
Samlet drøftingsinnspill til rapportene fra Norsk sykepleierforbund, Fagforbundet og 
Legeforeningen 12.oktober 2020. 
 

- Nye Oslo Universitetssykehus Utkast til rapport Konkretisering av fagfordeling mellom Nye 
Aker og Nye Rikshospitalet (300920) 

- Konkretisering av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet, inkludert traumevirksomhet i 
Nye OUS (061020) 

- Revidert utredning av psykisk helsevern og avhengighetsbehandling i Nye OUS (160920) 
- Arbeidsgruppe PHA bygg i nye OUS (ikke datert) 
- Barn og ungdom i Nye OUS (ikke datert) 
- Nye Rikshospitalet Trykkammer (150520) 
- Nye Rikshospitalet Høysikkerhetsisolat (150520) 
- Smittevern i sykehusbygg (210920) 

 

Innledning og oppsummering – Liv laga? 
Organisasjonene vil bemerke at rapportene samlet utgjør store mengder informasjon over mange 

hundre sider som i liten grad er oppsummert og sammenfattet. Manglende sammenfatning gjelder i 

de enkelte rapportene, men også på et overordnet plan. For mottakerne av rapportene er det 

krevende å sette seg inn i og se sammenhenger – og å gjøre en overordnet syntese av det komplekse 

og omfattende saksfeltet som fremstilles i rapportene. Dette forholdet vanskeliggjør god involvering 

og medvirkning med ansatte og organisasjonene, og det vil kunne svekke muligheten for å treffe 

kvalifiserte beslutninger i den videre behandling. 

De fremlagte rapportene gir rike beskrivelser av ulike krav og hensyn som må ivaretas i det videre 

arbeidet med utviklingen av Oslo universitetssykehus. Det er beskrevet en rekke tiltak og behov som 

må ivaretas, med et samlet betydelig omfang arealmessig og kostnadsmessig. I de ulike rapportene 

er det i liten grad gjort avveininger og vurderinger av om de ulike krav og hensyn lar seg forene og 

innplassere arealmessig og hvilke konsekvenser de vil ha for samlet areal- og investeringsbehov.  

Etter organisasjonenes syn må det utarbeides et samlet forslag til virksomhetsfordeling og 

driftsmodell for de ulike hovedlokalisasjonene med tilhørende arealkrav. Dette forslaget må gjøres 

til gjenstand for høring i sykehuset. Det bør videre gjøres en sammenstilling av hvilke følger det 

anbefalte forslaget til virksomhetsmodell, samt rapportenes øvrige tilrådninger og krav, har for det 

samlede byggeprosjektet, med hensyn til areal- og investeringsbehov, prosjektets bærekraft og 

endret reguleringsrisiko. Basert på denne sammenstillingen bør det gjennomføres en oppdatert 

risikovurdering hvor også regionens bærekraft vurderes. Organisasjonene tilrår derfor ikke oppstart 

av forprosjektfase nå. Etter organisasjonens syn bør sykehuset ledelse vurdere om 

prosjektorganisasjonen Nye OUS er hensiktsmessig ledet og sammensatt.  

 

 

 

 

 



Bakgrunn 
Rapportene er ledd i oppfølgingen av vedtaket som ble fattet av Helse Sør-Østs styre i sak 050-2019, 

og inngår i forberedelse til forprosjektet med varslet oppstart i november 2020.1 I styresaken ble 

konseptfaserapporten med tilleggsutredningene godkjent. Styret fastsatte i vedtakspunkt 6 et 

økonomisk styringsmål på 32.619 millioner kroner (P50, prisnivå januar 2018) for prosjektet, og 

fastslo videre at endelig økonomisk styringsmål skal fastsettes ved oppstart av forprosjektet. I 

vedtakspunkt 2 og 3 ble det stilt en rekke tilleggskrav. I punkt 2 vedtok styret at 

spesialisthelsetjenesteansvaret for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for 

Groruddalen (bydelene Alna, Grorud og Stovner) skal overføres samlet fra Akershus 

universitetssykehus HF til Aker sykehus, Oslo universitetssykehus HF i etappe 1. Videre vedtok styret i 

punkt 3 følgende 

 Opptaksområdet for lokalsykehuset på Gaustad økes fra 170. 000 til minst 200. 000 
innbyggere.  

 Medisinsk beredskap styrkes ved at en større andel av toksikologiske og 
infeksjonsmedisinske pasienter behandles ved Gaustad. Dette kommer i tillegg til økt 
opptaksområde.  

 Kirurgiske pasienter fordeles slik at traumevirksomheten på Gaustad understøttes, 
samtidig som det skal være bredere tilstedeværelse av kirurgiske spesialiteter på Aker 
enn det som er beskrevet i den overordnede virksomhetsbeskrivelsen per nå.  

 I etappe 1 skal flytting av trykktank og høysmitteisolater fra Ullevål til Gaustad 
innarbeides.  

Rapportene er altså å betrakte som oppfølging av vedtaket fattet av styret i Helse Sør-Øst i 

behandlingen av konseptfasen, og må betraktes som elementer som inngår i sluttarbeidet med 

hovedalternativet som ble valgt i konseptfasen.  

Om konseptfase 
I Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter stilles det krav til utredningsforløpet og hva som 

skal avklares i de ulike fasene.2 I konseptfasens del 2 stilles det krav om et høyt detaljeringsnivå ved 

fullført konseptfase (side 20) 

Utredningene skal vise konsekvenser av de ulike konseptene når det gjelder krav til bygget (kvalitet, kapasitet, fleksibilitet), 
og til drift av kjernevirksomheten (logistikk, nærhet, sambruk av arealer). I dette ligger også en vurdering av hvordan ulike 
prinsipielle modeller for organisering av sykehus best møter prosjektets mål og rammer. Sammenhengen mellom valgt fysisk 
løsning og den tilhørende organisering av driften skal synliggjøres for de ulike alternativene.  

I konseptfasen foretas valg som får betydning for kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av det ferdige 
bygget. Livssykluskostnader (LCC) viser hvilke effekter forskjellig tomter og plassering på tomt, bygningsutforming, 
miljøkvaliteter og tekniske og bygningsmessige valg har for de totale livssykluskostnadene. En mindre omfattende beregning 
av livssykluskostnader (LCC) bør utføres på samtlige alternativ.  

Alle utredningene skal vise om alternativene kan innpasses i investeringsrammene og hvilken effekt gjennomføringen har på 
helseforetakets økonomiske bæreevne.  
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De driftsøkonomiske analysene skal bygge på kravene beskrevet i hovedprogrammet, det vil si prinsipper for person- og 
vareflyt, organisering og bemanning, funksjonelle og tekniske krav for bygget. Det er viktig å få fram ulikhetene i forventet, 
framtidig driftsøkonomi mellom de alternative løsningene.  

Kostnadskalkylen skal vise samlede prosjektkostnader, herunder tomtekostnader, veier og utomhusanlegg, brukerutstyr, 
byggherrekostander mv. Kalkylen skal settes opp etter gjeldende standardiserte kontoplan for byggeprosjekter. 
Prosjektkostnaden skal inkludere alle kostnader knyttet til gjennomføring av prosjektet fram til bygget tas i bruk. 
Byggelånrente beregnes adskilt fra øvrig prosjektkostnad, og i samsvar med den tidsplan for gjennomføring som anbefales i 
styringsdokumentet. Finanskostnader må også synliggjøres i kalkylen.  

Hvis ikke den virksomhetsmessige delen av utviklingsplanen er tilstrekkelig klarlagt, skal dette 

arbeidet videre- og sluttføres i konseptfasen.  

Overordnet om rapportene 
Det er nedlagt et betydelig arbeid fra en rekke ansatte og brukere og ledere ved utarbeidelsen av de 

ulike rapportene, og det er gjort bred og inngående kartlegging av virksomheten og framtidig behov i 

enkelte rapporter. Arbeidet har i hovedsak fulgt opptrukne linjer fastsatt i de ulike 

prosjektmandatene. Hovedinntrykket etter gjennomlesing av arbeidene er at det er gjort et godt 

arbeid med å avdekke krav og sammenhenger som må ivaretas for å få utviklet et faglig forsvarlig og 

best mulig sykehustilbud. Men rapportene identifiserer i liten grad hvilke implikasjoner de ulike 

tilrådningene vil ha for helhetlige løsninger, arealkrav, investeringsnivå og endelig hvilket 

sykehustilbud det vil være mulig å ivareta. Dette har sammenheng med utformingen av mandatene, 

og kort tid til å gjennomføre dette kompliserte arbeidet. Manglende konsekvensanalyse og vurdering 

av gjennomførbarhet er en vesentlig og avgjørende svakhet i det samlede fremlegget. Fordi de 

enkelte rapportene hver for seg og samlet ikke identifiserer konsekvensene av tilrådningene, er det 

ikke mulig å vurdere i hvilken grad tiltakene er gjennomførbare, og hvilke endringer i de overordnede 

forutsetningene som eventuelt må gjennomføres. Resultatet er at løsningsforslagene i rapportene 

langt på vei kan leses som en rekke ideelle oppstillinger av ønsker og krav uten at det er mulig å gjøre 

en kvalifisert vurdering av om selv de mest presserende behov vil kunne ivaretas.  

Rapportenes sammenheng med konseptfase og styrevedtak 50-2019 i HSØ 
Før oppstart av forprosjektfase skal de vesentligste forhold knyttet til virksomhetsmodell, arealkrav, 

investeringsbehov, driftsøkonomiske analyser, bærekraft og reguleringsspørsmål være avklart. 

Prosjekter som ikke er «liv laga» bør ikke bringes videre inn i forprosjekt. Tilleggskravene som ble stilt 

i sak 50-2019 skulle bidra til å kompensere for svakheter som ble avdekket i arbeidet med 

konseptfaserapporten. Rapportene som nå legges fram identifiserer en rekke behov, hensyn og tiltak 

som må ivaretas hvis tilleggs-bestillingene skal kunne gjennomføres, men det er i liten grad 

konkretisert hvordan dette skal kunne skje. Det etterlatte inntrykket er at helt vesentlige forhold 

stadig er uavklart. Rapportene identifiserer videre en rekke forhold som vil ha store konsekvenser for 

areal- og investeringsbehov uten at det klarlegges hvordan dette skal kunne innarbeides i prosjektet. 

Gjennom rapportarbeidet er det framstilt behov for nye bygninger og bygg-løsninger som omfatter 

flere ti-talls tusen kvadratmeter og investeringer i milliard-klassen. Dette vil ha konsekvenser for om 

det samlede prosjektet er gjennomførbart og bærekraftig, men det er ikke gjort noen analyse eller 

vurdering av dette. Hvis ikke de overordnede rammene som dannet grunnlag for Stortingets 

lånevedtak oppdateres, er risikoen for en milliard-sprekk overhengende. Etter organisasjonenes syn 

har rapport-fremleggene bidratt til å klarlegge ytterligere svakheter og mangler i 

konseptfaserapporten og i de overordnede planene i prosjektet, som ikke var kjent ved vedtaket i sak 



50-2019 og ved Stortingets behandling av lånesøknaden. Det er ikke utarbeidet et grunnlag for å 

fastsette et endelig økonomisk styringsmål, jamfør vedtakspunkt 6 i styresak 50-2019. 

Enkelte identifiserte mangler organisasjonene vil trekke fram 
Blant de mest iøynefallende manglene er at det på dette tidspunkt i prosjektet stadig er uavklart 

hvordan store deler av akutt-virksomheten skal fordeles, organiseres og innplasseres i den samlede 

løsningen på Aker og Gaustad. Rapporten «Konkretisering av fagfordeling» skisserer ulike 

løsningsforslag uten å gjøre detaljerte vurderinger av konsekvenser og gjennomførbarhet. Denne 

rapporten bærer også preg av å være et uferdig arbeidsdokument. Dette til tross for at rapporten 

skulle være ferdigstilt før sommeren 2020, og danne underlag for øvrig arbeid i andre grupper. I 

rapporten trekkes det frem skisser til løsning som vil ha omfattende følgeeffekter som ikke er 

vurdert, som ikke å overføre lokalsykehusansvar til Gaustad før i annen etappe, og å skille ortopedi 

fra traumefunksjonen i de nye sykehusene.  

Også andre rapporter avdekker at helt vesentlige elementer i prosjektet stadig er uavklart, og 

konsekvensene ikke er vurdert og hensyntatt i det samlede prosjektet. Et eksempel er rapportene om 

nye bygg for psykisk helsevern og innplassering av bydelene fra Groruddalen på Aker. Det skisseres 

ulike løsninger uten at det er gitt en fremstilling av økonomiske og øvrige konsekvenser. Fra andre 

fremlegg er organisasjonene kjent med at innplassering av bydelene er foreslått løst ved å sette opp 

et nytt bygg for psykisk helsevern nord for Refstad.3 Kostnaden for dette tiltaket alene er stipulert til 

690 millioner. Tiltaket ligger ikke inne i styrevedtak 50-2019 som danner grunnlaget for Stortingets 

lånetilsagn. Tilsvarende betraktninger kan anføres for en rekke av behovene og kravene som er 

avdekket i gjennomgang av akuttfeltet, herunder styrket beredskap for medisinske pasienter på 

Rikshospitalet, økt opptaksområde for lokalsykehuspasienter på Rikshospitalet, flytting av CBRNE og 

høysmitteisolater, etablering av trykktank-anlegg på ett eller begge sykehus, økning av andel 

smitterom fra 10 til 20 % på Gaustad, samt en rekke øvrige smitteverntiltak som etablering av 

særskilt ventilasjon for områder avsatt til kohorter og i heiser i de nye høye byggene. Også i 

rapporten Barn og ungdom i Nye OUS er det avdekket en rekke tilleggskrav som innebærer økte krav 

til investeringer og areal, her nevnes krav om økt kapasitet i akuttmottaket som bør dimensjoneres 

for å ta imot 2500 barn med kirurgiske tilstander. Gjennomgående er det ikke angitt eksakte 

konsekvenser for arealbehov og økning i kostnader, men det er rimelig å legge til grunn at tilleggs-

bestillingene alene vil utløse økte kostnader på langt over en milliard: 

- Nytt bygg for PHV nord for Refstad  690 millioner 

- Trykktankanlegg    100 millioner 

- Høysmitteisolat   2-400 millioner 

Særskilt om rapporten Smittevern i nye sykehusbygg 
Organisasjonene vil bemerke at det er gjort en grundig kartlegging av hvilke hensyn som må ivaretas 

for å sikre godt smittevern i nye bygg. En del av tiltakene som foreslås vil ha betydelige følger for 

arealbehov og investeringskostnader, som økning i antallet smitterom fra 10 til 20 prosent i de nye 

byggene, og reduksjon av poststørrelse fra 30 til 20 pasienter. En må anta at kostnadene ved 

tiltakene som anvises i rapporten vil beløpe seg til flere hundre millioner kroner.  I rapporten er det 

også gjort en vurdering av den overordnede løsningen og byggenes egnethet ved en pandemi. En 
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bibliotekar har gjennomført et litteratursøk som ikke har frembragt evidens for hvilke byggløsninger 

som er mest egnet ved pandemier. I rapporten konkluderes det med at en ikke har sikker kunnskap 

på dette feltet. Organisasjonene vil bemerke at i denne delen av rapporten er vurderingene og 

analysene ikke tilfredsstillende. I moderne tid har sykehusene i vår del av verden i liten grad vært 

utsatt for denne type hendelser. At et litteratursøk ikke frambringer studier av ulike 

sykehusløsningers egnethet i pandemi-situasjoner gir ikke grunnlag for å avvise denne høyst 

aktuelle problemstillingen. Det er velkjent at bygningsutforming påvirker spredningsmønstre i bygg, 

og erfaringer fra tidligere tiders pandemier har vist at spredt bygningsmasse har stor innvirkning på 

spredning av smittsomme sykdommer. Organisasjonene vil også minne om pandemiutbruddet på 

Øyeavdelingen i Oslo Universitetssykehus, som trolig ble avgrenset fordi avdelingen ligger i et eget 

bygg uten tilknytning til øvrig bygningsmasse på Ullevål.  

Særskilt om driftsmodeller i de nye sykehusene 
Utkastet til rapport om fagfordeling i sykehuset og rapporten Konkretisering av akuttmedisinsk og 

akuttkirurgisk virksomhet, inkludert traumevirksomhet i Nye OUS skisserer framtidige driftsmodeller. 

Det er i rapportene framstilt en rekke hensyn som må sikres for å kunne ivareta avhengighetshensyn 

mellom fagområdene. Dette er helt sentrale kartlegginger i planleggingen av de nye sykehusene. I 

rapportene er det ikke gjort noen samlet oppstilling av antall vaktlag mv, men det er beskrevet 

betydelige utfordringer knyttet til å dele funksjonene som i dag er samlet ved Ullevål. Den eksterne 

referansegruppen går langt i å fraråde denne løsningen. Organisasjonene vurdering etter 

gjennomgang av rapportene er at det høyst usikkert om den overordnede løsningen i konseptet vil 

føre til reduksjon av antall vaktlag. Det er vel så sannsynlig at en vil måtte planlegge med økning, og 

at gevinstrealiseringanalysene og bærekraftsvurderingene da er gjort på feil grunnlag.  

 

Om arbeidsprosessene som har ledet fram til rapportene 
Det har vært gjennomført et omfattende arbeid med bred deltakelse fra involverte ansattegrupper, 

brukere og fagmiljø. Prosessene har ledet fram til ny og viktig kunnskap om behov som må ivaretas, 

arealkrav, avhengigheter og behov for omarbeiding av skissene fra konseptrapporten. Arbeidet har 

vært vanskeliggjort av flere forhold. Det sentrale dokumentet «Konkretisering av fagfordeling mellom 

Nye Aker og Nye Rikshospitalet» skulle vært ferdigstilt i mai 2020, men foreligger stadig kun som et 

uferdig dokument. Dette har vanskeliggjort øvrig arbeide for flere av gruppene. Videre har 

formuleringer i mandatene for gruppene, samt andre føringer, vanskeliggjort diskusjoner om 

hvordan virksomheten kan innrettes på en god måte. Rapporten «Barn og ungdom i nye OUS» kan 

tjene som eksempel. Her er det innledningsvis beskrevet at arbeidet igangsettes for å ivareta god 

brukermedvirkning i planene som danner grunnlag for oppstart av forprosjektet. Et hovedmål for 

prosjektet anføres å være at «arbeidet skal gi føringer for hvordan sykehusarealet skal tilpasses en 

sykehusdrift for mange tiår framover».  

Under føringer er det satt opp en rekke begrensninger for arbeidet, herunder at «Prosjektet skal ikke 

beregne aktivitetsvolumer og tilhørende kapasiteter på nytt, men forholde seg til underlaget for 

beslutningen i HSØ styre», «Konseptet med tilhørende føringer som ble arbeidet frem i konseptfasen 

i samarbeid med fagmiljøet skal legges til grunn for vurderingene» samt «kostbare ombygginger skal 

unngås». I rapporten identifiseres ulike problemområder som må ivaretas, som behovet for å 

innpasse aktivitet som skal flyttes fra Ullevål og å skalere mottaket for å gi et tilbud til barn med 



kirurgiske tilstander, men gruppen er bundet av at det er satt tak på areal og at ombygninger skal 

unngås. I gjennomgangen fremkommer det at en rekke fagenheter innenfor barnefeltet ikke er tildelt 

programmert areal i planene som lå til grunn for konseptfaserapporten, herunder  

- Sosialpediatrisk seksjon med regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep 
mot barn og unge, som utfører kliniske rettsmedisinske undersøkelser av barn og unge samt 
omfattende tilsynsvirksomhet 

- Avansert hjemmesykehus for barn 
- Spesialrom for fysioterapi-behandling av barn med cystisk fibrose 
- Klinisk forskningspost for barn og unge 
- Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus 

 
Virksomhetene er tett innvevd i den øvrige barnevirksomheten som planlegges i det nye sykehuset. 

Det samlede arealbehovet for å innplasser disse funksjonene vil være relativt omfattende, men det 

er ikke gjort noen samlet oppstilling i rapporten, og det forblir uavklart hvordan dette skal håndteres. 

Ellers gjøres det anmerkninger om at det ikke vil være plass til en del øvrige funksjoner i etappe 1, 

herunder nevrohabilitering som forutsettes å skulle ligge alene igjen på Ullevål. Disse barna krever 

hyppig sykehusinnleggelse og virksomheten bør være samlokalisert med øvrig virksomhet.  

Enkelte øvrige forhold som ikke omtales i fremleggene 
Under arbeidet med rapportene og utarbeidelse av drøftingsinnspill har ansattes organisasjoner blitt 

kjent med enkelte forhold som ligger utenfor rapportenes omtale, men som er av betydning for 

arealkrav, investeringsbehov og bærekraft. Tre av disse er av et omfang som berettiger særskilt 

omtale 

- Etter det organisasjonene kjenner til er det ikke avsatt areal til det medisinsk-tekniske 
virksomhetsområde verken på Aker eller Gaustad. Denne virksomheten er avhengig av 
betydelig areal for å understøtte og gjennomføres service på sykehusenes omfattende 
utstyrspark. Organisasjonene kjenner heller ikke til at det er avsatt nødvendig areal for 
støttefunksjonene som er organisert i Oslo sykehusservice 

- Innen fagfeltet onkologi er det ikke anvist løsninger eller tildelt areal for en betydelig del av 
virksomheten. Dette gjelder store fagfelt som lungeonkologi og gastro-intestinalonkologi, 
samt deler av palliasjonsvirksomheten som i dag drives ved Kreftsenteret på Ullevål. Disse 
fagfeltene utgjør i størrelsesorden en fjerdedel av den samlede onkologiske virksomheten. I 
tillegg er det ikke planlagt for hvor thyroideakirurgien fra Aker skal innplasseres. 

- Det er ikke gjort framskrivninger eller dimensjonert for ventet aktivitetsvekst for hoveddelen 
av virksomheten som i dag drives ved Rikshospitalet. I planforslagene er det forutsatt at 
hoveddelen av virksomheten ved Rikshospitalet også skal lokaliseres der etter etappe 1. 
Aktiviteten ved Rikshospitalet har vokst gjennom mange år, og sykehusets ressurser og areal 
er i dag i full bruk, og tilgjengelige bufre er i hovedsak allerede utnyttet. Fram til 2035 ventes 
det betydelig behovsvekst i regionen, og det er rimelig å anta at det vil være en behovsvekst 
på i størrelsesorden 30-40 prosent også for virksomheten ved Rikshospitalet. For å håndtere 
denne oppgaveveksten kan en grovt anså et øket arealbehov på i størrelsesorden 30-50 000 
kvadratmeter. Dette er ikke hensyntatt i de overordnede planene for nye bygg i sykehuset.  

 

Vil bygg-løsningene inneha tilstrekkelig kapasitet? 
Oslo universitetssykehus er Europas største sykehus. En større omorganisering med nedleggelse av 

akuttsykehuset, oppdeling av akuttfunksjonene mellom to sykehus, samtidig etablering av to nye 

sykehusanlegg samt innfasing av aktivitet tilsvarende et stort lokalsykehus vil uansett være en helt 



ekstraordinær krevende prosess. Prosessen skal i tillegg foregå i en periode hvor det ventes en 

betydelig aktivitetsvekst som følge av økt innbyggertall og en aldrende befolkning. Det er også kjent 

knapphet på sengeplasser og øvrige ressurser ved sykehusene i tilgrensende sykehusområder.  

Den valgte løsningen med nedleggelse av Ullevål og flytting av aktiviteten til nybygg på tilgjengelig 

tomteareal ved Gaustad og Aker kompliserer prosessene ytterligere. Sammenlignet med Ullevåls-

tomta dreier dette seg om små tomter med arealmessige begrensninger. Reguleringsmyndighetene 

varslet før sommeren at de ikke ville kunne støtte planforslaget som da var planlagt fremlagt. Etter 

det organisasjonene kjenner til er stadig reguleringsspørsmålet uavklart. Det er altså usikkert om 

bygg-løsningene og totalareal som ble lagt til grunn i konseptfaserapporten vil la seg realisere som 

planlagt.  

Arealbehovet er avledet av forventet behovsvekst i befolkningen. Det er betydelig usikkerhet knyttet 

til framskrivningene av behov. Dette skyldes delvis forhold ved den nasjonale modellen. I modellen er 

det lagt inn usikre forutsetninger som skal bidra til lavere behovsvekst, som effekten av overføring til 

kommunen (samarbeid om de som trenger det mest). I OUS prosjektet er det i tillegg lagt inn øvrige 

usikre forutsetninger som at sykehus i øvrige sykehusområder i regionen i større grad skal ivareta 

regionpasienter selv, og at øvrige sykehus i Oslo sykehusområde også skal overta ansvaret for en 

større del av pasientbehandlingen fra eget opptaksområde. Ved gjennomgang av utviklingsplanene i 

øvrige sykehus framkommer det ikke at de planlegger å oppskalere egen virksomhet. 

Organisasjonene har gjennomført en gjennomgang av antallet planlagte senger i de nye sykehusene 

på Gaustad og Aker. Det fremkommer da at det planlegges med en økning i sengetall på om lag 12 

prosent. Dette må ses i sammenheng med at det ventes en demografisk betinget (ikke-justert) 

behovsvekst på i størrelsesorden 40-50 prosent. 

Den samlede usikkerheten i behovsanslagene og arealberegningene som ble gjennomført i 

konseptfasen fremstår altså som betydelig. Hoveddelen av tilleggs-bestillingene fra styresak 50-

2019 er som vi tidligere har anmerket heller ikke innarbeidet. I arbeidet med rapporten 

«Konkretisering av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet, inkludert traumevirksomhet i Nye 

OUS» har det fremkommet at det i tillegg skal planlegges for overføring av også somatikk for 

Stovner og Grorud i første etappe. 

Ved gjennomgangen av de fremlagte rapportene er det i tillegg identifisert en rekke forhold som vil 

bidra til økte arealkrav. Det er ikke sannsynlig at disse vil kunne la seg innarbeide i en samlet 

løsning uten at det planlegges med økte areal. Behovsveksten knyttet til den virksomheten som i 

dag foregår på Gaustad vil alene medføre et økt arealbehov på i størrelsesorden 30-50 000 

kvadratmeter. Det må avsettes betydelige areal for å ivareta medisinsk-teknisk 

virksomhetsområde. Etter organisasjonenes syn er det overveiende sannsynlig at 

løsningsforslagene og arealberegningene i konseptfaserapporten ikke vil kunne dekke de arealkrav 

som vil oppstå i sykehuset fram til 2035. Under er enkelte momenter knyttet til framskrivning og 

dimensjonering oppstilt.  

 

 

 Usikkerhet knyttet til opptaksområde 



o Stovner og Grorud bydel er samlet omlag 20 % større enn Alna og vil gi et betydelig 
økt befolkningsgrunnlag. 

o I dag vil det tilsvare 20.000 liggedøgn som i 2035 vil være ca. 25.000 liggedøgn – 
tilsvarende 80 senger 

o Nødvendig behandlingsareal er ikke utredet eller planlagt 

 Usikkerhet knyttet til kapasitet ved Lovisenberg og Diakonhjemmet 
o Det er planlagt relativt stor overføring av pasienter til Lovisenberg og 

Diakonhjemmet fra OUS. Dette utgjør omlag 12.000 netto liggedøgn. 
o I 2035 vil dette utgjøre omlag 15.000 liggedøgn som tilsvarer omlag 50 senger. 
o Etter det organisasjonene kjenner til er det ikke lagt planer i mottakende sykehus 

 Usikkerhet om reell effekt av endringsfaktorene i modellen.  
o Det lagt opp til en betydelig reduksjon i behov for sykehusopphold gjennom 

samarbeid med Oslo kommune. 
o Organisasjonene er ikke kjent med at det er iverksatt prosesser i Oslo kommune for å 

overta denne aktiviteten.  
o Angitt redusert liggedøgnsbehov gjennom samarbeid med Oslo kommune er 27.500 

liggedøgn. Volumet tilsvarer aktivitet tilvarende et sykehus med 90 senger.   
o Det er lagt til grunn en betydelig omlegging fra døgn til dag og poliklinikk. 

Akuttbehandling utgjør ca. 75% av liggedøgn på det som skal bygges på Aker og 
Rikshospitalet. Det er usikkert om denne aktiviteten i like stor grad vil kunne 
overføres fra døgn til dag 

 Usikkerhet knyttet til areal ved Rikshospitalet 
o Det er ventet at veksten i dagens virksomhet ved Rikshospitalet vil være i samme 

størrelsesorden som øvrig vekst i sykehusets oppgaver  
o Per i dag er det årlig 110.000 liggedøgn ved RH [utenom gynekologi, føde og barn]. 

En vekst på 35 % gir en økning på 40.000 liggedøgn. 
o Det er vedtatt at Nye RH skal ha en lokalsykehusfunksjon med en populasjon på 

200.000 
o Det er en økning på 30.000 fra 170.000, dvs. 17,5 %. En slik populasjon vil gi behov 

for 10.000 liggedøgn og som tilsvarer 33 senger.  
o Det er ikke lagt planer for hvordan denne veksten skal innplasseres.  

 

 

Konklusjon 
Den samlede gjennomgangen av de fremlagte rapportene avdekker store mangler i planene for Nye 

OUS. Det foreligger ikke et endelig gjennomarbeidet forslag til fordeling av virksomheten ved de ulike 

lokalitetene, og det foreligger ikke modeller for drift av virksomheten. Rapportene har identifisert en 

rekke forhold som må ivaretas i det videre planarbeidet, men det er ikke lagt fram helhetlige og 

detaljerte modeller eller planer for hvordan dette kan innarbeides i de samlede planene. Det er 

avdekket endringsbehov som vil medføre betydelige endringer i areal-planene, og som med stor grad 

av sikkerhet vil medføre økt investeringsbehov i milliardklassen. I tillegg er det avdekket avgjørende 

mangler i grunnlaget for de driftsøkonomiske analysene som ble lagt til grunn i 

konseptfaserapporten. Det er ikke mulig å gi noen samlet vurdering av driftsøkonomiske effekter og 

bærekraftsanalyser i løsningene da det ikke er fremlagt et oppdatert grunnlag, og det er heller ikke 

framstilt et overslag over samlet øket investeringsbehov som muliggjør slike analyser. Basert på 

funnene i rapportene fremstår det som usikkert om de overordnede løsningene på Gaustad og Aker 

vil være gjennomførbare. Det er ikke framstilt et grunnlag for å fastsette en endelig ramme for 



prosjektet før oppstart av forprosjekt i tråd med vedtaket fattet i Helse Sør-østs styresak 50-2019. 

Organisasjonene tilrår at det ikke iverksettes forprosjekt nå. I tillegg tilrår organisasjonene at det 

gjøres en gjennomgang av prosjektorganisasjonen, og at det innledes dialog med eier for videre 

håndtering av situasjonen som har oppstått.  

 

Norsk sykepleierforbund Fagforbundet   Legeforeningen 

Svein Erik Urstrømmen/sign. Bjørn Wølstad-Knudsen/sign. Aasmund M. Bredeli/sign. 

 

 

Protokollen har fått tilslutning fra følgende organisasjoner: 

Birgit Aanderaa   Norsk psykologforening 

Jonathan R O Faundez   NITO 

Kajsa Madelene Liljefors  Delta 

Leif Ståle Nævestad   Norsk ergoterapeutforbund 

Linda Møllersen   Forskerforbundet 

Pundharika Barkved   Tekna 

Michael B  Lensing   Utdanningsforbundet 

Eli Benedikte Skorpen   Norsk Radiografforbund 

Vigdis Irene Fagerholm   FO 

Elizabeth Holtebekk   Norsk fysioterapeutforbund 

Erlend Marius Malme   Juristforbundet 

Sonam Puri    Econa 

 

 

 

 

 

 

 


