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1. Bakgrunn 

Styret ved Oslo universitetssykehus vedtok 29. mars 2012 i sak 18/2012 at Arealutviklingsplan 2025 
skulle utgjøre grunnlaget for videre utvikling av bygningsmassen ved Oslo universitetssykehus. I tråd 
med sakens vedtak er det utarbeidet en overordnet strategi for Oslo universitetssykehus som 
beskriver ønsket utviklingsretning for virksomheten frem mot 2018. Sykehusets strategi utgjør det 
faglige grunnlaget og en utviklingsvei som vil være førende for videre dimensjonering, utnyttelse og 
plassering av bygninger. 

Oslo universitetssykehus ønsker å konsentrere sin virksomhet på færre lokalisasjoner. En flytting og 
sammenslåing av likartede aktiviteter ved sykehusene innen Oslo universitetssykehus er nødvendig 
for å oppnå bedre effektivitet og kvalitet i pasientbehandlingen. Med et utgangspunkt på om lag en 
million kvadratmeter spredt på 70 adresser og om lag 185 bygninger er dette en omfattende 
oppgave. Disse tiltakene krever både oppgradering /tilpasning av eksisterende bygninger, etablering 
av ny bygningsmasse og awikling av bygg som ikke lenger er egnet for helseformål. Utfordringene 
ved dette er flersidig; store arealer er vernet, og bygningsmassen ved sykehuset har både dårlig 
teknisk kvalitet, manglende egnethet og spredt beliggenhet. 

Arealutviklingsplanen anbefaler at det i den videre utviklingen legges til rette for en samling over tid 
hvor sykehuset og universitet er knyttet sammen innen forskning, utdanning og innovasjon. Ideen 
videreføres i en visjon hvor Campus Oslo er utviklet som et samlingsbegrep for et av verdens fremste 
områder for høyspesialisert pasientbehandling, og hvor forskning, utdanning og vitenskap for å bedre 
liv og helse integreres. Dette vil være en viktig del av utviklingen av sykehuset samtidig som det vil 
bidra til å løfte Oslo fra en "fjordby" til også å bli en "kunnskapsby" samt ha betydning for nasjonal 
verdiskapning særlig innen livsvitenskap. 

på bakgrunn av dette ønsker Oslo universitetssykehus nå å igangsette en idefase. Denne skal 
identifisere mulige prinsipielle løsningsalternativer for å realisere et Campus Oslo innenfor det 
geografiske området Gaustad, Blindern og Ullevål. Idefasen vil derfor måtte omfatte utredning av 
løsninger knyttet både til organisering av virksomheten og til arealbehov i fremtiden. Dette 
dokumentet beskriver mandatet for idefaseutredningen. 
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2. Mål, rammer og forutsetninger for idefasen 

2.1. Mål 
Samfunnsmålet er å utvikle et fremtidsrettet sykehus med vekt på brukermedvirkning, moderne 
løsninger for utredning og behandling, forskning og utdanning samt et godt arbeidssted for de 
ansatte. Behovet for utvikling av Oslo universitetssykehus skal kobles sammen med Oslos behov for 
byutvikling og Universitetet i Oslos planer om satsning på livsvitenskap, og slik lage et samvirke som 
medfører en betydelig samfunnsmessig verdiskapning. Gjennom dette vil man sikre langsiktige 
løsninger for bygningsmassen ved Oslo universitetssykehus slik at virksomheten får gode vilkår for å 
løse fremtidens utfordringer innenfor de funksjoner sykehuset har eller får ansvar for. 

Arbeidet med idefasen skal basere seg på Oslo universitetssykehus sin overordnede strategi 
(styrebehandlet 17.12.2012) som sier: 

Oslo universitetssykehus skal kjennetegnes ved at: 
1. Vi tar utgangspunkt i pasientenes perspektiv 

a) Valg og prioriteringer som blir gjort i Oslo universitetssykehus skal ta utgangspunkt i 
pasientenes behov. 

b) Oslo universitetssykehus skal bidra til at Oslo sykehusområde sikres et 
lokalsykehustilbud av høy kvalitet. 

c) Tilbudet til de pasientgruppene som har størst behov for vår spesialkompetanse skal 
prioriteres. Vi skal være et ledende sykehus innen traumatologi og akuttbehandling. 

d) Pasientene skal få behandling og omsorg av hØY kvalitet enten sykdommen er fysisk, 
psykisk eller relatert til rus og avhengighet. Dette gjelder også pasienter med 
sammensatte behov og flere diagnoser. Vi vil ha et spesielt fokus på å sikre syke barn 
et godt tilbud. 

e) Pasientene og deres pårørende skal oppleve å bli tatt på alvor. Alle pasienter skal få 
tilpasset informasjon og opplæring samt ha reell mulighet til å påvirke beslutninger 
knyttet til egen behandling. 

f) Pasientene skal oppleve at vi samarbeider tett med andre i helsetjenesten for å gi 
forutsigbar og godt koordinert utredning og behandling med korte ventetider og 
færrest mulig brudd i pasientforløpene*. 

g) Standardiserte og godt koordinerte pasientforløp skal ligge til grunn for 
organiseringen innenfor sykehuset. Så langt det er mulig skal et tverrfaglig miljø som 
behandler en sykdom samles ved en lokalisasjon. En slik organisering legger 
forholdene til rette for oppbygging av robuste fag- og forskningsmiljøer og gir 
effektiv ressursutnyttelse. 

h) Vi skal systematisk registrere og analysere informasjon om risiko, forbedringsbehov 
og uønskede hendelser for å forebygge at pasienter skades som følge av medisinsk 
undersøkelse og behandling. I arbeidet med å forbedre kvaliteten på 
behandlingstilbudet skal vi ta utgangspunkt i behandlingsresultater og andre 
kvalitetsmål som er relevante for pasientene. Resultatene skal være offentlige. 

*Med "pasientforløp" menes en helhetlig, sammenhengende beskrivelse aven eller flere pasienters kontakter med ulike 

deler av helsevesenet i løpet aven sykdomsperiode. 
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2. Oslo universitetssykehus skal ha et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt 
a) Oslo universitetssykehus skal være en arbeidsplass der det er godt å arbeide og som det 

er grunn til å være stolt av. 
b) Oslo universitetssykehus skal ha fokus på ledelse. Vi behøver synlige og gode ledere som 

tar ansvar for arbeidsmiljøet og evner å formidle og skape oppslutning om målene for 
sykehuset. 

c) Medarbeiderne skal ta ansvar for, delta i utviklingen av og ha innflytelse på 
arbeidsmiljøet. 

d) Interne prosesser skal være åpne slik at grunnlaget for beslutningene er tilgjengelige og 
tydelige for berørte medarbeidere. 

e) Forholdene skal legges til rette slik at medarbeiderne får brukt og videreutviklet sin 
kompetanse. 

f) Oslo universitetssykehus skal tenke forebygging og legge forholdene til rette for 
helsefremmende arbeidsplasser for medarbeiderne. 

g) Bygninger og arbeidsverktøy skal vedlikeholdes, utvikles og fornyes for å skape et godt og 
sikkert arbeidsmiljø. 

3. Oslo universitetssykehus skal være et fremragende universitetssykehus, en lærende og 
skapende organisasjon 

a) Vi skal videreutvikle vår egenart som Norges ledende universitetssykehus med et spesielt 
nasjonalt ansvar for å tilby spesialisert diagnostikk og behandling av høy kvalitet. Vi skal 
hele tiden arbeide for å forbedre pasienttilbudet gjennom å utvikle, fange opp, ta i bruk, 
dele og evaluere nytten av ny kunnskap og delta i faglige nettverk regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt. For enkelte små eller spesielle pasientgrupper kan det være aktuelt å 
etablere behandlingstilbud i samarbeid med andre sykehus i og utenfor Norden. 

b) Oslo universitetssykehus skal, i tett samhandling med Universitetet i Oslo, utvikle seg 
videre som et ledende akademisk senter innen forskning, utdanning og innovasjon. Vi 
skal levere forskning, utdanning og innovasjon av høy kvalitet innen hele bredden av 
sykehusets fagområder, samtidig som vi satser strategisk innen utvalgte områder. 

c) Pasientbehandling, forskning, utdanning og innovasjon er gjensidig kvalitetshevende og 
skal være tett integrert i forskningsnære klinikker. Vi skal kvalitetssikre 
behandlingstilbudet gjennom systematisk registrering av behandlingsresultater i 
medisinske kvalitetsregistre. Pasientene skal få tilbud om å delta i forskningsprosjekter. 

d) Vi skal sammen med Universitetet og Oslo kommune arbeide for å styrke og synliggjøre 
Oslo som nasjonalt sentrum for livsvitenskap** . 

e) Utdanningens betydning i sykehuset skal synliggjøres og utgjøre en tydelig del av 
sykehusets profil. 

f) Innovasjon skal prege arbeidsdagen. Hos oss skal det nytte å tenke nytt. 

**Uvsvitenskap - life Science - bidrar til økt forstå else av sykdommer, aldring og hvordan menneskekroppen 

fungerer, og er vitenskap hvor man studerer levende organismer som planter, mikrober, dyr og mennesker med 

ulike naturvitenskaplige tilnærminger hentet fra medisinske fag og realfag. 

4. Oslo universitetssykehus skal være en god samarbeidspartner og engasjert samfunnsaktør 
a) Vi skal bidra til en best mulig utnyttelse av helsevesenets samlede kompetanse og 

ressurser ved å samarbeide med andre deler av spesialist- og primærhelsetjenesten om 
en hensiktsmessig fordeling av oppgaver. Det skal legges vekt på å sikre en god 
funksjonsfordeling innenfor Oslo sykehusområde. 

6 



b) Vi skal bidra til å realisere Samhandlingsreformen gjennom et likeverdig samarbeid med 
Oslo kommune og andre kommuner. 

c) Vi skal utvikle nye drifts- og samarbeidsformer, ikke minst ved en tettere relasjon til 
fastlegene og til andre sykehus. Ved omfordeling av oppgaver skal det legges vekt på 
gjensidig støtte og kompetanseoverføring. 

d) Vi skal legge etiske og kost-nytte vurderinger til grunn før innføring av ny teknologi og 
behandling. 

e) Vi skal være aktive deltakere i samfunnsdebatt om helse, fag og forskning og bidra til 
regional og nasjonal utvikling av helsetjenesten. 

f) I samarbeid med universitet og høgskoler skal vi bidra til at det utdannes helsearbeidere 
basert på samfunnets fremtidige behov. 

g) Vi skal ha et folkehelseperspektiv og bidra til forebygging og helsefremmende tiltak, samt 
til oppbygging av kunnskap om og bedre behandling av de store sykdomsgruppene. 

h) Vi skal ha fokus på global helse og dele vår kunnskap og kompetanse med utviklingsland. 
i) Sykehuset skal drives og utvikles med bærekraftige og klimavennlige løsninger. 

på bakgrunn av dette skal eiendomsmassen utvikles slik at den på best mulig måte støtter opp om 
sykehusets mål om god pasientbehandling, fagutvikling, samhandling, arealeffektivisering, 
driftseffektivisering og et godt arbeidsmiljø. Tidsrammen for målrealisering for den samlede 
portefølje av arealtiltak skal utredes som en del av idefasearbeidet. Etter realisering av nye løsninger 
knyttet både til organisering av virksomheten og til arealbehov er målsetningen at Oslo 
universitetssykehus skal skåre høyere på pasienttilfredshetsundersøkelser, nasjonale 
kvalitetsindikatorer og ha færre pasientskadesaker enn i dag. 

I denne sammenhengen påpekes det spesielt at det samtidig med byggeaktiviteter skal drives god og 
sikker pasientbehandling. En god forståelse av disse utfordringene må utvikles gjennom den videre 
planleggingen. Hensynet til pasientsikkerheten i en byggeperiode som kan bli svært lang vil 
vektlegges ved valg av løsninger. 

2.2. Virksomhets- og areal relaterte forutsetninger 
Overordnet strategi og det videre arbeid med operasjonalisering av denne og med 
virksomhetsavklaringer vil sammen med Arealutviklingsplan 2025 (inkludert ekstern kvalitetssikring 
/evaluering av denne), danne utgangspunktet for arbeidet med idefasen. Arealutviklingsplanen angir 
et dimensjoneringsgrunnlag og identifiserer utviklingsmuligheter som skal vurderes nærmere. 

Som grunnlag for idefasen er det lagt noen forutsetninger relatert til fremtidig virksomhet. Dette er 
forutsetninger av strategisk karakter som fastlegges gjennom videre prosess med strategien for 
sykehuset. De viktigste av disse er nærmere omtalt nedenfor. 

Lokalisering og utvikling av akuttfunksjoner og sammenheng med regionale funksjoner 

Helse Sør-øst legger i styresak 108/2008 til grunn at "akuttfunksjoner for kirurgi, ortopedi og andre 
spesialiserte funksjoner i et sykehusområde som hovedregel skal samles på ett sted, men det åpnes 
for tilpasninger" . I dag er akuttfunksjonene for sykehusområdet Oslo i stor grad lokalisert til Ullevål 
sammen med multitraume som i tillegg er en regional funksjon. Behandlingen av de kompliserte 
akuttpasientene krever ofte støtte fra regionale medisinske og kirurgiske funksjoner, og de samme 
funksjonene vil i stor utstrekning også være nødvendige på Rikshospitalet i forbindelse med 
høyspesialiserte funksjoner og nasjonale tjenester (landsfunksjoner). Dette betyr i dag duplisering av 
funksjoner og utstyr. Det har innen enkelte fagområder ikke lyktes å finne frem til effektiv 
ressursutnyttelse med dagens modell, og gjennom idefasen skal man derfor beskrive mulige 
løsninger der disse samlokaliseres. Ambisjonen er uansett å vedlikeholde og utvikle vår posisjon 
innen behandlingen av de akutt kritisk syke pasientene og traumepasientene. 
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Lokal- og områdefunksjoner 

Oslo universitetssykehus skal bidra til at det utvikles et lokalsykehustilbud i Oslo som ivaretar 
lokalsykehusfunksjonen på en fremtidsrettet måte, spesielt med hensyn til Oslo befolkningsvekst og 
mangfold i befolkningen, samt behandlingsutvikling og samhandling. Lokalsykehusfunksjonen skal 
utvikles i samarbeid med blant annet Oslo kommune, Diakonhjemmet, Lovisenberg og ikke minst 
Helse Sør-øst som har sørge-for ansvaret. Oslo befolkningsvekst fortsetter og tilsier at man legger en 
plan for best mulig utnyttelse av samlet kapasitet og kompetanse i Oslo-området og også sammen 
med Helse Sør-øst vurderer hvilket omfang en idefase i Oslo universitetssykehus skal ha. Dette 
arbeidet må også ta inn i seg samhandlingsreformen og muligheten for utvikling av desentralisert, 
nettverksbasert lokalfunksjon i Oslo (for eksempel etter modell fra Stockholm) og det overordnede 
mål om likeverdige tjenester til befolkningen. 

Oslo universitetssykehus skal ivareta områdefunksjonen for Oslo sykehusområde. Avgrensing av 
områdefunksjoner er krevende, og vil nødvendiggjøre ytterligere avklaring dersom all virksomhet 
ikke er samlet. 

Regions- og landsfunksjoner 

Oslo universitetssykehus er regionsykehus for innbyggerne i Helseregion Sør-øst og har også en 
rekke nasjonale funksjoner. Den overordnede strategien fastslår at vi skal videreutvikle vår egenart 
som Norges ledende universitetssykehus med et spesielt nasjonalt ansvar, og at vi skal ta i bruk, dele 
og evaluere nytten av ny kunnskap. Oslo universitetssykehus ønsker å videreutvikle sin funksjon som 
Norges "helsebakvakt". Høyspesialiserte funksjoner som krever samarbeid og spisskompetanse innen 
mange fag og/eller bruk av avansert, kostbart utstyr må samlokaliseres for å sikre en god 
ressursutnyttelse og for å ivareta den ønskede videreutviklingen. Dette legges til grunn for 
idefasearbeidet. 

Leon-prinsippet og gode pasient forløp 

Laveste effektive omsorgsnivå (Leon)-prinsippet og gode pasientforløp skal ligge til grunn for 
utforming av fremtidens sykehus. Den overordnede strategien fastslår at standardiserte og godt 
koordinerte pasientforløp skal ligge til grunn for organiseringen innenfor sykehuset, og dette legges 
til grunn for idefasearbeidet. Det presiseres at forskjellige løsninger avhengig av fagområde må 
vurderes. 

Barn 

Oslo universitetssykehus samler landes største barnemedisinske miljø med ekspertise fra de vanlige 
til de høyspesialiserte nasjonale oppgavene. Oslo universitetssykehus har som ambisjon å utvikle et 
samlet fagmiljø som grunnlag for utviklingen av et nasjonalt barnesykehus hvor idefasearbeidet 
knyttet til barnehabilitering skal ivaretas inn i denne helheten. 

Kreftbehandling 

Moderne kreftbehandling kjennetegnes ved multidisiplinær diagnostikk og behandling. Det vil si at 
stadig flere pasienter får eller er kandidater for kombinert behandling av kirurgi, strålebehandling og 
medikamentell behandling. Driftskonseptet bør være, i tillegg til dag- og poliklinisk behandling, en 
komplett døgnbasert virksomhet som omfatter både kirurgi og onkologisk behandling med integrert 
forskning og pasientbehandling. Det legges til grunn at fremtidens kreftbehandling således utvikles 
best nær øvrig spesialisert sykehusvirksomhet og med nærhet til universitetet. Det betyr at 
Radiumhospitalet innen rammen av" Oslo Comprehensive Cancer Centre"-modellen lokaliseres 
innen Campus Oslo. Etter styrets vedtak i sak 18/2012 forventes det drift på Montebello i mange år 
fremover. 
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Radiologi og laboratoriefunksjoner 

Oslo universitetssykehus skal tilby høyspesialisert diagnostikk innen både radiologi og laboratoriefag. 
En videre utvikling forutsetter dels at man har oppdatert utstyr, men også at man gjennom 
lokalisering legger til rette for effektiv drift med mest mulig samling av og automatisering innen 
laboratorievirksomhet. Kapasiteten i sykehuset er så stor at man må søke stordriftsfordeler og 
beskrive potensial også for å betjene andre deler av helsetjenesten i tillegg til sykehusets interne 
behov. Moderne IKl - løsninger vil gi mulighet for en betydelig endring i organisering av disse 
tjenestene. 

Avdeling for kompleks epilepsi (SSE) 

Avdeling for kompleks epilepsi i Sandvika inneholder lands- og regionsfunksjoner, og bør som sådan 
lokaliseres innen Campus Oslo som del av idefasearbeidet. 

Psykisk helse og avhengighet 

Aktiviteten på Dikemark forutsettes avviklet. Det foreligger en idefaserapport for sikkerhetsplasser 
kombinert med plasser for psykisk utviklingshemmede med alvorlige psykiske lidelser der plassering 
på Gaustad er utredet. Idefasen for regional sikkerhetsavdeling ble ferdigstilt før 22. juli-hendelsen. I 
dag er det aktuelt å utrede alternativ organisering og lokalisering for særdeles krevende og langvarig 
rehabilitering til forskjell fra høyspesialisert psykoseutredning og -behandling, som en del av den 
idefasen som nå starter. 

Spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og avhengighet (utenom DPS, BUP-poliklinikk og rus
poliklinikk) skal lokaliseres nær somatisk virksomhet, slik at det legges til rette for gjensidig effektiv 
samhandling. DPS inkludert BUP-poliklinikker og rus-poliklinikk organiseres på to steder (Mortensrud 
og Aker/Sinsen). 

Arealutviklingsplanen beskriver en samling av øvrige deler av psykisk helse og avhengighet på Ullevål. 
Andre alternativer med lokalisering innen Gaustad-området av Campus Oslo skal også vurderes. 

Aker sykehus 

Aker sykehus skal utvikles til en samhandlingsarena mellom spesialisthelsetjenesten og Oslo 
kommune med tilbud til bl.a. pasienter med rehabiliteringsbehov, livsstilssykdommer, kroniske 
lidelser, psykiske problemer og rusmiddelavhengighet, samt eldre med sammensatte lidelser og 
mennesker i livets sluttfaser (jfr. foretaksprotokoll av 24. november 2010). 

Det er opprettet et internt prosjekt, Prosjekt Helsearena Aker, med oppgave å koordinere alle 
aktiviteter Oslo universitetssykehus skal ha på Aker, også med tanke på nye virksomhetsområder. 
Sykehusets strategi slår fast at nordre del av Aker skal utvikles som samhandlingsarena sammen med 
Oslo kommune og andre deler av spesialisthelsetjenesten. Søndre del kan eventuelt benyttes til 
andre formål og dette må utredes. 

Trender og fremtidig kapasitetsbehov 

Det er stor usikkerhet relatert til den langsiktige utviklingen innen medisinske behandlingsformer og 
befolkningsvekst. Denne usikkerheten må det tas høyde for i planleggingen. Dette ivaretas best ved 
at det utvikles en fleksibel bygningsmasse der størst mulig grad av standardisering åpner for at 
arealene vil være hensiktsmessige uansett hvilken aktivitet som drives i dem. Samtidig må det være 
plass for videre utvikling og utvidelser når den opprinnelige utbyggingen er fullført. 

Samordning av planene med Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo arbeider med planer for et nytt forsknings- og undervisningsanlegg for 
livsvitenskap ved Forskningsparken, og det foreligger godkjent reguleringsplan for Gaustadbekkdalen 
for bygging av et nytt senter for livsvitenskap. Regjeringen har vedtatt å støtte anbefalingen i 
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konseptvalgutredningen, KS1, ref. Prop. 1 S (2012-2013) . Planene for Oslo universitetssykehus skal 
legge til grunn Universitetets vedtatte planer for Livsvitenskapssenteret. Planprosessen for Campus 
Oslo må derfor foregå i nær kontakt med representanter fra universitetet. 
I tillegg må Oslo universitetssykehus som et universitetssykehus planlegges med universitetsarealer i 
bygningsmassen som skal utvikles. Dette innebærer også et nært samarbeid helt fra idefasen. 

Det presiseres at de bygningsmessige løsninger skal medvirke til å utnytte den samlede kompetanse 
knyttet til sykehus og universitetsmiljø innen forskning og utdanning. 

Samordning av planene med Oslo kommune 

Utviklingen av morgendagens Oslo universitetssykehus vil ha både faglige, arealmessige og 
næringsmessige avhengigheter til Oslo kommune. Det er en forutsetning at man involverer Oslo 
kommune i den videre planlegging, og at man sammen med kommunen finner frem til en god 
samarbeidsform for det videre arbeid. Oslo kommunes pågående planlegging av Storbylegevakt er 
viktig for Oslo og for Oslo universitetssykehus, og alternative løsninger for lokalisering av 
Storbylegevakten skal inkluderes i idefasen. Det forutsettes løpende dialog med Oslo kommune om 
dette i det videre arbeid. 

Gjennamførte utredninger 

I tillegg til Arealutviklingsplan 2025 og forutsetninger av strategisk karakter, er det gjennomført 
utredninger som vil legge føringer for både arealbehov og løsninger: 

• Ikke medisinske servicefunksjoner (kjøkken, tekstilvaskeri og varemottak/lager) 

En foreliggende utredning om dette viser at det er mange alternative løsninger knyttet til 
disse funksjonene. 

• Kartlegging av eksisterende infrastruktur ved Ullevål sykehus 

Arealutviklingsplanen inneholder forslag til samlokalisering av somatikk Ullevål ved 
etablering av et nytt klinikkbygg. I tilknytning til dette er det gjennomført en kartlegging som 
omfatter vurdering av risiko, kostnader og tidsplan for etablering av infrastruktur knyttet til 
utvikling av et sykehusanlegg sentralt på Ullevålsområdet. 

• Tidligere kartlegging av teknisk tilstand og oppgraderingsbehov og sykehusets 
vedlikeholdsplan 

Nye bygg og bygningsmasse av god kvalitet forutsettes brukt gitt at disse også kan medvirke 
til god drifteffektivitet. Dette vil si at bygg med god kvalitet og egnethet for å ivareta 
fremtidige behov benyttes enten slik de fremstår i dag eller ombygget/tilpasset ny 
virksomhet. Gjennom idefasen skal det identifiseres hva som er den mest hensiktsmessige 
utnyttelse av eksisterende bygningsmasse, sett i kombinasjon med nye bygg for å ivareta det 
totale behovet for bygningsarealer. Tidligere kartleggingsarbeid av teknisk tilstand, 
oppgraderingsbehov, brukbarhet, og potensial for fremtidig bruk samt sykehusets 
vedlikeholdsplan forutsetts å tas inn som en del av denne idefasen. 

• Mulighetsstudie -lokalisering av Oslo universitetssykehus på Gaustad 

Det er gjennomført en mulighetsstudie med tanke på om det kan være fysisk mulig å 
lokalisere et samlet Oslo universitetssykehus sammen med Universitetet i Oslo i området 
Gaustad-Blindern. Muntlig orientering ble gitt om dette i styresak 79/2012. Studien viser at 
det er fysisk mulig, men at det vil kreve en rekke avklaringer med interessenter i området, 
Oslo kommune, reguleringsmyndigheter, Statens Vegvesen med flere. Mulighetsstudien skal 
konkretiseres gjennom idefasearbeidet. 
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3. Idesøk, identifisering av alternative løsninger (konsepter) 

3.1. Prosjektalternativ og nul lalternat iv 
ldefasen skal gjennomføres i samsvar med ve ileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter 
(Helsedirektoratet 12/2011) og resultere i de leveranser som er omtalt i dette dokumentets kapittel 4 
og 5. 

Prosjektalternativ 

I idefasen skal det avklares om det er mulig å samle et komplett Oslo universitetssykehus, enten i 
området Gaustad-Blindern eller på Ullevål. Alternativet til en komplett lokalisering ved Gaustad
Blindern skal inkludere Ullevålstomten . I den grad Ullevålstomten ikke gir rom for en løsning eller vil 
gi en realistisk og praktisk fremdriftsplan, vil man kortfattet måtte beskrive hvilke funksjoner som 
eventuelt kan etableres annet sted. 

I Arealutviklingsplan 2025 brukes begrepet Campus Oslo om området Gaustad-Blindern-Ullevål, og 
aktivi teten som foregår i dette området. Det ligger et betydelig potensial for pasientbehandling, 
forskning, innovasjon, utdanning og fremtidig næringsutvikling i dette området. Området kan 
defineres geografisk på to måter; som en mindre, konsentrert variant mellom Gaustad og Blindern og 
en større variant som også inkluderer Ullevål. Idefasen skal belyse muligheter, fordeler og ulemper 
ved ulik utnytting av dette området. 

Nullalternativ 

Nullalternativet er i Helsedirektoratets veileder for tidligfaseplanlegging definert slik: 
"Nullalternativet skal vise konsekvenser av å opprettholde akseptabel ytelse for virksomheten og 
byggene over byggenes resterende levetid, med minst mulig kostnader. Dette er den aktuelle og 
relevante løsningen hvis investeringsprosjektet ikke kan gjennomføres. Kalles også et 
referansealternativ eller et utsettelsesalternativ. Nullalternativet skal fremstilles sammenlignbart 
med de øvrige alternativene når det gjelder planhorisont og hvilke konsekvenser det har for 
investeringer og drift." . For å forstå alternative løsningsforslag og deres økonomiske og praktiske 
konsekvenser, må derfor også nullalternativet drøftes mht. driftseffektivitet, pasientbehandling, 
forskning, innovasjon, og utdanning. 

Som bakgrunn for arbeidet med nullalternativet skal Multiconsults tilstandsrapport av sykehusets 
bygningsmasse brukes. 

Alternative verdier 

ldefasen ska l tydeliggjøre hvilke områder som fraflyttes i de ulike scenarioene og estimere verdien av 
de fraflyttede bygninger og tomtearealer. Verdien vil forventes å utgjøre et vesentlig bidrag til 
finansieringen av nytt sykehus. Modeller for optimal verdiskapning (for alle interessenter, spesielt 
Oslo universitetssykehus og involverte kommuner) skal skisseres. 

3.2 . To scenarioer for Oslo universitetssykehus 
I tillegg til nullalternativet skal to scenarioer legges til grunn i idefasen. Innen hvert scenario ska l det 
utredes alternative konsepter. 

For alle konsepter ska l det gjøres vurderinger av muligheten for en trinnvis utvikling av 
bygningsmassen i takt med endringer i behov, funksjon og tilgjengelighet til areal. Dimensjoneringen 
skal ta utgangspunkt i Arealutviklingsplan 2025 (planens scenario 1 og 2). 

Scenario l - Full samlokalisering - et komplett Oslo universitetssykehus 

Scenario 1 innebærer å samle hele sykehusets virksomhet (inkludert psykisk helse og avhengighet 
utenom DPS og BUP-poliklinikk) på to mulige lokalisasjoner: 
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A. I området Gaustad-Blindern 

B. på Ullevål-tomten. 

Nærmere beskrivelse av alternativene: 

Et samlet Oslo universitetssykehus mellom Gaustad og Blindern (Scenario lA) 

En etablering i området Gaustad-Blindern krever utnyttelse av eksisterende bygg og etablering av ny 
bygningsmasse på et utvidet tomteareal. Dagens reguleringsplan på Gaustad begrenser videre 
utbygging. En slik løsning forutsetter derfor en omregulering av tilstøtende tomtearealer for å kunne 
utvide byggeområdet. De tekniske, økonomiske og reguleringsmessige utfordringene for veitrafikken 
og bebyggelsen i området vil kreve avklaringer mot eksterne instanser, og må også sees i 
sammenheng med de planene for utvikling som Universitetet i Oslo utarbeider i samme område. 
Resultatet av pågående reguleringsprosesser forutsetts å tas inn som en del av denne idefasen. Dette 
scenarioet tilsier at Radiumhospitalet, Ullevål, Dikemark og SSE fraflyttes. 

Mulige plasseringer av ny bygningsmasse skal minst omfatte: 

Utvikling av tomteareal på Gaustad mot sør, øst eller nord og på tvers av Ring 3, ved å legge 
veien i tunnel eller med lokk over ve ien. Dette konseptet baseres seg på mulighetsstudien som er 
utført for dette området. 

Utvikling av tomteareal på Gaustad mot nord-øst. 

Utvikling av tomteareal på Gaustad både mot sør, øst og nord og på tvers av Ring 3, ved å legge 
veien i tunnel eller med lokk over veien. 

Et samlet Oslo universitetssykehus på Ullevål (Scenario lB) 

Dette scenarioet baserer seg på Arealutviklingsplan 2025 som viser at det er mulig å etablere et 
samlet Oslo universitetssykehus på Ullevål. Det må vurderes om det er mulig å utvikle et tilstrekkelig 
areal for nytt sykehus samtidig som driften ved Ullevål sykehus opprettholdes. Deler av 
bygningsmassen og tomtearealene ved Ullevål inngår i Landsverneplanen for 
spesia listhelsetjenesten. Dette vil kreve samhandling med vernemyndighetene i utvikling av mulige 
konsepter. 

Scenario 2 - Delt lokalisering av funksjonene ved Oslo universitetssykehus 

Scenario 2 ska l belyse mulighetsrommet dersom all virksomhet ikke samles i en ende av Campus Oslo 
(Gaustad eller Ullevål). Dette innebærer en fordeling av sykehusets funksjoner på to 
«hovedlokalisasjoner» og et geografisk utvidet Campus Oslo. Her må virksomhetsavklaringer knyttet 
til funksjonsfordeling utarbeides. 

Mulige plasseringer på Ullevål skal minst omfatte: 

Utvikling og utbygging av Ullevål-tomten sentralt, i tråd med anbefalingen i Arealutviklingsplan 
2025 

Utvikling og utbygging i områdende nord på Ullevål-tomten 

på Gaustad vil løsningsmulighetene for plassering av bygg være de samme som i scenario 1 (utvidelse 
mot sør, øst eller nord, eller kombinasjoner av disse). 
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4. Rammer for planlegging og gjennomføring av prosjektet 

ldefasen skal gjennomføres innen 12 måneder fra prosjektets oppstart med fremleggelse av 
løsningsforslag for alternativene, inklusive vurderinger og avklaring av hvilke alternativer som skal 
videreføres i en konseptfase. Øvre ramme for ressursbruk i idefasen er 36 millioner kroner 
inklusive mva. Det skal i idefasearbeidets første fase utarbeides en tidsplan inklusive budsjett for 
hele idefasen som skal behandles og godkjennes. Budsjettet skal inkludere kostnader til eksterne 
rådgivere og frikjøp av interne medarbeidere ved Oslo universitetssykehus. Beløpet er avsatt i 
investeringsbudsjettet for samlokalisering fase 1. 
En økonomisk ramme for de løsningene som utvikles i idefasen er ikke definert, men i utforming 
og prioritering av løsningsmuligheter skal investeringsbehov være klarlagt. 

S. Leveranse 

5.1. Alternative løsn ingsmu ligheter 
ldefasen skal i henhold til Helsedirektoratets veileder for tidligfaseplanelegging i sykehusprosjekter 
presisere behovet og identifisere mulige løsningsalternativer. Dette omfatter både 
virksomhetsmessige løsninger og byggløsninger (investeringsprosjekter). Idefasedokumentene skal 
danne underlag for beslutning om videre utredning. Idefasene skal avklare hvilke alternative prosjekt 
som er <div laga». At et prosjekt er "liv laga" innebærer at det er: 

• Relevant. Oppfyller de overordnede målene som gjelder for helseforetaket. 
• Gjennomførbart. Kan gjennomføres innenfor helseforetakets finansielle handlingsrom. 
• Levedyktig. Helseforetakets økonomiske bæreevne kan opprettholdes gjennom prosjektets 

levetid. 

Dette krever at ulike alternativer identifiseres og utredes på et overordnet nivå, og at alternativene 
vurderes ut fra omforente forutsetninger om behov, mål, ambisjonsnivå, kapasitet og økonomi. 

Det presiseres at "liv laga" også bør ha et samfunnsmessig perspektiv for Campus Oslo. 

ldefasen skal: 

Gjennomgå Arealutviklingsplan 2025, eventuelt underlaget og evalueringen av denne. 

Foreta nødvendige oppdateringer og suppleringer av nåsituasjonen og datagrunnlaget. 

Gjennomføre et idesøk som viser bredden i mulige, alternative løsninger. Presisere hvilke 
alternative løsninger som skal utredes i konseptfasen. Alternativene skal være reelle og kunne 
skilles klart fra hverandre. 

Sørge for aktuelle virksomhetsavklaringer. 

Utarbeide plan og mandat for konseptfasen. 

Utarbeide følsomhetsanalyser på et overordnet nivå. 

5.2. Grunnleggende krav t il løsningen 
Følgende overordnede krav stilles til utforming av løsningene: 

Overordnet robusthet med hensyn til å kunne utvikles til å ivareta fremtidig økt behov for 
kapasitet i investeringenes økonomiske levetid. 

Tilrettelegging for å kunne ivareta endrede virksomhetsrelaterte behov i fremtiden. Dette 
omfatter generalitet, fleksibilitet og elastisitet. Med generalitet menes bygningers og strukturers 
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evne til å benyttes til ulike funksjoner uten endring eller ombygging. Med fleksibilitet menes 
bygningers endringsdyktighet og tilpasning til andre funksjoner uten å endre basisinstallasjonene 
eller konstruksjonen. Med elastisitet menes mulighet for å utvide bygninger; bygge til med nye 
fløyer eller etasjer når det oppstår nye arealbehov eller nye funksjoner som må plasseres i 
nybygg. 

Gjennomførbart uten alvorlige forstyrrelser på sykehus i drift eller fare for pasientsikkerhet. 

Minimale transportavstander for pasienter, ansatte og varer. 

5.3. Oppbygging av rapporten fra idefasen (Idefaserapport) 
ldefasen avsluttes med fremleggelse aven idefaserapport. Den skal omfatte bearbeidet informasjon 
fra Arealutviklingsplan 2025, og oppsummering og presisering av utredninger og analyser i idefasen. 
Rapporten skal omfatte et mandat for konseptfasen som bl.a. presiserer hvilke alternativer som 
anbefales utredet videre. Idefaserapporten skal inneholde en plan for konseptfasen. I vedlegg er det 
vist et eksempel på oppbygging aven idefaserapport. 

5.4. Suksesskriterier 
Når idefasen er ferdig skal situasjonen være som følger: 

ldefasen er gjennomført i henhold til veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter 

ldefasen er godt forankret i de berørte fagmiljøer i organisasjonen, i driftsorganisasjonen og hos 
øvrige interessenter. 

Resultatet av idefasen gir grunnlag for beslutning om igangsetting av konseptfase. 

ldefasen er i overenstemmeise med føringer fra Helse Sør-øst om forestående investeringer. 

6. Organisering 
ldefasen vil kreve omfattende virksomhetsavklaringer som basis for å vurdere realismen og 
gjennomførbarheten av de ulike løsningene. Dette kan vise seg å være den mest krevende delen av 
arbeidet. Organiseringen må også ta høyde for at det vil kreves uvanlig mange eksterne avklaringer 
for eksempel versus luftfart og samferdsel (både vei og kollektivt), samt overfor Universitetet i Oslo, 
Oslo kommune, eier, private ideelle sykehus med mere. I tillegg vil det være viktig at IKT-aspekter 
ivaretas alt i idefasen. Et overordnet prinsipp er at arbeidet med tidligfaseplanlegging (ide-, 
konseptfase og forprosjekt) har som formål å utvikle et fremtidsrettet og godt tilbud til byen, 
regionen og landet inne pasientbehandling, forskning, utdanning og innovasjon. Denne delen av 
prosessen eies derfor av fagsiden av virksomheten. Det forutsettes et tett samvirke med drifts- og 
eiendomssiden av Oslo universitetssykehus og eksterne deltagere. 

Det skal etableres en dedikert prosjektgruppe bestående av personer fra Oslo universitetssykehus og 
konsulenter med bred erfaring fra denne type arbeid. Det samlede omfanget av prosjektet er 
omfattende og vil kreve en prosjektleder på fulltid med totalansvaret for planlegging og 
gjennomføring. Deltagelse fra eksterne aktører i prosjektgruppen, som for eksempel Oslo Kommune 
og Universitetet i Oslo vil være ønskelig. 

Prosjektlederen knytter til seg en referansegruppe bestående av interessenter som blir direkte berørt 
av planene, samt høyt kvalifiserte fagpersoner fra Oslo universitetssykehus. Eksempler på eksterne 
interessenter er; de private sykehusene, Oslo kommune og Statens vegvesen. 

Det etableres også en ekstern rådgivningsgruppe til administrerende direktør med representanter 
som kjenner sykehusvirksomheten i Oslo-området, men som først og fremst har strategisk 
kompetanse innen samfunnsutvikling og som har en anerkjent autoritet utover helsesektoren. 
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Styring 

Prosjektleder rapporterer til en styringsgruppe. Styringsgruppen ledes av administrerende direktør 
ved Oslo universitetssykehus. Styringsgruppen skal ha en sammensetning som både sikrer 
ivaretakelse av strategiske virksomhetsaspekter, god funksjonalitet i løsningsvalg og effektiv 
gjennomføring av planprosessen. Bl.a. bør både leder for Stab Medisin, helsefag og utvikling og 
direktør Oslo sykehusservice inngå i styringsgruppen. Universitetet i Oslo og Oslo kommune er også 
ønsket representert i styringsgruppen. Det bør dessuten vurderes å inkludere ekstern kompetanse på 
planlegging og gjennomføring av større prosjekter i styringsgruppen. 

Koordinering og samhandling 

Planleggingen i idefasen vil kreve en omfattende koordinering og samhandling mellom flere 
organisasjonsenheter og på flere nivåer. Sentralt i denne sammenheng er samhandlingen mellom 
virksomhetsplanleggingen og den bygningsmessige planleggingen. Her vil det måtte etableres egnede 
kommunikasjonskanaler og sa mhandlingsfora. Det vi l påhvile sykehusets øverste ledelse en betydelig 
oppgave å avklare alle vesentlige virksomhetsspørsmål med klinikkledelsen og disse avklaringer må 
fremskaffes som en del av prosessen med idefasearbeidet. Klinikkoppnevnte brukergrupper skal også 
etableres og involveres etter behov. 
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Vedlegg: Eksempel på oppbygging aven idefaserapport 

(Ref. Veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter) 

For å kunne sette i gang en idefase for et prosjekt skal det foreligge en utviklingsplan hvor tiltaket inngår, 
og tiltaket må være innpasset i investeringsplanen for foretaket. Idefasen skal resultere i en 
idefaserapport. Hvis utviklingsplan ikke foreligger eller krever oppdatering må idefasen utsettes til dette 
er avklart. 

Omfang og detaljering av rapporten må tilpasses det aktuelle prosjektet. Rapporten kan inndeles i fire 
hovedområder/tema: 

o Del en som beskriver bakgrunn for igangsetting av planprosessen; mål, mandat, organisering 
og rammer for arbeidet. 

o Del to som identifiserer og avgrenser tiltaket i forhold til utviklingsplanen og 
investeringsplanen. I denne delen inngår også oversikt over overordnede krav og føringer 
som ligger i strategiske dokumenter, og som har betydning for de løsninger som kan velges. 

o Del tre som omfatter presisering av hvilke alternative løsninger som skal utredes. Dette skal 
nedfelles i mandatet for neste planfase, konseptfasen. 

o Del fire som omfatter en plan for organisering og gjennomføringen av konseptfasen. 

Rapporten vil kunne inneholde følgende hovedpunkter/kapittel: 

Oppsummering og anbefaling 

Bakgrunn, mandat for arbeidet 

o Vedtak om oppstart planlegging. 

o Mandat, organisering og rammer for planarbeidet. 

Mål for og avgrensing av tiltaket 

o Overordnede mål og strategiske føringer, referanse til spesielle strategiske dokumenter, 
virksomhetsmessig utviklingsplaner, bygningsmessige utviklingsplaner ol. Hentes fra 
utviklingsplanen. 

o Bakgrunn, beskrivelse av dagens sykehusvirksomhet, tilbud og bygg. Beskriver spesielle 
problemstillinger. Viser eventuelle endringer og oppdateringer av utviklingsplanen med 
beskrivelse av konsekvenser. Hentes fra utviklingsplan og investeringsplan. 

o Dimensjonerende forutsetninger, forutsetninger for endring. Beskriver utvikling, fremtidige 
aktivitet/behov, funksjoner/virksomhet, omstilling, driftsmodell, kapasitet, arealbehov og 
bygg. Hentes fra utviklingsplanen. 

o Idesøk. Beskrive alternative løsninger som skal utredes i konseptfasen, grunnlaget hentes fra 
utviklingsplanen. Drøfter de alternative løsningenes bidrag til å løse "sørge for ansvaret" og 
driftsmessige, fysiske og økonomiske konsekvenser av løsningene. 

o Mandat for konseptfasen, alternative løsninger 

o Investeringsramme for tiltaket. Foretakets evne til å håndtere kostnadene ved tiltaket i 
tiltakets levetid (økonomisk bæreevne) . 

• Vurdering av alternativene, hva er "Iiv laga" , 

o Plan for gjennomføring av konseptfasen 

o Plan for ressurser, organisering, aktiviteter og tid. 

o Plan for kontrahering av leverandører til neste fase 
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