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ANSVARSFRASKRIVELSE OG RETTIGHETER 

Denne rapporten er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse AS for Akershus fylkeskommune, 

Lørenskog kommune og Skedsmo kommune i samsvar med avtalen mellom partene. 

Samfunnsøkonomisk analyse kan ikke holdes økonomisk eller på annen måte ansvarlig for 

beslutninger tatt eller handlinger utført på bakgrunn av innholdet i denne rapporten. 

Samfunnsøkonomisk analyse baserer sine analyser på offentlig tilgjengelige data og informasjon, 

egne data og data eller informasjon som blir gjort tilgjengelige for oss i forbindelse med spesifikke 

oppdrag. Vi vurderer alltid om kvaliteten på dataene er god nok til at de kan brukes i våre analyser, 

men kan likevel ikke garantere for kvalitet og sannferdighet i data vi ikke selv eier rettighetene til. 

Usikkerhet er et element i alle analyser. Som en del av metodedokumentasjonen til våre analyser 

forsøker vi alltid å synliggjøre og drøfte usikkerhetsfaktorene. 

Alle rettigheter til denne rapporten er uttømmende regulert i avtalen mellom 

Samfunnsøkonomisk analyse AS og Akershus fylkeskommune. 

  



Rapport R34-2016                                                      Ringvirkninger av Ahus 

3 

 

Sammendrag 

Samfunnsøkonomisk Analyse har i denne analysen kvantifisert sysselsettingsmessige 

ringvirkninger av Ahus og deres bidrag til innovasjon og nyskaping. Ringvirkningsstudien kan leses 

som en kartlegging av ringvirkningene slik disse ser ut i dag, men fungerer også som en 

nullpunktsanalyse som kan følges over tid.   

Oppdraget er utført på vegne av Akershus fylkeskommune samt Lørenskog og Skedsmo kommune. 

Formålet med utredningen er å belyse det regionale potensialet for næringsutvikling i tilknytning 

til Ahus og så ledes representere et kunnskapsgrunnlag for strategisk regionalt utviklingsarbeid i 

hovedstadsregionen. 

Universitetssykehuset på Nordbyhagen (Ahus) er lokal- og områdesykehus for 500 000 mennesker 

i Follo og Romerike i Akershus, Rømskog i Østfold samt de tre nordligste bydelene i Oslo; Alna, 

Grorud og Stovner.  

Sysselsettingsmessige ringvirkninger 

De sysselsettingsmessige ringvirkningene av Ahus kan deles i direkte, indirekte og induserte.  

 Direkte sysselsettingsvirkninger er knyttet til driften av Ahus. Det inkluderer ansatte ved 

Ahus og i virksomheter lokalisert på eller i umiddelbar nærhet til sykehusområdet.  

 Indirekte sysselsettingsvirkninger er ansatte i virksomhetene som selger varer og 

tjenester til sykehuset, samt sysselsettingen hos disse sine underleverandører.  

 Induserte ringvirkninger, eller konsumgenererte ringvirkninger, er sysselsetting som 

oppstår som følge av økt forbruk og investeringer generert av inntektene som den økte 

sysselsettingen gir.  

De samlede sysselsettingsmessige ringvirkningene av Ahus beregnes til 11 755 sysselsatte i 2015. 

Antallet tilsvarer 59 prosent av alle sysselsatte i Lørenskog kommune. Det var 6 869 direkte 

sysselsatte enten ved Ahus (6 850) eller i virksomheter på sykehusområdet (19). De indirekte 

virkningene beregnes til 1 602 sysselsatte, der de fleste var sysselsatt innenfor varehandel og 

offentlig administrasjon og helsetjenester. Induserte ringvirkninger beregnes til 3 284 sysselsatte. 

De konsumgenererte virkningene realiseres hovedsakelig i tjenesteytende næringer som 

varehandel, serveringstjenester, kultur- og underholdning og offentlige tjenester. 

En både arbeidsintensiv og kunnskapsintensiv, eksportrettet virksomhet som Ahus, spiller en 

betydelig rolle for Nedre Romerikes attraktivitet som både bosted og arbeidssted. Rundt 70 

prosent av sysselsettingen som oppstår i forbindelse med Ahus har arbeidssted i enten Lørenskog 

eller Skedsmo kommune. Dette er i all hovedsak de direkte sysselsatte på sykehuset. 

Bosettingsmønsteret til de sysselsatte er noe annerledes. Kun 40 pst. av den beregnede 

sysselsettingen er bosatt i kjerneområdet Lørenskog og Skedsmo.  
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Ringvirkninger på nyskaping og innovasjon 

I tillegg til å være en viktig faktor både for sysselsetting og bosetting i regionen, utvikler Ahus 

kunnskap til nytte for andre gjennom sine forsknings- og undervisningsaktiviteter. Regionale 

ringvirkninger i form av kunnskap påvirker omkringliggende næringsliv både mer gradvis og på en 

langt mer indirekte måte enn det man kan spore i sysselsetting. Utredningen ser på omfanget av, 

og ringvirkningene som følger av, forskningsbasert innovasjon, behovsdrevet innovasjon samt 

innovasjon gjennom anskaffelser fra Ahus.  

Forskning er forutsetningen for at det finner sted forskningsbasert innovasjon. Kartleggingen viser 

at forskningsaktivitet ved Ahus er i vekst.  Det var i alt 143 årsverk dedikert til forskning ved Ahus 

i 2014, jf. Figur 1. Ressursinnsatsen rettet mot forskning har også vært økende ved Ahus siden 

2007, både dersom vi måler det i form av forskerårsverk eller driftsutgifter til forskning. Det er har 

også vært en sterk vekst i antall vitenskapelige publikasjoner og i sykehusets evne til å hente inn 

eksterne midler til forskning.  

Figur 1 
Forskerårsverk og driftsutgifter til forskning ved Ahus, 2007-2014. 

 
Kilde: FoU Statistikkbanken (Nifu)  

 

Vår kartlegging viser at forskningen i liten grad kommersialiseres. For eksempel meldes det inn 

relativt få forretningsideer og patentsøknader gjennom kommersialiseringsaktøren Inven2 

sammenlignet med den øvrige kommersialiseringsaktiviteten i Helse Sør-Øst.  

Samtidig er det sterk vekst i antall vitenskapelige publikasjoner, og betydelig omfang av samarbeid 

om publikasjoner både nasjonalt og internasjonalt.  
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Hovedparten av innovasjonsarbeidet ved Ahus er utviklingsarbeid som foregår i de enkelte 

enheter og divisjoner. Som et virkemiddel for å fange opp forbedringsideer internt og eksternt, 

ble det igangsatt et pilotprosjekt i 2011-2012. Pilotprosjektet Idépoliklinikken har generert relativt 

få resultater i form av både implementerte ideer og ideer med kommersialiseringspotensial. Selv 

om de foreløpige resultatene er små, tyder intervjuene våre på at Ahus er i ferd med å etablere et 

innovasjonssystem i en første versjon. Videre implementering og organisering av 

innovasjonsarbeidet er ikke avklart. 

Bruken av førkommersielle avtaler er fraværende ved Ahus. Årsakene til dette kan være mange, 

for eksempel at det ikke har oppstått et behov det ikke allerede eksisterer en helt eller delvis 

kommersialisert løsning på i markedet. Anskaffelser av innovasjon og innovative anskaffelser er 

krevende prosesser. Dette betyr at det per i dag ikke gjennomføres mer enn omtrent én slik 

anskaffelse årlig ved Ahus.  

Politikkimplikasjoner 

Ahus representerer en virksomhet som i stor grad påvirker regional sysselsetting så vel som 

bosetting og utviklingen i regionens kunnskapsmiljøer. Sykehuset bør derfor være gjenstand for 

særlig oppmerksomhet i kommunens næringsarbeid og arealplanlegging, samt boligutvikling og 

transportplanlegging.  

Basert på en samlet vurdering av resultatene fra ringvirkningsanalysen, er det særlig tre forhold 

som gir tydelige politikkimplikasjoner. For det første gir størrelsen på virksomheten på Ahus 

grunnlag for betydelig befolkningsvekst også i årene framover. Den store innpendlingen til 

Lørenskog og Skedsmo som følge av sysselsettingen Ahus medfører, tilsier at flere kunne ønske å 

bo i disse kommunene. Trolig er det manglende regulering og tilrettelegging for boliger som er 

årsaken til at ikke flere bor i regionen.  

Basert på våre beregninger av arbeidsmarkedsintegrasjon for ulike yrkesgrupper, er det grunn til 

å tro at Lørenskog og Skedsmo har en større underdekning av boliger som er attraktive for høyt 

utdannede enn for lavt utdannede. Boligplanlegging bør derfor i større grad bevisst sikte seg mot 

å tiltrekke mennesker med høy utdanning. Selv om det ikke er opplagt hvilke boligtyper som er 

attraktive for høyt utdannede, så tyder forskning på dels at urbane forhold og «livlige» 

sentrumsområder er attraktive for unge høyt utdannede, mens større boliger og andre 

stedskvaliteter samt gode offentlige kommunikasjoner er attraktive for høyt utdannede familier. 

For det andre tyder intervjuene på at det ligger et uforløst potensial for innovasjon og nyskaping 

ved Ahus. Forskningsaktiviteten er i sterk vekst, men få innovasjoner er til nå brakt ut i markedet. 

Få innovasjoner er frembragt gjennom offentlige anskaffelser og utviklingsprosjekter.  

Intervjuer tyder på at innovasjonsarbeidet i stor grad er drevet av ildsjeler. Det er nærliggende å 

tro at sykehusets bidrag til nyskaping og innovasjon kan styrkes dersom arbeidet med innovasjon 

og nyskaping systematiseres og forankres i hele organisasjonen. 
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 For det tredje representerer tettheten av virksomheter i innovative næringer i nærområdet til 

Ahus et godt utgangspunkt for nyskaping. Samtidig er det grunn til å tro at koblingene mellom 

Ahus og det relativt innovative næringslivet i regionen kan utnyttes bedre. Mangelfulle koblinger 

kan tilsi både mer målbevisste forsøk på å koble forskningsmiljøene ved Ahus til virksomheter i 

regionen, og tilrettelegging for mer fysisk nærhet i form av mer effektive transport- og 

logistikkløsninger. 
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1 Innledning  

Bakgrunn 

Denne utredningen kartlegger ringvirkningene av Akershus universitetssykehus (Ahus) lokalt, 

regionalt og nasjonalt. De sysselsettingsmessige ringvirkningene av sykehuset og sykehusets 

betydning for nyskaping og innovasjon kvantifiseres. Ringvirkningsstudien kan leses som en 

kartlegging av ringvirkningene slik disse ser ut i dag, men fungerer også som en nullpunktsanalyse 

som kan følges over tid.   

Formålet med utredningen er å belyse det regionale potensialet for næringsutvikling i tilknytning 

til Ahus og så ledes representere et kunnskapsgrunnlag for strategisk regionalt utviklingsarbeid i 

hovedstadsregionen. 

Oppdraget er utført på vegne av Akershus fylkeskommune samt Lørenskog og Skedsmo kommune.  

Betydningen av eksportrettede virksomheter 

Akershus universitetssykehus (Ahus) er lokal- og områdesykehus for 500 000 mennesker i 

kommunene i Follo, på Romerike1, Rømskog i Østfold samt de tre nordligste bydelene i Oslo; Alna, 

Grorud og Stovner. Ahus er universitetssykehus, og er organisert som et helseforetak eid av staten 

ved Helse Sør-Øst. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning og undervisning.  

Næringsutvikling er ikke Ahus hovedoppgave. Det er like fullt klart at Ahus er en virksomhet med 

betydning for næringsutviklingen i regionen den er lokalisert i.  En bevisst tenkning om hvordan 

Ahus kan stimulere lokal næringsdynamikk er verdifull for videreutvikling av regionens næringsliv. 

Det mangler imidlertid systematisert kunnskap om hvordan Ahus bidrar til vekst i helse- og 

omsorgsvirksomhet utenfor sykehuset, og om andre regionale næringsmessige ringvirkninger av 

Ahus.  

Behovet for analyser av regionale næringsmessige ringvirkninger av sykehus av Ahus’ størrelse bør 

sees på bakgrunn av den viktige rollen eksport av kunnskapstjenester spiller i regionale 

økonomier. Regional vekst i sysselsetting er normalt sterkt betinget av at regionen har én eller 

flere virksomheter som både eksporter varer eller tjenester ut av regionen og som vokser.  Ahus 

tilfredsstiller begge kriterier. For Romeriksregionen fungerer Ahus som en tjenesteeksportør ved 

at sykehuset behandler pasienter fra et stort omland og gjennom at de fungerer som en sentral 

utdannings- og kunnskapsinstitusjon. 

Betydningen av Ahus forsterkes også ved at globale og nasjonale utviklingstrekk tilsier økt behov 

for (og etterspørsel etter) tjenestene Ahus produserer. Etterspørselen drives blant annet av en 

                                                        
1 bortsett fra Nes kommune innenfor somatiske tjenester 

https://no.wikipedia.org/wiki/Universitetssykehus
https://no.wikipedia.org/wiki/Helseforetak
https://no.wikipedia.org/wiki/Helse_S%C3%B8r-%C3%98st
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gradvis aldrende befolkning, økende velstand (som øker etterspørselen etter inntektselastiske 

goder som helse) og av en teknologisk utvikling som muliggjør behandling av flere lidelser.2 

Den regionale betydningen av et universitetssykehus forsterkes ytterligere av at de ofte spiller en 

viktig rolle ved å bidra til utvikling av innovative næringsmiljøer på helse og teknologiområdet, 

utenfor sykehusets egne institusjonelle rammer.  

Problemstilling 

Kartleggingen en tredelt 

Del 1: Sysselsettingsmessige ringvirkninger 

Denne delen av analysen handler om ringvirkninger på sysselsetting (økonomiske ringvirkninger), 

herunder de direkte, indirekte og induserte effektene av aktiviteten ved Ahus.  

Del 2: Ringvirkninger på nyskaping og innovasjon  

Denne delen av analysen vurderer omfanget av forskningsbasert og behovsdrevet innovasjon ved 

Ahus samt eventuelle innovasjonseffekter som følger av Ahus’ bruk av offentlige innkjøp, 

førkommersielle avtaler og prosjekter med underleverandører.  

Del 3: Forslag til utforming av et monitoreringssystem 

Basert på datainnsamlingen i de to øvrige delene av kartleggingen utvikles et system som 

monitorerer utviklingen langs indikatorer for næringsutvikling og ringvirkninger både på 

sysselsetting, forskning og nyskaping. Indikatorene kan analyseres på flere geografiske nivå.  

Avslutningsvis gir vi en samlet vurdering av potensialet for videre næringsutvikling med 

utgangspunkt i Ahus. 

Datagrunnlag 

Rapporten er basert på kvantitative og kvalitative datakilder. Sentralt i del 1 er objektive data fra 

Statistisk Sentralbyrå. Del 2 er i stor grad basert på intervju, samt data om forsknings A 

innovasjonsaktivitet meddelt fra Ahus, samt data fra Statistisk Sentralbyrå og FoU 

Statistikkbanken (NIFU). Liste over intervjuobjekter er inkludert i Vedlegg D. Datakilder 

presenteres løpende, men er drøftet i mer detalj i vedlegg D.   

 

                                                        
2 Se bl.a. (Bjørnstad, Aasland, & Røtnes, 2015) og (Mark, Flatval, & Røtnes, Markedet for velferdsteknologiske løsninger, 
2015). 
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2 Områdebeskrivelse 

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus som leverer helsetjenester til 

nesten en halv million mennesker i Follo, på Romerike, Rømskog i Østfold, samt de tre nordligste 

bydelene i Oslo (kommune).  

Hovedoppgavene til Ahus er pasientbehandling og -pleie samt forskning, undervisning og pasient- 

og pårørendeopplæring.3 I tillegg skal sykehuset bidra til å dempe behovet for helsetjenester 

gjennom helsefremmende og forebyggende arbeid og til at rett pasient får tilbud på rett sted til 

rett tid. Helseforetaket har tilsvarende spesialiteter som øvrige somatiske sykehus (med unntak 

av revmatologi, hud og øye) samt spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern (voksne, barn 

og unge) og rusmiddelomsorg. 

Akershus universitetssykehus er en del av helseforetaket Helse Sør-Øst RHF. Helse Sør-Øst RHF er 

ett av fire regionale helseforetak i Norge, og har ansvar for spesialist-helsetjenestetilbudet til i 

underkant av tre millioner mennesker.  

Som nevnt er utdanning av helsepersonell en definert oppgave for Ahus. Undervisning og 

opplæring av alle typer helsepersonell drives i nært og gjensidig forpliktende samarbeid med 

Universitetet i Oslo og Høyskolen i Oslo og Akershus.   

Forskning er også en lovpålagt oppgave som utføres i nært samarbeid med Universitetet i Oslo. 

Forskningsaktiviteten på Ahus er organisert sammen med Universitetet i Oslo med felles 

forskningsledelse som rapporterer til både sykehus og universitet.  

Helseforetaket Ahus har virksomhet på åtte geografiske lokaliteter i sitt opptaksområde. Ahus 

består av universitetssykehuset på Nordbyhagen (i Lørenskog kommune), Ski sykehus, fem 

avdelinger for psykisk helsevern, distriktspsykiatriske sentre, barne- og ungdomspsykiatriske 

poliklinikker og rusklinikker i Jessheim, Lillestrøm, Grorud, Furuset og Ski. Aktivitetene på de åtte 

lokalitetene sysselsatte 9 250 personer i 2015.  

                                                        
3 Sykehusets oppgaver er definert i Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 3-8.  
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3 Sysselsettingsmessige ringvirkninger 

Ahus skaper flere typer ringvirkninger. Sykehuset er en stor arbeidsplass i seg selv og kjøper 

betydelige mengder varer og tjenester fra leverandørvirksomheter. I tillegg utvikler Ahus 

kunnskap til nytte for andre gjennom sine forsknings- og undervisningsaktiviteter. Regionale 

ringvirkninger i form av kunnskap påvirker omkringliggende næringsliv både mer gradvis og på en 

langt mer indirekte måte enn det man kan spore i sysselsetting. Denne utredningen skiller derfor 

strengt mellom de sysselsettingsmessige ringvirkningene som beskrives i dette kapittelet og 

ringvirkninger på forskning og innovasjon som beskrives i kapittel 4.  

For å forenkle både beregninger og den pedagogiske fremstillingen beskrives først de samlede 

sysselsettingsmessige ringvirkningene, før vi ser på fordelingsvirkninger. 

Vår problemstilling er knyttet til vurderingen av ringvirkningene fra universitetssykehuset på 

Nordbyhagen i Lørenskog kommune. Vi ser følgelig bort fra virkninger av aktiviteten ved Ahus’ syv 

øvrige lokasjoner. I dette kapitlet handler Ahus derfor om universitetssykehuset på Nordbyhagen 

så lenge annet ikke er spesifisert. 

De samlede økonomiske ringvirkningene av universitetssykehuset på Nordbyhagen beregnes til 

11 755 sysselsatte i 2015. Ringvirkningene tilfaller hovedsakelig kommunene Oslo, Lørenskog og 

Skedsmo.  

Kapittel 3.1 drøfter vår metodiske tilnærming samt datakilder, før kapittel 3.2 tar for seg de ulike 

typer av ringvirkninger. Kapitlene 3.3 og 3.4 fordeler ringvirkningene geografisk og drøfter 

pendlingsmønsteret i regionen mer inngående. 

 

3.1 Metode 

3.1.1 Ulike typer sysselsettingsmessige ringvirkninger 

Vår metodiske tilnærming bygger på eksisterende ringvirkningsstudier av enkeltvirksomheter og 

–næringer. De sysselsettingsmessige ringvirkningene av Ahus deles i tre: direkte, indirekte og 

induserte.  

Direkte virkninger består av sysselsettingen som kan knyttes til driften av Ahus. Dette inkluderer 

både de direkte ansatte ved Ahus og de sysselsatte i virksomheter lokalisert på, eller i 

umiddelbar nærhet til, sykehusområdet. De direkte ringvirkningene kan derfor avgrenses både 

geografisk og funksjonelt, og er dermed den sysselsettingsmessige virkningen det er mulig å 

fastslå med størst presisjon.  
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Figur 3.1 
Ringvirkninger av Ahus. Beregnet antall sysselsatte i parentes.  

 

 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

 

Sykehuset har, i tillegg til den direkte sysselsettingseffekten, virkninger i sekundærmarkeder. 

Indirekte virkninger omfatter sysselsettingen i virksomheter som selger varer og/eller tjenester 

til sykehuset. De indirekte virkningene omfatter også sysselsettingen hos underleverandørenes 

underleverandører. Våre beregninger omfatter i alt seks runder med indirekte 

sysselsettingseffekter. 

I motsetning til de direkte virkningene avgrenses ikke de indirekte virkningene geografisk. Første 

runde med indirekte virkninger lar seg identifisere geografisk gjennom oversikten over 

virksomheter med fakturerte beløp til Ahus. Geografisk plassering av disse virksomhetenes 

underleverandører er derimot en mer krevende øvelse. Vi forutsetter at de indirekte 

ringvirkningene fra og med andre til og med sjette (og siste) runde fordeler seg geografisk som 

førsterundeeffekten.  

Induserte virkninger, eller konsumgenererte virkninger, inkluderer sysselsettingen som følger av 

forbruk og investeringer knyttet til inntektene fra den direkte og indirekte sysselsettingen. 

Verdiskapingen4 fra den direkte og indirekte sysselsettingen består av inntekter til arbeidstakere 

(lønn), bedriftseiere (overskudd etter skatt) samt stat og kommune (både fra inntektsskatt, 

                                                        
4 Verdiskaping defineres som virksomheters omsetning fratrukket kjøp av varer og tjenester, som er sammenfallende med 
summen av lønnskostnader og driftsresultat. Verdiskaping er på denne måten et interessant mål både fordi det sier noe om 
den samfunnsmessige avkastningen av næringsvirksomheten og at det reflekterer avlønningen til de viktigste 
interessentene i samfunnet gjennom de ansattes lønn, kommune og stat gjennom inntektsskatt, arbeidsgiveravgift og 
selskapsskatt, kreditorer gjennom renter på lån og til slutt eiere og kapital gjennom driftsresultat etter skatt.  
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arbeidsgiveravgift og selskapsskatt). Skatteinntektene gir rom for økt offentlig konsum og 

investeringer i regionen. 

Produksjon av tjenestene som etterspørres av den direkte og indirekte sysselsettingen, krever 

investeringer i produksjonskapasitet, både i form av kapital og sysselsetting.  

Overskuddet som skapes av ringvirkningene, altså summen av den direkte, indirekte og induserte 

sysselsettingen, beholdes enten i virksomhetene gjennom reinvesteringer, eller går til eierne i 

form av utbytte. Det er rimelig å anta at en større del av overskuddet tilfaller virksomhetens 

vertskommune og de nærliggende områdene ved lokalt eierskap kontra nasjonalt eller 

internasjonalt eierskap. Dette henger blant annet sammen med at eventuelle utbytter blir 

værende i regionen. Arbeidstakernes inntekt konsumeres i all hovedsak.5  

Vi forutsetter at 90 prosent av verdiskapingen konsumeres eller reinvesteres nasjonalt. Induserte 

virkninger tilfaller hovedsakelig tjenesteytende næringsliv, blant annet handel og 

serveringstjenester. Se vedlegg A.6 for en fullstendig oversikt over hvilke næringer vi definerer 

som tjenesteytende. 

Videre legger vi til grunn nasjonale tall for produksjon per sysselsatt i tjenesteytende næringer for 

å beregne omfanget sysselsatte som kreves for å møte etterspørselen. Dette utgjorde omtrent 

1,5 millioner 2015-kroner per sysselsatt. 

I praksis er det mulig å finne ytterligere induserte ringvirkninger, gjennom at konsumet til den 

første runden legger grunnlag for arbeidsplasser. Flere runder med induserte ringvirkninger er 

derimot ikke hensyntatt i denne utredningen. De beregnede induserte virkninger kan derfor 

betraktes som et forsiktig anslag. 

 

3.1.2 Avgrensninger og usikkerhet 

Økonomiske ringvirkninger beregnes i form av sysselsetting (antall personer) som kan knyttes til 

driften ved universitetssykehuset på Nordbyhagen gjennom de direkte, indirekte og induserte 

virkningene som omtalt over.  

Ressursene som er nødvendig for å opprettholde aktiviteten ved Ahus har en alternativ 

anvendelse i andre produksjonsaktiviteter, og spiller derfor en rolle for ressursallokering og 

verdiskaping for norsk økonomi samlet. Økonomisk teori tilsier at arbeidskraft og kapital over tid 

flyter dit den kaster mest av seg, altså bygger eksisterende ressursallokering på en antagelse om 

at denne gir den høyeste avkastningen.   

                                                        
5 SSB: Tabell: 09174 (Lønn, sysselsetting og produktivitet) og SSB: Tabell: 09185 (Hovedtall for konsum), hvor 
husholdningers konsumandel av lønnsinntekt kan beregnes til å være større enn én. Dette fremgår også av tidligere 
publikasjoner fra SSB (Statistisk sentralbyrå, 2013). 
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Denne utredningen er en ringvirkningsanalyse, og tar ikke hensyn til den alternative anvendelsen 

av ressursene. Utredningen må derfor på ingen måte tolkes som en samfunnsøkonomisk analyse.  

Vi avgrenser som nevnt ringvirkningsanalysen til å kun omhandle aktiviteten på 

universitetssykehuset på Nordbyhagen i Lørenskog kommune og deres 6 850 ansatte per 2015.  

Helseforetaket Ahus har virksomhet på andre geografiske lokaliteter i Akershus og Oslo også, 

herunder Ski sykehus og fem avdelinger for psykisk helsevern, distriktspsykiatriske sentre, barne- 

og ungdomspsykiatriske poliklinikker og rusklinikker i Jessheim, Lillestrøm, Grorud, Furuset og Ski. 

Direkte effekter og ringvirkninger av disse inngår ikke i våre beregninger.  

Til grunn for beregninger av de indirekte virkningene ligger alle fakturerte beløp til Akershus 

universitetssykehus HF samlet, altså ikke avgrenset til universitetssykehuset på Nordbyhagen. 

Dette gjør at kjøp av varer og tjenester overvurderes noe. Samtidig har vi kun fått en oversikt over 

fakturerte beløp større enn 10 000 kroner, som gjør at virkningene undervurderes noe. Alt i alt 

mener vi at listen med vare- og tjenestekjøp gir et godt bilde av første runde med indirekte effekter 

av aktiviteten ved universitetssykehuset på Nordbyhagen.   

Heretter refererer vi forenklet til universitetssykehuset på Nordbyhagen som ‘Ahus’. ‘Ahus’ må 

derfor ikke forveksles med hele helseforetaket Akershus universitetssykehus HF så lenge annet ikke 

er nevnt spesifikt.  

 

3.1.3 Datakilder og fremgangsmåte 

En rekke datakilder har blitt benyttet i beregningene av de økonomiske ringvirkningene og for å 

anslå deres geografiske nedslagsfelt. Beregning av de direkte sysselsettingsvirkningene bygger på 

lister over de ansatte ved Ahus. Listen inkluderer alle ansatte med stillingstype, stillingsprosent og 

de ansattes bosted etter postnummer. Dette muliggjorde en presis avgrensning av de direkte 

sysselsettingsvirkningene fra Ahus etter bosted. 

En fullstendig liste med alle fakturerte beløp over 10 000 kroner fra leverandører til Ahus i 2015 

ligger til grunn for kartleggingen av første runde med indirekte ringvirkninger. Sysselsettings- og 

regnskapstall for de om lag 1 500 leverandørene identifiseres gjennom Samfunnsøkonomisk 

analyses regnskapsdatabase (SAFE). Basert på leverandørenes samlede omsetning har vi anslått 

viktigheten av leveransene til Ahus for leverandørvirksomheten. 6  SAFE muliggjorde også 

geografisk lokalisering av leverandørene på gateadresse-nivå.  

                                                        
6 Dersom en leverandør har 100 millioner i omsetning, og leveranser til Ahus på 10 millioner, anslås ‘viktigheten’ av Ahus til 
ti prosent. Ved en sysselsetting i virksomheten på 100, blir 10 av dem tilskrevet tilstedeværelsen av Ahus.  
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Samfunnsøkonomisk analyses ringvirkningsmodell (SARMOD) beregnet ytterligere ringvirkninger 

til leverandørenes underleverandører. Modellen beregner fem runder med indirekte virkninger 

(2.-6. rundeeffekter). En nærmere beskrivelse av modellen er gitt i vedlegg C. 

De induserte virkningene er en funksjon av verdiskapingen fra den direkte og indirekte 

sysselsettingen. Basert på direkte importandeler for Norge legger vi legger til grunn at 90 prosent 

av verdiskapingen konsumeres eller reinvesteres lokalt (Statistisk sentralbyrå, 2015). De 

resterende ti prosentene går til import fra utlandet eller fra andre deler av Norge. Konsum og 

investeringer representerer verdiskaping i øvrige virksomheter, som igjen har en 

sysselsettingseffekt. Den induserte effekten beregnes under forutsetning om at sysselsettingen 

genereres i takt med produksjonsverdien i tjenesteytende næringer.7 

 

  

                                                        
7 Vi har avgrenset tjenesteytende næringer til NACE-kodene 35-99, og beregnet dette til i overkant av 1,6 millioner 2015-
kroner per sysselsatt. 
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3.2 Ahus representerer betydelige økonomiske ringvirkninger 

De samlede sysselsettingsmessige ringvirkningene av Ahus beregnes til 11 755 sysselsatte i 2015, 

hvorav 6 869 av dem er sysselsatt ved Ahus eller i virksomheter på sykehusområdet.8 De indirekte 

og induserte virkningene utgjør i underkant av 42 prosent av de samlede 

sysselsettingsvirkningene, jf. Figur 3.2. De påfølgende kapitlene drøfter virkningene utførlig. 

Vi legger merke til at andelen indirekte sysselsatte er relativt lav og bare halvparten av 

sysselsettingen som følger av konsumvirkningene. Den relativt lave andelen av de samlede 

ringvirkningene hos leverandører er et uttrykk for at virksomheten på Ahus er meget 

arbeidsintensiv. 

 

 

Figur 3.2 
Sysselsettingsvirkningene ved Ahus, etter direkte, indirekte og induserte 

 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

  

                                                        
8 I tillegg er det 2 400 sysselsatte ved de øvrige lokalitetene som tilhører Akershus universitetssykehus HF. Hverken den 
direkte sysselsettingen ved disse lokalitetene, eller deres ringvirkninger, inngår i våre beregninger. 
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3.2.1 Ahus utgjør mer enn en tredel av arbeidsplassene i Lørenskog 

Det er 6 869 sysselsatte som enten jobber på Ahus (6 850) eller i virksomheter på sykehusområdet 

(19).9 Dette utgjorde i overkant av 35 prosent av alle arbeidsplassene i Lørenskog kommune i 2014.  

Universitetssykehuset på Nordbyhagen er dermed en meget stor regional arbeidsplass som 

sysselsetter en rekke yrkesgrupper med ulikt utdanningsnivå. Den største andelen av de 

sysselsatte har naturlig nok helserelaterte yrker, som; helsesekretærer, helsefagarbeidere, 

sykepleiere, leger, fysioterapeuter og annet helsepersonell. Leger og sykepleiere er de to mest 

utbredte yrkene på sykehuset, og utgjør til sammen omtrent 46 prosent av arbeidsstokken, jf. 

Tabell 3.1. 

 

Tabell 3.1 
Antall ansatte på Ahus i 2015 etter stillingskategori 

  Antall Andel 

Leger 926 14 % 

Sykepleier og spesialsykepleier 2 187 32 % 

Ledelse og administrasjon 1 276 19 % 

Bioingeniører, røntgenpersonell og lab/forskning 342 5 % 

Jordmor, miljøterapeuter, psykologer, pedagoger, fysioterapeut, 
vernepleier, ernæringsfysiolog og sosionomer 

987 14 % 

Portører, teknisk personell og servicearbeidere 410 6 % 

Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter 722 11 % 

Totalt 6 850 100 % 
 

Kilde: Akershus universitetssykehus 

 

De ansatte på Ahus er bosatt over et stort geografisk område, med hovedtyngden på det sentrale 

Romerike (Skedsmo, Lørenskog og Rælingen) og Oslo, jf. Tabell 3.2. Nesten 1 900 av de ansatte 

pendler fra Oslo, noe som utgjør omtrent 40 prosent av den samlede pendlingen fra Oslo til 

Lørenskog. Oslo er med dette den kommunen som bosetter flest ansatte ved Ahus. Deretter 

kommer Lørenskog og Skedsmo, hvor henholdsvis 20 og 13 prosent av de ansatte bor.  

Selv om nesten tre firedeler bor i rimelig nærhet til sykehuset, definert som de tre kommunene 

Lørenskog, Skedsmo og Oslo, er det mange som velger å pendle lengre. De ansatte på Ahus er 

bosatt i hele 75 norske kommuner og syv svenske kommuner.10  

 

                                                        
9 Virksomhetene på sykehusområdet inkluderer Narvesen (12 ansatte), Hairport frisør (4 ansatte) og blomsterbutikken 
Floriss Ahus (3 ansatte). Sysselsettingstallene er hentet fra Samfunnsøkonomisk analyses regnskapsdatabase SAFE og 
gjelder siste regnskapsår. 
10 I 45 av kommunene bor det imidlertid bare én eller to ansatte. 
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Tabell 3.2 
Antall ansatte på Ahus i 2015 etter bostedskommune. Pendling og andel av innpendling. 

 Sysselsatte 
Andel av de 

sysselsatte på Ahus 

Andel av kommunens 
innpendling til 

Lørenskog 

OSLO 1 882 27,5 % 38 % 

LØRENSKOG 1 356 19,8 % 23 % 

SKEDSMO 909 13,3 % 39 % 

RÆLINGEN 434 6,3 % 37 % 

ULLENSAKER 281 4,1 % 52 % 

SØRUM 219 3,2 % 42 % 

SKI 189 2,8 % 150 %* 

FET 179 2,6 % 38 % 

NITTEDAL 179 2,6 % 41 % 

EIDSVOLL 146 2,1 % 56 % 

Øvrige (72 kommuner) 1 076 15,7 %  

Sum Nordbyhagen 6 850 100% 35% 
 

Kilde: Akershus universitetssykehus 
Note: *Det er færre registrerte pendlere fra Ski til Lørenskog hos SSB enn det er i oversikten over ansatte fra Ahus, derfor mer enn 

100 prosent pendling. Årsaken til dette er at SSB-tallene er fra 4. kvartal 2014, og Ahus-tallene fra juni 2015. I mai 2015 ble avdelingen 
for behandling av pasienter i livets siste fase (palliativ avdeling) flyttet fra Ski sykehus til Nordbyhagen.  

 

3.2.2 Over 1 500 leverandører av varer og tjenester til Ahus 

De indirekte sysselsettingsvirkningene beregnes til 1 602 personer. Denne sysselsettingseffekten 

omfatter både sysselsettingen hos de i overkant av 1 500 leverandørene av varer og tjenester til 

Ahus, samt disse leverandørenes underleverandører. Våre beregninger inkluderer i alt seks runder 

med underleveranser. For en nærmere beskrivelse av ringvirkningsmodellen, se Vedlegg C. 

Sysselsettingen fordeler seg på mange næringer, men varehandel og offentlig administrasjon og 

helsetjenester utgjør den største andelen med 27 prosent hver, jf. Tabell 3.3. I tillegg beregnes 

store effekter i andre private tjenesteytende næringer, som transporttjenester, konsulenter og 

bemanningsbyråer. Dette er arbeidsplasser som indirekte kan knyttes til driften av Ahus gjennom 

leveranser til sykehuset eller som underleverandører til disse.  

Ahus kjøpte varer og tjenester for 1 884 millioner kroner i 2015. Etterspørselen var i all hovedsak 

rettet mot norske virksomheter med 1 851 millioner kroner og i underkant av 33 millioner kroner 

som direkte import fra utenlandske selskaper.  

Innenlandske leverandører fordeler seg på en rekke næringer. Halvparten av leveransen, 

932 millioner kroner, var knyttet til virksomheter innenfor varehandel. Denne næringen har også 

de største sysselsettingsmessige virkningene med 427 personer. Dette er i hovedsak jobber 

innenfor engroshandel med sykepleie- og apotekvarer som leverer tjenester direkte til Ahus. 

Engroshandelvirksomhetene skaper ytterlige ringvirkninger i blant annet transporttjenester, 

distribusjon og farmasøytisk industri i Norge.  
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En annen næring med store ringvirkninger er offentlig administrasjon, undervisning og 

helsetjenester. Dette er i all hovedsak direkte leveranser fra de to helseforetakene, 

Sykehuspartner og Sykehusapotekene. Førstnevnte har det overordnete ansvaret for IKT-, HR- og 

innkjøpstjenester til alle sykehusene i Helse Sør-Øst. Sykehusapotekene er sykehusenes 

farmasøytiske og apotekfaglige kompetansesenter, driver apotekene på sykehusene og 

administrerer legemiddelinnkjøpssamarbeidet for de regionale helseforetakene. I tillegg inngår 

leverandører av private helsetjenester.  

Leveransene fra industri og bygg- og anleggsvirksomhet til Ahus består i all hovedsak 

støttetjenester til drift av bygninger i form av elektrikertjenester, vaktmestertjenester og 

vedlikehold av bygningsmassen, samt leveranser av blant annet strøm.  

Virksomheter innenfor annen privat tjenesteyting kan knyttes til virksomheter innenfor 

forretningsmessig tjenesteyting, herunder bemanningsbyråer spesialisert på bemanning og 

rekruttering av helsepersonell. Dette er en arbeidsintensiv næring og bidrar således til mange 

sysselsatte selv om de direkte leveransene i sum er relativt lave.  

 

Tabell 3.3 
Indirekte sysselsetting som følge av leveranser til Ahus. Antall sysselsatte fordelt på næring* 

  1. runde 2-6. runde Totalt Andel 

Jordbruk, skogbruk, fiske og bergverksdrift 0 39 39 2 % 

Industri, bygg- og anleggsvirksomhet 85 153 238 15 % 

Varehandel 398 29 427 27 % 

Transport 6 37 43 3 % 

Annen privat tjenesteyting 186 243 429 27 % 

Offentlig administrasjon, undervisning og helsetjenester 406 19 425 27 % 

Samlet 1 081 521 1 602   
 

Kilde: Akershus universitetssykehus og Samfunnsøkonomisk analyse 
*Næringsinndelingen er nærmere beskrevet i Vedlegg A 

 

3.2.3 Konsumvirkningene generer mange sysselsatte 

Sysselsetting generert av forbruk og investeringer knyttet til inntektene fra den direkte og 

indirekte sysselsettingen utgjør de induserte ringvirkningene. Dette inkluderer både privat og 

offentlig sektor.  

Induserte ringvirkninger beregnes til 3 284 sysselsatte. Disse fordeler på tjenesteytende næringer 

som varehandel, serveringstjenester, kultur- og underholdning og offentlige tjenester.   

 



Rapport R34-2016                                                      Ringvirkninger av Ahus 

21 

 

3.3 Stort geografisk nedslagsfelt 

De samlede sysselsettingsmessige effektene av Ahus fordeler seg på en rekke kommuner, jf. Tabell 

3.4. Den geografiske spredningen av de ulike typer ringvirkninger er gitt i Vedlegg A.2.  

En både arbeidsintensiv og kunnskapsintensiv eksportrettet virksomhet som Ahus spiller en viktig 

rolle for regionen Nedre Romerikes attraktivitet som både bosted og arbeidssted. Som vi skal se 

nærmere på under, er det derimot grunn til å tro at befolkningens beslutninger om bo- og 

arbeidssted til en viss grad gjøres uavhengig av hverandre.  

I underkant av 70 prosent av de samlede sysselsettingsmessige ringvirkningene av Ahus har 

arbeidssted i kjerneområdet rundt sykehuset bestående av Lørenskog og Skedsmo kommune. 

Dette er i hovedsak en funksjon av de direkte sysselsatte på sykehuset, men også av virksomheter 

som leverer varer og tjenester til sykehuset, samt sysselsettingsvirkninger gjennom konsum og 

investeringer (induserte virkninger).  

Det geografiske nedslagsfeltet av de sysselsettingsmessige effektene når vi ser på bosted gir langt 

på vei et annet bilde. Andelen bosatte i kjerneområdet er 40 prosent, sammenlignet med 

70 prosent av arbeidsplassene. Den relativt lavere andelen er en funksjon av at mange ansatte på 

Ahus pendler fra nærliggende kommuner. Hovedvekten av pendlingen til kjerneområdet kommer 

fra Oslo, Rælingen, Ullensaker og Sørum.  

Dersom vi ser bort fra de direkte sysselsatte på Ahus, er de regionale ringvirkningene relativt små 

for kommunene i kjerneområdet og i det vi definerer som omlandet i Tabell 3.4. Virksomhetene 

som leverer varer og tjenester til Ahus (de indirekte ringvirkningene) tilfaller i all hovedsak i 

hovedstadsområdet, bestående av Oslo og Bærum, eller øvrige deler av landet. Kun 12 prosent av 

de indirekte ringvirkningene tilfaller kjerneområdet eller omlandet. Ringvirkningene som tilfaller 

kjerneområdet blir imidlertid noe større når vi tar med de konsumgenererte virkningene, gjennom 

at inntektene hovedsakelig konsumeres i tilknytning til bostedskommunen. 
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Tabell 3.4 
Antall sysselsatte som følge av direkte, indirekte og induserte virkninger.  
Sysselsatte etter bosted (arbeidssted). 

  Direkte Indirekte Induserte Totalt 

Kjerneområde 2 284 
(6 869) 

92 
(142) 

476 
(916) 

2 852 
(7 927) 

Hovedstadsområde 1 975 
(0) 

625 
(817) 

1 013 
(1010) 

3613 
(1 827) 

Omland 1 630 
(0) 

170 
(48) 

786 
(699) 

2 586 
(747) 

Norge for øvrig 980 
(0) 

715 
(595) 

1 009 
(659) 

2 704 
(1254) 

Samlet 6 869 1 602 3 284 11 755 
 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse  
Note: Kjerneområde: Lørenskog og Skedsmo. Hovedstadsområde: Oslo og Bærum, Omland (20 kommuner): Marker, Rømskog, 
Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Skiptvedt, Hobøl, Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård, Asker, Aurskog-Høland, Sørum, 
Fet, Rælingen, Nittedal.  

 
 

Figur 3.3 
Geografisk fordeling ringvirkninger Ahus. Arbeidssted, fordelt på kommuner. 2015.  

 
Kilder: Samfunnsøkonomisk analyse, Akershus universitetssykehus og Akershus fylkeskommune 

Kartgrunnlag: Kartverket ©  
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3.4 Svært spredt pendlemønster i regionen 

De beregnede ringvirkningene av Ahus fordeler seg på en rekke kommuner rundt Lørenskog, og 

det er utbredt pendling både inn og ut av senterkommunen Oslo fra Lørenskog og Skedsmo. Dette 

tyder på at arbeidsmarkedet i Lørenskog og Skedsmo samt Nedre Romerike, er en integrert del av 

bo- og arbeidsmarkedsregionen Oslo. 

Lørenskog kommune hadde en innpendling på hele 71 prosent i 2014.11  Av de rundt 20 000 

sysselsatte i Lørenskog, var bare rundt 5 800 også bosatt i kommunen. Som andel av 

innpendlingen til Lørenskog fra Oslo, utgjorde de sysselsatte ved Ahus hele 38 prosent. De 

sysselsatte på Ahus med bosted i Rælingen utgjorde 13 prosent av sysselsatte med bosted i 

Rælingen. Med andre ord er det utstrakt pendling i regionen, og Ahus er en betydelig drivkraft.  

På et overordnet nivå er pendlingsmønsteret en direkte funksjon av befolkningens bosteds- og 

arbeidsstedsbeslutning. Hvor mennesker bosetter seg avhenger for de fleste sterkt av hvor en selv 

eller sine familiemedlemmer finner interessant arbeid (Storper, 2011).12 Sammenhengen mellom 

arbeids- og konkrete bosettingsvalg er primært knyttet til hvilken region husholdninger velger å 

bo i. Konkrete bosettingsvalg innenfor en region formes av andre preferanser og bestemmes av 

en blanding av bokostnader, nærhet til arbeids- eller studiested (transportkostnader), nærhet til 

familie og venner, ønsker om å bo «der det skjer» og/eller trygge oppvekstsvilkår for egne barn.  

Generelt er det en økende tendens til at man legger mindre vekt på nærhet til arbeidssted i forhold 

til andre bokvaliteter (Sørlie, Aure, & Langset, 2012). Dette forutsetter gode 

kommunikasjonsmuligheter. Endringer i flyttemotiver må imidlertid tolkes i forhold til om 

befolkningen bor i et område med mange jobbalternativer. Desto lettere det er å få arbeid, desto 

mer adskilles bo- og arbeidsstedsbeslutninger, og bokvaliteter får større vekt i 

bostedsbeslutningen. Lokale myndigheters arbeid med næringsutvikling henger derfor i mange 

sammenhenger tett sammen med etablering av attraktive bomiljøer, og befolkningsutviklingen er 

nært knyttet til næringsutvikling. 

Det er klart størst innpendling til Lørenskog fra Oslo. Dette må likevel sies å være en konsekvens 

av befolkningsmengden. Ved å betrakte andelen sysselsettingen i Lørenskog utgjør av de 

sysselsatte med bosted utenfor Lørenskog, får vi et bedre bilde av kommunene som er særlig 

avhengig av arbeidsmarkedet i Lørenskog. Rælingen har som nevnt hele 13 prosent av sine 

sysselsatte i Lørenskog, jf. Tabell 3.5. 

Gode kommunikasjonsmuligheter i en region muliggjør adskilte beslutninger om bosted og 

arbeidssted. Det er dette man refererer til som bo- og arbeidsmarkedsregioner (BA-regioner) i for 

eksempel (Gundersen & Juvkam, 2013).  

                                                        
11 SSB: Tabell: 03321. Pendlingsstrømmer, per kommune. 
12 (Storper, 2011) er ett eksempel på nyere litteratur som drøfter hvordan befolkningsvekst i store byregioner endrer seg i 
henhold til teorier for bosettingsvalg. 
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Pendlingen vi observerer i regionen rundt Lørenskog peker i retning av at befolkningsutviklingen 

på Nedre Romerike er boligdrevet. Dette har også blitt påpekt i tidligere utredninger av utviklingen 

i regionen (Holmelin, 2015).  

På den ene siden har Lørenskog fordelen av nærhet til det attraktive arbeidsmarkedet Oslo, 

samtidig som de har kvaliteter som gjør dem relativt attraktive som bosted. Dette gjelder også 

andre kommuner på Nedre Romerike, men særlig de som ligger nært Oslo.  

Tabell 3.5 
Arbeidsmarkedsintegrasjon Lørenskog og omkringliggende kommuner. Pendling, 2014. 

Type Kommune 
Sysselsatte etter 

bosted 

Andel sysselsatte i 
Lørenskog av kommunens 

sysselsetting 

Senterkommune LØRENSKOG 18 063 29 % 

Pendlingskommuner 
 
 
 
 

RÆLINGEN 9 257 13 % 

SKEDSMO 26 694 9 % 

SØRUM 8 928 6 % 

FET 5 857 8 % 

ENEBAKK 5 565 5 % 

GJERDRUM 3 421 6 % 
 

Kilder: SSB og Samfunnsøkonomisk analyse 

Pendlingsmønsteret varierer mellom næringer så vel som yrkesgrupper. Offentlig tilgjengelig 

statistikk muliggjør ikke spesifisering av hvor pendlestrømmene per næring kommer fra, og vi har 

derfor ikke mulighet til å gjøre aggregeringer for innpendling til regioner bestående av flere 

kommuner i denne kartleggingen.  

Innpendlingen til Lørenskog er generelt høy, i og med at syv av ti med arbeidssted i Lørenskog har 

bostedsadresse i andre kommuner. Innpendlingen er særlig høy innenfor næringen ‘Transport og 

lagring’ og ‘Helse- og sosialtjenester’, jf. Tabell 3.6. 

Vi har sett nærmere på bosettingsmønsteret til ansatte ved Ahus. Det er yrkeskategorier som 

kjennetegnes ved høy utdanning, ledere og akademiske yrker, som i minst grad er bosatt i 

kjerneområdet, jf. Tabell 3.7. Dette gjør seg ekstra gjeldende ved å sammenligne 

bosettingsmønsteret til leger med bosettingen til hjelpepleiere.  

Hypotesen er at høyt utdannede yrkesgrupper, representert ved leger, i større grad bosetter seg 

vest i Akershus i større grad enn relativt lavt utdannede yrkesgrupper, representert ved 

hjelpepleiere. Det er normalt en sammenheng mellom utdanningslengde og inntekt. Kunnskap 

om hvor ulike utdanningsgrupper bor, vil gi informasjon om hvordan Ahus påvirker regionale 

boligmarkeder og kan benyttes i forbindelse med utforming av framtidige boligstrategier for 

berørte kommuner. Data tyder på at hypotesen bekreftes, jf. Figur 3.4. 

Bosettingsmønstrene som avdekkes kan indikere både at det er kulturelle årsaker til at leger 

bosetter seg der de gjør, men også at det er boligmessige kvaliteter som er relativt mer 

tiltrekkende i kommunene vest for Oslo sammenlignet med Lørenskog og de andre kommunene 

øst for Oslo. 
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Tabell 3.6 
Arbeidsmarkedsintegrasjon Lørenskog, fordelt på hovednæringer. 2014. 

 

Innpendling til 
 Lørenskog 

Sysselsatte etter 
arbeidssted 

Andel 
innpendling 

Jordbruk, skogbruk og fiske 6 30 20 % 

Bergverksdrift og utvinning 78 88 89 % 

Industri 634 763 83 % 

Elektrisitet, vann og renovasjon 87 109 80 % 

Bygge- og anleggsvirksomhet 646 1 012 64 % 

Varehandel, reparasjon av motorvogner 3 181 4 180 76 % 

Transport og lagring 1 879 2 214 85 % 

Overnattings- og serveringsvirksomhet 386 560 69 % 

Informasjon og kommunikasjon 155 230 67 % 

Finansiering og forsikring 52 60 87 % 

Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 218 410 53 % 

Forretningsmessig tjenesteyting 383 609 63 % 

Off.adm., forsvar, sosialforsikring 269 535 50 % 

Undervisning 625 1 090 57 % 

Helse- og sosialtjenester 5 161 7 375 70 % 

Personlig tjenesteyting 230 487 47 % 

Uoppgitt 13 44 30 % 

Samlet 14 003 19 796 71 % 
 

Kilde: SSB  
 

 

Tabell 3.7 
Arbeidsmarkedsintegrasjon – yrke. Sysselsetting etter antall og bosted, 2015. 

Stillingskategori Sysselsatte 
Sysselsatte 

bosatt i 
Lørenskog 

Andel bosatt i 
Lørenskog 

Andel bosatt i 
Lørenskog eller 

Skedsmo 

Ledere 382 74 19 % 37 % 

Akademiske yrker 2 731 418 15 % 25 % 

Høyskoleyrker 2 272 471 21 % 36 % 

Kontoryrker 219 55 25 % 42 % 

Omsorgs- og serviceyrker 960 237 25 % 41 % 

Håndverkere o.l. 56 15 27 % 46 % 

Prosessoperatører, transport 9 5 56 % 56 % 

Uten utdanningskrav 221 81 37 % 48 % 

Samlet 6 850 1 356 20 % 33 % 
 

Kilder: Akershus universitetssykehus og Samfunnsøkonomisk analyse  
Note: Tabellen inkluderer kun de sysselsatte ved universitetssykehuset på Nordbyhagen 
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Figur 3.4 
Arbeidsmarkedsintegrasjon for yrkesgrupper, hjelpepleiere (venstre kart) og leger (høyre kart) ved Ahus. Bosted, 2015.  

 

 Kilder: Samfunnsøkonomisk analyse, Akershus universitetssykehus og Akershus fylkeskommune 
  Kartgrunnlag: Kartverket ©  
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4 Ringvirkninger på nyskaping og innovasjon 

Dette kapitlet vurderer Ahus’ bidrag til nyskaping og innovasjon. Første del av kapitlet gir en 

detaljert beskrivelse av metoden som er lagt til grunn for analysen. Dernest beskrives og drøftes 

Ahus’ bidrag med utgangspunkt forskningsbasert og behovsdrevet innovasjon og offentlige 

anskaffelser.   

4.1 Metode 

Forståelsen av begrepene forskning og utvikling og innovasjon er i kontinuerlig endring, og 

påvirker dermed oppfatningen av hvordan forsknings- og innovasjonsaktiviteter best kan måles. 

Vi vil i dette avsnittet gi en beskrivelse av begrepsbruken, målemetoder og datakilder som er lagt 

til grunn for analysen.  

4.1.1 Definisjon av forskning og innovasjon 

De to begrepene forskning og innovasjon brukes og forstås på forskjellige måter. Denne rapporten 

bruker forskning om forskning og utvikling. Norsk og internasjonal forskningsstatistikk tar 

utgangspunkt i den såkalte Frascati-manualen (OECD, 2002)13 der forskning og utvikling defineres 

som:   

«Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er skapende arbeid på systematisk grunnlag 

med henblikk på å øke den vitenskapelige og tekniske viten, herunder viten 

vedrørende mennesker, kultur og samfunn – samt utnyttelse av den eksisterende 

viten til å anvise nye praktiske anvendelser.» 

Forskning deles gjerne inn i grunnforskning og anvendt forskning. Frascati-manualen definerer 

grunnforskning defineres som  

«(…) eksperimentell eller teoretisk virksomhet som primært utføres for å skaffe til 

veie ny kunnskap om det underliggende grunnlag for fenomener og observerbare 

fakta, uten sikre på spesiell anvendelse eller bruk.» 

Anvendt forskning defineres i likhet med grunnforskning som virksomhet av original karakter, men 

er  

«(…) imidlertid primært rettet mot bestemte praktiske mål eller anvendelser.» 

Anvendt forskning utføres med mål om enten å finne mulige bruksmåter for resultater fra 

grunnforskningen, eller for å finne nye metoder eller måter for å oppnå spesifikke og på forhånd 

oppsatte mål.  

                                                        
13 Manualen er utviklet av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) til bruk for utredninger og statistikk 
om nasjonale forskningsinnsatser. 
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Ordet innovasjon14 kommer opprinnelig fra det latinske ordet «innovare» som betyr å skape noe 

nytt (til det bedre). St.meld. nr. 7, «Et nyskapende og bærekraftig Norge», (St.meld. nr. 7, 2008-

2009) og Innovasjon Norge definerer innovasjon bredt:  

«(…) en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller 

organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å 

skape økonomiske verdier.» 

Forskningsrådet definerer innovasjon på følgende måte i sin innovasjonsstrategi (Norges 

forskningsråd, 2011)15:   

«Innovasjoner er nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, 

organisasjonsformer eller markedsføringsmodeller som tas i bruk for å oppnå 

verdiskaping og/eller samfunnsnytte.»  

Innovasjon Norges definisjon av innovasjon sier noe om hvilke former innovasjon kan ta, mens 

Forskningsrådets definisjon vektlegger nytte utover ren økonomisk gevinst. De ulike definisjonene 

poengterer at en ny idé eller oppfinnelse ikke blir til en innovasjon før den har kommet til praktisk 

anvendelse. Dette illustrerer også skillet mellom forskning og innovasjon. Forskning gir ny 

kunnskap, dypere forståelse og faglig kompetanse. I et innovasjonsperspektiv må verdien av 

forskningen vurderes basert på mulighetene til å skape økonomiske verdier og samfunnsnytte 

(Samfunnsøkonomisk analyse (tidl. Damvad), 2012).  

Forskning blir imidlertid ikke til en innovasjon før den har bidratt til en ny tjeneste, produksjons-

prosess, anvendelse eller organisasjonsform som også er tatt i bruk. Forskning kan bidra til 

innovasjon, men det er ikke gitt at all forskning vil, eller har til hensikt, å føre til innovasjon. Det er 

også behov for forskning som ikke har som formål å lede til innovasjon, men som isteden gir 

kunnskap om underliggende grunnlaget for fenomener og observerbare fakta uten sikte på 

spesiell anvendelse eller bruk. 

 

4.1.2 Måling av forskning og innovasjon 

Både nasjonale og internasjonale systemer er etablert for å måle forskningsaktivitet. Disse 

målesystemene baseres på indikatorer som vitenskapelige publikasjoner, antall forskerårsverk og 

-kostnader mv. Årlig utarbeides det totaltall for ressursinnsatsen til FoU i Norge (utgifter, årsverk 

og ansatte). Detaljert statistikk for norsk FoU-innsats utarbeides hvert år for næringslivet og 

                                                        
14 Begrepet innovasjon ansees etablert av den østerrikske teoretikeren Joseph Schumpeter (1883–1950) og er særlig brukt i 
økonomifaget. 
15 Strategien gjelder for 2011-2014. Per 2016 er det ikke vedtatt noen ny strategi.  

https://no.wikipedia.org/wiki/Innovasjon_Norge
https://no.wikipedia.org/wiki/Joseph_Schumpeter
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instituttsektoren og annethvert år for universitets- og høgskolesektoren. I de senere år er også 

statistikkgrunnlaget for helseforetakene styrket.16 

Innovasjonsaktiviteter er langt vanskeligere å dokumentere enn forskningsaktiviteter av flere 

grunner. Innovasjonsaktiviteter foregår ikke i egne enheter eller av dedikert personell, men er i 

stor grad spredt eller går på tvers av avdelinger i en organisasjon eller virksomhet (Gotsch & Hipp, 

2012). Innovasjon handler ikke bare om nye produkter eller tjenester, men også om nye 

organiseringsformer og teknologisk infrastruktur. Det er vanskelig å skille aktiviteter og utgifter til 

dette fra utgifter til operativ drift (Shapiro, Haahr, & Bayer, 2007). Utfordringene er ikke avgrenset 

til helsesektoren, men er særlig store her fordi innovasjonsaktiviteten er tett koblet til 

pasientbehandlingen jf. kapittel 4.2. Statistisk sentralbyrå gjennomfører målinger av innovasjon, 

målt i introduserte innovasjoner i virksomheten17, men denne dekker kun næringslivet og ikke 

helseforetakene.  

Selv med gode metoder for å måle forskning og innovasjonsaktivitet, er det imidlertid ikke opplagt 

hvordan man best identifiserer effektenes geografiske nedslagsfelt. Det er få norske eller 

internasjonale studier som ser på ringvirkninger av forskningsbasert innovasjon og 

kommersialisering av ideer generert ved sykehus, eller sykehusenes arbeid med 

kommersialisering av forskning (se (French & Miller, 2012), (Lander & Atkinson-Grosjean, 2011) 

og (Thune, 2015)).  

Måleproblemer gjør at det trolig gjennomføres langt mer innovasjon ved Ahus enn det vi klarer å 

kartlegge med tilgjengelige indikatorer, og vurderinger av det geografiske nedslagsfeltet må 

betraktes som usikre. Vi ser oss derfor nødt til å foreta kvalitative vurderinger og at de målbare 

indikatorene ikke forventes å gi et komplett bilde av ringvirkningene. Overvåking av indikatorene 

over tid indikerer derimot om utviklingen går i ønsket retning. 

4.1.3 Datakilder og fremgangsmåte 

Kartlegging av betydningen Ahus har for nyskaping og innovasjon krever flere tilnærmingsmåter 

og datakilder. Vi baserer betraktningene våre så langt det lar seg gjøre på kvantitative indikatorer 

for innovasjonsaktiviteter. Det har derimot vært helt nødvendig å supplere datainnsamlingen med 

både kvalitative intervjuer og tidligere studier på lignende problemstillinger.  

                                                        
16  NIFU har etter avtale med Norges forskningsråd statistikkansvaret for universitets- og høgskolesektoren og 

instituttsektoren. Disse sektorene omfatter også helseforetakene. Statistisk sentralbyrå har statistikkansvaret for 

næringslivet. 

17 Innovasjonsundersøkelsen for næringslivet måler fire hovedtyper av innovasjon: produktinnovasjon (enten innenfor varer 

eller tjenester), prosessinnovasjon, organisasjonsinnovasjon og markedsinnovasjon. Hovedkriteriet for at noe skal regnes som 

en innovasjon i undersøkelsen, er at det er nytt for foretaket eller tiltenkt vesentlig forbedrede eller endrede egenskaper. En 

innovasjon må være tatt i bruk i foretaket eller introdusert i foretakets marked. Det er ikke et krav at en innovasjon må være 

ny som sådan eller ny for markedet. Den trenger heller ikke være utviklet av foretaket. Undersøkelsen gjennomføres hvert 

annet år for et utvalg virksomheter. 
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Den forskningsbaserte innovasjonsaktiviteten håndteres som vi skal se av 

kommersialiseringsaktøren Inven2. Ahus har bidratt med tallgrunnlag som belyser 

forskningsaktiviteten (input) i form av antall forskerårsverk og doktorgrader. De samme tallene 

for Helse Sør-Øst samlet og for andre sykehusforetak er innhentet fra FoU statistikkbanken 

publisert av NIFU. Tallgrunnlag for indikatorer på kommersialiseringsaktiviteter er innhentet fra 

Ahus selv, samt fra statistikkbanken. Eksempler på indikatorer er innmeldte forretningsideer til 

kommersialiseringskontorer som Inven2, antall vitenskapelige publikasjoner og nyetablerte 

virksomheter basert på forskningen ved sykehuset.  

Det er en mer krevende øvelse å definere og samle data på gode indikatorer for omfanget av 

innovasjonsaktiviteter gjennom behovsdrevet innovasjon eller innovasjon gjennom offentlige 

anskaffelser. Vi gjennomførte intervjuer med representanter fra Ahus, fra etablerte virksomheter 

basert på forskning ved Ahus, kommersialiseringsaktører samt samarbeidspartnere. Se vedlegg D 

for en fullstendig liste over intervjuobjekter.  

 

4.2 Sykehuset som frembringer og pådriver for nyskaping og 
innovasjon 

Sammen med andre forskningsinstitusjoner, frembringer sykehusene forskning med stor 

samfunnsmessig og kommersiell verdi, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Medisinsk 

forskning i form av systematiske metoder til bruk i praktisk medisin har røtter tilbake til oldtidens 

Egypt. Medisinsk og helsefaglig forskning har siden den gang fått stor betydning i diagnostisering 

og behandling og har kommet samfunnet til gode gjennom redusert dødelighet og økt levealder. 

Selv om betydningen av medisinsk og helsefaglig forskning er velkjent, er det først de senere år at 

helseinnovasjon er løftet frem, for eksempel understreker Innovasjonsmeldingen (St.meld. nr. 7, 

2008-2009) at:  

 «(…) i en så stor sektor vil innovasjon kunne medføre betydelige tjenesteforbedringer 

og store innsparinger».  

Behovet for innovasjon i helsesektoren henger blant annet sammen med økte krav til bedre og 

mer effektive helsetjenester.  

Ett premiss for at forskningen skal lede til innovasjon er at den treffer markedsmessige behov.  

Markedsmessige behov i denne sammenheng trenger ikke begrenses til tradisjonelle 

kommersielle aktørers behov, men også aktører i helsesektoren. Selv om disse opererer under 

andre markedsmessige betingelser, har aktørene et ansvar for sine budsjetter som gir dem 

insentiver til å ta i bruk innovasjoner som kan forbedre og effektivisere tjenestetilbudet.  

Innovasjonen kan også nyttiggjøres utenfor sykehusets virksomhet. Innovasjon og nyskaping ved 

Ahus kan så ledes tjene både Ahus og samfunnet for øvrig. 
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Ofte tegnes en lineær bane fra forskning til kommersielle produkter (forskning –oppfinnelse/idé – 

innovasjon – utvikling – kommersielt produkt). En lineær tilnærming fanger derimot ikke bredden 

av forsknings- og innovasjonsprosesser. For det første viser nyere innovasjonsforskning at 

innovasjon kan ta mange former på veien til endelig produkt, prosess eller organisatorisk 

nyvinning. Likeså kan aktørene være mange og bidra på ulike måter. Mer generelt er det vanlig å 

framheve at forskning og innovasjon skjer i tett samspill mellom forskningsaktører, næringsliv og 

samfunnet for øvrig.  

For det andre kan kommersialisering av ideer også ta flere former. Formen avhenger av hvordan 

ideene dukker opp, hvordan de kan utvikles og hvilke aktører som er involvert. En annen mulighet 

er at ideene aldri kommersialiseres, men likevel medfører innovasjon ved sykehuset gjennom 

direkte implementering. Det er imidlertid ønskelig at innovasjoner som kan utnyttes kommersielt 

gjør det. 

Foruten å frembringe forskning som kan lede til innovasjoner, kan sykehusene fungere som 

pådrivere for innovasjon, både i kraft av å være forskningsinstitusjon, som forvalter av forsknings- 

og kunnskapskapasitet, og i samspill med næringslivet og andre offentlige aktører. 

Helseforetakene spiller en særlig sentral rolle gjennom kjøp av varer og tjenester (Mark, Norn, & 

Lund Jensen, 2015). Sykehuset kan altså både være en frambringer og en pådriver for innovasjon. 

Selv om en lineær tilnærming ikke nødvendigvis favner kompleksiteten i innovasjonsprosessene, 

illustrerer den likevel innovasjonsaktivitetene ved sykehus som Ahus og hvordan det skaper 

ringvirkninger i øvrig næringsliv på en relativt enkel måte.  

For å strukturere kartleggingen skiller vi mellom tre typer innovasjonsprosesser; forskningsbasert 

og behovsdrevet innovasjon og innovasjon gjennom offentlige anskaffelser, jf. Figur 4.1. 

Forskningsbasert innovasjon handler om å fremskaffe og utnytte ny forskningsmessig kunnskap 

og omsette dette til nyttige produkter, tjenester eller organisatoriske endringer. Denne typen 

innovasjoner springer ofte ut fra virksomheters forskningsavdelinger eller forskningsinstitusjoner. 

Ahus driver både grunnforskning og klinisk anvendt forskning som kan legge grunnlaget for 

forskningsdrevet innovasjon. 

Overføring av ny kunnskap, forskningsresultater eller teknologi fra forskerne ved Ahus til andre 

kan skje indirekte gjennom utdanning eller forskningsbasert undervisning, gjennom publisering av 

artikler og rapporter, gjennom seminarer og konferanser, uformelle møter eller gjennom 

prosjektsamarbeid. 
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Figur 4.1 
Helseinnovasjonssystemet - veien fra idé til innovasjon. 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse  

 

 Behovsdrevet innovasjon er basert på brukernes erkjente og ikke-erkjente behov, identifisering 

av markedspotensialet, teknologi og samarbeidspartnere samt forståelsen av hvordan teknologi 

kan anvendes på nye måter og nye områder. Sykehusenes kliniske pasientnære arbeid er særlig 

relevant for behovsdrevet innovasjonsaktivitet. 

Behovsdrevet innovasjon skapes gjerne av helsearbeidere, pasienter eller pårørende. Denne 

typen ideer går i likhet med de forskningsbaserte ideene gjennom de samme stegene for å 

kommersialiseres. Det er nødvendig med et system for å identifisere slike ideer, vurdere dens 

kommersielle verdi samt kompetanse for å bistå i kommersialiseringsprosessen. 

Innovasjon gjennom offentlige anskaffelser trekkes frem i en rekke offentlige dokumenter som 

et eksempel på hvordan helseforetakene kan være innovative. Innovasjonsmeldingen (St.meld. 

nr. 7, 2008-2009) gir for eksempel klart uttrykk for hvordan offentlig sektor skal gå foran som en 

krevende kunde: 

«Regjeringen ønsker å fremme innovasjon gjennom offentlige anskaffelser. 

Regjeringen viser i den forbindelse til pågående arbeid for leverandørutvikling og 

tiltak for kompetanseutvikling på kjøpersiden. Innovasjon bør i økende grad 

vektlegges på relevante områder i innkjøpsprosessen.»  

Regjeringens hovedsyn følges opp i meldingen som understreker behovet for utvikling av 

innkjøpskompetansen i offentlig sektor og hvordan leverandørutvikling bør settes i fokus. Særlig 

framheves hvordan det offentlige kan bidra som partner for forskning og innovasjon gjennom for 

eksempel forsknings- og utviklingskontrakter (OFU). 
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Også i oppdragsdokumentet til helseregionen fra Helse- og omsorgsdepartementet 2011 og 2012 

(se (Helse- og omsorgsdepartementet, 2012) og (Helse- og omsorgsdepartementet, 2011)) 

vektlegges mulighetene:  

«Helse Sør-Øst/Helse Nord/Helse Midt/Helse Vest RHF skal i samarbeid med øvrige 

helseforetak iverksette tiltak for å ivareta innovasjonspotensialet knyttet til offentlige 

innkjøp, - blant annet gjennom førkommersielle avtaler». 

Innovasjon gjennom offentlige anskaffelser kan deles i tre hovedgrupper avhengig av om det 

eksisterer en løsning på behovet i markedet eller ikke. Vi nyttiggjør oss av definisjonene utarbeidet 

i rapporten «Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom 

offentlige anskaffelser» utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe høsten 2011 (Nasjonal 

arbeidsgruppe, 2012), jf. Figur 4.2.  

Anskaffelse av innovative løsninger krever en tydelig forståelse av sykehusets behov, og en tydelig 

forståelse av tilgjengelige løsninger på markedet. Dette gjør anskaffelser av innovative løsninger, 

enten det er produkter eller tjenester, krevende gjennom høyere krav til interaksjon, samhandling 

og kunnskapsdeling mellom kjøper og leverandører enn tilfellet er med anskaffelser av ordinære 

varer (‘hyllevarer’). 

Vi skiller mellom tre måter innovasjon realiseres gjennom anskaffelser.  

Førkommersielle anskaffelser oppstår der virksomheten (sykehuset) uttrykker et behov for et 

produkt eller tjeneste det ikke eksisterer en kommersiell løsning på i markedet. Sykehusets behov 

må være identifisert, tydeliggjort og kommunisert til markedet for å stimulere leverandører til 

relevant forskning og utvikling. Denne typen anskaffelser kjennetegnes i stor grad av kjøp av 

forsknings- og utviklingsoppdrag med mål om å utvikle noe som markedet ikke kan levere i dag. 

Slike oppdrag er under gitte betingelser unntatt regelverket om offentlige anskaffelser.  

Ett eksempel på en slik avtale er et OFU-prosjekt der formålet er å utvikle en spesiell og 

skreddersydd løsning på et behov hos innkjøper. Det utvikles en prototype som testes hos 

innkjøper før implementering.  

Innovative anskaffelser er de tilfeller/situasjoner hvor eksisterende anskaffelsesprosesser- og 

strategier kan utvikles for å oppfordre og stimulere til nytenking og innovasjon både hos 

eksisterende og nye leverandører. Innovative anskaffelser krever et tydelig definert behov og 

involvering av de riktige personer i behovsavklaringsfasen, og at man i større grad beskriver behov 

og funksjon fremfor detaljerte kravspesifikasjoner. Det er også viktig å bruke tid på 

markedsundersøkelser for å få en oversikt over tilgjengelige løsninger i markedet.  

Anskaffelse av innovative løsninger omfatter tilfeller der en offentlig oppdragsgiver gjør seg kjent 

med at en eksisterende løsning (enten en vare, tjeneste eller prosess) møter ens behov, men der 

løsningen i liten grad er adoptert av andre brukere i markedet. Anskaffelse av innovative løsninger 

øker etterspørselen etter løsningen og hjelper på denne måten små innovative virksomheter inn i 
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markedet med det aktuelle produktet, tjenesten eller prosessen. Slike anskaffelsesprosesser må 

utarbeides i henhold til lov om offentlige anskaffelser, og krever gjerne andre kontraktsformer 

sammenlignet med anskaffelser av mer standardisert art (‘hyllevarer’).  

Det påfølgende kapittelet drøfter hvordan Ahus arbeider med ulike typer innovasjonsprosesser, 

og hvordan vi vurderer ringvirkningene på øvrig næringsliv som følger av forsknings- og 

innovasjonsaktiviteten ved sykehuset.  

Figur 4.2 
Ulike typer innovasjon gjennom offentlige anskaffelser. 

 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse  
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4.3 Mye forskning, men lite kommersialisering 

 

4.3.1 Forskningen ved Ahus skal forbedre pasientbehandlingen 

Forskning er én av fire lovpålagte oppgaver i spesialisthelsetjenesten og ved sykehusene.18 Som 

nevnt tidligere er det vanlig å skille mellom grunnforskning og anvendt forskning. I mange tilfeller 

er ikke skillet mellom dem entydig, og kanskje særlig innen medisinsk forskning og helseforskning. 

Koblingene er tette og sammensatte, og følgelig er forskningsaktiviteten ved Ahus organisert 

sammen med Universitetet i Oslo. De to institusjonene deler felles forskningsledelse som 

rapporterer til både sykehus og universitet.  

Ahus har ifølge sin egen forskningsstrategi for 2012-2016 (Akershus universitetssykehus, 2012) et 

særlig ansvar for forskning knyttet til sykehusets klinikker og divisjoner, mens universitetet har et 

særlig ansvar for forskningsaktiviteter knyttet til helsetjenesteforskning og psykiatri, indremedisin 

og laboratoriefag, og kirurgiske fag.  

Ahus bruker ikke begrepet anvendt forskning i sin strategi, men at det er et mål at både forskning, 

utvikling og undervisning ved sykehuset skal holde et høyt faglig nivå, og at utgangspunktet for 

aktiviteten skal være sykehusets egne pasientgrupper. Strategien sier videre at  

«Ahus vil satse strategisk på klinisk orientert forskning, translasjonsforskning19, 

epidemiologisk forskning20 og helsetjenesteforskning. Forskningen skal gi resultater 

som er anvendbare både for diagnostikk og behandling av pasienter.» 

Forskningen skal altså være anvendbar for sykehuset. Det at forskningen ved sykehuset skal være 

anvendbar og relevant for pasientbehandlingen, utelukker ikke at Ahus eller andre sykehus 

bedriver grunnforskning, men likefult er dette en arbeidsdeling ikke ulikt den vi ser ved andre 

sykehus.  

Aggregerte data for FoU anskueliggjør at universitetssykehusene har sin hovedvekt på anvendt 

forskning, mens universitetene i større grad driver med grunnforskning, jf. Figur 4.3. Næringslivet 

(her ikke begrenset til helse og omsorgssektoren) bedriver på sin side sin hovedaktivitet innen 

utviklingsarbeid.   

                                                        
18 Jf. Spesialisthelsetjenestelovens § 3-8 og helseforetakslovens §§ 1 og 2 
19 Translasjonsforskning, medisinsk forskning som bygger bro mellom grunnforskning og klinisk forskning. 
Forskning som tar sikte på å omsette kunnskap fra basalfagene til praktisk anvendelse i pasientbehandlingen. 
(definisjon fra Store Medisinske Leksikon)  
20 Epidemiologi, studiet av helsetilstand og sykdomsutbredelse i en befolkning, og av årsaker til sykdom og død 
(definisjon fra Store Medisinske Leksikon) 
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Figur 4.3 
Driftsutgifter til FoU i Universitets- og høyskolesektoren, etter typer forskningsaktivitet. 2013 
Prosent.  

 
Kilde: FoU Statistikkbanken, Nifu (2016) 

 

4.3.2 Vekst i forskningsaktiviteten ved Ahus 

Forskerårsverk, doktorgrader og driftsutgifter til forskning og utvikling er etablerte indikatorer for 

forskningsaktivitet, mens vitenskapelige publikasjoner er en etablert (men ikke uproblematisk) 

indikator for forskningskvalitet. Det er ikke nødvendigvis direkte samsvar mellom antall 

publikasjoner og en institusjons vitenskapelige kvalitet, men for at en artikkel skal kunne inngå i 

et internasjonalt vitenskapelig tidsskrift, må den vurderes og godkjennes av fagfeller på området, 

hvor artikkelens forskningskvalitet er et avgjørende vurderingskriterium.    

Denne vurderingsprosedyren gjør at det er grunn til å regne med at dersom forskere fra en 

institusjon øker antallet vitenskapelige publikasjoner er det også et uttrykk for at den 

vitenskapelige kvaliteten ved institusjonen som helhet øker. Siteringer i vitenskapelige 

publiseringer er også en mye brukt indikator for kvalitet, men som vi ikke har innhentet data på i 

denne utredningen. 

Flere indikatorer for forskningsaktivitet vitner om at det har vært en betydelig økning i 

forskningsaktiviteten på Ahus. Det var i alt 143 årsverk dedikert til forskning ved Ahus i 2014 (Nifu, 

Statistikkbanken). Innsatsen rettet mot forskning har vært økende ved Ahus siden 2007 dersom vi 

ser på forskerårsverk, jf. Figur 4.4. Den samme utviklingen observeres for driftsutgifter til 

forskning. 

Antall forskerårsverk ved Ahus utgjorde åtte prosent av forskerårsverkene i Helse Sør-Øst, og fem 

prosent av de samlede forskerårsverkene rettet mot medisin og helse i Norge i 2014 (Nifu, 
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Statistikkbanken). Driftsutgiftene til forskning ved Ahus var 165 millioner kroner i 2014, og 

utgjorde fem prosent av de samlede driftskostnadene til forskning i helseforetakene.  

I 2014 disputerte 445 doktorgrader innenfor helse og medisin i Norge, i overkant av tre prosent 

av disse ved Ahus. Som for doktorgrader har også omfanget av vitenskapelige publikasjoner fra 

Ahus, enten alene eller i samarbeid med andre aktører, vært økende i perioden 2008-2014, jf. 

Figur 4.5. 

Andre rapporter og evalueringer vitner også om en økende forskningsaktivitet ved sykehuset. For 

eksempel ble avdeling for helsetjenesteforskning ved Ahus (HØKH) opprettet i 2004, og har siden 

den gang utviklet seg til et av Norges største helsetjenesteforskningsmiljø (HØKH årsrapport, 

2014). I løpet sine ti første år leverte HØKH en mengde vitenskapelige artikler (433 med HØKH-

adresse) og doktorgrader (12), samt at de har innhentet mye forskningsmidler (80 millioner) og 

midler fra private fond (10 millioner). 

I den store fagevalueringen av forskningen innen biologi medisin og helsefag som Norges 

forskningsråd gjennomførte i 2011, kom flere av forskningsmiljøene ved Ahus godt ut (Norges 

forskningsråd, 2011). Forskningsrådets evaluering viste at Ahus har forskergrupper i 

verdensklasse. 

Det at forskningen ved sykehuset øker i omfang og holder høy kvalitet tilsier ikke automatisk at 

forskningsbasert innovasjon tiltar. Indikatorene er likevel relevante å følge fordi 

forskningsaktiviteten er et premiss for at forskningsbasert innovasjon skal finne sted. 
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Figur 4.4 
Forskerårsverk og doktorgrader ved Ahus. 2008-2014. 

 
  

 

Kilde: Akershus universitetssykehus  

 

 

Figur 4.5 
Antall vitenskapelige publikasjoner, totalt og per forskerårsverk ved Ahus, 2008-2014. 

 
Kilde: Akershus universitetssykehus  
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4.3.3 Ny kunnskap utvikles og spres gjennom forskningssamarbeid 

Ny kunnskap generert av forskningen ved Ahus kan formidles til omverden gjennom vitenskapelige 

publikasjoner. Kunnskapen kan også spres gjennom samarbeid og kommersialisering av 

forskningsresultater. Dette avsnittet handler om samarbeid, mens kommersialisering omtales i 

neste avsnitt. 

Ahus’ deltagelse i forskningssamarbeid er viktig av flere grunner. For det første er det bredt 

anerkjent at forskning og innovasjon ikke skjer i isolasjon, men at forskning gjerne bygger på 

tidligere forskningsresultater, og at innovasjon er et resultat av en læringsprosess og samspill 

mellom flere aktører. Ny kunnskap generert gjennom samarbeid tilfaller alle samarbeidspartnere, 

og denne kunnskapen kan legge grunnlaget for mer forskning og innovasjon. Samarbeid med 

andre institusjoner kan således være en indikator for ringvirkninger på innovasjon fra Ahus. 

Forskningsmiljøene på Ahus konkurrerer om forskningsmidler på flere arenaer. Ahus opplyser selv 

at langt de fleste konkurranseutsatte midlene hentes fra Helse Sør-Øst gjennom strategiske RHF-

midler. Under tildelingsrunden av strategiske forskningsmidler for 2016 fikk Ahus tilsagn på 

omtrent 12 prosent av den samlede utlysningspotten på 128 millioner kroner. Dette var en 

tredobling av tilslagsprosenten fra 2015.21  

Ahus innhenter også ekstern finansiering til forskning gjennom aktører som Ekstrastiftelsen, 

Kreftforeningen, Norges forskningsråd mv. Ved hjelp av Samfunnsøkonomisk analyses 

«Samspillsdatabase» 22  identifiseres omfanget av Ahus’ deltagelse i forsknings- og 

innovasjonsprosjekter med støtte fra det offentlige virkemiddelapparatet. Det er viktig å 

understreke at Samspillsdatabasen ikke omfatter alle aktører som finansierer forskning i 

helsesektoren, men omfatter blant annet tildelinger fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge. 

Mottatt prosjektstøtte per forskerårsverk er derimot en indikator for både omfang av forskning 

og kvalitet på forskningen på Ahus. Dette fordi tildeling av støtte er gjenstand for vurdering slik at 

kun prosjekter av høy forskningsmessig kvalitet og/eller innovasjonshøyde tildeles midler.  

Av de tolv virkemiddelaktørene i Samspillsdatabasen har Ahus i all hovedsak mottatt midler fra 

Norges forskningsråd i perioden 2000-2014, og deltagelsen har tiltatt over perioden jf. Figur 4.6.23 

Det kan se ut til at Ahus’ tildelinger fra Norges forskningsråd har vokst mer enn tildelingene rettet 

mot bedre helse og helsetjenester i perioden etter 2009. Tildelingene fra Norges forskningsråd ble 

økt med omtrent 200 millioner fra i underkant av én milliard årlig fra og med 2014. Som vi ser av 

                                                        
21 Se oversikt over tildelte strategiske RHF-midler på HSØ sine hjemmesider (http://www.helse-
sorost.no/fagfolk_/forskning_/forskningsmidler_) 
22 Samspillsdatabasen er en oversikt over all informasjon om forsknings og innovasjonsprosjekter som har fått offentlig 
støtte gjennom virkemiddelapparatet. I alt inngår tolv virkemiddelaktører, men hovedvekten av observasjoner og 
bevilgninger kommer fra Innovasjon Norge og Norges forskningsråd.   
23 Ahus har fått mest penger gjennom forskningsprogrammet «Helse- og omsorgstjenester (TJENSTER)», og eksempler på 
prosjekter er «Meeting migrants in health care: An in-depth study of experiences related to patient and provider diversity 
(The MEMIHC studies)» og «A cultural taboo? The muted issue of alcohol abuse». Sistnevnte er gjennomført i samarbeid 
med Incognito Klinikk, Statens institutt for rusmiddelforskning, Sunnaas sykehus HF og Universitetet i Oslo. 
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tildelingene til Ahus fra Norges forskningsråd så har de sett en ganske betydelig økning alle år helt 

siden 2000.   

Mottatte prosjektmidler fra Norges forskningsråd per forskerårsverk ved Ahus lå på linje med Oslo 

universitetssykehus og Universitetssykehuset i Nord-Norge i 2013, jf. Figur 4.7. 

Sampubliseringer er en annen indikator på forskningssamarbeid. Hovedtyngden av Ahus’ 

sampublikasjoner skjer med Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus. I overkant av 300 

vitenskapelige publikasjoner ble publisert i samarbeid24  med disse i 2014, jf. Figur 4.8. Dette 

stemmer godt overens med forskningsstrategien til Ahus, som sier at forskningsinnsatsen i så stor 

grad som mulig utføres og utvikles i nettverksamarbeid og at særlig viktige samarbeidspartnere er 

Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus, Høgskolen i Oslo og Akershus samt instituttsektoren. 

Dette samarbeidet er også naturlig både som følger av Ahus’ status som universitetssykehus og 

den geografiske nærheten mellom de fire institusjonene.  

Selv om det aller meste av sampubliseringen skjer med aktører i geografisk nærhet, er det viktig å 

påpeke at Ahus også samarbeider med aktører som NTNU og St. Olavs hospital i Trondheim og 

Haukeland Universitetssykehus i Bergen. Dette kan tyde på at ringvirkningene av forskningen ved 

Ahus strekker seg over hele landet.  

I tillegg til den utstrakte sampubliseringen med nasjonale institusjoner ble det i 2014 publisert 98 

artikler, eller 41 prosent, i samarbeid med utenlandske aktører. Indikatorene i  Tabell 4.3 gir et 

bilde både av omfang og geografisk nedslagsfelt for forskningen som skjer ved Ahus. 

 

Figur 4.6 
Antall prosjekter (prosjekt-år-observasjoner) Ahus. 2000-2014. 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse  

 

                                                        
24 Det er en betydelig dobbelttelling av sampubliseringer gjennom at hver enkelt samarbeidspartner telles én gang. Tallet 
sier likevel noe om omfanget av både sampubliseringer og antall samarbeidspartnere samt deres geografiske lokalisering. 
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Figur 4.7 
Bevilgninger Norges forskningsråd, 2013. Millioner kroner per forskerårsverk.  

 
Kilder: Norges forskningsråd og Nifu  

*STOLAV – St. Olavs hospital, UNN – Universitetssykehuset i Nord-Norge, OUS – Oslo universitetssykehus, HAU – Haukeland 
universitetssykehus 

 

Figur 4.8 
Ahus’ sampubliseringer med norske institusjoner, 2014. 
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HAU Haukeland universitetssykehus HMR Helse Møre og Romsdal 
NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet UiS Universitetet i Stavanger 
STO St. Olavs Hospital  NOKC Nasjonalt kunnskapssenter for 
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SUS Stavanger universitetssykehus ETH Sykehuset i Telemark 
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HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus   

 

Kilde: Akershus universitetssykehus  
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4.3.4 Lite kommersialisering av forskning 

Forskningsbaserte innovasjonsprosesser handler om å omsette kunnskap og erfaringer fra 

forskningen til nye produkter, tjenester eller organisatoriske endringer. Som omtalt i forrige 

kapittel tiltar forskningsaktiviteten ved Ahus, men det er imidlertid ikke gitt at forskningen 

resulterer i nye innovasjoner.  

Innovasjoner trenger ikke nødvendigvis utnyttes kommersielt heller, men det er et politisk ønske 

om at forskningsresultater skal komme samfunn og næringsliv til nytte. 

Det er flere utfordringer ved kommersialisering av forskning. For det første må ulike interesser og 

målsettinger balanseres. Beskyttelse av intellektuelle rettigheter (patent, opphavsrett, design, 

varemerker og hemmelighold) er viktige insentiver for at private aktører skal investere i 

videreutvikling av en idé. Beskyttelse er samtidig til hinder for deling og formidling av 

forskningsresultater, noe som er en sentral oppgave for offentlige forskningsinstitusjoner. 

Samtidig er det urimelig at en forsker har forutsetninger for å vurdere markedspotensial eller 

kompetanse til å bringe ideen ut i markedet. For å bistå i denne prosessen er det etablert egne 

kommersialiseringskontorer ved norske universiteter og høyskoler. Ahus er, i likhet med de øvrige 

helseforetakene i Helse Sør-Øst, tilknyttet kommersialiseringskontoret Inven2. 

Inven2 håndterer i utgangspunktet alle innovasjonsideer generert ved Ahus. I realiteten er det kun 

snakk om forskningsbaserte innovasjonsideer per i dag. Forskerne melder forretningsideene til 

Inven2 som vurderer ideens kommersielle verdi. Vurderes ideen til å ha kommersiell verdi bistår 

Inven2 i den videre prosessen som går gjennom flere faser, enten i form av kliniske studier eller 

andre verifiseringer av ideen, innhenting av kapital og kobling mot investorer og andre nettverk.  

Det er en kompleks øvelse å måle kommersialisering av offentlig finansiert forskning, og vi har 

følgelig sett både på aktivitets- og resultatindikatorer. Vi fokuserer på tre indikatorer for 

kommersialisering gjennom forskningsbaserte innovasjonsprosesser: antall innmeldte 

forretningsideer til Inven2, patentsøknader og lisensieringer samt nyetableringer. Dette er 

etablerte indikatorer, men ikke uproblematiske, indikatorer som ofte benyttes for å måle 

kommersialisering av forskning.25  

Ahus’ rapporteringer på disse indikatorene er gitt i Tabell 4.2.  

Bruk av etablerte indikatorer for kommersialisering av forskning er hensiktsmessig både for å følge 

utviklingen over tid og for å sammenligne resultater på tvers av institusjoner og land i et 

monitoreringssystem. På den måten blir det tydelig om Ahus kommersialiserer forskningen sin i 

større eller mindre grad enn de øvrige universitetssykehusene. Sammenligningsgrunnlaget vi 

bruker her er Inven2 for øvrig, og de øvrige helseforetakene Inven2 håndterer, jf. Figur 4.9.  

                                                        
25 Som for alle indikatorer har de noen svakheter i presisjonen, og for en mer utførlig drøfting av dette, se for eksempel 
rapporten «Kommersialisering av offentlig finansiert forskning» (Mark, Flatval, & Tofteng, 2015).   
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I perioden 2013-2015 ble det etablert tre selskaper basert på forskningen ved Ahus, jf. Tabell 4.1. 

Per 2016 er det kun rådgivingsselskapet SomSagt som har inntekter gjennom salg av tjenesten, 

mens de to øvrige selskapene er i en fase med kapitalinnhenting, patentsøknader og utvikling av 

løsningene i samarbeid med industripartnere.  

De tre selskapene kun begrensede ringvirkninger i form av sysselsetting og verdiskaping i dag, men 

det utelukker ikke at slike effekter kan tilta over tid eller at virksomhetene vil bidra til økt 

effektivitet og kvalitet i helsetjenestene ved Ahus.  

Målt per forskerårsverk kommersialiserer Ahus relativt mindre i forhold til 

sammenligningsgrunnlaget, jf. Figur 4.9. 

Tabell 4.1 
Overordnet informasjon om etablerte virksomheter med tilknytning til Ahus, 2013-2015. 

Firmanavn Informasjon 

SomSagt AS 

Etablert: 2014 
Bakgrunn: Doktorgrad ved Ahus 
Produkt/tjeneste: Etterutdanning (rådgivning) av helsepersonell i klinisk 
kommunikasjon 
Stadium: Kommersialisert 
Kommersielle inntekter 2014: 280 000 kroner 
Ansatte 2015: 2 

Pre Diagnostics 

Etablert: 2013 
Bakgrunn: Forskning (over 15 år) ved Ahus 
Produkt/tjeneste: Tidligfase diagnostisering av Alzheimer’s disease 
Stadium 2016: Utvikling, avventer patentsøknad 
Kommersielle inntekter 2014: - 
Ansatte 2015: - 

Cardinor AS 

Etablert: 2015 
Bakgrunn: Vitenskapelig oppdagelse ved Ahus 
Produkt/tjeneste: Avdekke risiko for hjerte-kar-død 
Stadium 2016: Tidligfase, utvikler test  
Kommersielle inntekter 2014: - 
Ansatte 2015: Innleid daglig leder i tillegg til forskningsinnsats  

 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse  

Figur 4.9 
Indikatorer for kommersialisering gjennom Inven2. Antall per forskerårsverk, 2013. 

 
Kilder: Akershus universitetssykehus, Nifu og Inven2  
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Vi har i det ovenstående presentert ulike indikatorer som er relevante for å måle den 

forskningsbaserte innovasjonen ved Ahus. Det er viktig å påpeke at ingen indikatorer gir den 

fulle sannhet om den forskningsbaserte innovasjonen ved Ahus. For eksempel er det ingen 

etablerte systemer for å måle i hvilken grad forskningen har resultert i innovasjoner som har økt 

kvaliteten eller effektiviteten i pasientbehandlingen. Indikatorene gir en indikasjon på omfang 

som det vil være interessant å følge over tid. Indikatorene vi har foreslått å ha med i 

indikatormodellen er inkludert under.   

 

Tabell 4.2 
Indikatorer forskning, forskningssamarbeid og kommersialisering Ahus, 2014.  

 Antall 

Innmeldte indikatorer Inven2  

Doktorgrader 15 

Forskerårsverk 178 

Antall pågående prosjekter med støtte fra NFR 27 

  

Bevilgninger per forskerårsverk (mill. kroner) * 0,10 

Antall vitenskapelige publikasjoner 228 

Sampublikasjoner (nasjonalt) 180 

Sampublikasjoner (internasjonalt) 98 

  

Forskningsbasert innovasjon  

Forretningsideer 7 

Patentsøknader 7 

Lisensavtaler 1 

Nyetablerte virksomheter 1 
 

Kilder: Akershus universitetssykehus, Norges forskningsråd og Samfunnsøkonomisk analyse 
* Bevilgninger per forskerårsverk i 2013 
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4.4 Profesjonell og systematisert håndtering av ideer kan utløse 
innovasjon og nyskaping 

Behovsdrevet innovasjon oppstår gjerne i det pasientnære kliniske arbeidet på sykehusene. 

Intervjuene våre tyder på at dette også er tilfelle ved Ahus. Det skapes mange ideer til store og 

små forbedringer av de eksisterende helsetjenestene.  

Kun et fåtall av ideene som skapes gjennom behovsbaserte innovasjonsprosesser i større 

offentlige og private virksomheter har innovasjonspotensial i form av videreutvikling og direkte 

implementering. Enda færre har kommersialiseringspotensial.  

Likevel er det liten tvil om innovasjoners betydning for utvikling av nye produkter, tjenester, 

organisasjonsprosesser o.a.  

Både intervjuer og eksisterende litteratur tyder på at innovasjonskultur er én av flere viktige 

faktorer i å skape en innovativ virksomhet (se for eksempel (Crossan & Apaydin, 2010), (Pinto & 

Prescott, 1988) og (West, 1990)). Fasilitering av innovasjonsprosesser i store offentlige 

virksomheter må balansere kreativitet og systematikk. Kreativitet gjennom blant annet 

incentivordninger oppmuntrer ansatte til å komme med ideer til innovasjoner. Samtidig er det 

viktig med systematisk og profesjonell håndtering av ideene. Dersom virksomheten ikke håndterer 

ideene systematisk, rettferdig og profesjonelt kan viljen til å skape nye ideer svekkes. Dette 

reduserer i neste omgang innovasjonstakten. Systematisk og profesjonell håndtering av ideer er 

derfor viktig for å skape en god innovasjonskultur.  

Hovedparten av innovasjonsarbeidet ved Ahus er utviklingsarbeid som foregår i de enkelte 

enheter og divisjoner. Våre intervjuer tyder på at arbeidet i stor grad er drevet frem av ildsjeler. 

Som et virkemiddel for å fange opp forbedringsideer internt og eksternt, ble det igangsatt et 

pilotprosjekt i 2011-2012. Pilotprosjektet var i første omgang Pilotering av en Idépoliklinikk ved 

Forskningssenteret basert på tilsvarende modell fra Oslo Universitetssykehus. Sykehusledelsen 

besluttet å etablere en permanent Idépoliklinikk, og Ahus fikk i 2014 det operative ansvaret for 

anskaffelsen av et felles web-basert verktøy for idehåndtering i HSØ.  

En pilotering av verktøyet ble gjennomført i 2015 ved Idépoliklinikken og barne- og 

ungdomsklinikken som klinisk pilotdivisjon. Kun ansatt ved barne- og ungdomsklinikken deltok i 

pilotprosjektet og er dermed de eneste som har hatt mulighet til å melde inn ideer. Foreløpige 

innovasjonseffekter er gitt i Tabell 4.3.  

Idepoliklinikken innsamler og vurderer ideer før de eventuelt samarbeider med Inven2 om 

vurdering av kommersialiseringspotensiale og eventuelt videre kommersialisering. Etablering av 

idépoliklinikken er et godt eksempel på hvordan Ahus kan jobbe systematisk med idéfangst, 

nyttevurdering og eventuelt implementering og/eller videre kommersialisering av ideer generert 

av helsearbeidere, pasienter og pårørende. 
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Det har vært fire hovedløp for innmeldte ideer: 

 Ideen vurderes til ikke å ha verdi og forkastes 

 Ideen vurderes som nyttig, men bærer preg av små forbedringer som kan implementeres 

direkte. Dette kalles gjerne ‘just-do-it’-forbedringer. 

 Ideen vurderes som nyttig, og gjennomgår en standard innovasjonsprosess med 

idémottak, vurdering, pilotering, implementering, spredning og deling.  

 Ideen vurderes som såpass nyttig og med et tilstrekkelig kommersialiseringspotensial til at 

Inven2 kobles inn for å gjøre en utfyllende nyttevurdering. Dersom Inven2 er enig i at ideen 

har kommersiell verdi overtar de ansvaret for den videre prosessen 

Pilotprosjektet Idépoliklinikken har generert relativt få resultater i form av både implementerte 

ideer og ideer med kommersialiseringspotensial, jf. Tabell 4.3. Dette må sees i lys av at det har 

vært et pilotprosjekt med begrensede ressurser og at få personer har hatt mulighet til å melde inn 

ideer. Dette gjør at vi per definisjon heller ikke fanger opp alle effektene av behovsdrevet 

innovasjon ved Ahus på dette tidspunkt og med denne metoden. 

Antall innmeldte ideer og antall ideer med kommersialiseringspotensial kan heller ikke betraktes 

som et resultat av behovsdrevet innovasjon, men en aktivitet. Kun implementerte ideer 

representerer en effekt, og som vi kan se av Tabell 4.4 er det to implementerte ideer gjennom 

idepoliklinikken i 2015. Andre implementerte ideer er det ingen samlet oversikt over.   

Mangelen på kommersialiserte ideer gjennom Idépoliklinikken kan tilskrives at dette har vært et 

pilotprosjekt med et begrenset antall mennesker med mulighet for å melde inn ideer. Selv om de 

foreløpige resultatene er små, tyder intervjuene våre på at Ahus er i ferd med å etablere et 

innovasjonssystem i en første versjon. Videre implementering og organisering av 

innovasjonsarbeidet er ikke avklart. 

Ved en fullskala implementering av et felles innovasjonssystem ved Ahus kan det forventes en 

betydelig økning i antall innmeldte ideer, og derigjennom en reell sannsynlighet for flere ideer 

med kommersialiseringspotensial. 

Indikatorer for behovsdrevet innovasjon som vi anser relevante å følge i et monitoreringssystem 

er inkludert i tabellen under.  

Tabell 4.3 
Indikatorer innovasjonseffekter Idépoliklinikken ved Ahus, 2015. 

 Antall 

Innmeldte ideer 18 

Kommersialiseringspotensial 0 

Implementerte ideer 2 
 

Kilde: Akershus universitetssykehus  
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4.5 Få eksempler på bruk av offentlige anskaffelser for å fremme 
innovasjon 

Som omtalt i kapittel 4.2 er offentlige anskaffelser en potensiell kilde til innovasjon. Vi skiller 

mellom tre ulike former for slike anskaffelser; innovative anskaffelser, anskaffelser av innovative 

løsninger og førkommersielle anskaffelser. Ahus jobber i dag primært med innovative 

anskaffelser og anskaffelser av innovative løsninger gjennom å tilby en konkurransepreget dialog 

som anskaffelsesprosedyre.  

Intervjuene våre tyder på at leverandørene som inngår i innovative anskaffelser hovedsakelig er 

lokalisert på Østlandet. Ett eksempel er AkuMed AS på Etterstad, som leverte 

respirasjonsfysiologisk utstyr. Anskaffelser av innovasjon og innovative anskaffelser er krevende 

prosesser, noe som betyr at det per i dag ikke gjennomføres mer enn omtrent én slik anskaffelse 

årlig ved Ahus.  

Intervju tyder på at de direkte effektene av innovative anskaffelsene som er gjennomført først og 

fremst er knyttet til effektivisering av tjenesteproduksjonen ved Ahus. Slike 

effektiviseringsgevinster betraktes ikke som ringvirkninger. 

Ringvirkningene av denne typen anskaffelser er todelt. For det første genereres tradisjonelle 

ringvirkninger som følger av den direkte etterspørselseffekten fra Ahus. Dette er ringvirkninger vi 

tar hensyn til i kartleggingen av de sysselsettingsmessige ringvirkningene av Ahus, jf. kapittel 3.  

Den andre typen ringvirkning knytter seg til å oppmuntre og øke innovasjonstakten i 

leverandørmarkedet. Slike effekter lar seg vanskelig tallfeste, og ingenting i våre intervjuer tyder 

på at innovasjonseffekten er av betydning. Vi foreslår at antall innovative anskaffelser legges til 

grunn som en indikator for denne innovasjonseffekten, og drøftes nærmere i neste kapittel. 

Bruk av førkommersielle avtaler er fraværende ved Ahus. Årsakene til dette kan være mange, for 

eksempel at det ikke har oppstått et behov det ikke allerede eksisterer en helt eller delvis 

kommersialisert løsning på i markedet. Det kan heller ikke utelukkes at fokus på denne typen 

anskaffelser er mangelfull ved Ahus gjennom at man prioriterer andre typer anskaffelser. 

Intervjuene våre har ikke klart å avdekke den faktiske årsaken til mangelen på bruk av 

førkommersielle avtaler.  

I tillegg til de interne anskaffelsesprosessene ved Ahus, gjennomføres det anskaffelser for 

helseregioner som kan bidra til effektiviseringer ved sykehusene. Ett eksempel er anskaffelsen av 

et web-basert elektronisk verktøy for å systematisere viktig informasjon om prøvene i 

forskningsbiobanker. Tjenesten som nå er i en piloteringsfase kalles eBiobank, og er et 

samarbeidsprosjekt mellom Oslo universitetssykehus og Ahus med ressurser og forskningsstøtte 
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fra andre offentlige aktører og leverandører. Prosjektet er en del av Helse Sør-Østs bidrag til 

etableringen av Biobank Norge, med finansiering fra sykehusene.26  

Systemet er pilotert ved både Oslo universitetssykehus og Ahus, og flere miljøer ved de ulike 

sykehusene implementerer løsningen fortløpende. Kundeansvarlige ved både Oslo 

universitetssykehus og Ahus i Sykehuspartner (SP) bekrefter at prosjektet har styrket samarbeidet 

mellom Oslo universitetssykehus, Ahus og SP på forskningsområdet, og mener prosjektet belyser 

potensialet de tre aktørene har i å lykkes med fremtidige digitale forsknings- og 

innovasjonsprosjekter.27   

4.6 Samarbeidsprosjekter med regionalt næringsliv 

Avsnittene over beskrev drivere for innovasjon ved Ahus og knyttet indikatorer til henholdsvis 

forskningsbasert innovasjon, behovsdrevet innovasjon og innovasjon gjennom offentlige 

anskaffelser. Selv om det er liten tvil om at indikatorene ikke favner all innovativ aktivitet ved 

sykehuset, vil de, når man ser dem i sammenheng, gi et bilde av innovasjonstakten ved sykehuset. 

Intervju og sammenligninger med andre aktører vitner om at innovasjonstakten er lavere enn hva 

man kanskje ville forvente at et sykehus som Ahus. Trolig er det store muligheter for å øke 

innovasjonstakten ytterligere.  

De påfølgende avsnittene ser nærmere på koblingen til regionalt næringsliv, både gjennom 

samarbeid om innovasjonsprosjekter og kjøp av varer og tjenester. Samarbeid om 

innovasjonsprosjekter er en potensiell ringvirkning fra Ahus, mens lokalisering av leverandører sier 

mest noe om det geografiske nedslagsfeltet til aktiviteten ved Ahus.  

4.6.1 Innovasjonsprosjekter med regionalt næringsliv 

Koblinger mellom forskning og kompetanse ved Ahus, kommuner og privat næringsliv er viktig 

både for næringsutvikling generelt, og innovasjon spesielt i regionen. Det eksisterer flere 

eksempler på at Ahus har deltatt i utviklingsprosjekter med mål om å forbedre helsetjenestene 

gjennom samarbeid med både kommuner og næringsliv samt andre helseforetak. 

Prosjektet Næringslivskoordinator ble igangsatt i 2011 som et samarbeid mellom Oslo Medtech 

og helseforetakene Ahus, Sunnaas og Oslo Universitetssykehus. Prosjektet finansieres av Akershus 

fylkeskommune og Oslo kommune, og skal bidra til å løse viktige utfordringer knyttet til 

samhandlingen mellom næringsliv og offentlig sektor. Problemet før Oslo Medtech kom inn i 

bildet var vanskeligheter for private virksomheter å få innpass hos den potensielle offentlige 

                                                        
26 Se Norges forskningsråd (http://www.forskningsradet.no/prognett-
infrastruktur/Artikkel/Etablerer_en_nasjonal_biobank/1253959664019) og nyheter fra Ahus’ hjemmeside 
(http://www.ahus.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/eBiobank_felles-forskningsverktøy-for-OUS-Ahus.aspx) 
27 Se for eksempel nyhetssak (http://www.ahus.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/eBiobank_felles-forskningsverkt%C3%B8y-for-
OUS-Ahus.aspx).  
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kunden. Næringslivskoordinatoren har bidratt til å åpne dører og skape innovasjonsprosjekter der 

virksomheter samarbeider med sykehusene.  

Samarbeidet med Ahus kretser rundt innovasjonsområdene e-læring for sykehusets ansatte, 

simulering og kompetanseoverføring til kommuner. Næringslivskoordinator har bidratt til 

innovasjonsaktiviteter i både Oslo og Akershus, og de innhentet i overkant av 129 millioner kroner 

i prosjektmidler i 2014, og bidro til flere virksomhetsetableringer. Ingen av virksomhetene var 

derimot knyttet til Ahus (begge var knyttet til Sunnaas).  

Innovasjonsprosjektet «Trygg i egen kommune» ble gjennomført som et samarbeid mellom Ahus 

og Skedsmo kommune. Prosjektet hadde som mål å forbedre samhandlingen mellom sykehusene 

og kommunene. Samarbeidspartner fra næringslivet var LiveWork, og fikk finansiering på 700 000 

kroner av Norges Designråd. Resultatene fra prosjektet ble presentert for ledergruppen ved Ahus 

høsten 2015 og ble godt mottatt. De faktiske ringvirkningene av dette prosjektet vil først 

synliggjøres ved en fullskala implementering, men potensialet ligger der gjennom det man kan 

kalle et forprosjekt. 

Næringslivskoordinator bidro også inn i prosjektet «Fra mester-svenn til e-læring» der Ahus 

samarbeidet med PosiCom. Prosjektet var kvalifisert for midler gjennom Helse Sør-Øst, men fikk 

avslag på to søknader i den harde konkurransen. PosiCom har etter dette testet teknologien ved 

Ullevål og innhentet midler gjennom VRI via Oslo Medtech for å teste teknologien ved 

Intervensjonssenteret.  

En vellykket studie ble gjennomført mellom Ahus og Instant Language som leverer et 

skjermtolkesystem. Ahus testet og ga tilbakemeldinger på teknologien, noe som er svært nyttig 

for utviklingen av virksomhetens teknologi og som grunnlag for å komme inn på hjemmemarkedet. 

Intervju tyder på at Næringslivskoordinator-prosjektet hadde en viktig funksjon i å åpne dører og 

etablere en kultur for samarbeid og samhandling, og bidro til at Ahus ønsket å bidra i dette 

prosjektet. Resultatet har vært viktig for virksomheten, og forhåpentligvis kan dette også få 

næringsmessig betydning på sikt. 

Ahus har også de siste fire-fem årene samarbeidet med Kjeller Innovasjon om ulike prosjekter 

hovedsakelig knyttet til tjenesteinnovasjon og samhandling. To gode eksempler på prosjekter som 

har medført innovasjoner og involvert både sykehus, kommuner og næringsliv er etablering av 

tjenesten ‘Mobil røntgen’ og prosjektet ‘elektronisk samhandling ved Akershus 

universitetssykehus’.  

Mobil røntgen er en tjeneste som tilbyr røntgenundersøkelser til pasienter det er vanskelig å flytte. 

Prosjektet er et samhandlingsprosjekt mellom Ahus, kommunene på Nedre Romerike samt 

Ullensaker og Campus Kjeller. Prosjektet fikk to millioner kroner til oppstart fra Helse Sør-Øst, og 

har i tillegg mottatt samhandlingsmidler via Helse- og omsorgsdepartementet og Lørenskog 

kommune på rundt 1,7 millioner kroner per 2011 (Akershus universitetssykehus, 2012).  
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Mobil røntgen har hatt betydelig faglig suksess, og brukere er fornøyd med tjenesten (Akershus 

universitetssykehus, 2012). Dette er et godt eksempel på tjenesteinnovasjon som øker kvaliteten 

i helsetjenesten for en betydelig mengde pasienter ved sykehjem og fengsler i regionene.  

I kjølvannet av dette prosjektet ble det også gjennomført et forprosjekt i samarbeid med EGGS 

design kalt ‘Ahus Mobil’. Forprosjektet bygget på prinsippene bak mobil røntgen, nemlig å bringe 

sykehuset til pasienten. Prosjektet ble gjennomført i 2012 med midler fra Doga28. Prosjektstøtten 

fra Doga var på omtrent 400 000 kroner ekskl. mva.  

Prosjektet ble igangsatt av en ildsjel ved Ahus i samarbeid med Kjeller Innovasjon. Forprosjektet 

var et designdrevet innovasjonsprosjekt, og intervju tyder på at det rent innholdsmessig var veldig 

vellykket. Forslagene til forbedringer ble godt mottatt av Ahus, men har ikke blitt realisert. Hva 

dette skyldes har ikke intervjuene våre i tilstrekkelig grad klart å avdekke, men mangelfull 

finansiering og forankring hos ledelsen er potensielle kandidater til at slike innovasjonsprosesser 

stopper opp. Forankring av innovasjonsprosesser i ledelsen er noe for eksempel Sunnaas tar på 

alvor gjennom at ledelsen personlig signerer på at de skal gjennomføre flere innovasjonsprosjekter 

årlig.29 

Et siste eksempel på samarbeidsprosjekt er prosjektet ‘elektronisk samhandling’ som ble innført i 

forbindelse med byggingen av nye Ahus i 2008. Prosjektet ble finansiert med 3,5 millioner 

gjennom Norges forskningsråd, og 5,2 millioner kroner egenfinansiering fra Ahus. Hovedmålet var 

å øke kvaliteten på helsetjenester gjennom utvikling og videreutvikling av elektronisk 

kommunikasjon. Ahus samarbeidet i dette prosjektet også med Kjeller Innovasjon samt alle 

kommunene på Romerike.  

Effekten av denne typen samarbeid er todelt gjennom den direkte effektiviseringsgevinsten hos 

deltakende sykehus og kommuner og ringvirkninger generert av etterspørselen rettet mot private 

leverandører. Avhengig av utformingen av samarbeidsprosjektene kan det realiseres 

innovasjonseffekter i markedet på lik linje som med innovative offentlige anskaffelser.  

Som indikatorer for omfang og ringvirkninger av denne typen innovasjonsprosesser foreslår vi et 

sett med både aktivitets- og resultatindikatorer. Aktivitetsindikatoren defineres som omfanget av 

samarbeidsprosjekter og resultatindikatoren består av ekstern prosjektfinansiering og antall 

etablerte virksomheter, jf. Tabell 4.4. 

Tabellen under inkluderer indikatorer for aktiviteter og resultater knyttet til Ahus’ samarbeid med 

privat næringsliv og øvrige aktører som helseforetak og kommuner.  

 

 

                                                        
28 Den gang: Norges designråd 
29 Se nyhetssak: http://www.mynewsdesk.com/no/oslo-medtech/news/sunnaas-sykehuset-som-tar-innovasjonen-i-egne-
hender-149847 
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Tabell 4.4 
Aktivitets- og resultatindikatorer regionale innovasjonsprosjekter Ahus 

 Antall 

Antall samarbeidsprosjekter 7 

Prosjektmidler (mill. kroner) 8,213 

Etablerte virksomheter 0 
 

Kilder: Akershus universitetssykehus, Doga og Samfunnsøkonomisk analyse  

 

4.6.2 Flest leverandører lokalisert på Østlandet 

Samfunnsøkonomisk analyses «Samspillsdatabase» identifiserer leverandører til Ahus som har 

mottatt støtte til minst ett forsknings- eller innovasjonsprosjekt i perioden etter 2000. 

Leverandører som har mottatt støtte til slike prosjekter, særlig de med støtte fra Norges 

forskningsråd og/eller Innovasjon Norge, betraktes som innovative virksomheter.  

Selv om øvelsen indikerer hvorvidt en virksomhet er innovativ, påvises ingen kausal sammenheng 

mellom støtte fra virkemiddelapparatet og leveranser til Ahus.  

Av de i overkant av 1 500 leverandørene til Ahus i 2015 identifiseres 315 av dem som deltakere i 

virkemiddelapparatet. En femtedel av leverandørene har altså i perioden etter 2000 mottatt 

offentlig støtte til forsknings- eller innovasjonsprosjekter, noen mer enn andre.  

De antatt innovative leverandørene befinner seg i all hovedsak på Østlandet, jf. Figur 4.10. Det kan 

også se ut til å være en opphoping av denne typen leverandører i tilknytning til de noen av de 

andre universitetssykehusene.  

Den geografiske fordelingen av leverandører, og herunder leverandører med et innslag av 

forsknings- og innovasjonsprosjekter, indikerer at ringvirkningene på nyskaping og innovasjon i 

privat næringsliv i all hovedsak har et geografisk nedslagsfelt på Østlandet. Dette er også i tråd 

med hva vi så for forskningssamarbeid og sampublikasjoner. 
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Figur 4.10 
Geografisk fordeling av Ahus’ leverandører i virkemiddelapparatet 

 
Kilde: Akershus universitetssykehus  
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4.7 Et innovativt næringsliv i regionen kan utnyttes i større grad 

Det geografiske nedslagsfeltet for innovasjon og nyskaping er hovedsakelig på Østlandet. Samtidig 

viser både intervjuer og oversikten over samarbeidsprosjekter med privat næringsliv at koblingene 

mellom Ahus og næringslivet er få. Potensialet i flere og bedre koblinger mellom sykehuset og det 

regionale næringslivet bestemmes ikke bare av sykehusets handlinger, men også av næringslivets 

sammensetning. 

Omfanget av særlig innovative virksomheter i nærområdet til universitetssykehuset på 

Nordbyhagen sammenlignes med tilsvarende områder rundt andre universitetssykehus. På denne 

måten får vi et bilde av potensialet av flere og bedre koblinger mot lokalt/regionalt næringsliv. Et 

innovativt næringsliv kan også betraktes som en indikator for regionale innovasjonseffekter av 

aktiviteten ved Ahus, selv om det ikke er mulig å avdekke kausale sammenhenger mellom et 

innovativt næringsliv og lokaliseringen til Ahus.  

En rekke faktorer påvirker innovative virksomheters lokaliseringsbeslutninger. Både nærhet til 

Oslo og den kompetansen som jobber der, samt lokaliseringen av andre innovative næringsmiljøer 

på Romerike, kan ha vel så stor betydning for tilstedeværelsen av innovative virksomheter rundt 

Ahus som Ahus i seg selv.  

SSBs årlige innovasjonsundersøkelse 30  definerer en rekke næringer som innovative, og der 

følgende er særlig relevante i vår kontekst: data- og elektronisk industri, IT-tjenester, 

informasjonstjenester, forskning- og utviklingsarbeid samt arkitekter og tekniske konsulenter. 

Innovasjonsundersøkelsen sier noe om koblingen mellom FoU-aktiviteter og ulike typer 

innovasjon i norsk næringsliv. For å sikre at vi fanget opp næringer som retter seg mot 

helsesektoren så vi i tillegg til næringsfordelingen blant leverandørvirksomhetene til Ahus samt 

medlemsvirksomheter i Oslo Cancer Cluster, Oslo Medtech og nyetablerte virksomheter fra Ahus. 

Nærområdet rundt Ahus defineres som 30 minutters kjøretid fra sykehusområdet, jf. Figur 4.11. 

På samme måte defineres omlandet rundt Haukeland universitetssykehus, St. Olavs hospital og 

Universitetssykehuset i Nord-Norge. 31  Tettheten av innovative virksomheter defineres som 

sysselsettingsandelen i de næringene vi definerer som særlig innovative i nærområdet. 

Næringslivet rundt Ahus preges av å være relativt mer innovativt sammenlignet med de øvrige 

universitetssykehusene inkludert i vår komparative analyse, jf. Tabell 4.5. Selv om andre faktorer 

enn Ahus påvirker beslutningen om å lokalisere seg i regionen, tyder indikatoren på at det ligger 

et urealisert potensial for Ahus i å utnytte kompetansen og kunnskapen i lokalt næringsliv. 

Konkrete tiltak for å koble forskningsmiljøene ved Ahus med de eksisterende kompetansemiljøene 

og det relativt innovative næringsmiljøet i regionen kan skape større ringvirkninger både i form av 

mer innovasjon og mer sysselsetting.  

                                                        
30 (Wilhelmsen, 2015) 
31 Se Vedlegg A for en komplett liste over hvilke kommuner som inngår i de respektive kommunenes omland. 
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Tabell 4.5 

Sysselsatte og nyetableringer etter influensområde, 2014 

Influensområde1 
Andel sysselsatte i 

relevante næringer2 

Ahus 14,8 % 

Ahus (ekskludert Oslo) 16,5 % 

St. Olavs Hospital 11,9 % 

Haukeland Universitetssykehus 9,1 % 

Universitetssykehuset i Nord-Norge 6,9 % 

Hele landet 8,7 % 
 

Kilder: SSB og Samfunnsøkonomisk analyse 
1 Ahus: Nannestad, Gjerdrum, Ullensaker, Lørenskog, Skedsmo, Nittedal, Oppegård, Ski, Bærum, Oslo, Rælingen, Fet, Sørum. 

St. Olavs Hospital: Trondheim, Malvik, Klæbu, Melhus og Skaun. 
Haukeland Universitetssykehus: Bergen, Os (Hordaland), Askøy og Fjell. 

Universitetssykehuset i Nord-Norge: Tromsø. 
2 Relevante næringer er C26 Data- og elektronisk industri, J62 IT-tjenester, J63 Informasjonstjenester, M71 Arkitekter og tekniske 

konsulenter, M72 Forskning og utviklingsarbeid   

Figur 4.11 
Kjøreavstand fra Ahus på 15 og 30 minutter med bil.  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse  

Kartgrunnlag: Kartverket ©  
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5 Indikatormodell forenkler overvåkingen 

En indikatormodell muliggjør en systematisk overvåking av interessante forhold knyttet til 

ringvirkningene av aktiviteten ved Ahus. Dette gjelder både de sysselsettingsmessige 

ringvirkningene så vel som ringvirkningene på nyskaping og innovasjon.  

Denne utredningen må betraktes som en nullpunktsmåling av foreslåtte indikatorer. Med årlige 

oppdateringer følger modellen næringsutviklingen i regionen, og danner et bakteppe for lokalt og 

regionalt utviklingsarbeid. Samtidig er det et mål at modellen skal være i stand til å fange opp mer 

langsiktige utviklingstrekk i blant annet sysselsetting.  

De påfølgende kapitlene presenterer indikatorer både for aktiviteter og resultater langs alle 

dimensjonene av ringvirkninger drøftet i kapittel 3 og 4. Det gjøres også en nullpunktsmåling av 

de foreslåtte indikatorer basert på datainnhentingen i dette prosjektet.   

5.1 Næringslivets samlede sykehusrelaterte virksomhet 

5.1.1 Nasjonale effekter 

De sysselsettingsmessige ringvirkningene består av tre ulike typer effekter i de direkte, indirekte 

og induserte ringvirkningene. Summen av de tre utgjør Ahus’ samlede fotavtrykk nasjonalt. De 

sysselsettingsmessige ringvirkningene ble beregnet til 11 755 sysselsatte i 2015, og fordeler seg 

på 6 869 direkte sysselsatte, 1 602 indirekte sysselsatte og 3 284 sysselsatte gjennom induserte 

virkninger. 

Beregningene gir grunnlag for anslag på en multiplikatoreffekt av Ahus på Nordbyhagen på 1,71. 

Multiplikatoreffekten er gitt som den samlede sysselsettingseffekten (11 755) som andel av den 

direkte sysselsettingen (6 869). Denne sammenhengen kan anvendes for å anslå de 

sysselsettingsmessige ringvirkningene på et overordnet nivå framover.  

 

5.1.2 Ringvirkningenes geografiske nedslagsfelt 

For å belyse det geografiske nedslagsfeltet til ringvirkningene av Ahus opererer vi med de samme 

geografiske inndelingene som drøftet i kapittel 3.3, kjerneområdet, hovedstadsområdet, omland 

og Norge for øvrig.  

Vi har beregnet ringvirkningene både etter bosted og arbeidssted. Beregningene viser at nesten 

67 prosent er sysselsatt i kjerneområdet, altså i Lørenskog og Skedsmo. Kun 24 prosent av de 

sysselsatte er bosatt i samme område. Dette kommer av utstrakt pendling blant de ansatte ved 

Ahus fra omkringliggende kommuner.  

For en detaljert fremstilling av ringvirkningene på kommunenivå, se Vedlegg A.  
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Figur 5.1 
Næringslivets samlede sykehusrelaterte virksomhet. Delindikatorer og samleindikator. 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse  

 

Tabell 5.1 
Antall sysselsatte som følge av direkte, indirekte og induserte virkninger.  
Sysselsatte etter bosted (arbeidssted). 

  Direkte Indirekte Induserte Totalt 

Kjerneområde 2 284 
(6 869) 

92 
(142) 

476 
(916) 

2 852 
(7 927) 

Hovedstadsområde 1 975 
(0) 

625 
(817) 

1 013 
(1010) 

3613 
(1 827) 

Omland 1 630 
(0) 

170 
(48) 

786 
(699) 

2 586 
(747) 

Norge for øvrig 980 
(0) 

715 
(595) 

1 009 
(659) 

2 704 
(1254) 

Samlet 6 869 1 602 3 284 11 755 
 

Kilder: Akershus universitetssykehus og Samfunnsøkonomisk analyse  
Note: Kjerneområde: Lørenskog og Skedsmo. Hovedstadsområde: Oslo og Bærum, Omland (20 kommuner): Marker, Rømskog, Trøgstad, 
Spydeberg, Askim, Eidsberg, Skiptvedt, Hobøl, Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård, Asker, Aurskog-Høland, Sørum, Fet, 
Rælingen, Nittedal. Nasjonal: Resten av landet 
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5.2 Næringslivets bransjemessige sammensetning 

Tabell 5.2 oppsummerer tre indikatorer for ‘Næringslivets bransjemessige sammensetning’. 

Målingen viser at næringene varehandel og transport samt helse- og omsorgstjenester utgjør en 

stor andel av næringslivet i Skedsmo og Lørenskog, både i omfang og relativt til landet for øvrig. 

Også innenfor forretningsmessig tjenesteyting skårer de to kommunene høyt når vi ser på Balassa-

indeksene32, jf. Tabell 5.2. 

De direkte og indirekte sysselsettingseffektene fra Ahus utgjør en stor andel av den samlede 

sysselsettingen innenfor helse- og omsorgstjenester i kjerneområdet Lørenskog og Skedsmo. I 

overkant av 60 prosent av de sysselsatte i sektoren er direkte eller indirekte knyttet til Ahus. For 

de øvrige næringene er andelen som kan knyttes til Ahus beskjedne. 

 

Tabell 5.2 
Sysselsettingsmessige ringvirkninger, et utvalg kjennetegn for Lørenskog og Skedsmo kommune 
samlet (kjerneområdet). Sysselsatte etter arbeidssted. 

  Sysselsettingsandel 
direkte og indirekte 

virkninger 

Balassa-indeks Ringvirkninger av 
Ahus som andel av 

sysselsetting i 
næringen 

Jordbruk, skogbruk, jakt og 
fiske 

0 % 
-91 % 

1,4 % 

Industri 4 % -64 % 0,6 % 

Bygge- og anleggsvirksomhet 7 % -15 % 0,2 % 

Varehandel og transport 32 % 67 % 0,4 % 

Overnattings- og 
serveringsvirksomhet 

3 % 
1 % 

0,3 % 

Informasjon og 
kommunikasjon 

2 % 
-51 % 

0,6 % 

Faglig, vitenskapelig og teknisk 
tjenesteyting 

5 % 
-11 % 

0,4 % 

Forretningsmessig 
tjenesteyting 

7 % 
32 % 

0,5 % 

Helse og omsorgstjenester 24 % 20 % 60,5 % 

Annet 16 % -24 % 0,3 % 
 

Kilder: Akershus universitetssykehus og Samfunnsøkonomisk analyse  

 

  

                                                        
32 Relative styrkeposisjoner beregnes gjennom Balassa-indekser. Indeksen måler relativ sysselsettingsandel innenfor en næring for et 

avgrenset geografisk område (for eksempel en økonomisk region) sammenlignet med tilsvarende sysselsettingsandel nasjonalt (eller andre 

interessante regioner). Balassa-indeksen for næring j innenfor det geografiske området i er gitt ved: 
𝑠𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑗−𝑠𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑛𝑗 

𝑠𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑛𝑗
, 

hvor n angir sysselsettingsandelen i sammenlignende region for næring j. 
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5.3 Arbeidsmarkedsintegrasjon – yrke 

Arbeidsmarkedsintegrasjonen fordelt på yrkesgrupper tar utgangspunkt i bosettingen til de 

ansatte ved Ahus, altså de 6 850 sysselsatte på sykehuset på Nordbyhagen. Disse utgjorde 35 

prosent av sysselsettingen i Lørenskog i 2014.  

Det er stor variasjon i hvor ulike yrkesgrupper bosetter seg, spesielt når vi ser på forskjeller mellom 

utdanningsnivå og stillingskategori. Andelen sysselsatte ved Ahus for ulike yrker som andel av 

sysselsatte i kommunene i området rundt Ahus er en indikator for arbeidsmarkedsintegrasjon for 

Lørenskog kommune.  

Den overordnede indikatoren for arbeidsmarkedsintegrasjon er andelen innpendling til Lørenskog 

per yrkesgruppe, jf. Tabell 5.3. En femdel av de sysselsatte ved Ahus er også bosatt i Lørenskog, 

mens en tredel er bosatt i det vi tidligere har definert som kjerneområdet, altså enten i Lørenskog 

eller Skedsmo. Det er yrkeskategorier som kjennetegnes ved høy utdanning, ledere og akademiske 

yrker, som i minst grad er bosatt i kjerneområdet.  

Forskjellene i bosettingsmønsteret er særlig tydelig mellom leger og hjelpepleiere ved Ahus, jf. 

Figur 5.2 under. Arbeidsmarkedsintegrasjonen er tydelig rettet mot vest og øst for henholdsvis 

leger og hjelpepleiere. 

Det er nyttig å følge utviklingen i bosettingsmønsteret langs alle yrkeskategorier som del-

indikatorer for arbeidsmarkedsintegrasjon (der samlet pendlemønster er hovedindikatoren). 

 

Tabell 5.3 
Arbeidsmarkedsintegrasjon – yrke. Sysselsetting etter antall og bosted, 2015. 

Stillingskategori Sysselsatte 
Sysselsatte 

bosatt i 
Lørenskog 

Andel bosatt i 
Lørenskog 

Andel bosatt i 
Lørenskog eller 

Skedsmo 

Ledere 382 74 19 % 37 % 

Akademiske yrker 2 731 418 15 % 25 % 

Høyskoleyrker 2 272 471 21 % 36 % 

Kontoryrker 219 55 25 % 42 % 

Omsorgs- og serviceyrker 960 237 25 % 41 % 

Håndverkere o.l. 56 15 27 % 46 % 

Prosessoperatører, transport 9 5 56 % 56 % 

Uten utdanningskrav 221 81 37 % 48 % 

Samlet 6 850 1 356 20 % 33 % 
 

Kilder: Akershus universitetssykehus og Samfunnsøkonomisk analyse 
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Figur 5.2 
Arbeidsmarkedsintegrasjon for yrkesgrupper, hjelpepleiere og leger ved Ahus. Bosted, 2015.  

 

 Kilder: Samfunnsøkonomisk analyse, Akershus universitetssykehus og Akershus fylkeskommune 
  Kartgrunnlag: Kartverket ©  
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5.4 Arbeidsmarkedsintegrasjon – næring  

Arbeidsmarkedsintegrasjonen for kjerneområdet Lørenskog og Skedsmo er sterk gjennom store 

pendlingsstrømmer både inn og ut av regionen, jf. drøftingen over. De samlede pendlestrømmene 

inn og ut av regionen er den overordnede indikatoren for arbeidsmarkedsintegrasjon.  

Det er likevel interessant å se på hvilke næringer som opplever den største andelen innpendling. 

Sysselsettingen per næring etter arbeidssted benyttes som indikator på 

arbeidsmarkedsintegrasjon for ulike næringer. Offentlig tilgjengelig statistikk muliggjør ikke 

spesifisering av hvor pendlestrømmene per næring kommer fra, vi har derfor ikke mulighet til å 

gjøre aggregeringer for innpendling til regioner bestående av flere kommuner i denne 

kartleggingen.  

Innpendlingen til Lørenskog er generelt høy, i og med at syv av ti med arbeidssted i Lørenskog har 

bostedsadresse i andre kommuner. Innpendlingen er særlig høy innenfor næringen ‘Transport og 

lagring’, som også er en næring Lørenskog er relativt sterk i jf. drøftingen av Balassa-indekser i 

kapittel 0. Innpendlingen for de sysselsatte i næringen ‘Helse- og sosialtjenester’ er også høy, og 

er en annen næring Lørenskog har en relativ styrkeposisjon innen.  

 

Tabell 5.4 
Arbeidsmarkedsintegrasjon Lørenskog, fordelt på hovednæringer. 2014. 

 

Innpendling til 
 Lørenskog 

Sysselsatte etter 
arbeidssted 

Andel 
innpendling 

Jordbruk, skogbruk og fiske 6 30 20 % 

Bergverksdrift og utvinning 78 88 89 % 

Industri 634 763 83 % 

Elektrisitet, vann og renovasjon 87 109 80 % 

Bygge- og anleggsvirksomhet 646 1 012 64 % 

Varehandel, reparasjon av motorvogner 3 181 4 180 76 % 

Transport og lagring 1 879 2 214 85 % 

Overnattings- og serveringsvirksomhet 386 560 69 % 

Informasjon og kommunikasjon 155 230 67 % 

Finansiering og forsikring 52 60 87 % 

Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 218 410 53 % 

Forretningsmessig tjenesteyting 383 609 63 % 

Off.adm., forsvar, sosialforsikring 269 535 50 % 

Undervisning 625 1 090 57 % 

Helse- og sosialtjenester 5 161 7 375 70 % 

Personlig tjenesteyting 230 487 47 % 

Uoppgitt 13 44 30 % 

Samlet 14 003 19 796 71 % 
 

Kilde: SSB  
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5.5 Nyskaping og innovasjon 

Ahus’ påvirkning på nyskaping og innovasjon er kompleks. Derfor er overvåking av flere indikatorer 

viktig for å fange opp interessante utviklingstrekk. Basert på drøftingen i kapittel 4 foreslår vi en 

rekke indikatorer som sammen gir et godt bilde av både aktiviteter og resultater gjennom de ulike 

innovasjonsprosessene ved Ahus, jf. Tabell 5.5.  

Det er mest interessant å følge resultatindikatorene. Aktivitetsindikatorene danner bakteppet for 

å forstå utviklingen i resultatindikatorene og for å sammenligne resultatene fra Ahus med andre 

relevante sykehus eller forskningsmiljøer.  

 

Tabell 5.5 
Indikatorer nyskaping og innovasjon. 2014.  

 Type Antall 

Innmeldte indikatorer Inven2   

Doktorgrader Aktivitet 15 

Forskerårsverk Aktivitet 178 

Antall pågående prosjekter med støtte fra NFR Aktivitet 27 

   

Bevilgninger per forskerårsverk (mill. kroner) * Resultat 0,10 

Antall vitenskapelige publikasjoner Resultat 228 

Sampublikasjoner (nasjonalt) Resultat 180 

Sampublikasjoner (internasjonalt) Resultat 98 

   

Forskningsbasert innovasjon   

Forretningsideer Resultat 7 

Patentsøknader Resultat 7 

Lisensavtaler Resultat 1 

Nyetablerte virksomheter Resultat 1 

   

Idépoliklinikk   

   

Årsverk som grunnlag for idegenerering Aktivitet - 

Innmeldte ideer Resultat 18 

Implementerte ideer Resultat 2 

   

Samarbeidsprosjekter med privat næringsliv**   

   

Antall samarbeidsprosjekter Aktivitet 7 

Prosjektmidler (mill. kroner) Aktivitet 8,2 

Etablerte virksomheter Resultat 0 
 

Kilder: Akershus universitetssykehus, Norges forskningsråd og Samfunnsøkonomisk analyse 
* Bevilgninger per forskerårsverk er basert på 2013-tall 

**Antall samarbeidsprosjekter, prosjektmidler og etablerte virksomheter er basert på Samfunnsøkonomisk analyses egen 
datainnhenting og gjelder årene fram til og med 2015   
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6  Politikkimplikasjoner 

Vi har i de tidligere kapitlene vist at Ahus33 betyr mye for sysselsettingen i Lørenskog og Skedsmo, 

både direkte, indirekte og via konsumvirkninger. Sykehuset bør følgelig være gjenstand for særlig 

oppmerksomhet i kommunens næringsutviklingsarbeid og arealplanlegging samt boligutvikling og 

transportplanlegging.  

Vi har også vist at forskningsaktiviteten ved sykehuset er betydelig, og voksende. Ahus 

representerer således en sentral kunnskapsinstitusjon i regionen. Bidraget til nyskaping og 

innovasjon er vanskeligere å måle, men våre funn tyder på at omfanget trolig er noe mindre enn 

man hadde forventet. 

Basert på en samlet vurdering av resultatene fra ringvirkningsanalysen, er det særlig tre forhold 

som bør vies ekstra oppmerksomhet fremover.  

For det første skulle man kunne tro at en så stor virksomhet som Ahus har betydning for 

befolkningsutviklingen i regionen. Denne koblingen derimot ikke tydelig.  

Befolkningen i denne delen av Akershus er i sterkt vekst, jf. Figur 6.1. Befolkningen i både 

Lørenskog, og Skedsmo vokser raskere enn befolkningen ellers i landet. Skedsmo har økt med 

henholdsvis 35 og 54 prosent siden 1990. Lørenskog hatt en befolkningsvekst på 22 prosent i 

perioden 1990-2015.  

Vår analyse viser imidlertid at denne befolkningsveksten ikke skyldes Ahus. De som er ansatt ved 

Ahus er hovedsakelig bosatt andre steder (henholdsvis i Oslo og andre deler av Akershus). 

                                                        
33 Målt i med utgangspunkt i universitetssykehuset på Nordbyhagen. 

Figur 6.1 
Folkemengde per 1. januar. Indeks (1990=100).  

 
Kilde: SSB (Tabell: 06913)  
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Sammenhengen mellom befolkningsvekst og sysselsettingsvekst er tett knyttet til menneskers 

beslutning om bosted og arbeidssted. De aller fleste vil, med tilstrekkelig gode 

kommunikasjonsmuligheter, frikoble beslutningen om bosted og arbeidssted. Selv om 

beslutningene frikobles, må bosted nært arbeidsplassen (kort eller ingen pendleavstand) 

betraktes som et gode alt annet likt. 

Internflytting i omlandet rundt storbyene motiveres hovedsakelig av boligkvaliteter (Sørlie, Aure, 

& Langset, 2012). Det er grunn til å tro at flytting til Lørenskog og Skedsmo fra Oslo og øvrige 

omlandskommuner motiveres av å finne en annen type bolig, større, mindre, bedre, eller en bolig 

som synes å ha bedre beliggenhet. 

Pendlingsmulighetene i regionen er gode, slik at tilflytting ikke representerer noen 

bosettingsrisiko.  

Våre beregninger av arbeidsmarkedsintegrasjon for ulike yrkesgrupper gir grunn til å tro at 

Lørenskog og Skedsmo har en større underdekning av boliger som er attraktive for høyt utdannede 

enn for lavt utdannede. Under forutsetningen om at mennesker, alt annet likt, ønsker å minimere 

pendlekostnadene, er det grunn til å tro at flere av de som i dag jobber ved Ahus kan tenke seg å 

bo i regionen. 

Boligplanlegging bør derfor i større grad bevisst sikte seg mot å tiltrekke mennesker med høy 

utdanning. Selv om det ikke er opplagt hvilke boligtyper som er attraktive for høyt utdannede, så 

tyder forskning på dels at urbane forhold og «livlige» sentrumsområder er attraktive for unge høyt 

utdannede, mens større boliger og andre stedskvaliteter samt gode offentlige kommunikasjoner 

er attraktive for høyt utdannede familier (se for eksempel (Hjorthol, 2003) og (Sørlie, Aure, & 

Langset, 2012)).  

For det andre tyder vår analyse på at det ligger et uforløst potensial for innovasjon og nyskaping 

ved Ahus. Forskningsaktiviteten er i sterk vekst, men få innovasjoner er til nå brakt ut i markedet. 

Få innovasjoner er frembragt gjennom offentlige anskaffelser og utviklingsprosjekter. Noen 

interessante initiativ er imidlertid verdt å løfte fram. Idépoliklinikken er et eksempel på at steg er 

tatt ved Ahus for å utvikle en systematisk metode for å håndtere behovsdrevet innovasjon. En 

videreutvikling av dette arbeidet kan være med på å styrke og systematisere innovasjonsarbeidet 

fremover.  

Våre intervjuer tyder på at innovasjonsarbeidet i stor grad er drevet av ildsjeler. Det er 

nærliggende å tro at sykehusets bidrag til nyskaping og innovasjon kan styrkes dersom arbeidet 

med innovasjon og nyskaping systematiseres og forankres i hele organisasjonen.     
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For det tredje representerer tettheten av virksomheter i innovative næringer i regionen et godt 

utgangspunkt for nyskaping. Innovasjon skjer gjerne i samarbeid mellom ulike aktører. Det er 

initiert noen samarbeidsprosjekter mellom Ahus og næringslivet i regionen. Et vellykket 

samarbeidsprosjekt som involverte både kommunesektoren og privat næringsliv er 

innovasjonsprosjektet ‘Ahus Mobil’. Resultatene fra forprosjekt var svært vellykkede, og med 

potensielt store gevinster både bedriftsøkonomisk for Ahus så vel som for samfunnet for øvrig. 

Forprosjektets foreslåtte løsning ble derimot aldri implementert. Faktisk ser vi få konkrete 

resultater av denne formen for samarbeid til nå.  

Det kan det være mange gode grunner til at man ikke har gått videre med de aktuelle prosjektene, 

men det likevel grunn til å tro at intensivering i samarbeid mellom sykehuset og næringslivet 

frambringer prosjekter det vil være aktuelt å gå videre med. Det vil være hensiktsmessig å bygge 

videre på allerede eksisterende samarbeid, som Næringslivskoordinator, i et forsøk på å få dette 

til å kaste mer av seg framover. Næringslivskoordinator er også et eksempel på et arbeid som var 

viktig i å gjennomføre forprosjektet Ahus Mobil, som generte lovende resultater. 

Tettere og bedre koblinger mellom Ahus, andre kunnskapsinstitusjoner og det innovative 

næringslivet i regionen vil utløse flere samarbeidsprosjekter. Mangelfulle koblinger kan tilsi både 

mer målbevisste forsøk på å skape møteplasser for institusjonene og tilrettelegging for mer fysisk 

nærhet i form av mer effektive transportløsninger. 

Flere og bedre koblinger både til eksisterende og andre typer innovative næringer vil være bra for 

næringsutviklingen i regionen. Vekst i innovative næringer generelt i regionen må også forventes 

å øke regionens attraktivitet for mennesker med høyere utdanning, som trolig også medvirker til 

bedre koblinger mellom Ahus og de øvrige innovative miljøene i Lørenskog og Skedsmo. 
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Vedlegg A: Deskriptive tabeller 

De påfølgende kapitlene inneholder utdypende tabeller og figurer knyttet til analysene i 

hovedkapitlene.  

 

A.1 Ansatte 

 

Tabell A.1 
Antall ansatte på Ahus i 2015 etter bostedskommune. Pendling og andel av innpendling. 

  Sysselsatte  
Ahus 

Andel av sysselsatte 
Ahus 

Andel av innpendling  
Lørenskog 

OSLO              1 882  27.5 % 38 % 

LØRENSKOG              1 356  19.8 % 23 %* 

SKEDSMO                  909  13.3 % 39 % 

RÆLINGEN                  434  6.3 % 37 % 

ULLENSAKER                  281  4.1 % 52 % 

SØRUM                  219  3.2 % 42 % 

SKI                  189  2.8 % 150 % 

FET                  179  2.6 % 38 % 

NITTEDAL                  179  2.6 % 41 % 

EIDSVOLL                  146  2.1 % 56 % 

NES                  141  2.1 % 45 % 

AURSKOG-HØLAND                  102  1.5 % 29 % 

ENEBAKK                    97  1.4 % 34 % 

NANNESTAD                    94  1.4 % 59 % 

BÆRUM                    93  1.4 % 40 % 

OPPEGÅRD                    87  1.3 % 79 % 

GJERDRUM                    78  1.1 % 41 % 

ÅS                    64  0.9 % 100 % 

FROGN                    46  0.7 % 100 % 

VESTBY                    31  0.5 % 70 % 

NESODDEN                    26  0.4 % 87 % 

ASKER                    19  0.3 % 20 % 

ASKIM                    11  0.2 % 30 % 

HOBØL                    10  0.1 % 77 % 

TRØGSTAD                    10  0.1 % 24 % 

Ukjent 29   

Øvrige kommuner (51) 138   

Sum              6 850      
 

Kilder: Akershus universitetssykehus og Statistisk sentralbyrå 
*Sysselsatte ved Ahus med bosted i Lørenskog (1 356) som andel av de som både bor og jobber i Lørenskog (5 793) 
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A.2 Geografisk fordeling ringvirkninger 

 

Tabell A.2 
Beregnede ringvirkninger, BOSTED. 

 Direkte Indirekte Induserte Totalt 

OSLO 1 882 549 914 3 345 

LØRENSKOG 1 375 46 221 1 642 

SKEDSMO 909 47 255 1 211 

RÆLINGEN 434 16 159 609 

ULLENSAKER 281 17 105 403 

SØRUM 219 15 96 330 

DRAMMEN 5 229 69 303 

BÆRUM 93 76 99 268 

NITTEDAL 179 15 74 268 

FET 179 9 78 266 

SKI 189 14 58 261 

EIDSVOLL 146 9 84 239 

NES 141 10 88 239 

AURSKOG-HØLAND 102 11 76 189 

NANNESTAD 94 8 54 156 

ENEBAKK 97 6 53 156 

OPPEGÅRD 87 14 42 143 

GJERDRUM 78 4 38 120 

ÅS 64 7 31 102 

ASKER 19 37 45 101 

BERGEN 2 50 28 80 

FROGN 46 6 28 80 

NEDRE EIKER 1 49 26 76 

LIER 3 37 21 61 

VESTBY 31 7 22 60 

NESODDEN 26 8 24 58 

RØYKEN 4 22 19 45 

Andre 29 0 11 40 

ØVRE EIKER 0 21 14 35 

MOSS 9 9 17 35 

FREDRIKSTAD 7 7 16 30 

ASKIM 11 3 14 28 

SANDE (V.) 0 16 10 26 

TRONDHEIM 2 8 14 24 

TØNSBERG 4 11 9 24 

HOBØL 10 2 9 21 

LUNNER 5 3 13 21 

SVELVIK 1 12 8 21 

TRØGSTAD 10 1 9 20 

SØR-ODAL 6 2 12 20 

RINGERIKE 2 7 10 19 

GRAN 7 2 9 18 

SPYDEBERG 9 1 7 17 

MODUM 0 10 7 17 

HURUM 2 6 8 16 

SARPSBORG 2 4 10 16 

KONGSBERG 1 8 7 16 



Rapport R34-2016                                                      Ringvirkninger av Ahus 

69 

 

EIDSBERG 6 2 7 15 

KONGSVINGER 4 2 8 14 

RYGGE 3 3 7 13 

SANDEFJORD 3 4 6 13 

STAVANGER 2 4 7 13 

KRISTIANSAND 2 4 6 12 

SKIPTVET 7 0 4 11 

HORTEN 1 5 6 12 

HURDAL 4 1 7 12 

HOLMESTRAND 0 5 5 10 

NØTTERØY 0 5 5 10 

Øvrige kommuner (128) 34 116 195 345 

Sum 6 869 1 602 3 284 11 755 
 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

Tabell A.3 
Beregnede ringvirkninger, ARBEIDSSTED. 

 Direkte Indirekte Induserte Totalt 

LØRENSKOG 6 869 95 546 7 510 

OSLO 0 756 944 1 700 

DRAMMEN 0 448 91 539 

SKEDSMO 0 47 371 419 

RÆLINGEN 0 2 175 177 

BÆRUM 0 62 66 127 

ULLENSAKER 0 10 116 126 

SØRUM 0 9 91 100 

SKI 0 5 79 84 

NITTEDAL 0 3 75 78 

BERGEN 0 56 20 76 

FET 0 1 73 74 

EIDSVOLL 0 2 60 62 

NES 0 1 59 60 

AURSKOG-HØLAND 0 6 44 50 

NANNESTAD 0 5 39 44 

OPPEGÅRD 0 2 39 41 

ENEBAKK 0 1 40 41 

ASKER 0 11 22 33 

GJERDRUM 0 1 32 33 

ÅS 0 1 28 29 

FROGN 0 0 20 20 

VESTBY 0 5 15 20 

NEDRE EIKER 0 0 19 19 

LIER 0 3 16 18 

TØNSBERG 0 12 6 18 

RØYKEN 0 6 10 16 

NESODDEN 0 0 13 13 

MOSS 0 6 7 13 

Andre 0 0 11 11 

STJØRDAL 0 9 2 11 

Øvrige kommuner (69) 0 37 156 193 

Sum 6 869 1 602 3 284 11 755 
 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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Figur A.1 
Geografisk fordeling samlede ringvirkninger Ahus. ARBEIDSSTED, 2015.  

 
Kilder: Samfunnsøkonomisk analyse, Ahus og Akershus fylkeskommune 

Kartgrunnlag: Kartverket ©  
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Figur A.2 
Geografisk fordeling samlede ringvirkninger Ahus. BOSTED, 2015.  

 
Kilder: Samfunnsøkonomisk analyse, Ahus og Akershus fylkeskommune 

Kartgrunnlag: Kartverket ©  
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A.3 Næringsfordeling ringvirkninger 

 

Tabell A.4 
Direkte og indirekte sysselsetting knyttet til Ahus. Antall sysselsatte 2015.  

  Direkte  
virkninger 

Indirekte 
virkninger 

Jordbruk og skogbruk                -                 16  

Fiske, fangst og akvakultur                -                   1  

Bergverksdrift                -                 22  

Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester                -                  -    

Industri                -               160  

Bygge- og anleggsvirksomhet                -                 79  

Varehandel og reparasjon av motorvogner               19             427  

Transport utenom utenriks sjøfart                -                 39  

Rørtransport                -                  -    

Utenriks sjøfart                -                   4  

Post og distribusjonsvirksomhet                -                 25  

Overnattings- og serveringsvirksomhet                -                 30  

Informasjon og kommunikasjon                -                 67  

Finansierings- og forsikringsvirksomhet                -                 17  

Omsetning og drift av fast eiendom                -                 18  

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting                -                 57  

Forretningsmessig tjenesteyting                -               192  

Offentlig administrasjon og forsvar                -               342  

Undervisning                -                 15  

Helse- og omsorgstjenester         6 850               68  

Kultur, underholdning og annen tjenesteyting                -                 24  

Samlet         6 869         1 602  
 

Kilde: Ahus og Samfunnsøkonomisk analyse 
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A.4 Særlig innovative næringer, Innovasjonsundersøkelsen 

 

 

Tabell A.5 
Særlig innovative næringer 
Prosent innovasjonsaktivitet etter detaljerte næringer (SN2007) 

 Produkt- eller 
prosessinnovasjon 

(2011-2013) 

Omsetning fra 
produktinnovasjoner 

(2012-2014) 

Produkt- eller 
prosessinnovasjon 

(2014) 
C26 Data- og elektronisk industri 73 70 30 

J62 IT-tjenester 66 58 24 

J63 Informasjonstjenester 74 64 25 

M71 Arkitekter og tekniske konsulenter 40 43  

M72 Forskning og utviklingsarbeid 66 64 38 

A-N Alle næringer 35 36 11 
 

Kilde: SSB, Innovasjonsundersøkelsen (Tabell: 10877)  
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A.5 Kjøreavstand fra et utvalg universitetssykehus 

 

Tabell A.6 
Influensområder basert på 30 minutters kjøreavstand fra et utvalg universitetssykehus 

Sykehus Kommune 

Akershus universitetssykehus (13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nannestad 

Gjerdrum 

Ullensaker 

Lørenskog 

Skedsmo 

Nittedal 

Oppegård 

Ski 

Bærum 

Oslo 

Rælingen 

Fet 

Sørum 

St. Olavs hospital (5) 
 
 
 
 

Malvik 

Klæbu 

Melhus 

Skaun 

Trondheim 

Haukeland universitetssykehus (4) 
 
 
 

Os (Hord.) 

Askøy 

Fjell 

Bergen 

Universitetssykehuset i Nord-Norge (1) Tromsø 
 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse  
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A.6 Tjenesteytende næringer 

 

Tabell A.7 
Definisjon tjenesteytende næringer. 

 Produksjon i basisverdi 
(løpende priser, mill. 

kroner 

Sysselsetting 
(tusen) 

Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning 71 261 12.9 

Vannforsyning, avløp og renovasjon 44 214 14.9 

Bygge- og anleggsvirksomhet 467 972 215.3 

Varehandel og reparasjon av motorvogner 390 768 370.2 

Rørtransport 19 794 0.6 

Utenriks sjøfart 117 632 35 

Transport utenom utenriks sjøfart 256 998 119.6 

Post og distribusjonsvirksomhet 16 142 19.1 

Overnattings- og serveringsvirksomhet 79 525 88.7 

Informasjon og kommunikasjon 223 924 89.8 

Finansierings- og forsikringsvirksomhet 210 869 49.7 

Omsetning og drift av fast eiendom 127 976 25 

Boligtjenester, egen bolig 174 780 0 

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 243 781 126 

Forretningsmessig tjenesteyting 150 946 127.6 

Offentlig administrasjon og forsvar 270 674 196.9 

Undervisning 170 839 202.1 

Helse- og omsorgstjenester 366 395 561.7 

Kultur, underholdning og annen tjenesteyting 104 294 97.4 
 

Kilder: SSB og Samfunnsøkonomisk analyse  
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Vedlegg B: Ringvirkningsmodell 

I dette kapittelet følger en presentasjon av Samfunnsøkonomisk analyses ringvirkningsmodell. 

Modellen har blant annet vært brukt til å utrede konsekvenser av petroleumsutvinning i 

Barentshavet Sørøst for økonomien i Finnmark, Nordland og Troms (Pöyry-rapport nr. 2012-31) 

og rundt Jan Mayen (Pöyry-rapport nr. 2012-32), begge på oppdrag fra Olje- og 

energidepartementet. Ringvirkningsmodellen er også brukt til å analysere betydningen av 

eksportnæringene for økonomien i Møre og Romsdal (temp – konjunkturbarometeret for Møre 

og Romsdal 2013 s. 4-7). 

Ringvirkningsmodellen bruker nasjonalregnskapets kryssløp til å fordele en gitt produksjon til 

leveranser og verdiskaping hos underleverandører, og videre til underleverandørenes 

underleverandører, etc. Nedenfor presentere vi hvordan modellen er bygd opp.  

Presentasjon av kryssløpsmodellen 

Etterspørselen etter produkter fra flyplassvirksomhet (direkte og indirekte sysselsatte), 

charterturisme og en eventuell etablering av datasenter utgjør en økonomisk impuls. Impulsen 

fordeler seg på innenlandsk produksjon og import:  

(1)    Økonomisk impuls = produksjon + import 

SSBs kryssløpstabell 1500 angir hvor mye av hvert produkt som importeres til Norge. Når det 

gjøres nasjonale kryssløpsanalyser, er det naturlig å bruke disse importandelene. Siden vi utfører 

en regional analyse i denne rapporten, representerer importandelene hvor mye av impulsene 

som enten blir produsert i utlandet eller i andre landsdeler i Norge.  

Ved regionale kryssløpsanalyser tar vi utgangspunkt i de nasjonale importandelene og justerer 

dem på bakgrunn av en vurdering av næringslivet i regionen vi studerer. Det som ikke 

importeres, produseres av næringslivet på Helgeland.  

Produksjonen i bedriftene fører både til verdiskaping i den enkelte bedrift, men også til 

etterspørsel etter nye varer og tjenester fra sine underleverandører. Få bedrifter klarer seg uten 

å etterspørre andre produkter. Produksjonen i norsk fastlandsøkonomi består altså av 

verdiskaping (bruttoprodukt) og vareinnsats: 

 

(2)    Produksjon = bruttoprodukt + vareinnsats 

Vi har altså fire samfunnsøkonomiske begreper i kryssløpsmodellen: Produksjon, vareinnsats, 

import og bruttoprodukt. Vareinnsatsen representerer en ny impuls til økonomien, og gir 

opphav til mer verdiskaping – hos underleverandører:  

 (3)    Vareinnsats = ny økonomisk impuls 
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Nasjonalregnskapets kryssløpstabeller 1500 og 1600 

For å fastsette leveranser og underleveranser benytter vi SSBs kryssløpstabeller 1500 og 1600 fra 

nasjonalregnskapet. Kryssløpstabell 1600 viser hvilke produkter de ulike næringene etterspør i 

sin produksjon (input). Kryssløpstabell 1500 viser hvilke næringer som produserer hvert av 

produktene i nasjonalregnskapet (output).  

Kryssløpskoeffisientene vi benytter er fra siste tilgjengelige nasjonalregnskapstall i 2012. Vi antar 

konstante kryssløpskoeffisienter i årene framover. Det betyr at én type næring etterspør samme 

sammensetning av produkter, samtidig som ett produkt produseres av de samme næringene 

over tid. I virkeligheten vil trolig inputsammensetningen i norske næringer endre seg framover, 

men det er vanskelig å vite på hvilken måte. Vi har derfor valgt å holde produktetterspørselen til 

næringene (fra tabell 1600) konstant.  

Flere runder med effekter – leverandører til leverandører 

Når vi har beregnet hvilke næringer som leverer til sykehusvirksomheten, finner vi hvilke 

produkter leverandørnæringen etterspør. Slik identifiserer vi hvilke næringer som leverer til 

leverandørnæringen. Deretter beregner vi hvilke produkter disse etterspør, og hvilke næringer 

som leverer dem. Vi stopper etter fem runder i tillegg til den første med direkteleveranser.  

En illustrasjon av ringvirkningsmodellen er gitt i Figur B.1 på neste side.  



Rapport R34-2016                                                      Ringvirkninger av Ahus 

78 

 

 

Figur B.1 
De indirekte sysselsettingseffektene fra en etterspørselsimpuls.   

 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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Vedlegg C: Intervjuobjekter 

 

Tabell C.1 
Intervjuobjekter, datainnsamling ringvirkninger Ahus.  

Navn Stilling Aktør Dato Type spørsmål Metode 

Dag 
Christiansen 

CEO Cardinor AS 13.01.2016 Nyskaping og innovasjon Telefon 

Bård Fossli 
Jensen 

Gründer 
Pre 
Diagnostics AS 

14.01.2016 
Nyskaping og innovasjon 

Telefon 

Håkon 
Sæterøy 

Medoppfinner, CEO SomSagt AS 13.01.2016 
Nyskaping og innovasjon 

Telefon 

Jan Walter 
Parr 

Creative leader EGGS design 18.02.2016 
Nyskaping og innovasjon 

Telefon 

Grete 
Nordbø 

Innovasjonsrådgiver Ahus 25.01.2016 
Nyskaping og innovasjon Telefon 

og epost 

Karin-Anne 
Vassbakk 

Avdelingssjef Ahus 22.01.2016 
Nyskaping og innovasjon Telefon 

og epost 

Elin Holand Avdelingssjef Ahus 01.02.2016 
Sysselsettingsmessige 
ringvirkninger 

Epost 

Hilde Tveito Seniorinnkjøper Ahus 19.01.2016 
Sysselsettingsmessige 
ringvirkninger 

Telefon 
og epost 

Hilde Lurås 
Direktør forskning 
og innovasjon 

Ahus 12.01.2016 
Begge typer 
ringvirkninger 

Epost 

Dag Erik 
Danielsen 

Seksjonsleder 
anskaffelser 

Ahus 29.01.2016 
Sysselsettingsmessige 
ringvirkninger 

Epost 

Tone Yrvum 
Avdvisor Healthcare 
innovation 

Oslo Medtech 29.01.2016 
Nyskaping og innovasjon Epost og 

telefon 

Kathrine 
Myhre 

CEO Oslo Medtech 29.01.2016 
Nyskaping og innovasjon 

Epost 

Ole Kristian 
Hjelstuen 

CEO Inven2 14.01.2016 
Nyskaping og innovasjon 

Fysisk 

Else Pran Direktør innovasjon 
Kjeller 
Innovasjon 

03.02.2016 
Nyskaping og innovasjon Telefon 

og epost 

Mariann 
Ødegård 

Adm. Dir. 
Kjeller 
Innovasjon 

05.01.2016 
Nyskaping og innovasjon 

Epost 
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