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Innledning

Helse Sør-Øst RHF har vedtatt en strategi for videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF.
Denne innebærer at Radiumhospitalet skal videreutvikles som et regionalt og nasjonalt
kreftsenter sammen med et nytt akuttsykehus på Aker og et komplett regionsykehus inkludert
lokalsykehusfunksjoner på Gaustad.
I tillegg er det vedtatt å etablere det første senter for protonterapi i Norge på
Radiumhospitalet. Dette vil ha stor nasjonal og internasjonal interesse, og vil være en unik
referanse for den som bygger dette.
Helse Sør-Øst RHF har etablert en egen prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF
til å gjennomføre den samlede utbyggingen på Radiumhospitalet.
Prosjektets adresse og plassering er Ullernchaussèen 70, 0379 Oslo.
Det planlegges byggestart høsten 2019 med ferdigstilles i 2023. Prosjektet planlegges
gjennomført som én totalentreprise, hvor første del av prosessen er at det skal gjennomføres
en prekvalifisering av entreprenører som del av en forhandlet prosedyre.
Med dette som grunnlag inviteres det til dialogkonferanse hvor prosjektorganisasjonen ønsker
å innlede en dialog med markedet om prosjektet før utsendelse av totalentreprisen. Prosjektet
ønsker en god tilnærming til en samhandlingsorientert og effektiv gjennomføring:
•
•
•
•
•
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Deler av prosjektet er vel egnet for Lean, og taktplanlegging
Åpen prosess for god transparens og visualisering
Delt risiko- og mulighetsstyring
Aktiv bruk av BIM i prosjektering, gjennomføring, testing og ferdigstillelse
God utnyttelse av digitale verktøy

Om prosjektet

Formålet med utbyggingen er å legge til rette for moderne generell kreftbehandling, samt å
være et nasjonalt fagsenter for protonbehandling for pasienter fra alle de norske
helseforetakene. Det nye bygget skal bekrefte Radiumhospitalet som faginstans og skal
sammen med de øvrige sykehusene i Oslo universitetssykehus HF betjene gode fremtidige
løsninger for god pasientbehandling og faglig utvikling.
Nytt Klinikk- og Protonbygg på Radiumhospitalet består av en samlet bygningsmasse på 46 000
m2. Klinikkbygget består av 36 000 m2, og Protonbygget 10 000 m2. Samlet ramme for
prosjektet er 4,6 mrd. NOK. Prosjektet skal ferdigstilles for oppstart medio 2023. I tillegg til
nybygg skal det skal rives 22 000 m2 med eksisterende bygg. Før oppstart gjennomføres det en
rokade av funksjoner i eksisterende arealer, og sykehuset skal være i normal drift under
oppføringen av de nye byggene.
Klinikk- og protonbygget inneholder samlet ca. 1500 rom fordelt på;
•
•
•
•

Opphold - somatikk
Undersøkelse og behandling, somatikk
Medisinsk service
Ikke Medisinsk Service
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Administrasjon og personalarealer
Pasientservice
Undervisning og forskning
Trafikkarealer
Universitetsarealer

Dialogprosessen

Helse Sør - Øst HF ønsker gjennom dette en dialog med markedet på hvordan prosjektet kan
tilegne seg den beste entreprenørkompetansen, og hvordan det beste samarbeidet kan
etableres for å sikre et godt resultat for alle ledd i prosjektet.
Prosjektet ønsker en bekreftelse på at planen for prosjektet lar seg gjennomføre, og at
markedet vurderer prosjektet som interessant.
Nasjonalt program for leverandørutvikling bistår Helse Sør -Øst RHF med gjennomføring av
leverandørkonferansen. Leverandørutviklingsprogrammet er en pådriver for at offentlige
innkjøp skal bli et verktøy for innovasjon og omstilling, både i offentlig sektor og i næringslivet.
Se også www.innovativeanskaffelser.no
Leverandørdialogen annonseres åpent på Doffin som en veileledende kunngjøring, og består av
en dialogkonferanse med påfølgende én-til-én møter. Alle interesserte har anledning til å
melde seg på konferansen og/eller én-til-én møtene. Deltagelse på dialogkonferanse og/eller
én-til-én møter er ikke en forutsetning for å kunne delta i en eventuell kommende
anbudskonkurranse.
Leverandørdialogen starter med en dialogkonferanse. Formål med denne er å motta innspill fra
leverandørene på prosjektets plan.
På bakgrunn av dialogkonferansen inviteres så leverandører til å svare på spørsmål fra
prosjektorganisasjonen. Målet er å få mest og best mulig kunnskap om mulighetsrommet og
innspill fra markedet på prosjektet.
De som ønsker å utdype sine innspill/svar inviteres deretter til én-til-én møter med
prosjektorganisasjonen i etterkant av konferansen. Det er også mulig å sende inn svar til
spørsmål uten å delta i konferansen.
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Dialogkonferanse

Program for dagen
Tid: 20.juni 2018 kl. 0900-1200
Sted; Bjørvika Konferansesenter, Oslo Atrium, Dronning Eufemias gate 6, Oslo

Tidspunkt
08:30 - 09:00
09:00 - 09:30

09:30 -09:45
09:45 - 10:15
10:15 – 10:45
10:45-11:00
11:00-12:00

Beskrivelse
Registrering & kaffe
Velkommen – Orientering om videreutvikling av
Oslo universitetssykehus HF v/ Prosjektdirektør Dag
Bøhler
Innovative anskaffelser – v/ Gørill Horringmoe
Presentasjon av prosjektet nytt klinikkbygg og
protonsenter v/prosjektsjef Pål Høylie
Orientering om konsepter for nytt klinikkbygg og
protonsenter v/ samhandlingsleder Mona Nyberg
Dialog med salen - hva vi ønsker svar på
Enkel lunch med mingling

Spørsmål vi ønsker svar på
Prosjektorganisasjonen ønsker å invitere leverandørmarkedet til å gi innspill på sentrale
prosjektforutsetninger. Dette ved at leverandørene i første omgang gir skriftlig svar på
spørsmålene nedenfor. Leverandørene velger selv hvilke spørsmål de vil svare på.
Alle som leverer svar inviteres også til én-til-én møter med prosjektorganisasjonen. Møtene vil
bli benyttet til å klargjøre eller utdype sider ved mottatte innspill. Kommentarer og innspill med
tilhørende referater fra møtene behandles konfidensielt. Det bes om at lengden på
spørsmålene ikke overstiger fire A4 sider.
Prosjektorganisasjonen ønsker svar på følgende forhold:
1. Prosjektsuksess; Hva mener leverandøren er de viktigste faktorer for at byggherren kan
skape et vellykket prosjekt?
2. Risiko; på grunnlag av det presenterte materialet. Hvilke risikoer mener dere er viktig å
behandle særskilt for prosjektet?
3. Entreprisemodell; Hva mener dere om den planlagte gjennomføringsmodellen?
4. Prosjektering; BIM skal utnyttes og benyttes som plattform for gjennomføring og FDV.
Prosjektet ønsker å gjennomføre en digitalisert arbeidsprosess med et minimum av
tradisjonelle tegninger. Hvordan vurderes dette?
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5. Optimalisering; Er det forhold basert på presentert materiale dere mener kan
optimaliseres for å sikre en bedre gjennomføring
6. Er det forhold som ikke er nevnt som dere mener bør diskuteres?
Svar på spørsmål sendes til pal.hoylie@sykehusbygg.no innen 10.august 2018.
Påmelding: frist 18. juni 2018
Møter: frist for påmelding til én-til-én møter er 10.august 2018
For påmelding send epost til Truls Bakken; truls.bakken@sykehusbygg.no
Påmelding skal inneholde navn, firma og kontaktinformasjon (mobil og e-postadresse)
For spørsmål om konferansen kontaktes:
Prosjektsjef Pål Høylie, pal.hoylie@sykehusbygg.no
Tlf: 95729329 eller 91848334
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