
Sykehusutbygging i Oslo og Drammen

Mytt klinikkbygg og protonsenter på Radiumhospitalet



Prosjektorganisasjon Helse Sør-Øst RHF 

Helse Sør-Øst RHF har etablert egen prosjektorganisasjon med ressurser 
fra Sykehusbygg HF med ansvar for å styre arbeidet med utviklingen av 
Oslo universitetssykehus HF og nytt sykehus i Drammen.

Oslo universitetssykehus HF:

- Nytt klinikkbygg og protonsenter på Radiumhospitalet

- Nytt akuttsykehus på Aker

- Regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad

- Ny regional sikkerhetsavdeling på Ila 

Vestre Viken HF:

- Nytt sykehus i Drammen



Prosjektorganisasjon Helse Sør-Øst RHF 

• Egen samhandlingsstruktur mellom Helse Sør-Øst RHF og 
henholdsvis Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF 
etablert. Dialogen håndteres av prosjektorganisasjonen.

• IKT og MTU er en integrert del av prosjektenes leveranser.

• Ulike gjennomførings- og entreprisemodeller tilpasset det enkelte 
prosjekt

• Mange med lang erfaring fra sykehusprosjekter og andre, store 
komplekse prosjekter. Lang erfaring med håndtering av 
konkurranser, prosjektstyring, entreprenører og rådgivere.
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Videreutvikling av Oslo universitetssykehus

Sak 53-2016:

Tilslutning til et framtidig målbilde for OUS
o Et samlet og komplett regionsykehus inkludert 

lokalsykehusfunksjoner på Gaustad

o Et lokalsykehus med somatikk, psykisk helsevern og rus på Aker 

o Et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet.

• Etablering av ny regional sikkerhetsavdeling



• Foretaksmøte godkjenner Helse Sør-Øst RHF sitt fremtidige målbilde for 
Oslo universitetssykehus HF med et samlet og komplett regionsykehus 
inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og 
et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. 

• Foretaksmøte ber om at det ved utvikling av Aker sykehus som 
lokalsykehus på sikt kan legges til rette for å overta ansvaret for 
spesialisthelsetilbudet for de tre Oslobydelene som i dag tilhører Akershus 
universitetssykehus HF sitt opptaksområde.

• Foretaksmøte slutter seg til at Helse Sør-Øst RHF vil starte med 
konseptfase for regional sikkerhetsavdeling og klinikkbygg på 
Radiumhospitalet, og at den første utviklingen på Aker og Gaustad 
planlegges startet opp samtidig og vil foregå parallelt. 

Foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF 24.06.16



Nytt klinikkbygg og protonsenter på Radiumhospitalet

• Konseptrapport behandlet og godkjent av styret i Helse Sør-Øst 
RHF 15.07.17 (sak 071-2017)- Lånesøknad til HOD

• Skisseprosjekt del II gjennomført høsten 2017

• Prosjektet godkjent og fullfinansiert på statsbudsjettet for 2018

• I samme statsbudsjett ble det besluttet å etablere Norges første 
protonsenter på Radiumhospitalet 

• Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i februar 2018 at det 
etableres protonsenter på Radiumhospitalet og la til grunn at 
prosjektet samordnes med nytt klinikkbygg (sak 011-2018).

• Felles styring og gjennomføring i regi av Helse Sør-Øst RHF sin 
prosjektorganisasjon  



• Avklart og tydelig arbeidsunderlag og kontrakt

• Tydelig ansvars- og oppgavefordeling 

• Erkjenne fakta og handle ut i fra realitetene

• Respekt for hverandres roller og posisjoner

• Fokus på prosjektets mål og resultat 

• Fellesskap og team: Vi skal bygge sammen !

• Prosjekt med stor nasjonal oppmerksomhet og med stor viktighet 
for samfunnet og befolkningen

Viktige premisser for en vellykket 
prosjektgjennomføring



Nytt klinikkbygg og protonsenter Radiumhospitalet



• Dialog

• Ydmykhet

• Samarbeid

• Åpenhet

• God kvalitet

• Modenhet før bygging 

• Trygge løsninger 

• Testfasen nøkkel til suksess

• God overtagelse og prøvedrift

Nytt klinikkbygg og protonsenter Radiumhospitalet



Nytt klinikkbygg og protonsenter Radiumhospitalet
Fakta  nytt klinikkbygg 

• 155 senger 

• 10 operasjonsstuer

• 53 poliklinikk/dagbehandling 

• 13 bildediagnostikk 

• Areal: ca. 36.000 m2 

• Prosjektkostnad: 2.880 Mrd NOK 

• Overordnet IKT-program: 233 MNOK

Fakta protonsenteret 

• 4 bunkere - 3 utstyrsenheter

• Areal: ca. 10.000 m2 

• Prosjektkostnad: 1.840 Mrd NOK 

Samlet i et prosjekt

• Areal: ca 46 000m²

• Prosjektkostnad: 4.725 Mrd NOK

• Overordnet IKT- program: 233 MNOK

• Fra gammelt til nytt



Nytt klinikkbygg og protonsenter Radiumhospitalet

Status klinikkbygg

• Konseptrapport og skisseprosjekt ferdigstilt 
2017

• Godkjent og finansiert på statsbudsjettet for 
2018

Status protonsenter

• Konseptfaseutredning 2017 i nasjonal regi

• Godkjent og finansiert i statsbudsjettet for 2018 

• Supplerende skisseprosjekt mai til september
2018  

Felles gjennomføring - ett prosjekt

• Konkurranse om totalentreprise kunngjøres
høsten 2018 - kontrahering høsten 2019

• Gjennomføring 2020-2023 

• Regulering omfatter hele området (trinn 1 og 2) 

• Fra gammelt til nytt



• Prosjekteringsgruppe for skisseprosjekt protonsenter kontrahert. 
Skisseprosjektet ferdig 31.08.18. Legges frem for styret i OUS og 
HSØ

• Funksjonsprosjektet for nytt klinikkbygg avsluttes i mai 2018

• Totalentreprise kunngjøres høsten 2018- kontrahering 1H2019

• Forprosjekt behandles desember 2019

• Rivearbeider starter våren 2019

• Gjennomføring 2020-2023 

Nytt klinikkbygg  og protonsenter Radiumhospitalet



Hovedadkomst nytt klinikkbygg og proton



Hovedinngang



Situasjonsplan



Typisk etasjeplan Klinikkdel



Vestibyle



Konseptfase del II – skisseprosjekt

Nytt klinikkbygg RAD –

Styringsgruppemøte 13.11.2017

• Kantine



Skisseprosjekt Proton



Tentativ fremdrift



• Pris basert på tegninger og beskrivelse for klinikk- og 
protonbygget

• Opsjonsliste

• Kuttliste

• Forhandling

Konkurranse



• MTU – medisinteknisk utstyr
• MR

• Protonleveranse

• Operasjonsstuer( prefabrikkerte eller plassbygde)

• IKT leveranse – grensesnitt med Sykehuspartner HF

• Ombygging av infrastruktur og bygging av kulvert

Sideleveranser



• Nytt Klinikk- og Proton bygg gjennomføres som totalentreprise

• NS 8407 er kontrakts grunnlag

• Delleveranser i prosjektet

• Rokade 2018 – 2019( gjennomføres nå)

• Prekvalifisering og konkurranse Høst 2018 – Vinter 2019.

• Kontraktsinngåelse 1.mars 2019

• Rivearbeider Mars – September 2019( del av totalenterprisen)

• Samspillsfase I (detaljprosjektering) 2019 - 2020

• Samspillsfase II ( gjennomføring) 2020 -2023

• Klinisk Prøvedrift Høst 2023

Gjennomføringsmodell



• Samlet totalentreprise skal inneholde

• Komplett tverrfaglig leveranse

• Planlegging starter med slutten – klinisk god oppstart med pasient 
i fokus er prosjektets hovedmål

• Detaljprosjektering i BIM

• Forprosjekt

• Produktgjennomganger 

• Gjennomarbeidet test og overtagelsefase

Gjennomføringsmodell



Konsepter for Nytt Radiumhospital



Radiumhospitalet – Oslo Universitetssykehus HF

✓ Skandinavias største kreftsenter
✓ Norges ledende kreftsykehus
✓ Avansert behandling av pasienter fra hele landet
✓ Mye forskning
✓ OUS er sykehus nummer 2 i Norden som er akkreditert 

som Comprehensive Cancer Center - kvalitetsstempel



Norges første spesialiserte sykehus for kreftpasienter

• Det Norske Radiumhospital ble åpnet på 

Montebello 21. mai 1932, som et 

«hospital for strålebehandling»

• Innsamlinger basert på private initiativ

• Utvikling av en institusjon med 

felleskapsfølelse og motivasjon til 

innsats for kreftsaken og pasientene.

• Stort fokus på forskning fra starten

• Påbygd flere ganger, senest i 2007 med 

nytt forskningsbygg og strålebygg. 

• 2009 innlemmet som en del av Oslo 

Universitetssykehus HF.

Første direktør; Overlege Heyerdahl

Stråling fra Radium ble brukt til å behandle kreft





Hva er protonbehandling

Nasjonalt samarbeidsprosjekt fra 2012
Statsbudsjett 2018: 
«Regjeringen har foreslått endringer i 
statsbudsjettet for 2018 som sikrer etablering av 
protonbehandling både i Oslo og Bergen. Tilbudet 
skal komme hele landet til gode.»

• Protonbehandling i Norge er et nasjonalt 
samarbeidsprosjekt. 

• Flere skal kunne overleve og kunne leve 
lengre med kreft.

• Alternativ behandling til dagens 
strålebehandling med foton som gjør det 
mulig å gi høyere og mere presise 
stråledoser til dyptliggende svulstvev og 
tilsvarende lavere doser til nærliggende 
normalvev.

• Kliniske studier, etablering av flerregional 
behandlingstjeneste og videre forskning 
på protonbehandling er organisert i 
nasjonalt virksomhetsprosjekt.  



• Behovet anslås til ca. 1 780 pasienter til 
protonbehandling i 2022, dette tilsvarer ca 
8% av de pasienter i Norge som i dag får 
konvensjonell strålebehandling. 

• Mange er barn. Mye hode/halskreft. 

• 85% av pasientene er per i dag ikke 
standardiserte indikasjoner, men skal 
rekrutteres via deltagelse i kliniske studier

• Helse Sør-Øst RHF: 3 behandlingsrom + 1 uinnredet 
behandlingsrom som fungerer som forskningsrom fra 
oppstart

• Helse Vest RHF : 1 (2) behandlingsrom + 1 uinnredet 
behandlingsrom som fungerer som forskningsrom fra 
oppstart

Hvor mange pasienter?



I 2014 var det 48 
anlegg for 
partikkelterapi i 
klinisk drift i 
verden. 
I løpet av 2018 vil 
dette tallet øke til 
over 100 anlegg på 
verdensbasis.

INTERESSANTE TALL



Sverige har nylig fått sitt 
protonanlegg. 
I Danmark er det første 
anlegget klar til oppstart 
høsten 2018
England planlegger 2 
anlegg som bygges 
parallellt
Nederland har 8 anlegg 
under planlegging

EUROPA 



Pasienten på Radiumhospitalet i 2030: 

➢ Har avansert kreftsykdom
➢ Kommer fra hele landet
➢ Får medisinsk, kirurgisk og/eller 

strålebehandling, foton og proton
➢ Møter effektive behandlingsforløp 

med moderne metoder og teknologi
➢ Kan ha flere sykdommer samtidig
➢ Er i en vanskelig livssituasjon
➢ Kan være både ung og gammel
➢ Ønsker økt grad av medvirkning i 

eget behandlingsforløp
➢ Har tilgang til informasjon om sin 

egen situasjon
➢ Har sine pårørende hos seg som en 

viktig ressurs



Medarbeidere på Radiumhospitalet i 2030: 

➢ Er ca 1200 mennesker fordelt på ca
800 stillinger 

➢ Har høy kompetanse og er 
spesialister innenfor sitt fagområde

➢ Behersker avansert teknologi
➢ Har stort fokus på tverrfaglighet, 

arbeider i mulitdisiplinære team
➢ Har stort fokus på fagutvikling, 

forskning og undervisning
➢ Møter mennesker i vanskelige 

livssituasjoner



Alternativ 2 – fra sydvest
Strålebehandling foton og hotell

Støttefunksjoner og teknikk

Nukleærmedisin, PET og 
administrasjon

Strålebehandling foton

Senger, dagbehandling
og poliklinikk

Operasjon, bilde, lab

Strålebehandling proton,
bilde

Forskning og laboratorier      
(patologi)

Brystdiagnostisk senter, 
sykehusapotek og kontorer

Laboratorier

OUS – Radiumhospitalet i 2030: 
Spesialsykehus for kreft

➢ Rask diagnostikk
➢ Høykvalitets kreftbehandling
➢ Tverrfaglighet
➢ Lokal, regions- og landsfunksjoner
➢ Avansert teknologisk utredning og 

behandling
➢ Senter for strålebehandling
➢ Protonbehandling- ny flerregional 

behandlingstjeneste
➢ Forskning på kreft
➢ Mye dagbehandling og planlagt 

virksomhet
➢ Effektive pasientforløp
➢ Effektive arbeidsprosesser
➢ Rekreasjonsområder for pasient og 

pårørende

Ett sykehus – alle funksjoner skal 
henge sammen



Sengeområder

✓ 155 senger på 3 etasjer
✓ To sengeområder per etasje
✓ Enerom med bad
✓ Standardrom
✓ Ca 54 000 liggedøgn i 2030 – 30 % 

økning fra i dag



Poliklinikk og dagbehandling

✓ Poliklinikker – tverrfaglige 
områder

✓ Poliklinikker fordelt på to 
etasjer i sengebygg

✓ Dreiing av drift fra døgn til 
dagbehandling

✓ Dagbehandling – cytostatika ca
50 plasser i plan 3 sengebygg

✓ Standardrom
✓ Ca 62 000 pasienter per år til 

poliklinikk/dagbehandling i 
2030, økning på ca 55 % fra i 
dag



Operasjon, dagkirurgi, postoperativ og overvåkning

✓ 10 operasjonsstuer –
høyteknologiske standard stuer 
for all kirurgi

✓ Robotkirurgi
✓ Ortopedisk kirurgi
✓ Dagkirurgisk enhet
✓ 21 sengeplasser for 

postoperativ overvåkning
✓ 2 luftsmitteisolat
✓ Rengjøringsenhet for sterilt 

gods
✓ Mottaksenhet for akutte 

kreftpasienter fra 3 bydeler i 
Oslo



Bildediagnostikk og lab

Bildediagnostikk:  
- Rask og avansert diagnostikk
- Bistår andre sykehus i tolkning av 

bilder 
- 4 MR
- 3 CT
- Intervensjonradiologi
- Konvensjonell røntgen 
- Ultralyd
- PET etablert i eksisterende bygg F

Laboratorie:  
- Rask og avansert diagnostikk
- Medisinsk biokjemi
- Mikrobiologi
- Bistår i forskningsstudier
- 10 prøvetagningsplasser
- Analysehall

RTGCT

MR CT

UL

MR
intervensjon



Strålebehandling - proton

Plan U2
- Teknikk
- Logistikkareal
- Forskning – arealer til 

dyreoppstalling

Plan U1
- Adkomstområde
- Strålebehandling med 

støtteareal

Plan 2
- Strålepoliklinikk
- Bildediagnostikk

Plan 1
- Administrasjon
- Kontorer doseplan



Fellesområder – Klinikk og proton skal være ett bygg
▪ Åpne vestibyler som binder funksjonene 

sammen
▪ Selvinnsjekk og åpne resepsjoner
▪ Lite sykehuspreg for pasienter i en vanskelig 

livssituasjon
▪ Imøtekommende arealer for opphold, 

aktivitet og rekreasjon
▪ Servicetilbud; apotekutsalg, frisør etc
▪ Kantine og kiosk
▪ Plass for frivillige og pasientorganisasjoner
▪ Arealer for å trekke seg tilbake –

trosnøytralt rom/rom for stillhet
▪ Auditorium og møterom



Prinsipper for vareleveranser og avfallshåndtering

▪ Varemottak for hele Radiumhospitalet i plan U2, under 
behandlingsbygg

▪ Rørpost
▪ Avfallssug
▪ Tøynedkast
▪ Sentral sengevask på plan U1
▪ Rengjøringsenhet for sterilt gods – ikke steril sentral
▪ Ikke produksjonskjøkken – buffetkjøkken på sengeområdene
▪ Garderober – kun til operasjonspersonell, resten i 

eksisterende bygg
▪ Kulvert til Forskningsbygg for transport av varer og 

forskningsdyr
▪ Følger eksisterende logistikkprinsipper i OUS HF



Samhandlingsstruktur HSØ RHF– OUS HF
Felles for alle prosjekter i OUS HF

Prosjektsjef samhandling 

Prosjektdirektør Administrerende direktør OUS 

Administrerende direktør OUS 

Prosjektdirektør OUS

AD HSØ 

Styringsgruppe   

AD møte

Kontaktmøte 

Administrerende direktør HSØ 
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Nytt Klinikk-, og protonbygg på Radiumhospitalet


