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1 Bakgrunn for saken 
I styresak 087-2021 Budsjett for Sørlandet sykehus HF er anskaffelse av 
operasjonsrobot til sykehuset i Kristiansand fremhevet som en høyt prioritert 
investering som administrerende direktør ville anbefale å gjennomføre i 2022. 
Iht. gjeldende fullmakter skal investeringer over 10 mill. kroner behandles av 
styret. Investeringer i MTU over 20 mill. kroner krever også godkjenning i Helse 
Sør-Øst RHF. Investeringskostnadene for en operasjonsrobot vil være over disse 
grensene. 
 

2 Saksopplysninger 
I arbeidet med delplan investeringer for perioden 2021-2025 er det identifisert en 
del strategisk viktige investeringsbehov innen både bygg, MTU og IKT. Blant disse 
er operasjonsrobot til Kristiansand høyt prioritert. 
Av andre strategiske investeringer som er ønskelig de neste årene kan nevnes en 3. 
PCI-la., utskifting av eksisterende robot i Arendal i 2024, EPJ-modernisering (DIPS 
Arena) i 2023-2024, nytt datasystem for radiologi(RIS) i 2023 og hybrid 
operasjonsstue i Kristiansand, samt bildediagnostisk utstyr ved alle tre 
sykehusene. Ref. styresak 087-2021.  
 
Faglige saksopplysninger: 
 
Anskaffelse av en operasjonsrobot er innmeldt med høy prioritet både fra SSA og 
SSK.  Robot vurderes som viktig for rekruttering og for å beholde et sterkt fagmiljø 
både i Arendal og i Kristiansand. SSHF har en robot ved SSA, men denne går «out of 
support» i slutten av 2024. Våren 2021 ble det gjennomført et betydelig arbeid i 
begge klinikkene, hvor det ble fremskaffet et saksgrunnlag for innkjøp som 
omhandlet pasientvolum og bruk i dag og fremover. Som premiss i utredningen lå 
nåværende funksjonsfordeling. Saksgrunnlaget ble deretter gjennomgått av 
økonomidirektør, fagdirektør og direktør for TEH. Det ble i juni –21 søkt råd hos 
eksterne helseforetak i et møte initiert av SSHF, som støtte til vurderingene av 
saksgrunnlagene. 
 
Gjennomgangen av saksgrunnlaget viser at SSK med dagens funksjonsfordeling har 
tilstrekkelig pasientgrunnlag til å utnytte en robots kapasitet fullt ut fordelt på 
gastrokirurgi, gynekologi og urologi. SSA har pt. pasientgrunnlag for 60% 
kapasitetsutnyttelse av en operasjonsrobot. I arbeidet med strategiske 
investeringer ble anskaffelse av robot til Kristiansand prioritert for 2022. En robot 
vil være en betydelig investering, og samtidig vet vi at driftskostnader inklusive 
engangsmateriell vil utgjøre opp mot 70% av totalkostnader over 10 år gitt dagens 
rammeavtaler i HSØ på slikt utstyr.  
Det er videre foreslått at foretaket avsetter deler midlene for gjenanskaffelse av 
robot for SSA i 2024, og at de resterende midlene forsøkes finansiert eksternt. . 
 
 
Økonomiske saksopplysningner:  
 
De økonomiske vilkårene rundt kjøp av operasjonsrobot er i stor grad preget av at 
det fortsatt vurderes å være én dominerende leverandør av slike i markedet. 
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Vi må forvente en investeringskostnad på linje med de siste robotene anskaffet i 
regi av HSØ sitt regionale senter for MTU på Rikshospitalet. inkludert en såkalt 
dual-console, som muliggjør to operatører under samme operasjon. Årlige 
servicekostnader og engangsmateriell ved 10 års drift, vil gi foretaket økte 
driftskostnader årlig på mer enn 5 mill.kr/år. Dette må hensyntas i budsjettene 
fremover. 
Engangsmateriellet ved bruk av robot er også betydelig dyrere enn konvensjonelle 
operasjoner, og det må antas at tidsbruken også er noe lengre, i alle fall i en 
treningsperiode for personellet.  
Begrunnelsen for robot er strategisk og faglig, antas rekrutteringsfremmende i et 
rekrutteringssvakt fagområde, men kan ikke forventes å bidra økonomisk i et kort 
perspektiv. Det forventes at robotkirurgi innen enkelte fag vil bli vesentlig for 
pasientenes valg av sykehus fremover. 
  
Ut fra en gjennomgang av de aktuelle operasjonene for robotkirurgi illustrerer 
klinikken i Kristiansand at de vil utnytte kapasiteten til en robot så raskt 
opplæringsfasen er gjennomført. Det er både operasjonsvolum innen urologi, 
gastrokirurgi og gynekologi i Kristiansand som vil utgjøre et volum på over 400 
robotoperasjoner årlig. Ut fra framskrivinger av aktivitet fremover anslår 
Sykehusbygg sine planleggere at behovene for kirurgi vi vokse mer enn 30% frem 
til 2040. Dette vil ytterligere kunne øke behovene for robotkapasitet fremover i 
foretaket samlet sett. 
 
Investeringen er planlagt finansiert ut fra foretakets opptjente investeringsmidler i 
2020/2021. 
 
Anskaffelses-opplysninger: 
 
Investeringen i robot i Kristiansand vil gjennomføres som en fellesanskaffelse i 
regi av det regionale senteret for MTU-utstyr ved Oslo Universitetssykehus HF, i 
regi av Helse Sørøst RHF. Flere andre sykehus i foretaksgruppen har tilsvarende 
behov i 2022.   
Finansieringen av anskaffelsen vil måtte finansieres av SSHF sine 
investeringsmidler, ref. tidligere sak om budsjett investeringer for 2022, hvor det 
er avsatt fra pott til strategiske investeringsmidler for dette. Merkostnadene i 
driften ved bruk av roboten vil måtte prioriteres og bæres av klinikken fremover. 
 

3 Administrerende direktørs vurderinger 
 
Basert på faglige argumenter og forventede operasjonsvolumer som er aktuelle for 
robotkirurgi, samt dagens funksjonsfordelinger i foretaket, klargjør behovet for 
anskaffelse av operasjonsrobot for aktiviteten i Kristiansand.  I løpet av 2022 
forventes samtlige sykehusområder i HSØ å ha minst 1 robot, som oftest flere, i 
drift. Behovet har i en årrekke vært beskrevet som prioritert i klinikkens 
handlingsplan og hatt høyest prioritet for strategiske investeringer. 
Anskaffelsen vil virke rekrutterende og bidra til å opprettholde faglige miljøer i 
SSHF som sikrer en høy egenbehandlingsgrad for Sørlandets befolkning. 
 



Sørlandet sykehus HF  

 

Styret for Sørlandet sykehus HF  Side 4/4 

Anskaffelsen vil skje basert på den erfaring det regionale MTU teamet har med 
tilsvarende tidligere anskaffelser og i nært samarbeid med andre foretak i HSØ. 
Dette sammen med forventet ny rammeavtale på forbruksmatriell i 2022 for HSØ-
foretakene, vil gi en best mulig driftsøkonomi. Likevel vil dette være et økonomisk 
løft for klinikken og foretaket, da både opplæringstid, merforbuk av operasjonstid 
og dyrt engangsmateriell vil utfordre klinikkens og foretakets økonomi i det korte 
perspektivet. Alternativt vil reduserte pasientvolum ved fritt 
behandlingsvalgutfordre økonomien, dersom pasienten velger robotkirurgi ved 
annet foretak. Administrerende direktør vektlegger anskaffelsens 
rekrutteringsstrategiske betydning, både i Kristiansand og Arendal.  
 
I en samlet vurdering anbefales det derfor å anskaffe 1 robot til Kristiansand i 
2022, samt arbeide videre for finansiering av en erstatning i Arendal i 2024. 
 


	Forslag til vedtak
	1 Bakgrunn for saken
	2 Saksopplysninger
	3 Administrerende direktørs vurderinger

