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SAK NR 066-2015 
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF – OPPSTART IDÉFASE NYTT KLINIKKBYGG VED 
RADIUMHOSPITALET 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner oppstart av idéfase for nytt klinikkbygg ved 
Radiumhospitalet. 
 

2. Styret legger til grunn at idéfasearbeidet baseres på veilederen for 
tidligfaseplanlegging av sykehusbygg. Det betyr bl.a. at det skal utarbeides et mandat 
for arbeidet. Mandatet må forelegges Helse Sør-Øst RHF og skal være avstemt med 
det øvrige planleggingsarbeidet ved Oslo universitetssykehus HF. 

 
3. I henhold til føringer gitt fra Helse- og omsorgsdepartementet og i oppdragsdokument 

fra Helse Sør-Øst RHF, skal Sykehusbygg HF benyttes i alle planleggingsfaser for 
prosjekter over 500 millioner kroner. Dette gjelder også for denne idéfasen.  

 
 
 
 
 
 
Hamar, 14. oktober 2015 
 
 
 
Cathrine Lofthus 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 
Styret i Oslo universitetssykehus HF behandlet i styresak 58/2015 “Oppstart idéfase nytt 
klinikkbygg ved Radiumhospitalet”, med følgende vedtak: 

1. Styret anerkjenner gaven i form av skisse til nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet og vil rette takk til 
giverne.  

2. Styret ber om at det med utgangspunkt i skisseforslaget etableres en egen idefase for et nytt klinikkbygg 
på Radiumhospitalet som sammenholdes med planene for vedlikehold av bygningsmassen og med arbeidet 
med idefase for hele foretaket.  

 
I henhold til gjeldende fullmaktsstruktur, vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 i 
sak 016-2012, skal Helse Sør-Øst RHF godkjenne igangsettelse av idéfase for byggeprosjekter 
over 500 millioner kroner. 
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet i sak 020-2013 “Utviklingsplan og idefasemandat Oslo 
universitetssykehus HF”, med følgende vedtak: 

1. Det er etter styrets oppfatning i den fremlagte utviklingsplanen lagt et godt grunnlag for videreføring av 
arbeidet med utviklingen av Oslo universitetssykehus HF, herunder en videre utvikling av 
bygningsmassen. Styret gir sin tilslutning til at arbeidet videreføres i tråd med det som er skissert. 

2. Styret vil påpeke at det fremlagte mandatet for idéfase beskriver en utvikling som er svært omfattende, 
med et innhold som omfatter byutvikling, utvikling relatert til Universitetet i Oslo og omfattende 
samferdselsrelaterte problemstillinger. Både planens omfang og tidshorisont er av en slik art at den må 
kunne sies å ligge på grensen av det som normalt vil være omfattet av en ordinær idéfase. Styret legger til 
grunn at realisering og videre utvikling av Oslo universitetssykehus HF uansett vil kreve en trinnvis 
prosess med flere enkeltprosjekter som må planlegges innenfor en helhetlig ramme og retning. Det 
forutsettes at idéfasemandater for enkeltprosjekter som foreslås på basis av dette arbeidet forelegges Helse 
Sør-Øst RHF før videre arbeid med slike prosjekter igangsettes, og at prosjektene tilpasses de 
økonomiske rammebetingelser. 

3. Styret ber Oslo universitetssykehus HF i sitt videre arbeid nøye vurdere hvordan utviklingsplan og 
idéfasearbeidet skal avstemmes i forhold til arbeidet med enkeltprosjekter, slik at det sikres et godt 
fundament for den videre utvikling av helseforetaket. 

4. Styret forutsetter at det iverksettes nødvendige tiltak ved Oslo universitetssykehus HF for å oppfylle 
bygningsmessige lovkrav og for å opprettholde en forsvarlig drift inntil den endelige utbyggingen er fullført.  
 

Oslo universitetssykehus HF har utarbeidet en idéfaserapport som har vært på høring og som har 
vært behandlet i styret i Oslo universitetssykehus HF, hvor det basert på høringsuttalelsene ble 
lagt en del føringer for sluttarbeidet med idéfasearbeidet. Som en følge av dette pågår utredning 
av organisering av kreftområdet og vurdering av bygningsmessige forhold som del av 
idéfasearbeidet. Kreftområdet drives i flere nyere bygg samt i bygg som er nedslitte, blant annet 
på Radiumhospitalet.  
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Styret i Oslo universitetssykehus HF fattet i styremøte 30. april 2015, i sak 29/2015 følgende 
vedtak: 

1. Styret legger til grunn at kreftområdet ikke blir hovedelementet i en første etappe for utbygging av Oslo 
universitetssykehus og at dette innebærer aktivitet på Radiumhospitalet i minst 15 år framover. 

2. Styret ber om at utredning av nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet samkjøres med 
organisasjonsgjennomgangen av kreftområdet og idéfasearbeidet, og tar til etterretning at dette arbeidet vil 
bli gitt som gave til Oslo universitetssykehus, basert på en formell avtale mellom partene.  
 

Dette gjør det mulig å planlegge for organisering og lokalisering av kreftvirksomheten ved Oslo 
universitetssykehus. Videre legger det grunnlag for videre drift ved Radiumhospitalet i minst et 15 
års-perspektiv. I denne sammenheng må det sikres hensiktsmessige bygg for videre drift.  

 
Som et eget innspill i denne prosessen er det på privat initiativ utarbeidet og finansiert en skisse 
til nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet. Gaven angår en viktig del av sykehusets virksomhet og 
viser en aktuell mulighet for videreutvikling av bygningsmassen ved Radiumhospitalet, ved 
oppføring av et nybygg mellom de gamle byggene A/B og det nye Forskningsbygget. En gammel 
fløy i dårlig tilstand (poliklinikkfløyen) vil da måtte rives for å gjøre plass til det nye bygget.  
 
Det er i statsbudsjettet for 2016 foreslått å innvilge lån til oppgraderings- og vedlikeholds 
investeringer ved Oslo universitetssykehus HF. Lånet skal dekke 70 % av samlede 
prosjektkostnader på 1,8 mrd kroner og omfatter blant annet behov for oppgraderinger og 
vedlikehold av bygningsmassen ved Radiumhospitalet. Det blir viktig at Oslo universitetssykehus 
ser oppgraderings- og vedlikeholdsprosjektene i sammenheng med en idéfase for nytt klinikkbygg 
på Radiumhospitalet, slik at det investeres fremtidsrettet og med fokus på økonomisk bærekraft. 
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 

Et nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet må anses som et frittstående element i den strategien 
som Oslo universitetssykehus HF har vedtatt gjennom arbeid med utviklingsplan og idéfase. I 
henhold til styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF som ga føringer for idéfasearbeidet, skal det 
utarbeides en idéfase for enkeltprosjekter, som tar utgangspunkt i utviklingsplanene/overordnet 
idéfase. 

 
Oslo universitetssykehus HF sitt styre ønsker å starte idéfasen for dette enkeltprosjektet, og anser 
dette som et relevant element i de planene som nå legges for bygningsmassen de neste femten 
årene både innen nybygging og vedlikehold. Administrerende direktør er av samme oppfatning 
og mener videre at dette er i tråd med vedtaket i styresak 020- 2013 i Helse Sør-Øst, pkt 2 og 3. 

 
Angående pkt 4 i vedtaket i samme styresak, er Oslo universitetssykehus HF pålagt å legge planer 
for hvordan foretaket skal kunne vedlikeholde bygg med dårlig tilstandsgrad, slik at det er 
forsvarlig å drive virksomhet i byggene. Med den kjensgjerning at noen av byggene ved 
Radiumhospitalet er i svært dårlig tilstand, vil en investering i et enkeltstående nybygg 
sannsynligvis gi større effekt enn rehabilitering av den gamle bygningsmassen. Det vil være en del 
av idéfasen å dokumentere dette. I idéfasen må det også framgå hvordan den bygningsmassen 
som fraflyttes i forbindelse med nytt klinikkbygg, skal utnyttes eller saneres. Det er i 
statsbudsjettet for 2016 foreslått å innvilge lån til oppgraderings- og vedlikeholds investeringer  
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ved Oslo universitetssykehus HF. Lånet skal dekke 70 % av samlede prosjektkostnader på 1,8 
mrd kroner og omfatter blant annet bygningsmassen ved Radiumhospitalet. Administrerende 
direktør legger til grunn at oppgraderings- og vedlikeholdsprosjektene ses i sammenheng med en 
idéfase for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet, og at det i rapporteringen til Helse Sør-Øst 
RHF redegjøres for hvordan behovet for oppgradering og vedlikehold påvirkes av et eventuelt 
nytt klinikkbygg. 
 
Administrerende direktør legger til grunn at gjeldende retningslinjer for idéfasearbeid blir fulgt og 
baseres på Veilederen for tidligfaseplanlegging av sykehusbygg. Det betyr bl.a. at det skal 
utarbeides et mandat for arbeidet. Dette mandatet må forelegges Helse Sør-Øst RHF, og være 
avstemt med det øvrige planleggingsarbeidet ved Oslo universitetssykehus HF. 

 
I henhold til føringer gitt fra Helse- og omsorgsdepartementet og i oppdragsdokument fra Helse 
Sør-Øst RHF, skal Sykehusbygg HF benyttes i alle planleggingsfaser for prosjekter over 500 
millioner kroner. Dette gjelder også for denne idéfasen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Ingen 
 

Utrykte vedlegg: 
• Ingen 
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