vekst enn det som fremkommer i 
figurene. 
 

                                                        
12 Strategisk teknologinotat, teknologiutviklingens konsekvenser for langtidsplanlegging av 
sykehusprosjekter. Sykehusbygg HF, august 2016   

Figur 9 - Effekt av endringsfaktorer på framskriving av somatiske liggedøgn ved LDS 
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Framskrivning av aktivitet og kapasitetsbehov er beheftet med stor usikkerhet. Ny 
teknologi kommer til å gjøre det mulig å dreie stadig mer av pasientbehandlingen fra 
døgnbehandling til poliklinisk oppfølging til elektronisk oppfølging i hjemmet. 
Kontakten med pasienten vil i noen grad styres av registrerte parametere (som igjen kan 
vise hvor godt regulert sykdomsforløpet er), behandling kan justeres gjennom 
automatiserte prosesser overfor den enkelte pasient (beslutningsstøtte), og polikliniske 
konsultasjoner vil i økende grad bli gjennomført virtuelt (dvs. gjennom sikret 
datanettverk). I Finland planlegger man nå med at minst 25 % av alle poliklinikk-
konsultasjoner vil være virtuelle (dvs. foregå ved videokonferanser, skype-dialog etc.), 
og da med tilfredsstillende sikkerhet og personvern. 
 
En viktig pasient- og brukerrettighet er «fritt behandlingsvalg», som betyr at pasienten 
enkelt kan skifte behandlende sykehus ut fra egen preferanse. Dette vil være avgjørende 
for pasienttilgang til planlagt kirurgi, men det vil også ha betydning innen indremedisin 
og psykisk helsevern, og for rekruttering til forskningsprosjekter. 
 
Fremtiden vil bringe endringer innen legemiddelhåndtering, i form av mer potente 
midler som vil gi bedre behandlingsresultater, men samtidig betydelig høyere 

Figur 10 - Oppsummert framskriving somatisk sektor LDS (Kilde: Sykehusbygg) 

Figur 11 - Oppsummert framskriving psykisk helsevern LDS (Kilde: Sykehusbygg) 
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kostnader. Økte kostnader kan begrense mulighetene for å gi alle pasienter den faglig 
sett beste behandlingen. Samtidig vil det bli en økning innen persontilpasset behandling. 
Medikamentvalg og dosering vil i større grad bli basert på informasjon om hvordan 
medikamentomsettingen foregår i den aktuelle pasienten, og basert på opplysning om 
genforandringer i det syke vevet. Automatisering gjennom digital kurve, elektronisk 
forordning og håndtering av legemidler vil gi økt sikkerhet og frigjøre tid, men 
forutsetter samtidig lojalitet til den systematikk som etableres. I sum er dette 
endringsfaktorer som man vanskelig kan spå effektene av 10-15-20 år frem i tid. 
 

4.3 Kapasitetsberegning 

Siden det ikke foreligger nye beregninger av kapasitets- og arealbehov i regi av 
Sykehusbygg/HSØ benyttes beregninger som ble gjort av Metier OEC13 for LDS i 2016. 
Disse ble utarbeidet under forutsetning av at LDS ikke kom til å få tilført nye oppgaver i 
planperioden. De er heller ikke korrigert for endringsfaktorer. Konklusjonene kan derfor 
ikke overføres direkte til nåværende plan. 
 

 

 
Arealberegningene den gang benyttet arealnormer fra andre sykehusprosjekter i HSØ, 
dog noe tilpasset sykehusets etablerte standarder (f.eks. benyttet man samme blanding 
av 1 og 2 sengs rom på somatiske sengeposter som man har i dag). 
 
Konklusjonen var at LDS ikke hadde behov for ytterligere arealer i perioden frem mot 
2030, men dette ga ikke et fullstendig bilde siden  

 Framskrivingen fra Sykehusbygg/HSØ viser en betydelig større aktivitetsvekst 
når det tas hensyn til kvalitative vurderinger og endringsfaktorer 

 Oppgaver som det er besluttet skal overføres fra OUS til LDS (bl.a. medikamentell 
kreftbehandling og dialyse) har et større omfang enn tidligere antatt 

 HSØ ønsker at LDS skal ta et større ansvar for helsetilbudet til befolkningen i 
hovedstadsområdet ved at oppgaver som i dag utføres på OUS overføres til LDS 

 
I sum innebærer dette at det er behov for nybygg ved LDS – både for å håndtere den 
forventede aktivitetsveksten og ikke minst for å håndtere nye oppgaver. Konkrete 
kapasitetsberegninger må utarbeides som del av arbeidet med å konkretisere den 
enkelte oppgave som skal/ønskes overført. 

                                                        
13 Utviklingsplan 2016-2030 

Figur 12 - Prosess og metode for benyttet av Metier OEC i 2016, forbindelse med Utviklingsplan 2016-2030 
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5. Analyse og veivalg 
Hovedutfordringene i Oslo sykehusområde mot 2035 vil være knyttet til befolknings-
vekst og økende andel eldre innbyggere. Sykehuskapasiteten må utvides for å dekke 
befolkningens økende behov for spesialisthelsetjenester. I oppdrags- og bestillings-
dokumentet for 2018 har HSØ bedt LDS påta seg et større ansvar for spesialisthelse-
tjenestetilbudet i Oslo sykehusområde.  
 
Det legges derfor til grunn at LDS skal påta seg nye oppgaver i løpet av planperioden. 
Samtidig vil det av faglige og økonomiske grunner fortsatt være naturlig og 
hensiktsmessig med en viss grad av oppgavedeling mellom byens sykehus. Begrepet 
«fullverdig lokalsykehus» innebærer derfor ikke at LDS skal ivareta alle spesialist-
helsetjenesteoppgaver for befolkningen i sitt opptaksområde. Spørsmålet er hvilke nye 
oppgaver LDS bør ta over fra OUS, og når dette bør skje. I disse vurderingene blir 
følgende ansett som de primære driverne: 
 

 Utvikle et mer helhetlig tjenestetilbud til befolkningen i eget opptaksområde 
 Bidra til kvalitativt gode og mer sammenhengende pasientforløp 
 Fylle udekkede behov 
 Styrke fagmiljøene ved LDS 
 Avlaste OUS 

 
LDS kan ansvar for en større del av spesialisthelsetjenestetilbudet i Oslo på to måter; i) 
gjennom økt egendekning og ii) gjennom utvidet opptaksområde.  
 

5.1 Alternative veivalg 

5.1.1 Økt egendekning 

Prosjektet Kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus sykehusområder (HSØ, 2015) 
dokumenterte at LDS hadde en somatisk egendekning (definert som andel av genererte 
liggedøgn for pasienter fra LDS sine bydeler som ble behandlet ved LDS) på 30 %.  
 
Dekningsgrad kan beregnes på ulike måter; egendekning med hensyn på henholdsvis 
DRG, kontakter og oppholdstid. Siden DRG ikke er fullstendig innført i psykisk helsevern 
og TSB, brukes egendekning med hensyn på opphold (dagbehandling/poliklinikk/ 
heldøgn) for å få et bilde av den samlede egendekningen ved LDS. Den viser at sykehuset 
har en samlet egendekning på rundt 40 %. 
 
En gjennomgang av den somatiske aktiviteten i 2016, viser at LDS bare genererte 22 % 
av de somatiske DRG-poengene for sine bydeler. Hele 67 % ble generert ved OUS. Dette 
har direkte sammenheng med at oppgaver som fødsler, barne- og kvinnesykdommer, 
akuttkirurgi og høyspesialiserte regionsfunksjoner er funksjonsfordelt til OUS. Figuren 
under illustrerer dette. 
 
Hva er en realistisk målsetting for egendekningen innen den somatiske virksomheten?  
Det er sterke faglige argumenter mot å etablere flere fødeavdelinger, barneavdelinger 
eller gynekologiske avdelinger (24 % av DRG-produksjonen) i et geografisk lite sykehus-
område som Oslo. Det er heller ikke aktuelt å overføre høyspesialiserte regions-
funksjoner (14 %) fra regions- til lokalsykehuset. Ordningen «fritt behandlingsvalg» gjør 
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at LDS må regne med en viss «lekkasje» til OUS, private sykehus og sykehus i andre 
regioner (til sammen ca. 10 %). På dette grunnlag ville en målsetting om somatisk 
egendekning over 50 % være urealistisk for et lokalsykehus i Oslo. 
 

 

 
Egendekning innen de fagområdene der LDS har lokalsykehusansvar 
Egendekningen er betydelig høyere innen de områdene av somatikken der LDS har 
definerte lokalsykehusoppgaver. I 2015 var egendekningen innen indremedisin (andel 
liggedøgn med indremedisinsk DRG for pasienter fra LDS sine bydeler, behandlet ved LDS) 
på 67 %. Til sammenlikning var den indremedisinske egendekningen ved DS 77 %. 
Forskjellen skyldtes at DS har akuttkirurgi, og at pasienter som innlegges på kirurgisk 
avdeling uten å bli operert får en medisinsk DRG. Med hhv 67 % og 77 % egendekning 
befinner LDS og DS seg på omtrent samme egendekningsnivå innen indremedisin som 
sykehus det er naturlig å sammenlikne seg med (f.eks. Ringerike sykehus).  
 

Leveranse fra 
 

Opptaksområde 
OUS LDS DS AHUS SiV SI SS ST SØ VV PRIV 

Oslo universitetssykehus HF 76 % 10 % 3 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 7 % 

Lovisenberg Diakonale Sykehus 16 % 67 % 6 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 7 % 

Diakonhjemmet Sykehus 16 % 12 % 64 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 5 % 

Akershus universitetssykehus HF 5 % 2 % 1 % 86 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 4 % 

Sykehuset i Vestfold HF 1 % 0 % 0 % 0 % 96 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 

Sykehuset Innlandet HF 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 91 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5 % 

Sørlandet Sykehus HF 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 96 % 0 % 0 % 0 % 2 % 

Sykehuset Telemark HF 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 1 % 91 % 0 % 0 % 1 % 

Sykehuset Østfold HF 2 % 0 % 0 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 89 % 0 % 6 % 

Vestre Viken HF 2 % 1 % 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 88 % 5 % 

 
Som det fremgår av tabellen over, har LDS nest laveste dekningsgrad i HSØ for psykisk 

Figur 13 - Illustrasjon egendekning (DRG) og oppgavedeling somatikk for LDS sitt opptaksområde 

Tabell 6 - Egendekning TSB og PHV for voksne og barn, alle opphold og omsorgsnivå, 2016 
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helsevern og TSB, samlet sett, med 67 %, noe som skyldes at sykehuset ikke har døgn-
tilbud innen TSB og barne- og ungdomspsykiatri. Innen døgnbehandling og poliklinisk 
behandling i psykisk helsevern for voksne var egendekningen henholdsvis 78 og 83 %, 
mens den for poliklinisk behandling i barne- og ungdomspsykiatrien (NWI) var 84 %. 
 
Hvilke nye tilbud skal LDS etablere og når bør dette skje? 
Alt taler for at en trinnvis og kontrollert opptrapping av aktivitet med tilhørende 
kapasitet vil være mest bærekraftig både faglig, bemanningsmessig og økonomisk 
gjennom perioden, både for mottakende (LDS) og avgivende sykehus (OUS).  
 
Det første trinnet i en slik opptrapping (trinn 1 på figuren nedenfor) vil være etablering 
av tilbud som LDS allerede har fått i bestilling av HSØ. Konkret dreier det seg om tilbud 
innen dialyse, medikamentell kreftbehandling/lindrende behandling og behandling av 
ortopediske infeksjoner/infeksjoner i bløtvev og hud (se kapittel 6) som vil gi en økning 
i egendekning med ca. 3 prosentpoeng. En overføring av disse funksjonene fra OUS er 
utredet, men endelige økonomiske avklaringer gjenstår før saken kan styrebehandles. 
Gitt styrebeslutning bør alle tre tilbud kunne komme på plass i løpet av 2019-20.  
 
Dette vil være det første av flere beslutningspunkter som vil gjøre LDS til et mer 
fullverdig lokalsykehus i perioden framover mot 2035 (se figur nedenfor). Neste punkt 
(beslutningspunkt 2) gjelder opptrapping innen andre medisinske fagområder. Den 
relativt høye dekningsgraden innen indremedisin gjør at utvidelser vil gi små 
volumeffekter, men LDS bør likevel overta oppgaver når hensynet til gode pasientforløp 
eller effektivitet/driftsøkonomi tilsier det. LDS ønsker å etablere et tilbud innen 
nevrologi for å ivareta lokalsykehusfunksjonen for pasienter med behov for langvarig 
oppfølging av nevrologiske tilstander. En slik opptrapping er estimert å kunne øke 
egendekningen med ca. 3 prosentpoeng. 
 
Innenfor psykisk helsevern for barn, ungdom og voksne har sykehuset som tidligere 
nevnt høy egendekning. Enkelte tilbud som hittil har vært klassifisert som 
«områdefunksjoner», bør overføres fra OUS til LDS for å sikre kvalitativt bedre og mer 
sammenhengende pasientforløp enn i dag (beslutningspunkt 3). Det dreier seg spesifikt 
om døgntilbud innen barne- og ungdomspsykiatrien, tidlig psykosebehandling og lokale 
sikkerhetsplasser. Det er faglige, samhandlingsrelaterte og økonomiske argumenter for 
at disse funksjonene bør tilbys i lokalsykehuset. De vil også bidra til enda høyere 
egendekning innen psykisk helsevern. 
 
LDS ønsker, i samarbeid med DS, å utrede muligheten for å etablere døgntilbud innen 
TSB, med hovedvekt på utredning av sammensatte tilstander, rusavhengighet og psykisk 
helse, under rammene av døgnopphold (beslutningspunkt 4). 
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LDS har et kvalitetsmessig godt og driftseffektivt elektivt kirurgisk tilbud med stor 
pasientpågang, ikke bare fra HSØ, men også fra landet forøvrig. En opptrapping av 
tilbudet innen bløtvevskirugi (som gastrokirurgi, urologi og brystkirurgi – beslutnings-
punkt 5) vil avlaste OUS, samtidig som det gir LDS et bredere og mer robust kirurgisk 
miljø. Dette vil også gjøre LDS bedre rustet til å ta ansvar for akuttkirurgi i siste halvdel 
av planperioden (beslutningspunkt 6). Etablering av akuttkirurgi, som vil kunne øke 
egendekningen med ca. 10 prosentpoeng, forutsetter en sentral beslutning om å øke 
antall kirurgiske mottak i Oslo sykehusområde fra to til fire.  Tiltaket vil kreve at 
infrastrukturen ved LDS styrkes med hensyn på arealer, utstyr, bemanning og 
beredskap.  
 
En opptrapping i henhold til beslutningstreet over, er beregnet til å øke egendekningen 
når det gjelder DRG-poeng i somatikken til rundt 42 % (se figur 15 nedenfor). 
 

Figur 14 - Beslutningstre der videre opptrapping av behandlingstilbudet ved LDS er knyttet til seks 
beslutningspunkter 
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5.1.2 Utvidelse av opptaksområdet 

Utvidelse av opptaksområde vil være det andre viktige tiltaket for å kunne ta et større 
ansvar for spesialisthelsetjenestetilbudet i Oslo. Dersom LDS og DS tar ansvaret for fire, 
istedenfor tre bydeler hver, i tillegg til å øke egendekningen, kan det være tilstrekkelig 
med ett byggetrinn på Aker (OUS).  
 
LDS har allerede i dag lokalsykehusansvar innen indremedisin for fire bydeler. Som 
tidligere nevnt ble det i 2007 inngått en avtale om å avlaste OUS for indremedisinske 
lokalsykehusoppgaver for Sagene bydel, mens OUS fortsatt skulle beholde lokalsykehus-
oppgavene innen psykisk helsevern, TSB og kirurgi. Avtalen har senere blitt forlenget, og 
i fjor viste en intern utredning i OUS at sykehuset ikke vil ha kapasitet til å ta tilbake 
ansvaret for pasientene fra Sagene før nybygg er på plass på Aker, tentativt i 2028-30. 
 
En tilbakeføring av ansvaret for Sagene fra LDS til OUS vil bety at den indremedisinske 
kapasiteten ved LDS må tas ned med ca. 25 %, noe som vil kreve langsiktig planlegging 
og som vil føre til at LDS tar et mindre ansvar for spesialisthelsetjenestetilbudet i Oslo 
enn i dag, og ikke et større. Illustrasjonen nedenfor viser at de tre faste LDS-bydelene, 
Gamle Oslo, Grünerløkka og St. Hanshaugen kommer til å ha omtrent samme antall 
innbyggere i 2040 som de tre bydelene + Sagene bydel har i dag, ca. 190.000 innbyggere 
(figur 17).  
 

 

Figur 15 - Konsekvens av full opptrapping iht. beslutningstreet på figur 14.  (venstre = i dag, høyre = fremtid) 

Figur 16 - Befolkningsutvikling 2016-2040 Oslo indre øst 
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Samtidig forventes det at LDS i planperioden skal utvikle og etablere nye tilbud til 
befolkningen i eksisterende opptaksområde (inkl. Sagene), noe som vil kreve 
investeringer i bygg, utstyr og personale. Det vil være betydelige investeringer som i 
realiteten vil være midlertidige og som derfor vanskelig kan forsvares om LDS samtidig 
må planlegge ut fra at 25 % av eksisterende og ny aktivitet vil forsvinne innen 10 år. 
Dette kan bl.a. illustreres i estimert sengebehov, hvor sykehuset med Sagene bydel 
relativt raskt må utvides med en sengepost, mens man uten Sagene ikke har behov for 
dette før mot slutten av planperioden (figur 18). 
 

 

 
Dette illustrerer at ansvaret som lokalsykehus for Sagene bydel innebærer en større 
usikkerhet og konsekvens for kapasitetsbehov ved LDS enn det demografi, sykelighet og 
teknologisk utvikling utgjør til sammen. Noen av disse investeringene kan forsvares 
gjennom å dreie og tilpasse aktivitet, for derigjennom å redusere effekten av bortfallet, 
som å la ensengs rom erstatte tosengs rom. Likevel vil en tilbakeføring av Sagene bydel 
til OUS innebære «pukkelkostnader» både for LDS og OUS, noe som er uheldig fra et 
økonomisk perspektiv. 
 
Befolkningen i Sagene bydel hører naturlig sammen med, og har i stor grad de samme 
utfordringene, som befolkningen i de tre andre bydelene. Et samlet og styrket fokus på 
pasientgrupper som har rusproblemer kombinert med fysiske og psykiske lidelser, vil 
være gunstig for alle fire bydeler. Pasientene det gjelder trenger samordning av tilbud 
og oppfølging, og at sykehus og bydel har en omforent tilnærming på systemnivå og 
individuelt. 
 
Videre er det etablert et velfungerende og godt samarbeid med primærhelsetjenesten i 
Sagene bydel, så vel som mellom de fire bydelene. Dette er også forhold som bydelen og 
Oslo kommune trakk frem da de ba HSØ om at lokalsykehusansvaret også for psykisk 
helsevern måtte overføres til LDS. Det er naturlig å anta at samhandlingen mellom LDS 
og Sagene bydel vil utvikles ytterligere over de neste 10 årene, og det virker lite 
hensiktsmessig deretter å skulle bryte opp et langvarig og godt fungerende 
samhandlingsmønster ved å tilbakeføre Sagene til OUS. 
 

Figur 17 - Utvikling i kapasitetsbehov, vist som antall senger, med og uten Sagene bydel, gitt dagens tilbud. 
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Vårt utgangspunkt er at LDS på permanent basis bør tildeles lokalsykehusansvaret for 
Sagene bydel, slik at LDS ivaretar både psykisk helse (alle aldersgrupper), TSB og 
indremedisin/medisinske fagområder (voksne). Dette prinsippet vektlegges også av 
bydelen og av Oslo kommune. Det å skulle forholde seg til to eller tre ulike sykehus 
medfører ekstra utfordringer og krever mer ressurser for bydelen, spesielt ved behov 
for å koordinere komplekse, sammensatte og langvarige pasientforløp. Prinsippet om at 
opptaksområdet for psykisk helsevern og TSB skal følge opptaksområdet for 
indremedisin bør følges. 
 

 

 
Figur 18 illustrerer mulig utvikling i opptaksområdet mot 2035, med 0-alternativet 
nederst (i blått): I dag har LDS ansvaret for 3 bydeler: Gamle Oslo, Grünerløkka og St. 
Hanshaugen, med tilleggsansvar for Sagene innen indremedisin, Frogner, Ullern og 
Vestre Aker (Diakonhjemmets 3 bydeler) innen deler av akuttpsykiatrien, samt Vestre 
Aker innen PHBU. Etter planen skal ansvaret for Sagene opphøre ca. 2028. Dersom LDS 
etablerer tilbud om akuttkirurgi innenfor dette alternativet vil dette kun være for 3 
bydeler. I det øvre (gule) alternativet får LDS lokalsykehusansvar for så vel indre-
medisin som psykisk helsevern og TSB på permanent basis. Denne løsningen vil gi bedre 
pasientforløp for pasienter fra Sagene bydel. I en slik situasjon ville det være naturlig å 
overføre ansvaret for PHBU-tilbud til Vestre Aker og døgnopphold i akuttpsykiatrien for 
Vestre Aker, Ullern og Frogner til DS. Ved en eventuell etablering av akuttkirurgi mot 
slutten av perioden ville LDS fremstå som et mer fullverdig lokalsykehus for fire bydeler. 
 
Alternativet der LDS får et varig lokalsykehusansvar for Sagene vil gi følgende fordeler: 

 Forbedrede pasientforløp 
 Mer helhetlig tjenestetilbud til befolkningen 
 Forenklet samhandling for bydelen 
 Avlastning for OUS 
 Interne synergier  
 Større og mer robuste fagmiljøer i LDS 

Figur 18 - Mulig utvidelse av opptaksområde mot 2035 
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5.2 Risiko og mulighetsanalyser 

De alternative veivalgene må vurderes for både risiko og muligheter før man velger. 
I det følgende vil det bli sett på risiko og muligheter knyttet til egendekning, økonomi, 
kvalitet, utviklingen av OUS og akuttvirksomhet for de seks opptrappingspunktene i 
figur 14, samt ved permanent utvidelse av opptaksområdet fra tre til fire bydeler.  
 

5.2.1 Egendekning 

Hovedargumentet for å øke egendekningen ved LDS er at det vil gi flere 
sammenhengende og kvalitetsmessig gode pasientforløp for befolkningen i 
opptaksområdet. Forløp som ivaretas av lokalsykehuset, så langt dette er faglig 
forsvarlig, forebygger uønskede hendelser i vekslingen mellom institusjonene og gir 
pasienten færre behandlere å forholde seg til. Dette er hovedårsaken til at det er viktig å 
etablere flest mulig av de kliniske funksjonene på LDS og er av særlig stor betydning for 
de klassiske lokalsykehus-pasientene som har sammensatte, kroniske og langvarige 
tilstander med behov for hyppig og godt koordinert oppfølging av så vel spesialist-
helsetjeneste som kommunale tjenester. Disse pasientene hører ofte hjemme innen 
medisinske fagområder, psykisk helsevern og TSB, og de er særlig sårbare for brudd i 
pasientforløpet i forbindelse med overgang fra ett sykehus til et annet, eller mellom 
sykehus og kommunale tjenester. Som tidligere nevnt er egendekningen innen generell 
indremedisin og psykisk helsevern for voksne og barn relativt tilfredsstillende med 
henholdsvis 67 % (egendekning mhp DRG-poeng), 76 og 74 % (egendekning mhp alle 
typer kontakter). Egendekningen innen kirurgi er derimot meget lav, og tilbud innen 
fødsler, barne- og kvinnesykdommer finnes ikke. Det er imidlertid mindre komplisert 
med en enkeltstående innleggelse ved annet sykehus i forbindelse med fødsel, benbrudd 
eller akutt blindtarmbetennelse.  
 
Foreløpige estimater indikerer at nye tilbud innen medikamentell kreftbehandling, 
dialyse og nevrologi (beslutningspunkt 1 og 2 på figur 14) vil øke egendekningen mhp 
somatiske DRG-poeng med til sammen ca. 6 prosentpoeng, mens tilbud i akuttkirurgi 
ville øke den med 10. Dersom LDS etablerte fødetilbud og tilbud innen barne- og kvinne-
sykdommer ville dette øke egendekningen med hele 24 prosentpoeng. Det sistnevnte 
ansees imidlertid ikke som et realistisk alternativ på kort sikt, men kan være et 
alternativ på lengre sikt (etter 2030). Full opptrapping av de somatiske tiltakene som er 
beskrevet i figur 14, vil øke egendekningen mht. DRG-poeng i somatikken fra 22 til 42 %. 
 
En permanent utvidelse av opptaksområdet fra tre til fire bydeler kan også i noen grad 
virke positivt på egendekningen. I prosjektet «Kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus 
sykehusområder» (HSØ, 2015) påpekes det at selv om egendekningsgraden innenfor de 
indremedisinske gren- og subspesialitetene er høy ved LDS, kan den økes ytterligere ved 
å øke opptaksområdets størrelse. Opptaksområdets størrelse har betydning for 
pasientvolum. Større pasientvolum gir større og mer robuste fagmiljøer, som kan 
behandle flere og mer kompliserte tilstander innenfor sitt fagområde. Det vil dessuten 
være gunstig for forskning og fagutvikling. 
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5.2.2 Økonomi 

En opptrapping til mer fullverdig lokalsykehus forutsetter en sunn driftsøkonomi. LDS 
forutsetter at det følger finansiering med når sykehuset skal overta nye oppgaver fra 
OUS og/eller andre sykehus.  
 
Innenfor et, geografisk sett, lite sykehusområde som Oslo kan det være samfunns-
økonomiske grunner til å funksjonsfordele oppgaver som krever spesielt kostbart eller 
høyspesialisert utstyr, eller døgnberedskap av et bredt sammensatt, tverrfaglig team. 
Sentrale beslutninger vil ha betydning for hvor mange av sykehusene i Oslo som skal ha 
kostbart utstyr som operasjonsrobot og PET, eller kontinuerlig vaktberedskap innen 
funksjoner som PCI, trombectomi og akuttkirurgi.  
 
En utvidelse av det kirurgiske tilbudet innen så vel elektiv som akutt kirurgi vil kreve 
investeringer og føre til økte driftskostnader. Sykehuset har over en periode på mange 
år etablert driftseffektive og økonomisk bærekraftige løsninger for elektiv kirurgi for 
operasjoner som utføres i store volumer, og vil bygge videre på de samme prinsippene 
ved etablering av nye tilbud.  Etablering av akuttkirurgi vil kreve en betydelig utvidelse 
og tilpasning av infrastrukturen i sykehuset. Det er dokumentert at sykehus som 
kombinerer akutt- og elektiv kirurgi har lavere driftseffektivitet enn sykehus som har 
rendyrket en elektiv kirurgisk modell (se 5.2.5). Det er vanskelig å forutsi hvilken effekt 
introduksjon av akuttkirurgi vil ha for driftseffektivitet og inntjening på elektiv kirurgi i 
kirurgisk klinikk ved LDS0.  
 

5.2.3 Kvalitet 

Vil LDS være i stand til å tilby like høy kvalitet på de nye oppgavene?  
Det er en risiko for at et lokalsykehus ikke holder samme kvalitet på tjenestene som et 
regionsykehus. Dette må tillegges vekt når det skal besluttes endelig hvilke oppgaver 
som skal overføres fra OUS til LDS. Det er imidlertid dokumentert at LDS kan levere 
tjenester som holder høy kvalitet også sett i internasjonal sammenheng, for eksempel 
innen protese- og øre-nese-hals-kirurgi. For oppgavene medikamentell kreftbehandling, 
palliasjon, dialyse og behandling av ortopediske, hud og bløtvevsinfeksjoner i 
ekstremitetene er ambisjonen at pasientene skal få et minst like godt tilbud ved LDS. 
Etablering av nye funksjoner bør ledsages av kvalitetsmålinger helt fra oppstart av, slik 

Figur 19 - Illustrasjon fra prosjektrapporten «Kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus sykehusområder» 
som illustrerer sammenhengen mellom opptaksområdets størrelse og egendekning 
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at kvaliteten på tilbudene blir systematisk fulgt opp. LDS ligger langt framme når det 
gjelder systematisk oppfølging av behandlingsresultat etter så vel kirurgi som 
behandling i psykisk helsevern («Raskere tilbake-poliklinikken» ved Lovisenberg DPS).  
 
Antall nye krefttilfeller vil øke betydelig i Oslo de neste årene. LDS ønsker å ta sin del av 
ansvaret for å møte denne utfordringen. I tillegg til å overta ansvaret for 70 % av den 
medikamentelle kreftbehandlingen, samt palliasjon, ønsker LDS å bygge opp et kirurgisk 
tilbud for pasienter med hyppige kreftformer (for eksempel bryst-, prostata- og 
tykktarmskreft), der det er evidens for at Oslos befolkning er stor nok til å bygge opp 
kvalitativt gode tilbud ved mer enn ett sykehus. Logistikken for den samlede pasient-
gruppen blir enklere å håndtere dersom den deles på to, dessuten ville en volummessig 
reduksjon mht. de hyppigste kreftformene gjøre det enklere for OUS å samle kirurgien 
for hver av de tre kreftformene ved en av lokalitetene i helseforetaket.   
 
Et lokalsykehus på størrelse med LDS er særlig godt skikket til å behandle og følge opp 
pasienter med alminnelige, kroniske og ofte sammensatte sykdomsbilder. Et bredere 
tilbud i lokalsykehuset som har et tett og gjensidig forpliktende samarbeid med 
bydelene, vil gjøre det mulig å tilby kvalitativt gode pasientforløp med færre vekslinger 
og bedre kontinuitet på behandlersiden, til pasienter som lever med varige tilstander 
som kreft, nyresvikt, MS, Parkinson osv. 
 
Vil overføring av oppgaver fra OUS til LDS kunne svekke kvaliteten på tilbud i OUS?   
En av mekanismene som ligger til grunn for dagens funksjonsfordeling i Oslo 
sykehusområde, har vært behovet for å samle behandling som krever et visst volum for 
å holde høy kvalitet. Det foreligger evidens for at resultatene etter blant annet kreft-
kirurgi henger sammen med antall pasienter som blir operert ved sykehuset og dessuten 
av antallet operert av den enkelte operatør. Det vil derfor kun være riktig å etablere 
tilbud om kreftkirurgi ved hyppige kreftformer, i tråd med nasjonale anbefalinger.   
 

5.2.4 Utviklingen av OUS 

Det er fortsatt betydelig usikkerhet knyttet til den fremtidige utviklingen av vårt store 
nabo- og regionsykehus OUS. Sykehuset er midt inne i konseptfase vedrørende store 
byggeprosjekter på både Gaustad og Aker, og endelige beslutninger knyttet til hvilke 
virksomheter som skal foregå ved de to lokalitetene, vil ha stor betydning for LDS.  
 
Hvor mange bydeler må det bygges for på Aker?  
Dersom OUS og HSØ bestemmer seg for å bygge for fire bydeler i stedet for seks, stiller 
LDS seg positiv til å ta et større lokalsykehusansvar for Oslos bydeler ved å ta et 
fullverdig lokalsykehusansvar for Sagene bydel på permanent basis. LDS ser et faglig og 
driftsmessig potensiale i sykehusdrift for fire i stedet for tre bydeler. En økning fra tre til 
fire bydeler vil gi større aktivitet som igjen ville gi mer robust størrelse på fagmiljøer og 
bedre driftsgrunnlag for spesialisert virksomhet, dyrt utstyr og kostbare vaktordninger.  
 
Hvor lenge kommer akuttkirurgitilbudet på Ullevål til å bestå?  
Det er fortsatt betydelig usikkerhet knyttet til den fremtidige utviklingen av OUS, og i 
den forbindelse er det usikkert om, eller eventuelt hvor lenge, det akuttkirurgiske 
tilbudet på Ullevål vil bestå. LDS vil derfor utrede to scenarier videre; ett med og ett uten 
akuttkirurgi. 
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5.2.5 Akuttvirksomhet 

I Nasjonal helse- og sykehusplan blir LDS 
omtalt som ett av de få store akutt-
sykehusene i Norge uten akuttkirurgi. 
Årsaken til at sykehuset har levd godt uten 
akuttkirurgi helt siden sammenslåingen av 
Menighetssøsterhjemmet og Lovisenberg 
sykehus i 1993, er den umiddelbare 
nærheten, 600 meter, til et stort og 
velfungerende akuttmottak med traume-
funksjon og tilbud innen alle medisinske 
spesialiteter. Samarbeidet med OUS på dette området oppfattes som velfungerende, og 
det blir ikke rapportert om alvorlige hendelser som en følge av at akuttkirurgisk- og 
medisinsk tilbud er plassert ved to lokaliteter. 
 
Det er et strategisk hovedspørsmål for LDS om tiden i løpet av planperioden vil være 
inne for å etablere akuttkirurgi for befolkningen i tre til fire av Oslos bydeler. Dette er 
den mest kompliserte beslutningen i beslutningstreet illustrert i figur 14. 
 
Etablering av lokalsykehusfunksjon innen akuttkirurgi for tre til fire bydeler ved LDS vil 
kreve en vesentlig opptrapping og tilpasning av infrastrukturen. Det må iverksettes 
arealtiltak for å utvide kapasiteten i akuttmottak, på postoperativ avdeling og 
operasjonsstue. Videre vil det behøves en ny sengepost. I tillegg til styrket bemanning i 
mottak, på postoperativ avdeling og den nye sengeposten vil det behøves døgnbaserte 
vaktordninger året rundt for LIS-leger og spesialister innen ortopedi og bløtdelskirurgi, 
for anestesilege og anestesisykepleier, operasjonssykepleiere og renholder på 
operasjonsavdelingen. Vaktordningene innenfor radiologi og laboratorium vil også 
måtte styrkes. Den akuttkirurgiske aktiviteten må være tilstrekkelig høy til å sikre både 
økonomisk bærekraft og kvalitet på nivå med OUS. 
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Hvilken effekt vil kunne følge av de ulike, mulige valgene?  
I fig. 18 er det vist til sammen seks mulige beslutninger, jf. også omtalen og 
vurderingene ovenfor. Tabell 7 sammenfatter disse vurderingene. 
 

Effekt 
 
Tiltak 

Egen-
dekning 

Mer sammen-
hengende 

pasientforløp 
Økonomi 

Avlaste 
OUS 

Avhenger 
av OUS 

Akutt-
kirurgi 

1 Øker Ja OK Ja I noen grad I noen grad 
2 Øker Ja OK Ja Samarbeid Nei 
3 Øker I noen grad OK I noen 

grad 
I liten grad Nei 

4 Øker Ja OK I noen 
grad 

I noen grad Nei 

5 Øker I beskjeden 
grad 

OK I noen 
grad 

I beskjeden 
grad 

Forberede 
til akutt-
kirurgi 

6 
(Akutt 

Kir) 

Øker I beskjeden 
grad 

Vanskelig; 
avhenger av 
omfang og 
finans   * 

Usikkert 
** 

Ja  
** 

Ja 

7  
(Sagene) 

Øker Ja  OK – jf. 
finansiering
smodell 

Ja  
*** 

Ja Uavhengig 

 
*:  Full akuttkirurgisk beredskap for 200 000 innbyggere betyr 40 akutt-innleggelser pr. døgn, minst én 

operasjonsstue må være i beredskap for dette og bemannes 24 / 7 – med fagressurser fra tre ulike 
legespesialiteter. Det bør beregnes én sengepost (25 – 28 senger) med bemanning for aktivitet 24 / 7 
(ca. tilsvarende indremedisinsk sengepost). 

**:   Færre akuttkirurgiske innleggelser i den delen av OUS hvor multitraumer mottas, kan ha betydning 
for mengdetrening for alle medarbeidere som inngår traumeteam  

***: Dersom LDS har sektoransvar for fire bydeler, reduserer dette byggebehovet i OUS tilsvarende. 
Mulighetene for overføring av dagens Ahus-bydeler til OUS vil bli enklere. Det kan også for LDS ha 
betydning for mengdetrening for enkelte grupper av medarbeidere (jf. ovenfor). 

 

5.3 Kriterier for valg mellom alternativene 

LDS har fått i oppdrag å utvikle seg videre som et mer fullverdig lokalsykehus med 
høyere egendekning enn i dag. Valgene som gjøres må understøtte en slik utvikling, ikke 
minst for å forbedre pasientforløpene for lokalsykehuspasientene i opptaksområdet. 
Valgene som gjøres må være bærekraftige både når det gjelder faglig kvalitet, 
pasientsikkerhet, robust bemanning og økonomi. 
 

5.4 Valgt hovedløsning 

Mer fullverdig lokalsykehus  
LDS har som overordnet målsetting å bli et mer fullverdig lokalsykehus gjennom å 
overta oppgaver fra OUS og/eller andre sykehus for pasienter fra et opptaksområde som 
utvides fra tre til fire faste bydeler. Dette vil gi mer sammenhengende og helhetlige 
pasientforløp på lokalsykehuset, slik at både pasient og primærhelsetjeneste får færre 
behandlere og fagmiljøer å forholde seg til. Det vil kreves ytterligere prosess med HSØ 
og de andre sykehusene i opptaksområdet for å avklare eksakt hvilke oppgaver som skal 

Tabell 7 – Muligheter og risiko ved de ulike tiltakene som er beskrevet ovenfor (figur 14 og 18) 
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overføres fra OUS innen medisinske fag, psykisk helsevern og TSB, og hvilke økonomiske 
betingelser som skal legges til grunn for overføringene. Den elektive kirurgien ved LDS 
er driftseffektiv, holder høy kvalitet og har god pasienttilgang grunnet godt rennommé, 
bør utvides til nye kirurgiområder, inkludert bløtvevskirurgi. Tilbudet innen oral helse 
til pasienter med sjeldne tilstander fortsetter som før, mens tilbudet innen 
spesialisttannhelsetjeneste kan vurderes utvidet til å gjelde større deler av 
sykehusområdet. 
 
To scenarier; ett med og ett uten akuttkirurgi 
Etablering av akuttkirurgi ved LDS ville øke egendekningen med ca. 10 prosentpoeng. 
Tiltaket forutsetter betydelig styrking av infrastrukturen med hensyn til utvidelse og 
spesialtilpasning av arealer, styrking av beredskap og bemanning. En utvidelse fra tre til 
fire bydeler i opptaksområdet ville være gunstig for pasienttilstrømmingen og ha 
betydning for økonomisk inntjening og bærekraft. Siden en beslutning om etablering av 
akuttkirurgi ved nedleggelse av akuttmottaket på Ullevål avhenger av kompliserte 
prosesser og viktige beslutninger i OUS og HSØ som er utenfor LDS sin kontroll, velger 
sykehuset å utrede to scenarier videre i full bredde; ett med og ett uten akuttkirurgi fra 
cirka 2030. 
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6. Målbilde, tiltak og organisering 
Basert på styrevedtak og oppdragsdokument fra HSØ legges det til grunn at LDS skal 
påta seg nye oppgaver i løpet av planperioden, gjennom en kombinasjon av økt 
egendekning og utvidet opptaksområde. To scenarier vil bli videre utredet i sin fulle 
bredde; ett med og ett uten akuttkirurgi fra ca. 2030. Alle endringer i oppgavedelingen 
mellom sykehusene i Oslo sykehusområde må gjennomføres på en måte som bidrar til 
fremtidsrettet pasientbehandling av høy kvalitet. Dette krever tett samarbeid med OUS 
som «avgivende» sykehus. Det er for tidlig å beskrive konkrete prosjekter eller 
prosjektprogrammer for dette uten at det er koordinert eller avtalt med OUS. Som 
skissert i kapittel 5 må det avklares hvilke nye oppgaver LDS bør ta over fra OUS og når 
dette kan skje, før en kan si noe om hvordan overføringen kan gjennomføres. 
 

6.1 Pasientens helsetjenester – brukertilfredshet 
LDS skal bidra til å utvikle pasientens helsetjeneste og tilby gode og likeverdige 
spesialisthelsetjenester til befolkningen i indre by i en hovedstad som er i sterk vekst.  
 
Brukermedvirkning 
Den tid er forbi da pasienten var en passiv mottaker av behandling i spesialist-
helsetjenesten. Dagens og fremtidens pasienter har blitt «brukere» med rettigheter og 
forpliktelser.  Samfunnet er på vei mot en ny fordeling av makt, roller og ansvar mellom 
pasient og behandler, og mellom brukere og helsetjeneste.  
 
På individnivå: 
Pasientene skal medvirke i beslutninger knyttet til egen utredning og behandling. Dette 
forutsetter god og tilpasset informasjon. Det er viktig å sørge for at pasienter med 
språklige utfordringer får hjelp til å forstå og til bli forstått. Undervisning i klinisk 
kommunikasjon skal inngå i spesialistutdanningen. Dette skal bidra til at brukerne får 
økt innflytelse på egne behandlingsforløp gjennom aktiv deltakelse og drøfting med 
behandlerne, samvalg. En ny IKT-løsning, et samvalgsprogram, som er under 
utarbeidelse av forskere ved sykehuset, vil være en ny måte å involvere pasientene i 
beslutningene på. Det vil også bli satset på å utarbeide forståelig og god 
pasientinformasjon, tilgjengelig på nettet, slik at ulike behandlingsalternativ kan forstås 
og diskuteres.  
 
Det skal videre legges til rette for bruk av nye telemedisinske løsninger som gjør det 
mulig å kommunisere med pasienter hjemme, og som reduserer behovet for personlig 
fremmøte for å kommunisere med behandler. En slik utvikling forutsetter etablering av 
sikre og praktiske kommunikasjonsløsninger, samt frigjøring av tid og ressurser hos 
personalet til å gjennomføre slik oppfølging.  
 
På systemnivå: 
Brukerne skal tas med på råd også på systemnivå, og sykehuset skal lytte til forslag fra 
brukerne som kan bedre pasientsikkerhet og brukeropplevd kvalitet i sykehuset. 
Brukerutvalget er en sentral medspiller, og det er viktig at brukerne blir tatt med i 
større og mindre prosesser. Det skal regelmessig gjennomføres brukerundersøkelser til 
bruk i sykehusets forbedringsarbeid. Det er ønskelig med sterkere brukermedvirkning 
også i forskning, blant annet for å komme frem til klinisk relevante forskningsspørsmål. 
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Mestringstiltak: 
Den medisinske utviklingen vil medføre at stadig flere pasienter lever med varige 
tilstander. Disse pasientene vil få bedre livskvalitet og spille en mer aktiv rolle i 
oppfølging av egen tilstand dersom lærings- og mestringstilbudet utvikles videre.  
Pasientundervisning og pasientskole skal derfor fortsette å være et satsingsområde. 
 
Det økende antallet eldre gjør at stadig flere pasienter har demens. For disse innebærer 
sykehusbesøk en ekstra utfordring og belastning. Kognitiv svikt, demens og 
forvirringstiltander hos pasienter skaper også utfordringer for de som skal behandle og 
pleie dem. Gjennom satsingen «Demensvennlig sykehus», som foregår i samarbeide med 
Nasjonalforeningen for folkehelsen, vil LDS drive opplæring av ansatte, gjennomgå 
hvordan sykehuset er tilrettelagt for demente pasienter, og dessuten tilrettelegge for 
brukermedvirkning og mestringstiltak for demente pasienter og deres pårørende.  Også 
innenfor andre områder legges det opp til utvidet samarbeide med bruker- og idelle 
organisasjoner (Kreftforeningen, Aktiv mot kreft, Rådet for psykisk helse, Norsk 
revmatikerforbund, med flere) om nye mestringstilbud i sykehuset.  
 
Mer sammenhengende pasientforløp 
Psykisk helsevern 
I samarbeid med bydelene vil sykehuset fortsette arbeidet med å forkorte innleggelsene 
gjennom å styrke den polikliniske og ambulante oppfølgingen av pasientene, slik at de 
kan skrives ut til et trygt og godt tilbud.  
 
Det vil i økende grad bli lagt vekt på å innhente tilbakemeldinger fra pasienter ved 
utskrivelse etter døgnopphold, og bruke tilbakemeldingene aktivt i forbedringsarbeidet.  
 
Både innen psykisk helsevern for voksne, barn og ungdom blir etableringen av 
«pakkeforløp» et viktig tiltak for å bedre kvaliteten på pasientforløpene. Pasientenes 
aktive medvirkning i og mulighet til å påvirke sitt eget behandlingsforløp blir ansett som 
spesielt viktig.  
 
Somatikk 
Innen somatikken vil det å utvikle samhandlingen med bydelene ved hjelp av 
virksomhetsdrevet innovasjon både digitalt og tradisjonelt, være av betydning for å gi 
mer sammenhengende pasientforløp. De pågående VIS-14 og KOLS-prosjektene 
illustrerer hvordan slike samarbeider kan utvikles videre (se kapittel 2.3.2 og 6.3.2). 
 
Etablering av nye tilbud ved LDS, slik som nye tilbud innen medikamentell 
kreftbehandling og utvalgte former for kreftkirurgi, vil også være med på å bedre 
kontinuiteten i langvarige og sammensatte pasientforløp.  
 
Sammensatte tilstander 
Pasienter som har sammensatte utfordringsbilder med somatisk sykdom i kombinasjon 
med psykisk lidelse og/eller rusproblemer, utgjør en særlig sårbar gruppe i et 
helsevesen med lite samvirke mellom somatikk og psykisk helsevern/rusbehandling. 

                                                        
14 VIS – velferdsteknologi i sentrum, er et tilbud til innbyggere med kronisk sykdom. Ved hjelp av teknologiske 

løsninger følges innbyggere opp på avstand, gjennom bl.a. fysiske målinger pasienten selv utfører.  
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LDS, som har mange av disse pasientene i sitt opptaksområde, vil i samarbeid med 
bydelene satse strategisk på å styrke tilbudet til denne gruppen gjennom konkrete tiltak 
som bidrar til et mer helhetlig og sammenhengende tilbud. Sykehuset ser et særskilt 
behov for å forbedre forløpene for pasienter bosatt i Sagene bydel, der lokalsykehus-
ansvaret er delt mellom LDS og OUS. I dag blir pasienter fra Sagene med rusproblemer 
og/eller psykiske lidelser innlagt på LDS ved overdose, ernæringssvikt og infeksjoner, 
mens OUS har ansvar for oppfølgingen av deres psykiske lidelse og rusproblem. 
Oppgavedelingen fungerer ikke tilfredsstillende. Både pasienter og hjelpeapparatet i 
bydelen lider under at det blir mange å forholde seg til. 
 

6.2 Pasientbehandling – faglig prioritering, pasientsikkerhet, kvalitet 
og pasientopplæring 

LDS er lokalsykehus for indre by, med spesialiserte tilleggsfunksjoner innen elektiv 
kirurgi og oral helse. Dagens LDS har en oppgaveportefølje som begrenser seg til 
generell indremedisin, psykisk helsevern og rusbehandling. Brukertilfredsheten ligger 
noe høyere enn landsgjennomsnittet, og samhandlingen med de kommunale tjenestene 
om enkeltpasienter fungerer godt. Den elektive kirurgiske virksomheten kan 
dokumentere gode behandlingsresultater og høy brukertilfredshet, og har god pågang 
av pasienter.  
 

6.2.1 Pasientsikkerhet og kvalitet 

Høy pasientsikkerhet og kvalitet skal kjennetegne pasientbehandlingen ved LDS i 
planperioden.  Sykehuset vil fortsette sitt systematiske forbedringsarbeid med 
utgangspunkt i Forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring (FOR 2016-10-28-1250). 
Læring av egen erfaring vil stå sentralt, og det blir jobbet videre med å bygge en sterk 
meldekultur og god praksis for håndtering av uønskede hendelser. Trening i klinisk 
kommunikasjon, innføring av «pakkeforløp» og aktiv deltakelse i pasientsikkerhets-
programmet vil være andre viktige tiltak for å styrke kvalitet og pasientsikkerhet. 
 

Kliniske kvalitetsparametere som 
dokumenterer utfallet av behandlingen 
registreres systematisk i forbindelse med 
oppfølgingen av den enkelte pasient. På 
individnivå blir informasjonen benyttet til å 
justere behandlingen av pasienten, 
akkumulert blir dataene benyttet til å 
evaluere og justere behandlingen på 
gruppenivå. En mer strukturert elektronisk 
pasientjournal vil forenkle uthentingen av 
data til registerformål. I tillegg til å være 

bidragsyter til nasjonale registre som Kreftregisteret og Leddproteseregisteret, vil LDS 
satse på oppbygging av lokale registre. Kirurgisk klinikk har gjort seg bemerket gjennom 
aktiv bruk av kliniske registre til kvalitets- og forskningsformål. Sykehuset vil bygge 
videre på disse erfaringene i forbindelse med etablering av kliniske kvalitets- og 
forskningsregistre i andre deler av virksomheten.  
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6.2.2 Faglig prioritering 

Lokalsykehusfunksjoner somatikk 
I løpet av planperioden har LDS som overordnet målsetting å utvikle seg til et mer 
fullverdig lokalsykehus. Spørsmålet er hvilke nye oppgaver LDS bør ta over fra OUS, og 
når dette bør skje. Det planlegges med to langsiktige scenarioer; ett med og ett uten 
akuttkirurgi. 
 
LDS har en generell indremedisinsk lokalsykehusprofil, med en stor andel øyeblikkelig 
hjelp og høy egendekning innen de områdene det finnes tilbud på. Som tidligere nevnt 
har sykehuset allerede fått i bestilling å etablere tilbud innen dialyse, behandling av 
ortopediske infeksjoner/infeksjoner i bløtvev og hud, samt medikamentell 
kreftbehandling (se kapittel 5). Mens dialyse er en oppgave som i stor grad vil kunne 
løses av medisinsk klinikk, vil de to andre oppgavene kunne løses best i et tett og 
gjensidig forpliktende samarbeid mellom medisinsk og kirurgisk klinikk. 
 
Dialyse 
LDS har allerede fått i oppdrag å etablere dialysetilbud for befolkningen fra både LDS og 
DS sine bydeler. Det dreier seg om et omfattende tilbud til en liten pasientgruppe. 
Ansvaret for dialyse ledsages av ansvaret for det øvrige indremedisinske tilbudet til de 
av pasientene som kommer fra DS sine bydeler. Etablering av dialyse bør ledsages av et 
bredere tilbud innen nefrologi.  
 
Behandling av ortopediske infeksjoner/infeksjoner i bløtvev og hud 
Tilbudet er beregnet på pasienter som behøver langvarig intravenøs antibiotika-
behandling mot alvorlige, lokaliserte infeksjoner. Pasientene vil få medisinsk behandling 
i regi av medisinsk klinikk med nødvendige kirurgiske revisjoner hos kirurgene. 
 
Kreftbehandling 
Til nå har det aller meste av aktiv kreftbehandling i Oslo sykehusområde vært 
sentralisert til OUS. Innføring av pakkeforløp har gitt bedre pasientforløp i perioden fra 
første kontakt med helsevesenet og fram til oppstart av behandling. Deretter er 
imidlertid pasientforløpene oppstykket. Pasientene får kirurgi, strålebehandling og 
medikamentell kreftbehandling ved ulike lokaliteter i OUS, men innlegges ved LDS i 
forbindelse med komplikasjoner og når det er behov for lindrende behandling ved 
langtkommet sykdom.  
 
Som en følge av økende kreftforekomst i kombinasjon med nye behandlingsmuligheter 
og mer langvarige behandlingsforløp har aktiviteten innen både kreftkirurgi og 
medikamentell kreftbehandling skutt i været ved OUS de siste 10-20 årene. Det blir nå 
ansett som hensiktsmessig å fordele lokalsykehusfunksjonen i medikamentell 
kreftbehandling på flere sykehus. Det kan også være aktuelt å fordele kreftkirurgi ved 
hyppige kreftformer som brystkreft, tykktarmskreft og prostatakreft på to sykehus i 
sykehusområdet. LDS har ambisjon om å bygge opp et velfungerende, tverrfaglig tilbud 
til kreftpasientene som omfatter både medikamentell og kirurgisk behandling, i tillegg til 
dagens tilbud innen diagnostikk og lindrende behandling. Dette vil gi mer 
sammenhengende og bedre pasientforløp for kreftpasientene i opptaksområdet. Det kan 
også være aktuelt å etablere mestringstilbud som Vardesenter og Pusterom i samarbeid 
med henholdsvis Kreftforeningen og Aktiv mot Kreft. 
 



Utviklingsplan 2035 
Dato: 19.09.2018 Versjon: 1.0 Status: Godkjent Side 54 av 71 

 

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS 

Et tilbud om medikamentell kreftbehandling på Lovisenberg er tenkt etablert gjennom 
en trinnvis opptrapping til et aktivitetsnivå som svarer til 70 % av kurene. De 
resterende 30 % er ansett som regionsykehusoppgaver. Det må dessuten settes av 
ressurser til lindrende behandling (palliasjon) mens pasientene fortsatt er under 
tumorrettet behandling. Det nye tilbudet kan integreres med det velfungerende tilbudet 
om lindrende behandling som sykehuset allerede har på Hospice Lovisenberg. Det vil ha 
nytte av den tverrfaglige tilnærmingen som benyttes der.   
 
Nevrologi 
LDS ønsker å etablere et nevrologisk tilbud, og tenker at det vil være en særlig fordel 
med lokalsykehusbehandling for pasienter som behøver langvarig oppfølging av 
nevrologiske tilstander som MS, Parkinsons sykdom, og epilepsi. Tilbud innen avansert 
slagbehandling kan også diskuteres, selv om nye regionale retningslinjer anbefaler «en 
dør inn-tilbud» i OUS for alle Oslopasienter.  LDS vil slutte opp om denne ordningen, 
forutsatt at tilbudet i OUS blir samlet ved en lokalitet. Dersom pasientene må fraktes fra 
Ullevål til Rikshospitalet for trombektomi, bør det vurderes om pasientene like godt kan 
diagnostiseres og behandles med trombolyse ved LDS. Det vil uansett være viktig med 
rask tilbakeføring til LDS for videre slagrehabilitering der lokalsykehuset bør spille en 
sentral rolle, bl.a. av hensyn til samhandlingen med bydelene. 
 
Rehabilitering 
For mange pasienter er tidlig rehabilitering av vesentlig betydning for å bevare og bygge 
opp funksjonsevne. Det kan være avgjørende for kontroll med egen livssituasjon og for 
muligheten til å bo i egen bolig og for fortsatt yrkesaktivitet. Dette ser en bl.a. for 
pasienter som har hatt hjerneslag, men det gjelder også andre pasientgrupper; hjerte- og 
lungesyke, etter større kirurgi (amputasjoner f. eks.) og for kreftpasienter. For svært 
mange pasienter er tiltak allerede i akuttfasen viktig, for alle gjelder en langsiktig 
tilnærming og at det ikke skjer kontinuitetsbrudd når pasienten skrives ut etter 
akuttoppholdet i sykehus.  
 
LDS har i dag ingen enhet for spesialisert rehabilitering. Etter akuttfasen er sykehuset 
derfor avhengig av samarbeid med andre. Dette vil være situasjonen også fremover, og 
det spesialiserte dagtilbudet som Sunnaas sykehus har i Oslo, og det kommunale 
tilbudet i regi av Oslo kommune og bydelene er viktige i denne sammenheng. 
 
Samtidig er det påkrevd å bygge opp mer omfattende tiltak, slik at vi sikrer at pasientene 
har tilbud om døgnbasert rehabilitering i tidlig fase etter akutt sykdom eller skade og 
ambulant tilbud deretter. LDS håper å kunne etablere et samarbeid med bydelene som 
sikrer tilgang til spesialisert kompetanse fra både spesialist- og kommunehelsetjeneste. 
Sykehusets ressursgruppe for hjerneslag skal i nær fremtid møte de ambulante 
rehabiliteringsenhetene i bydelene slik at sykehus og bydeler kan bli kjent med 
hverandres tilbud. Initiativet er første trinn på veien mot en  felles plan som beskriver 
dagens situasjon, målbildet for 2025, og en fremdriftsplan inkludert forslag til 
organisering av et fremtidig tilbud. Det foreligger gode erfaringene fra andre 
fagområder, blant annet innen psykisk helsevern, der sykehus og bydel samarbeid om 
tilbud til grupper av enkeltpasienter. Erfaringene er trolig overførbare til 
rehabiliteringsområdet.  
 
Sunnaas HF har i høringssvar til Lovisenberg uttrykt at de gjerne bidrar i et videre 
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samarbeid om helhetlige og gode pasientforløp for særlig sårbare pasientgrupper, og 
med ansvarsavklaringer og kompetansedeling, samtidig som det er behov for 
nytenkning innen rehabiliteringsfeltet. Sunnaas HF ønsker å ta initiativ til en 
formalisering av dette samarbeidet for å sikre helhetlige, likeverdige pasientforløp innen 
rehabilitering for befolkningen i Oslo sykehusområde, noe LDS hilser velkommen. 
 
Akuttkirurgi 
Det akuttkirurgiske tilbudet til befolkningen i LDS sine bydeler ivaretas i dag av OUS. På 
grunn av den tidligere omtalte usikkerheten knyttet til den virksomhetsmessige 
utviklingen i OUS, som LDS har liten innflytelse på, må LDS planlegge med to scenarier 
for perioden fra 2028-2030 og utover; ett med og ett uten akuttkirurgi.  
 
En trinnvis opptrapping av det bløtvevskirurgiske tilbudet i første halvdel av 
planperioden vil berede grunnen for etablering av akuttkirurgi på senere tidspunkt. 
 
Etablering av lokalsykehusfunksjon innen akuttkirurgi for tre til fire bydeler ved LDS vil 
kreve en vesentlig opptrapping og tilpasning av infrastrukturen. Det må iverksettes 
arealtiltak for å utvide kapasiteten i akuttmottak, på postoperativ avdeling og 
operasjonsstue. Videre vil det behøves en ny sengepost. I tillegg til styrket bemanning i 
mottak, på postoperativ avdeling og den nye sengeposten vil det behøves døgnbaserte 
vaktordninger året rundt for LIS-leger og spesialister innen ortopedi og bløtdelskirurgi, 
for anestesilege og anestesisykepleier, operasjonssykepleiere og renholder på 
operasjonsavdelingen. Vaktordningene innenfor radiologi og laboratorium vil også 
måtte styrkes. Estimater som konkretiserer kostnadsnivået vil foreligge når 
utviklingsplanen ferdigstilles endelig. Antall akuttkirurgiske innleggelser vil måtte være 
tilstrekkelig høyt til å sikre økonomisk bærekraft og vil dessuten ha betydning for å 
kunne tilby befolkningen et akuttkirurgisk tilbud som holder høy medisinske kvalitet. 
 
Lokalsykehusfunksjoner psykisk helsevern 
Voksne pasienter 
LDS er i dag lokalsykehus innen psykisk helsevern for voksne for bydelene Gamle Oslo, 
Grünerløkka og St. Hanshaugen. Som det fremgår av kapittel 5.1.2 anses det som naturlig 
at innbyggerne i Sagene bydel permanent får LDS som lokalsykehus både for psykisk 
helse og indremedisin/medisinske fagområder. I tillegg disponerer DS 20 senger på LDS 
for voksne pasienter med behov for lengre tid innleggelse. Til slutt er det opprettet en 
rekke område- og/eller regionfunksjoner i OUS innen PHV, noe som uvegerlig fører til 
brutte pasientforløp. På flere områder kan LDS, i samarbeid DS, gi et bedre og mer 
helhetlig tilbud til pasientene dersom disse funksjonene overføres fra OUS og til 
lokalsykehusene. 
 
Det skal i større grad sørges for at forebyggingsaktiviteter iverksettes i tilfeller hvor det 
er en forhøyet risiko for skader på pasient eller ansatt. Eksempler på dette er 
forebygging av overdose etter utskrivelse, selvmord eller selvmordsforsøk, og vold og 
trusler. Pasienters opplevelse av tvang og redusert bruk av tvang vil fortsette å være 
satsningsområder i årene som kommer. Det skal også forskes på problemstillinger 
knyttet til bruk av tvangsmidler. Obligatoriske kurs og ferdighetstrening er sentrale 
satsningsområder med medisinsk simulering som en ny og effektiv metode som kommer 
til å stå stadig mer sentralt.  
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Nasjonale føringer som tilsier en 
forskyvning fra døgn til poliklinikk og 
ambulant oppfølging, altså at det blir 
færre senger i forhold til et økende 
befolkningsantall, kan bli en utfordring. 
Det ligger en faglig utfordringen i at 
pasienter som tidligere fikk døgntilbud, 
i økende grad skal ivaretas av tilbud i 
regi av DPS og bydel. Dette er et viktig 
samhandlingsområde hvor bruken av 
døgnplasser må tilpasses til det tilbud 
og den kapasitet som finnes hos DPS og 

i bydel, og omvendt. Samtidig skal belastning og belegget i alle enhetene være forsvarlig. 
En konsekvens av forskyvning fra døgn til poliklinikk og ambulante tilbud vil bli en 
større konsentrasjon av pasienter med kompliserte tilstander, oftere med rusatferd, 
aggresjon og utagering som del av problematikken på døgnpostene. Samtidig skal 
bruken av tvang reduseres, hvilket betyr at klinikken må jobbe for å finne nye 
handlingsalternativer for de tyngste pasientene, som i størst grad utløser behov for bruk 
av tvangsmidler. 
 
Barn og unge 
LDS ønsker å tilby et kvalitetsmessig godt og helhetlig behandlingstilbud for barn og 
unges psykiske helse. Det vil bli økende fokus på å utvikle nye tjenestetilbud for barn, 
ungdom og familier som har behov for behandling i spesialisthelsetjeneste. Innføring av 
«pakkeforløp» i nært samarbeide med bydelen vil være et viktig tiltak. I samarbeid med 
bydelenes tjenesteapparat, barnehage og skole, vil det også bli satset på økt bruk av 
ambulante tilbud, inkludert en hjemmesykehusmodell, FACT-UNG. 
 
Pasienter over 65 år 
Funksjonsfordelingen av alderspsykiatri for LDS og DS sine opptaksområder til 
alderspsykiatrisk avdeling på Tåsen, som drives av DS, vil fortsette.  
 

6.2.3 Utvidelse av elektiv kirurgisk aktivitet 

Ved fusjonen mellom Menighetssøsterhjemmet og Lovisenberg sykehus i 1993 ble den 
akuttkirurgiske virksomheten overført til Aker sykehus, mens elektiv kirurgi skulle 
videreføres ved det nye LDS. Siden har det blitt rendyrket et driftseffektivt konsept, 
konsentrert rundt større, planlagte operasjoner som krever sykehusinnleggelse og som 
kan utføres i store volumer. LDS er det sykehuset i landet som utfører flest operasjoner 
innen 12 forskjellige operasjonsgrupper. Innen disse områdene kan det vises til meget 
gode resultater. 
 
Konseptet kan utvikles videre gjennom å utvide tilbudet innen dagens fagområder 
(ortopedi, øre-nese-halskirurgi, benign gastrokirurgi og generell kirurgi) og ved å gå inn 
i nye kirurgiske spesialiteter. 
 
Innen de eksisterende områdene er det en målsetting å utvide aktiviteten med hensyn 
på bl.a. revisjon etter tidligere proteseoperasjoner, brokk- og gallekirurgi, samt å se 
nærmere på muligheten for å etablere et tilbud innen fedmekirurgi. 
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LDS sitt elektive driftskonsept ville også kunne fungere utmerket for kirurgisk 
behandling av hyppige kreftformer som brystkreft, tykktarmskreft og prostatakreft, for 
et opptaksområdet som omfatter både LDS og DS sine bydeler (350.000 – 400.000 
innbyggere). En slik funksjonsfordeling ville sikre at antall innbyggere i opptaksområdet 
oppfyller de nasjonale retningslinjene for sykehus som skal drive kreftkirurgi. 
 
Et tilbud om prostatakreftkirurgi bør opprettes innenfor rammen av et urologisk senter 
som tilbyr utredning, diagnostikk og kirurgi ved både benigne og maligne tilstander. 
 
Tilbudet innen brystkreftkirurgi bør gis i regi av et tverrfaglig brystsenter som oppfyller 
de såkalte Eusoma-kriteriene. Disse forutsetter et opptaksområde på minst 250.000 
innbyggere og en bredt anlagt, tverrfaglig tilnærming. Brystsenteret kunne tenkes 
kombinert med et plastikkirurgisk senter som dekker behovet for plastikk-kirurgi i 
forbindelse med både brystkirurgi og fedmekirurgi. 
 
Som tidligere nevnt ville en opptrapping av bløtvevskirurgien berede grunnen for en 
fremtidig etablering av akuttkirurgi. 
 

6.2.4 Utvidelse av tilbudet innen munnhelse 

LDS og DS ønsker å bygge opp et tilbud til pasienter med sammensatte utfordringer som 
omfatter blant annet tannhelse, og ville være positive til å utvide tilbudet slik at det 
gjelder en større del av Oslo sykehusområde. For flere pasientgrupper vil tilbudet bli 
bedre enn det tilbudet som finnes på OUS i dag, fordi man kan tilby tannhelsebehandling 
i kombinasjon med behandling innen psykisk helsevern eller somatikk. Enkeltpasienter 
har så dårlig munnhelse og tannstatus at det i vesentlig grad påvirker allmenntilstanden 
og mulighetene for bl.a. adekvat ernæring. Gode tiltak innen sykehusodontologi kan ha 
vesentlig betydning for den totale helsetilstanden hos disse pasientene. 
 

6.3 Oppgavedeling og samhandling 

6.3.1 Samarbeid mellom ulike spesialiteter og sykehus 

Den økende spesialiseringen i medisinen gjør at stadig flere spesialiteter og yrkes-
grupper er involvert i behandlingen av hver pasient. Det samme gjør veksten i andelen 
pasienter med sammensatte og varige tilstander. Spesialisering, sentralisering og 
funksjonsfordeling av oppgaver fører til at pasientene henvises på tvers av avdelinger og 
sykehus.  Sykehusene har separate journalsystemer, mye av kommunikasjonen foregår 
gjennom utveksling av epikriser, og epikrisene kommer ikke alltid frem. Det skjer ikke 
sjelden feil i vekslingene mellom sykehus.  Pasientforløp som involverer flere sykehus, 
krever god planlegging og logistikk i nært samarbeid mellom de involverte aktører. 
 
LDS legger til grunn at nye funksjonsfordelinger mellom sykehusene i Oslo bare skal 
gjennomføres dersom de direkte eller indirekte bidrar til å styrke pasientsikkerhet og 
kvalitet, eller til å gi en bedre utnyttelse av samfunnets ressurser. For øvrig er det mest 
hensiktsmessig å samle spesialisthelsetjenestetilbudet i lokalsykehuset. 
 
Gjennomgående journalløsninger og nye IKT- og eHelse-løsninger vil redusere faren for 
informasjonssvikt og misforståelser mellom sykehusene og bidra til en mer «sømløs» 
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opplevelse av forløpet for pasientene. Løsningene vil dessuten gi bedre mulighet for 
kompetanseoverføring og konsultativ virksomhet mellom fagfolk i de ulike sykehusene. 
 

6.3.2 Samarbeid mellom sykehus og kommunehelsetjeneste 

Ved behov for akutte intervensjoner hos 
pasienter med én enkelt diagnose og et 
kortvarig pasientforløp, fungerer dagens 
oppgavedeling oftest tilfredsstillende. 
Pasienter med sammensatte og kroniske 
forløp, og hvor flere forvaltningsnivåer, 
mange spesialiteter og en rekke 
profesjoner skal medvirke, opplever 
derimot ofte svikt i sammenheng og i 
kommunikasjon. Denne gruppen pasienter 
bør få et bedre tilbud i fremtiden. For å 
bedre samarbeid og samhandling har ulike 
grep vært forsøkt; jf. samhandlingsreform, 
kontaktlege i spesialisthelsetjenesten, egne enheter for samarbeid og samhandling, alt 
for å ivareta pasientene bedre. Det er fortsatt behov for nye og bedre samarbeidsformer 
mellom sykehus og kommunehelsetjeneste. 
 
På administrativt nivå 
Det er en rekke eksempler på at nye samarbeidsformer har blitt stoppet på 
administrativt nivå grunnet forskjeller mellom spesialisthelsetjeneste og 
primærhelsetjeneste når det gjelder finansieringsordning, lovgivning og 
journalsystemer. Dersom de to nivåene i helsetjenesten skal stimuleres til å utvikle 
innovative samarbeidsformer bør det gjøres et arbeid på overordnet nivå for å bygge 
ned forskjellene.  
 
 
Ved etablering av Storbylegevakt på Aker vil det fortsatt være behov for en legevakt 
nummer to i Oslo sentrum. Lovisenbergområdet har riktig beliggenhet og tomteareal til 
en legevakt. LDS ville ønske et slikt initiativ velkommen, og ser for seg avtaler på 
administrativt nivå om samarbeid på områder som laboratorie- og billeddiagnostikk.  
  
Gjennom IKT- og eHelse-løsninger 
Bruk av velferdsteknologi og nye IKT og eHelseløsninger kan forenkle kommunikasjon 
både mellom nivåene i helsetjenesten, og mellom pasient og helsetjeneste. Et første 
viktig trekk vil være å etablere mulighet for elektroniske pleie og omsorgsmeldinger 
(PLO-meldinger), ikke bare mellom kommune og fastlege, og mellom kommune og 
sykehus, men også mellom sykehus og fastlege.  
 
Pasientenes rettigheter er styrket i løpet av de siste tiårene. Dette har bl.a. ført til en 
praksis med mer systematisk og hyppig dokumentasjon av kontakten med pasienten. 
Videre datautvikling, med større grad av strukturert dokumentasjon og automatisert 
datafangst, kan både understøtte samhandling og dokumentasjon – og derigjennom frigi 
tid til direkte pasientkontakt. Ved LDS har så vel kirurgisk klinikk som «raskere tilbake»-
miljøet i Lovisenberg DPS tatt i bruk systematisk registrering av behandlingsresultater 
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ved hjelp av elektroniske løsninger. Systemene er klare for utbredelse også til andre 
fagmiljøer i sykehuset.  
 
Som nevnt tidligere har LDS siden 2013 samarbeidet med bydelene om avstands-
oppfølging av pasienter med kroniske tilstander ved bruk av velferdsteknologi, jf. VIS-
prosjektet (kapittel 2.3.3). Erfaringene er lovende og kan brukes som et utgangspunkt 
for å etablere et rutinemessig samarbeid om avstandsoppfølging av pasienter med 
behov for langvarig og koordinert hjelp fra ulike deler av helse- og omsorgstjenesten. 
Det er ikke pasienten som skal holde styr på og koordinere samfunnsressursene rundt 
ham eller henne. Beviset på om en lykkes med en slik tilnærming, vil være at pasientene 
opplever seg godt ivaretatt. Da må alle som har en oppgave overfor pasienten faktisk 
samarbeide, uavhengig av forvaltningsnivå og profesjon. 
 
LDS har strategiske fordeler til å prøve ut og utvikle et slikt samarbeid; det gjelder en 
stor andel av pasientene, vi har korte avstander som lokalsykehus (190 000 innbyggere 
på 19 km2), og fire bydeler som svært gjerne bidrar sammen til utvikling av bedre 
tjenester. 
 
Samarbeid om pakkeforløp  
Etableringen av pakkeforløp innen psykisk helsevern for både voksne, barne og ungdom 
forutsetter et gjensidig forpliktende og velfungerende samarbeid mellom 
primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Innen barne- og ungdomspsykiatrien er 
forberedelsene til slikt samarbeid allerede aktivt i gang mellom LDS og bydelene.  
 
Samarbeid om ambulante tjenester 
Oppgaveglidning kan bidra til en mer hensiktsmessig utnyttelse av ressursene for både 
spesialist- og kommunehelsetjeneste. Med oppgaveglidning menes i denne sammenheng 
enten at oppgaver som i dag skjer i sykehus, i fremtiden skal skje i pasientens hjem i regi 
av primærhelsetjenesten, eller ved at oppgaver som i dag utføres av leger, ivaretas av 
andre profesjonsgrupper eller også av pasientene selv med pårørende. Hjemmesykehus 
og hjemmerehabilitering er eksempler på denne typen tiltak.  
 
LDS har gode erfaringer med å samarbeide med bydelene om ambulante tilbud innen 
psykisk helsevern for voksne, som kan tenkes overført til pasientgrupper i somatikken, 
for eksempel i palliativ sammenheng eller ved oppfølging av pasienter med tilstander 
som KOLS, kronisk hjertesvikt og kreft. Spesialsykepleiere fra sykehuset reiser hjem til 
pasienten sammen med sykepleier/omsorgsarbeider fra bydelen, og ved behov kan 
fastlege eller sykehuslege involveres per telefon eller videokonferanse for å bidra med 
medisinske avklaringer. De korte avstandene innen LDS sitt lokalsykehusområde (19 
kvm2) gjør det til det kanskje mest aktuelle stedet i Norge for å prøve ut ulike varianter 
av hjemme-basert behandling, kalt Hospital@Home. Kravet fra HOD om at minst 30 % 
av all dialyse skal foregå som hjemmedialyse vil for mange av våre pasienter bety økt 
behov for praktisk hjelp og støtte, fra sykehuset og fra kommunen. Også da er de korte 
avstandene en klar fordel, for pasientene, for primærhelsetjenesten og for sykehuset.  
 
Innen psykisk helse har vi over tid utvikle felles oppfølgning av noen av de aller sykeste 
pasientene; i FACT-team  som møter pasienten i eget hjem, og bidrar klart til bedre 
psykisk helse, følger opp overfor skole og arbeid etc. Resultatene vurderes som svært 
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gode.15 Somatiske helseproblemer er imidlertid i liten grad fanget opp – selv om dette er 
pasienter som dør tidlig; 15 – 20 års kortere levetid bl.a. pga. hjerte-kar-sykdom, 
alvorlige infeksjoner og lungesykdom. 
 
Vår ambisjon er å utvikle dette konseptet videre, og fange opp også de dårlig fungerende 
pasientene med alvorlig somatisk sykdom. Ett forskningsprosjekt pågår nå i LDS i 
samarbeid med bydelene, overfor KOLS-pasienter.  
 

6.4 Bemanning, kompetanse og ledelse 
LDS skal være et sykehus der helsearbeidere: 

 Har lyst til å begynne å jobbe 
 Har lyst til å lære 
 Har lyst til å jobbe lenge 

 
Har lyst til å begynne å jobbe: 
Spesialisthelsetjenesten konkurrerer om de samme menneskelige ressursene, og det er 
en selvfølge at arbeidsgiver må sørge for faglige utfordringer og utviklingsmuligheter for 
våre medarbeidere. Rekruttering skjer i det samme markedet som blant annet OUS, med 
alle sine høyspesialiserte funksjoner, rekrutterer, og det er derfor viktig å fremheve hva 
som skiller oss fra andre sykehus: 
 

 LDS er, for indremedisin og psykisk helsevern, lokalsykehus for borgerne i våre 
bydeler i indre Oslo. LDS har derfor et særlig fokus på, og kunnskap om, 
storbyproblematikk, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, psykisk lidelse og 
etniske minoriteter.  

 Innen det kirurgiske området er LDS det sykehuset i landet som utføres flest 
operasjoner innen 12 forskjellige operasjonsgrupper av elektiv kirurgi. På disse 
områdene har LDS resultater som er blant landets beste (hofte-, kne-, 
skulderproteseoperasjoner, nese- og bihulekirurgi, og brokkoperasjoner). 

 
Kortsiktig (2018-2022) Langsiktig (2022-2035 
LDS fremhever det som skiller oss fra andre 
sykehus i annonsering, «markedsføring» og 
ansettelsesprosesser 

LDS sentraliserer rekrutteringsfunksjonen for 
å ha spesialistkompetanse på dette området 

LDS setter mål for rekruttering av dyktige 
studenter for hvert studentkull fra hver enkelt 
profesjon 

LDS utvikler «studentstillinger» med egne 
kompetanseplaner for å sikre et langsiktig 
samarbeid 

LDS kartlegger kompetansen hos dagens 
studentveiledere, og fyller på med den 
kompetansen som trenges for å mestre og 
ønske veilederrollen 

LDS utvikler så gode 
introduksjonsprogrammer og opplæringsløp 
at gjennomsnittlig antall søkere øker med 50 
%  

LDS lærer opp studentveiledere i å være 
«talentspeidere» i sin oppfølging av 
studentene 

LDS ser sammen med tillitsvalgte og 
medarbeidere på utvikling av 
arbeidstidsordninger som følger utviklingen i 
samfunnet, og som ivaretar så vel 
medarbeidernes som sykehusets ønske om 
fleksibilitet 

                                                        
15 Helsedirektoratet 2014 (rapport): Utprøving av ACT-team i Norge. Hva viser resultatene? 
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LDS synliggjør aktuelle karriereløp ved 
sykehuset, og bruker dem aktivt i 
markedsføringen av LDS som arbeidsplass 

LDS følger med i samfunnsutviklingen innen 
digitalisering, overgang til «hjemmesykehus» 
og tettere samarbeid med 
kommunehelsetjenesten, og er tidlig ute med å 
kartlegge arbeidsprosesser og behov og setter 
rekrutteringsmål for medarbeidere innen 
områder som kommunikasjon, logistikk og 
IKT 

LDS er aktive i planleggingen av sykehusets 
økte egendekning for å kartlegge kompetanse 
som skal utvikles og skaffes, og inngå 
samarbeid med aktuelle 
utdanningsinstitusjoner 

 

 
Har lyst til å lære 
Kompetanse er mer enn spesialisering og videreutdanning. Kompetanse kan også 
tilegnes gjennom f.eks. oppgaveglidning, prosjektarbeid, student- og kollegaveiledning, 
tverrfaglig samarbeid, hospitering og lederutvikling. Dette må synliggjøres i sykehusets 
planer og ambisjoner for medarbeiderutvikling. 
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Kortsiktig (2018-2022) Langsiktig (2022-2035 
LDS har etterfølgerplanlegging på plass for 
alle sentrale lederfunksjoner, dette 
rapporteres på i LGG 

LDS har kartlagt alle arbeidsprosesser, slik at 
alle oppgaver utføres av personell med riktig 
nivå av utdanning og erfaring 

LDS har, basert på medarbeidersamtale-
modulen i Dossier laget kompetanseplaner for 
alle stillinger i kort, mellomlangt og langt 
perspektiv med definerte 
utviklingstrappetrinn i hver enhet. Sykehuset 
har slik oversikt over hvilke medarbeidere 
som kan/ønsker å delta i kompetansetiltak, 
anbefalt av leder 

LDS har mål for hvor mange medarbeidere i 
hver enhet som når nye trinn i 
utviklingstrappen, og rapporterer i LGG 

LDS kartlegger årlig behovet for 
spesialkompetanse (spesielt sykepleiere) i et 
femårsperspektiv, og planlegger deretter 

LDS samarbeider med utdannings-
institusjoner for å utvikle utdanning som 
samsvarer med pasientenes behov, og som 
sikrer riktig kompetanse til egen virksomhet 
 

LDS har ledere som utøver 
kompetanseledelse, dvs. planlegger, 
gjennomfører og evaluerer tiltak for å sikre at 
organisasjonen og den enkelte medarbeider 
har og bruker nødvendig kompetanse for å nå 
enhetens mål 

LDS har ledere som via strategisk 
kompetanseledelse utvikler medarbeidere og 
er gode bestillere av ny kompetanse, både 
formelle utdanninger og interne 
spesialiseringer 
 

LDS tilbyr ledertrening også for erfarne 
ledere, samt de som ønsker å bli ledere 
(ledermobiliseringsprogrammet) 

 

 
Har lyst til å jobbe lenge 
Sykehuset har en turnover på ca. 10 % totalt sett. Det er lavt. Likevel er det utfordringer 
knyttet til turnover på flere av de medisinske sengepostene. På kort sikt er det her 
tiltakene bør prioriteres. Tiltak som er listet under «Har lyst til å lære» er selvfølgelig 
helt sentrale også under overskriften «Har lyst til å jobbe lenge», så de gjentas ikke 
under. 
 
Kortsiktig (2018-2022) Langsiktig (2022-2035 
LDS skal være konkurransedyktige (men ikke 
-ledende) lønns- og arbeidsvilkår 

LDS påvirker oppdragsgiver, myndigheter og 
arbeidstaker- /arbeidsgiver-organisasjoner til 
å se på løsninger for å legge til rette for at 
helsearbeidere står lenger i arbeid enn i dag 

LDS evaluerer sykehusets introduksjons- og 
opplæringsprogram, vurderer å utvide omfang 
av disse og øke graden av veiledning og 
rådgivning 

 

LDS måler «rookie» turnover (frafall første 
år), og benytter sluttintervju for å kartlegge 
årsak på utvalgte poster 

 

 
Lederskap 
For alle disse tre hovedoverskriftene er lederskap en viktig nøkkel, kanskje den 
viktigste. Det er etterhvert godt dokumentert i arbeidslivsforskningen (Gottfredson & 
Aguinis, 2016) at tillitsbasert ledelse som ledermetode fremmer medarbeidernes 
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prestasjoner, og fremmer mental helse (Montano et al, 2017). Å utvikle ledere, og de 
som ønsker å bli ledere, er derfor essensielt for å sørge for at så vel pasienter som 
medarbeidere opplever at LDS står for våre kjerneverdier – nestekjærlighet og kvalitet: I 
vår diakonale kontekst ledelsesfaglig gjenkjent som tjenende og myndiggjørende 
lederskap. Vårt fokus på etterfølgerplanlegging, ledermobilisering og ledertrening er 
derfor grunnmuren i alt det som handler om å skaffe, utvikle og beholde våre 
medarbeidere. 
 

6.5 Forskning og innovasjon 
Pasientnær forskning 
Sykehusets forskningsaktiviteter skal være 
konsentrert om pasientnære kliniske 
studier som inkluderer pasientgrupper og 
behandlingsformer hvor LDS har stor 
aktivitet. Forskning og innovasjon ved LDS 
skal skape ny og fremtidsrettet kunnskap, 
samt nye behandlings-opplegg og løsninger 
som bidrar til å skape et bedre helsetilbud 
til våre pasienter, samt øker ansattes 
kompetanse. Visjonen er således knyttet til sykehusets kjerneverdier nestekjærlighet og 
kvalitet. 
 
Sykehuset erkjenner en etisk forpliktelse til å bidra til å tette kunnskapshull innenfor 
fagområder som er viktige for våre brukere. Frem mot 2035 skal forskningen ved 
sykehuset i enda større grad enn i dag speile brukernes behov gjennom sterke kliniske 
miljøer og i sykehusets etablerte forskningsgrupper. 
 
Strategiske satsingsområder 
Sykehuset ønsker å videreutvikle vår pågående forskning innen psykisk helsevern for 
barn og ungdom ved NWI. Utviklingen av forskningen ved NWI vil skje i nært samarbeid 
med Folkehelseinstituttet og flere internasjonale samarbeidspartnere i MoBa-studien i 
tillegg til andre kliniske studier i klinikken. Samarbeid mellom Unger-Vetlesens Institutt, 
med forskningstradisjon og meritter innen gastromedisin, og klinikker innen helse har 
potensiale til å utvikle forskningsstudier som gir ny kunnskap innen personers psykiske 
helse.  
 
Det er også en målsetting å videreutvikle den kvalitativt gode og omfattende 
virksomheten innen ortopedi gjennom flere innovative forskningsprosjekter. Et viktig 
grunnlag vil være det eksisterende kvalitetsregisteret og plattformen TellMe, som er 
utarbeidet ved sykehus. Her fyller døgnpasienter på ortopedisk avdeling allerede i dag 
ut selvrapporterte utkomstmål (PROMS). Pasientene følges tilsvarende opp med PROMS 
etter hjemreise ved bruk av spørreskjema eller telefonsamtaler. Datamaterialet 
anvendes i kvalitetssikrings- og forskningsprosjekter til å studere behandlingsforløp og 
pasientresultater etter type operasjon, prosedyre og rehabiliteringsopplegg. Resultatene 
vil gi et kunnskapsbasert grunnlag for utvikling av nye, innovative behandlingsforløp. 
TellMe kan breddes ut i flere kliniske avdelinger. ØNH-avdelingen har eksempelvis et 
veletablert søvnsenter med stort volum for blant annet utredning og behandling. 
Forholdene ligger godt til rette for forskning på obstruktiv søvnapne. 
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Oral helse er et satsningsområde i LDS. TAKO-senteret forsker på oral helse til pasienter 
med både somatiske og psykiske lidelser. Det er etablert forskningssamarbeid med 
Universitetet i Oslo og OUS, og miljøet vil fremover kunne være en viktig del av en 
helhetlig og tverrfaglig forskningstilnærming. 
 
Det er behov for å bygge kunnskap om gode pasientforløp, spesielt siden sykehuset 
ønsker å knytte psykisk og somatisk helsevern tettere sammen, slik at helsetjeneste-
forskning skal være et område det satses på i LDS. Den tverrfaglige akademiske og 
kliniske kompetanseoppbyggingen forskningsaktivitetene innebærer, gir sykehuset en 
unik mulighet til å utvikle nye innovative, teambaserte, tverrfaglige behandlingstilbud 
og -forløp, både mellom klinikkene innad i sykehuset og mellom sykehuset og 
primærhelsetjenesten. 
 
Samarbeid 
Det er gode muligheter for å etablere forskningssamarbeid med flere institusjoner og 
organisasjoner utenfor sykehuset. Dette vil forsterke det etablerte miljø gjennom å 
videreutvikle gode helhetlige og tverrfaglige forskningsmiljø som frembringer ny 
kunnskap, og med et særlig fokus på våre mest sårbare medmennesker. 
 
Sykehuset har en ambisjon om å være ledende nasjonalt innenfor to til tre forsknings-
områder. Brukerinvolvering kan bidra til å gi forskningen ved sykehuset riktig retning 
ved så vel planlegging og gjennomføring som ved tolking av resultater og 
forskningsformidling. 
 

6.6 Økonomi 
Økonomisk bærekraft er et fundament for all aktivitet og utvikling av sykehuset. 
 
For å oppnå dette må kostnadseffektiv drift legges til grunn for overtagelse av 
funksjoner og oppgaver i utviklingsplanen. Overtakelse av nye oppgaver forutsetter 
finansiering av pukkel- og overgangskostnader så vel som bærekraftig drift. Videre er 
sykehuset avhengig av langsiktige avtaler med Helse Sør-Øst om utvidete oppgaver for 
god drift og forutsigbar finansiering. 
 
Tall fra SAMDATA viser at LDS er det mest kostnadseffektive sykehuset i hovedstads-
regionen: Samfunnet får mest igjen for hver krone over driften ved Lovisenberg 
Diakonale Sykehus. 
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Sykehuset forholder seg til aksjeloven, og dens forutsetning om forsvarlig egenkapital 
som grunnlag for videre drift. Sykehuset har ikke konkursbeskyttelse slik 
Helseforetakene har det. Det er nødvendig for sykehuset å drive med overskudd for å 
ivareta nødvendig vedlikehold og investeringsbehov til gode og sikre IKT løsninger, 
digital fornying, medisinsk-teknisk utstyr og til arealutvikling. 
 

6.7 Teknologi og utstyr 
Organisering og utviklingstrender 
Selv med et sterkt fokus på standardisering av teknologiplattformer, vil antall 
teknologier og teknologikompleksitet øke. Det forventes en utvikling med økte 
kostnader innenfor IKT programvare og mer avansert medisinsk teknisk utstyr innenfor 
diagnostikk og behandling. 
 
Sykehuset vil målrettet utvikle egen eHelse- og IKT-kompetanse med fokus på 
fagområder som er unike/spesifikke for sykehuset, samt kompetanse som sikrer at 
sykehuset både forstår og utnytter tekniske muligheter raskere. I den sammenheng vil 
samspillet mellom klinisk ansatte/behandlere og teknologer bli enda viktigere, ved at 
fremtidens ansatte i klinikkene både vil kunne mer om teknologi (og gjøre mer selv), 
samt forvente mer av teknologi. Gjennom egen eHelse- og IKT-kompetanse og sterke 
partnere, ønsker sykehuset å oppnå en mer brukerdrevet og leveransedrevet 
organisering, som ivaretar større grad av fleksibilitet enn andre sykehus, og som sikrer 
differensiering innenfor områder som er viktige for sykehuset. 
 
I tillegg kreves et sterkt teknologisk samspill med øvrig helsevesen for god 
informasjonsflyt og deling av pasientinformasjon gjennom helhetlige pasientforløp. 
 
For å ivareta veksten i kompleksitet, vil sykehuset utvikle samarbeid med flere 
partnere/private leverandører i fremtiden, som kan støtte sykehuset med kompetanse 
og løsninger innenfor spissteknologier. Et sentralt område vil være kunstig intelligens 
(maskinlæring) og hvordan dette kan støtte behandling og pasientoppfølging, samt 

Figur 20 - Relativt kostnadsnivå (kile: SAMDATA) 
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sykehusets egen kostnadsstruktur og produktivitet. Et annet område vil være «tingenes 
internett» (IOT); Stort sett alt av tekniske enheter vil kobles til internett, og den fysiske 
verden vil på den måten bli heldigitalisert. Dette vil igjen ha store konsekvenser for IT 
sikkerhetsområdet, som må ivareta et «cyber security» fremtidsbilde og særegne krav til 
håndtering av pasientdata. 
 
Innenfor eHelse og IKT vil øvrige driftsoppgaver i stor grad være automatisert, både av 
effektiviseringshensyn og for å støtte en 24/7 tilgjengelighet. Flere oppgaver vil være 
basert på selvbetjening for ansatte, og teknologier som kjennes igjen i dag som digitale 
assistenter i tillegg til smarte klokker og ørepropper og briller, vil også utnyttes innenfor 
sykehuset. 
 
Levetiden på IKT-utstyr vil bli kortere ved at nye/alternative løsninger kommer på 
markedet raskere, og skillet mellom forbrukerteknologi og annen teknologi blir mindre 
ved at brukerorientering får større og større fokus og gjennomslagskraft. Dette vil 
medføre en ytterligere økning i leie av programvare og tjenester istedenfor for kjøp at 
produkter som i dag. 
 
Målbilde 
I perioden frem til 2035 vil integrasjoner og elektronisk kommunikasjon fortsatt være et 
av områdene hvor teknologi vil ha størst betydning og hvor effektiviseringspotensialet 
er størst, ikke minst innad i helsetjenesten, og informasjonsflyt mellom avdelinger 
innenfor sykehuset. Vår ambisjon er å ligge i front når det gjelder å ta i bruk ny teknologi 
for å fremme både effektiv informasjonsdeling og oppgaveflyt (samhandling). 
 
 I tråd med resten av samfunnet, hvor 
digitaliseringen forventes å gå i et raskere 
og raskere tempo, vil også nye tjenester 
utvikles mht. digitalisering av 
pasientforløpet, enten det er innenfor 
pasientlogistikken, eller innenfor 
behandling og overvåkning av pasientene. 
Det er også forventet at sykehuset vil 
kunne følge opp pasienter i større grad 
hjemmefra ved hjelp av ny teknologi, for 
eksempel teknologi som i dag blir omtalt 
som velferdsteknologi og telemedisin. Brukerfokuset vil dessuten forsterkes ytterligere, 
dvs. mer informasjon til pasientene for å understøtte pasientens samvalgsrolle, i tillegg 
til effektivisering innenfor sykehuset. Gjennom bruk av ny teknologi ønsker sykehuset å 
involvere brukerne tettere i utformingen og gjennomføringen av behandlingsopplegget, 
og stimulere til sykdomsforebygging. 
 
Målrettet informasjon til riktig tid til de ansatte og pasientene (og pårørende), gjennom 
beslutnings-støttesystemer, analyseplattformer, mobile løsninger for de ansatte, samt 
elektroniske tavler, vil være sentrale områder med store tekniske løft i perioden frem til 
2035. Flere av disse initiativene vil være basert på at en klarer å utnytte kunstig 
intelligens (AI) som teknologi, hvor tilgang til store datamengder står sentralt, og der 
det er mulig å sammenstille og vurdere store informasjonsmengder hensiktsmessig. 
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Et annet viktig område for sykehuset, hvor teknologi vil spille en vesentlig rolle, er 
videre forbedring av kvalitet og pasientsikkerhet gjennom systematisk måling av 
pasienttilfredshet og behandlingsresultat. En stegvis tilnærming til digital kurve vil stå 
sentralt her, samt nye tekniske løsninger som kan støtte opp om kontinuerlige 
forbedringer i behandlingen. 
 
Et suksesskriterium vil være å løfte sykehuset over på ny EPJ plattform tidlig i 
planperioden. I perioden frem til dette er realisert, vil imidlertid mulighetene for mobil-
baserte applikasjoner evalueres og forfølges der det er hensiktsmessig. 
 
Det er besluttet nasjonalt at Helsenorge.no skal være plattformen for pasienttjenester i 
fremtiden. Sykehuset stiller seg 100 % bak denne beslutningen, men tror at fremtidens 
«digitale pasienter» vil kreve tjenester utover disse pasienttjenestene. Spesielt innenfor 
elektiv behandling vil tekniske løsninger for selvregistering, bestilling av tilleggs-
tjenester på sykehuset, betaling og selvoppfølging være forventninger fra pasientene 
som sykehuset vil måtte vurdere. 
 
Den tekniske utviklingen innenfor kommunikasjon- og samhandlingsløsninger inklusiv 
sosiale medier, vil også drive frem større endringer mht. hvordan det blir kommunisert 
med pasienter og pårørende internt på sykehuset og i oppfølgingen i forkant/etterkant. 
Dagens internett kanaler og SMS-utsending, vil være erstattet med helt andre typer 
kanaler basert på plattform-teknologier som i dag omtales som for eksempel digitale 
assistenter (Chat/Bot og bilde- og språkgjenkjenning). I et 2035 fremtidsbilde vil disse 
teknologiene ha utviklet seg videre, og nye kommet til. Samme teknologi vil også kunne 
få betydning for dialogen med sykehusets medarbeidere, internt og eksternt. 
 
LDS vil for øvrig følge teknologiutviklingen innenfor AV/VR (augmented reality) 
«blockchain» og «3D printing» spesifikt, som muliggjør større sikkerhet og enda bedre 
kvalitet i behandlingen og økt effektivisering ved sykehuset. Dette åpner også 
spennende perspektiver for samarbeid med andre (sykehus, hjemmebaserte tjenester), 
og for virtuelle konsultasjoner med pasienter (utvidet telemedisinsk tilbud).  
 

6.8 Bygg 

Kort sikt (mot 2020) 
Som nevnt i kapittel 2 er det nylig blitt tatt i bruk to nybygg i Lovisenberggt. 21, ett til 
forskning, administrasjon, støttefunksjoner og undervisning, det andre til 
døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne. Flyttingen til disse byggene inngår i en 
overordnet plan, hvor ett mål er å samle virksomhet, et annet å frigjøre arealer i 
«hovedsykehuset» for å håndtere forventet aktivitetsvekst innenfor somatikken. Deler 
av arealene er allerede i ferd med å bli bygget om, og allerede før sommerferien i 2018 
vil det åpne en ny observasjonspost med åtte senger som skal bedre kapasitets-
situasjonen både i akuttmottaket og på de medisinske sengepostene. 
 
De frigjorte arealene skal også gi rom for dialyseenhet og poliklinikk for medikamentell 
kreftbehandling. Medisinsk og kirurgisk poliklinikk vil kunne utvides innenfor det 
frigjorte arealet for å håndtere den kortsiktige veksten. I løpet av våren flytter en 
allmennpoliklinikk fra Lovisenberg DPS fra Tøyen inn i undervisnings- og 
administrasjonsbygget i Lovisenberggt. 21G.  
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På kort sikt er det derfor ikke behov for ytterligere arealer for å håndtere de oppgavene 
LDS har og/eller forventer å få. Det vil snarere være behov for arealeffektivisering 
gjennom å komme ut av leide lokaler. På lengre sikt vil arealbehovet avhenge av om, og 
når, LDS får tilført nye oppgaver, og hvilke krav disse setter til bygningsmassen. 
 
Mellomlang sikt (2020-2025) 
Det er et mål å redusere antall adresser og bruken av leide lokaler ytterligere. Dette 
gjelder i første rekke Lovisenberg DPS, som i dag er lokalisert på tre (snart fire) steder, 
og hvor virksomheten i stor grad foregår i leide lokaler.  
 
Som det fremgår av framskrivningsmodellene forventes en betydelig økning i aktiviteten 
ved Lovisenberg DPS frem mot 2035, og den vil ytterligere forsterkes dersom sykehuset 
får ansvar for bydel Sagene.  
 
For lokalene i Spångbergv. 25 (NWI) er det gjennomført en konseptfase for ombygging 
og rehabilitering av bygningsmassen, både for å ivareta forventet aktivitetsvekst og for å 
oppgradere lokalene til dagens standard. Lokalene består av to bygg av ulik alder og 
tilstandsgrad, med størst ombygningsbehov i det eldste bygget. Den estimerte 
aktivitetsveksten innenfor psykisk helsevern for barn og unge vil kunne håndteres 
innenfor eksisterende bygningsmasse i Spångbergv. 25, men det er tidligere utredet 
mulighet for tilbygg på området dersom aktivitetsveksten blir større etter 2035.  
 

 

 
For arealene på Lovisenbergområdet vil det jobbes videre med en hensiktsmessig og 
styrt bruk av frigjorte arealer, og som tidligere nevnt vil disse bl.a. bli brukt til nye 
oppgaver som dialyse og medikamentell kreftbehandling. I tillegg er det en del 
utfordringer knyttet til medisinsk mottak og intensiv/overvåking som i dag er 
samlokalisert. Disse utfordringene kommer bare til å forsterkes gjennom den forventede 
aktivitetsveksten. 
 
Høsten 2017 ble det derfor gjennomført et modifisert konseptfaseprosjekt med tanke på 
hvordan håndtere disse utfordringene, hvor konklusjonen var at det mest hensikts-

Figur 21 – Muligheter for utvidelse i Spångbergv. 25 etter 2035. 
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messige ville være å bygge ut over dagens medisinske mottak. Dersom man velger å 
bygge ut i 4 etasjer (tilsvarende høyde som resten av bygningsmassen), vil det gi 
tilleggsarealer for andre områder på sykehuset som har arealmessige utfordringer (bl.a. 
postoperativ) og/eller åpne for flere ensengsrom og isolater.  
 

 

 
Lengre sikt (etter 2025) 
Dersom LDS skal ta et større ansvar for spesialisthelsetjenestetilbudet i Oslo gjennom 
nye oppgaver og utvidet opptaksområde, vil det kreve nye arealer. I hvilket omfang og 
hvordan dette bør gjøres, vil avhenge av hvilke oppgaver som tilføres og når dette skjer. 
Som tidligere nevnt vil en beslutning om tilbakeføring av Sagene bydel til OUS ha 
spesielt stor betydning, da dette ville frigjøre betydelige arealer i sykehuset. 
 
Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg har satt i gang et arbeid med en overordnet 
reguleringsplan for Lovisenbergområdet, som sykehuset deltar aktivt i utformingen av 
(Reguleringssak 201711927). Hensikten med planen er å utarbeide rammer for 
fremtidens aktiviteter på området, og arbeidet skal identifisere elementer som skal 
bevares og soner hvor utvikling kan skje i et lengre tidsperspektiv og med tanke på det 
samlede potensial. Det er en uttalt målsetning fra Oslo kommune at området skal 
videreutvikles, og at man gjennom fortetting og transformasjon skal gi nødvendig rom 
for institusjoner innen helse og omsorg. 
 

Figur 22 - Konseptfase utvidelser MIO m.m. i Lovisenberggt. 17 
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Deler av den eldre bygningsmassen er fredet, og selv om den er oppgradert og fornyet er 
det ikke alle former for klinisk virksomhet som kan utføres her. Frem mot 2035 vil det 
trolig være nødvendig å etablere nye bygg for somatikken, samtidig som de eldste 
delene av bygningsmassen må brukes til formål som de passer til. Som det fremgår av 
figuren over har man flere alternative løsninger som vil gjøre det mulig å etablere slike 
nybygg i tilknytning til eksisterende lokaler. 
 

 

 
Etablering av et akuttkirurgisk tilbud vil kreve nybygg, og den mest hensiktsmessige 
løsningen for dette vil trolig være å utvide dagens medisinske mottak (og i tilknytning til 
et eventuelt nybygg over medisinsk mottak). Som figuren under illustrerer vil en slik 
løsning gi en stor kvadratisk gulvflate som vil gi sykehuset helt nye muligheter enn 
dagens (smale) bygningsmasse i «hovedsykehuset». 

Figur 23 - Potensiale for utbygging Lovisenberg-området 

Figur 24 - Skisse av mulig nybygg for akuttkirurgi (bygg F) 
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I arbeidet med den videre arealutvikling på LDS legges noen sentrale føringer til grunn: 

 Effektiv utnyttelse og hensiktsmessig bruk av eksisterende arealer 
 Samlokalisering og reduksjon av antall fysiske adresser vil gi bedre pasientforløp 

og mer effektiv behandling 
 Arealer for pasientbehandling prioriteres, f.eks. gjennom etablering av flere 

ensengsrom innen somatikken 
 Redusere antall leiekontrakter vil gi bedre driftsøkonomi 

 
Planarbeidet skal identifisere elementer som skal bevares og soner hvor utvikling kan 
skje – i et lengre tidsperspektiv og med tanke på det samlede potensial. Innenfor en slik 
langsiktig og helhetlig plan skal utviklingen skje i trinn. Planarbeidet skal etablere en 
overordnet disposisjon, med fleksibilitet for at tiltak kan gjennomføres ettersom 
konkrete utbyggingsformål foreligger. For LDS innebærer dette store muligheter for 
videre utvidelser og nybygg, og at slike utvidelser kan skje i takt med at sykehuset får 
tilført nye oppgaver. 
 


