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Henvendelser til styret i Helse Sør-Øst RHF vedrørende videreutvikling av Oslo 

universitetssykehus HF fra: 

1. Det er mottatt 42 likelydende uttalelser fra diverse avsendere - vedlagt følger ett 

eksempel. 

2. Dag Hovland, Rolf Kåresen og Tor Winsnes  

3. Helsetjenesteaksjonen 

4. FFO Oslo 

5. Redd Ullevål sykehus-aksjonen 

6. Helsepartiet 

7. Bente Odner og Randi Werner-Erichsen 

 

 

 

  



 

 

Til adm dir i Helse Sørøst Cathrine M. Lofthus  

Kopi: Helseminister Bent Høie, Aftenpostens redaksjon 

 

 

Vi som eier, betaler og har behov for tilgjengelige sykehussenger, er bekymret for 

sykehuskapasiteten i Oslo og hovedstadsområdet. 

 

Prosessen for et uoversiktlig kostbart Gaustad sykehus, med et ukjent antall sykesenger, 

synes å være ute av kontroll. 

 

At Ullevål sykehus -med totalt 1000 sykesenger- er vedtatt nedlagt og tomten planlagt solgt 

lenge før et nytt alternativ er ferdig utredet mtp kapasitet, organisering og finansiering, er 

urovekkende. 

 

Når OUS innkaller til ekstraordinært styremøte onsdag 5.9.2018 med «faseforskyvning» -

altså fare for at gjenåpningen av Aker sykehus utsettes flere år- øker behovet for at 

ansvarlige helsemyndigheter opptrer skjerpet og ansvarlig. 

 

Undertegnede ber herved styreleder i Helse Sør-Øst om å sørge for: 

1. At prosjekt Gaustad sykehus settes på vent på grunn av uavklarte forhold omkring 

kapasitet, organisering og finansiering, samt usikkerhet omkring tomtens egnethet 

mht. fremtidige behov.  

2. At Ullevål sykehus konseptfaseutredes med tanke på kapasitet, organisering og 

finansiering. 

3. At gjenoppbyggingen av Aker sykehus prioriteres og iverksettes snarest, da det er 

kjent at OUS har egenkapital til å starte dette prosjektet uavhengig av både Ullevål og 

prosjektet på Gaustad.  
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         Oslo 1. september 2018 

 

Styret Helse Sør Øst 

postmottak@helse-sorost.no 

Sendes bare elektronisk 

 

Vi ber om at denne henvendelsen legges ved saksdokumentene til neste styremøte i HSØ 

om Oslo universitetssykehus planer for sykehusutbygging 

 

BEKYMRINGSMELDING MHT TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS PLANER FOR 

UTBYGGING PÅ GAUSTAD OG AKER OG NEDLEGGING AV ULLEVÅL SYKEHUS 

 

Vi som undertegner dette brevet har alle erfaring fra store utbyggingsprosjekter. DH og TW som 

arkitekter og RK som spesialist i kirurgi og sjeflege ved Ullevål sykehus 1994-2007. RK var i den 

perioden byggherreansvarlig (tiltakshaver) for flere store byggeprosjekter på sykehuset.  

TW har arbeidet med overordnet planlegging og byggesaker ved bl.a. Oslosykehusene og var 

idéutvikler for Nytt Rikshospital.  DH har erfaring fra prosjektledelse av større forretningsbygg. Vi er 

pensjonister uten næringsmessige eller politiske bindinger som er foruroliget over de planene Oslo 

universitetssykehus (OUS) har for sykehusutbyggingen.  Vi ønsker å gjøre styrets medlemmer 

oppmerksomme på en del risikoelementer. Våre bekymringer kan grovt deles i fire: 

- Manglende lokalsykehuskapasitet i Oslo og Akershus frem mot 2030/40 og urealistiske 

effektiviseringstiltak 

- Trang og uhensiktsmessig tomt på Gaustad med betydelige bygge- og reguleringsproblemer 

mens det på Ullevål sykehus er god plass og godkjent reguleringsplan for å utvikle et 

fremtidig regionssykehus 

- Betydelig økonomisk innsparingspotensial ved å satse på utbygging på Ullevål og Aker som 

store akuttsykehus mens en lar Rikshospitalet forbli uendret som et høyspesialisert sykehus 

frem til at bygningene der må fases ut. Da overfører man gradvis de høyspesialiserte 

funksjonene til nye bygg på Ullevål 

- Dårlig risikovurdert forslag om å utsette oppstart av byggeprosjektet på Aker til 2027 for å 

prioritere bygging på Gaustad  

 

Manglende lokalsykehuskapasitet i Oslo og Akershus frem mot 2030/40 og urealistiske 

effektiviseringstiltak 
Helse Sør Øst RHF (HSØ) har det overordnede «sørge for» ansvar for at befolkningen har et forsvarlig 

sykehustilbud. Da kan man ikke bare se på OUS sykehusområde når man legger planer, men for hele 

området planen vil berøre. Etter vår oppfatning må man da som et minimum se på Oslo og Akershus 

sammen. På lengere sikt bør nok også befolkningsutviklingen i Oslo sørøst og Østfold nordvest 

trekkes inn.  

 

Men holder man seg til Oslo og Akershus befolkning, og den sykehusdekning man får etter Statistisk 

Sentralbyrås (SSB) middeltall fra juni 2018 for befolkningsframskriving, får en følgende tabell: 
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Den planlagte sykehuskapasiteten* fremkommer ved at de plantall som per dags dato finnes for 

utbygging på Gaustad og Aker legges sammen med det A-hus, Lovisenberg, Diakonhjemmet og Asker 

og Bærum dekker i 2018. Ullevål som i dag dekker 240 000 for generell indremedisin o.a. og 400 000 

for kirurgi (Lovisenberg har ikke kirurgisk akuttfunksjon), får men altså en underdekning på 200 000 

personer i 2030 og 300 000 ** i 2040 når Ullevål legges ned. Enkelt sagt krever det da bygging av 

minst et nytt Aker sykehus (planlagt for 240 000 innbyggere når det er ferdig) før en kan få lagt ned 

Ullevål. Denne problemstillingen er ikke synliggjort i de planer som så langt er lagt frem. De 

representer etter vår vurdering en betydelig risiko for liv og helse på sikt. 

 

Et annen moment, som forsterker denne bekymringen, er den helt urealistiske forventningen til 

effektivisering OUS-administrasjonen har lagt inn i sine planer. I sin «Utviklingsplan 2035» (Basert på 

90% belegg som pt skal nedjusteres til 85%) viser OUS i  figur 13 «Trinnvis framskrivning av liggedøgn 

somatikk; Kilde: Framskrevet aktivitet 2015 - 2035 somatikk; Kilde: Nasjonal modell for 

aktivitetsframskrivning tilsendt og utført av Sykehusbygg HF» at rundt 150 000 liggedøgn av en 

forventet vekst fra 450 000 i 2015 til rundt 700 000 i 2035 skal fjernes ved effektivisering, øket bruk 

av hotell og overføring av pasienter til Oslo kommune hver med cirka 50 000 liggedøgn. Byråd for 

helse og omsorg, Oslo kommune har allerede varslet at kommunen ikke uten videre er i stand til å ta 

sin del, vi tviler også på at man vil være i stand til å nå målene for effektivisering og øket bruk av 

hotell. Når man så legger til at liggedøgn vil stige ytterligere når man får beregningene for 85% 

belegg, da er det lite tvil om at vi her har påpekt en betydelig risiko for at sengekapasiteten blir for 

lav i 2035/40.  

 

Disse problemene vil bli ytterligere forsterket når OUS-administrasjon i styresak 50/2018 datert 31. 

august 2018, ber styret i møte 5.september, anbefale prosjekteier HSØ å utsette oppstart av bygging 

av nytt Aker til 2027 med ferdigstillelse i 2037 for å kunne bygge på Gaustad i én fase med oppstart 

2022. Anbefalingen er basert på risikoanalyser gjort så sent som 20.august 2018 og viser igjen hvor 

dårlig saksgrunnlaget har vært for de vedtakene som er gjort. Det er også et solid løftebrudd etter 

som både administrerende direktør OUS Bjørn Erikstein og helseminister Bent Høie under 

saksgangen har forsikret at disse to prosjektene skulle startes og avsluttes samtidig. Med tanke på 

økonomisk bærekraft i foretakene er imidlertid dette høyst forståelig (se siste avsnitt). For 

sykehusdekningen i Oslo og Akershus 2030-40 kan et slikt vedtak bli meget risikabelt. Dette omfattes 

ikke av risikoanalysen fra 20.august, den dekker bare flytterrisiko innen OUS. At dette også vil kreve 

at de gamle kliniske bygningene på Ullevål holdes i drift i ytterligere minst 20 år, den eldste da være 

rundt 135 år, er heller ikke med i risikovurderingen. Risikoanalysen er ufullstendig og må gjøres 

bredere før beslutningen om faseforskyvning kan vedtas. 
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Trang og uhensiktsmessig tomt på Gaustad med betydelige bygge- og 

reguleringsproblemer mens det der Ullevål sykehus er god plass og godkjent 

reguleringsplan 
 

Fredning og regulering på Gaustad 

Tre fjerdedeler av statens eiendom på Gaustad er underlagt frednings- og bevaringsbestemmelser 

(grønne områder i figur 1). 

 
De er dels nedfelt i Bevaringsplanen for spesialisthelsetjenesten, dels i reguleringsplanen for 

eiendommen. Reguleringsplanen gir svært sterke føringer med byggelinjer som følger bebyggelsen 

mot Sognsvannsveien samt gesimshøyder som sikrer maksimal bygningshøyde på 3 etasjer mot 

Gaustad sykehus. Innover i bygningsmassen til Rikshospitalet er det tillatt påbygget en teknisk etasje. 

Dette ble bestemt for at RH ikke skulle få et dominant preg vis a vis Gaustad sykehus. Til overmål ble 
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gesimshøyden satt så lav at normal etasjehøyde ble uforsvarlig lav (3,6 m), noe sykehuset sliter med i 

dag. 

 

Fredning og regulering på Ullevål 

Bygningene som er fredet i verneklasse 1 og ligger i eiendommens randsone mot Kirkeveien og 

Tåsenveien (bygg 1, 2, 47, 48), er ikke til hindrer for utbygging av sykehuset. Noen er rehabilitert og 

godt egnet som kontorbygg. Bygningene nord for Første tverrvei er vernet i klasse 1 sammen med 

parkområdet. Bygg 25 er et moderne laboratoriebygg som vil ha samme funksjon i et utbygget 

sykehus (figur 2). 
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Fire bygg vest for Vestre hovedvei er regulert til bevaring, men ikke fredet (verneklase 2). Det gjør 

det mulig å få endret deres vernestatus ved en større utbygning nord på området. 

 

Ut over dette, er eneste begrensing i reguleringsplanen maksimal byggehøyde på 8 etasjer. Tidligere 

utredninger har vist at eiendommen kan bygges ut med ca. 600.000 m2 bruttoareal over terreng 

uten å endre de fredete bygningsmiljøene. 

 

Problemer og muligheter ved bygging på Gaustad 

Det grunnleggende problemet ved bygging her er at tomten er for liten. Konseptfaseutredningen 

som skal være ferdig i desember 2018 konsentrer seg om to alternative lokaliseringer 

Bygge begge byggetrinn på forplassen til dagens sykehus, inkludert riving av pasienthotellet (Alt. sør). 

Dette innebærer en svært høy og smal bebyggelse eller en noe lavere med dype bygningskropper 

som gir store driftsarealer uten dagslys. Tilknytningen til det eksisterende sykehuset forutsetter store 

ombygginger, da særlig av intensivavdelingene, for å oppnå gode løsninger. Et utkast viser en blokk 

på 16 sykehusetasjer, dette tilsvarer cirka 25 boligetasjer med de lys og utsiktsproblemer det vil 

medføre for den bakenforliggende bygningsmassen 

Utbyggingen fordeles på forplassen og som en utvidelse av fløyene mot Sognsvannsveien inn mot 

Gaustad sykehus (Alt. øst).  

Er hovedproblem med dette alternativet er at det bygges på forterrenget til Gaustad sykehus med 

opptil 12 sykehusetasjer. Dette vil ødelegge inntrykket av Gaustad som et sykehus i et åpent 

landskap og bryte grovt med fredningsbestemmelsene.  

Alternativ øst vil medføre at alt reserveareal er bebygget etter byggefase 2. Forutsatt at regulering og 

fredningsvedtekter tillater det, kan arealet over Sognsvannsveien ansees som et mindre reserveareal 

i Alternativ sør. Reservearealer er helt nødvendig når det nåværende Rikshospital er utdatert og må 

erstattes frem mot 2050 - 60. Det gamle må være i drift mens nye arealer bygges, derfor vil 

reserveareal alltid være nødvendig. 

 

Begge alternativ vil medføre store miljø- og driftsproblemer. Blant annet må de store fyllmassene 

under forplassen med parkeringskjeller, graves ut og fraktes bort. 

 

Problemer og muligheter ved bygging på Ullevål 

OUS- ledelsen hevder stadig at tomten er svært vanskelig å bebygge. Dette er feil, noe som bevises 

av gjennomføringen av Kreft- og Isolatsenteret i 2006 (17 500 m2 bruttoareal) og Akuttbygget i 2014. 

Det siste ble bygget mellom Kirurgbygningen og Sentralblokken med operasjonsavdeling i drift som 

nærmeste nabo.  Det er dårlige grunnforhold mange steder i Oslo, men ingen som moderne 

byggteknikk ikke kan løse. 

 

Som en fase 1 på Ullevål trengs et klinikkbygg som kan erstatte de to eldste bygningen som er i drift, 

Kirurgbygget fra 1902 og Medisinbygget fra 1915. Begge er fundamentert på flåter og har derfor 

store setningsskader som ikke kan utbedres. Slitasje og skader vil kreve store summer til vedlikehold 

dersom de skal holdes i drift i ytterligere 20 år. Med tilleggsareal for større poliklinikker og 

dagbehandlingsenheter, vil et nybygg på rundt 60 000m2 bruttoareal erstatte de to utdaterte 

bygningene.. Bygningen kan innplasseres i areal 1A i figur 2. hvor det totalt kan bygges 70.000 m2 i et 

område hvor det i dag ikke er klinisk aktivitet. Etter at Medisinsk og Kirurgisk bygning er revet kan det 

bygges ytterligere 100.000 m2 rundt Sentralblokken. Da er sykehuset like stort som det planlagte 

anlegget på Gaustad samtidig som arealene mot øst (1B i figur 2) og nord (2 og 4 i figur 2) vil være 

reserveareal for en fremtidig utbygging i mer enn samme dimensjon. Det er nok plass for en 

fremtidig samling av regionsykehuset, også betydelige universitets- og forskningsfunksjoner. 
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Infrastrukturkostnadene, som OUS-ledelsen har brukt som motargument, gjelder fyrhuset, IKT-

senteret, nødstrømsanlegget og føringene inn mot sentralkomplekset. Dersom det i første omgang 

ikke bygges der sentralene ligger, blir kostnadene betydelig lavere enn de 1,3 mrd. kroner som er 

nevnt. Til sammenlikning vil kostnadene på Gaustad med erstatning av pasienthotellet samt 

sprenging og bortkjøring av masser, fort gi kostnader i samme størrelsesorden.  

Den eneste måten å finne ut hvilke alternativ som gir størst infrastrukturkostnad er derfor å 

gjennomføre en konseptfase for utbygging i flere trinn på Ullevål og så sammenligne med den 

pågående konseptfaseutredningen på Gaustad. 

 

Betydelig økonomisk innsparingspotensial ved å satse på utbygging på Ullevål og Aker som 

store akuttsykehus mens en lar Rikshospitalet forbli uendret som et høyspesialisert 

sykehus 
I Økonomisk langtidsplan for OUS 2019-2028 fra mai 2018 Sak 29/2018, forteller OUS- 

administrasjonen at for de fire prosjektene som utredes: Aker, Gaustad, Sikkerhetsavdeling på Ila og 

Radiumhospitalet, er overslagene nå oppe i 41,3 milliarder kroner (mrd). Men i det tallet er ikke 

vedlikeholdskostnader av de gamle byggene på Ullevål som de må ha i drift til de nye står klar. Da 

stiger investeringsbehovet frem til 2028 til 51,2 mrd.  En stor del av dette beløpet, 23,9 mrd, vil gå 

med til Gaustad utbyggingen fase 1 og 2. Det er før man har justert arealbehov for å ta høyde for at 

beleggsprosent skal ned fra 90 til 85 prosent og før de økningene av arealene økning av 

lokalsykehusstørrelse fra de opprinnelige 147 000 innbyggere (tre bydeler) til de cirka 240 000 (fem 

bydeler) som adekvat underlag for det et høykvalitet Traumesenter krever. Med andre ord er dette 

kostnadsoverslaget for lavt. I tillegg må man også legge inn ekstra kostnad for enda et nytt 

lokalsykehus i tillegg til Aker. Det må stå ferdig før Ullevål kan legges ned uten at det blir farlig lav 

sykehuskapasitet (se over om manglende sykehuskapasitet). Et slikt sykehus vil anslått koste 10 mrd. 

I tillegg kommer kostnaden med å erstatte Kreft- og Isolatsenteret på Ullevål som prisjustert fra 2006 

til i dag vil bli cirka 2 mrd. Til sammen vil da nedleggelse av Ullevål og utbygging på Gaustad koste 36 

mrd.  

 

Til sammenligning vil en første fase på Ullevål, et klinikkbygg på cirka 60 000m2 brutto koste 6-7 mrd. 

I tillegg beholder man med denne løsningen verdien av 80 000m2 godt funksjonelle bygg ferdigstilt 

1995-2014, altså delvis nyere enn Rikshospitalet, og vel 30 000 m2 eldre bygg som er godt 

rehabilitert og brukbare i mange tiår fremover. Med dette grepet får man i en første fase et 

velfungerende sykehusanlegg på rundt 170 000m2 for en femtedel av det det vil koste å utvikle 

Gaustadalternativet. Innsparingspotensialet er 30 mrd av den totalsum på 51,2 mrd OUS-

administrasjonenes planer krever. 

 

OUS-administrasjonen har fremhevet at samling på Gaustad vil være kostnadseffektivt fordi en da 

sparer de doble vaktlag man i dag har for høyspesialisert virksomhet både på Ullevål og Gaustad. 

Men i planene kan en ikke finne noen analyser av hva dette egentlig betyr i kroner. Det skulle vært 

gjort. Og uansett skal det mye til at en slik effektiviseringsgevinst skal kunne forrente en, etter vår 

oppfatning, unødvendig investering på Gaustad med samlet kostnad rundt 30 mrd kroner.   

 

Dårlig risikovurdert forslag om å utsette oppstart av byggeprosjektet på Aker til 2027 for å 

prioritere bygging på Gaustad 
Mandag 20. august 2018 ble det gjennomført en endags risikoanalyse av å faseforskyve oppstarten 

av enten Gaustad eller Aker prosjektet. I møtet deltok OUS klinikksjefer og tillitsvalgte, 
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representanter fra Sykehusbyggs prosjektorganisasjon og administrerende direktørs stab, men uten 

eksterne kvalitessikrere. Møtet konkluderte med at oppstart på Gaustad var det som ga minst risiko. 

Dette førte til at det 29.august ble innkalt til ekstraordinært styremøte i OUS-styret 5. september 

med forslag til følgende vedtak:  

1. Styret tar risikorapportene til orientering 

2. Styret ber om at rapportene oversendes HSØ RHF. Styret ber prosjekteier ta hensyn til 

innholdet i rapporten i det videre arbeidet 

Med andre ord anbefaler styret i en meget sen fase (ferdig konseptfase skal levere i desember 2018) 

en betydelig omlegging av planene. I tillegg er dette et solid løftebrudd etter som administrerende 

direktør OUS Bjørn Erikstein så lang har forsikret at begge prosjekt skulle startes parallelt.  

 

Vår oppfatning er at dette er enda et eksempel som viser hvor dårlig denne saken har vært utredet 

før man tar beslutninger. At en endags internvurdering legges til grunn, er helt uholdbart. Vi støtter 

derfor fult og helt konklusjonene i det brevet de tillitsvalgte i styret sendte administrerende direktør 

31. august: «Vi anmoder derfor om at OUS bestiller en ekstern og uavhengig risikovurdering knyttet 

til faseforskyvning og at denne legges inn i en total risikovurdering for hele prosjektet.» Den interne 

risikovurderingen mangler vesentlige forhold som for eksempel hvilke konsekvenser det å utsette 

oppstart på Aker vil ha for sykehusdekningen i Oslo og Akershus frem mot 2030. Den berører heller 

ikke hva utsettelsen vil få for konsekvens for den planlagte Storbylegevakten på Aker. 

 

Tiden er nå inne til å få gjort en grundig revurdering av de ufullstendige planene OUS 

administrasjonen presser på å få gjennomført med stadige endringsforslag.  Dersom man pga 

investeringsproblemer må gripe til faseforskyvning, er det langt sikrere og bedre å utsette oppstart 

på Gaustad enn på Aker. Aker trengs pga befolkningsveksten. Med Traumesenteret på Ullevål i drift 

vil en slik utsettelse ikke representere et problem for ivareta høyspesialiserte tjenestene. De vil 

fortsette som nå i Rikshospitalets bygninger, mens akuttfunksjonen og traumatologien blir ivaretatt 

på Ullevål som i dag. Det ligger liten risiko i å starte bygging på Aker i 2022 og bruke noe tid på å 

konseptfaseutrede Ullevålsalternativet for så å sette det opp mot Gaustadutbygging. 

 

Konklusjoner 
Vi er svært bekymret for utviklingen i dette store og samfunnsmessig meget viktige prosjektet. Basert 

på de argumentene vi har gitt i dette brevet, mener vi at følgende risikoelementene er påvist ved å 

bygge ut på Gaustad: 

- Altfor trang tomt 

- Behov for betydelige omreguleringer og brudd på frednings- og bevaringsbestemmelser 

- Høyblokker som er ødeleggende for sol, lysforhold og utsikt både for nåværende Rikshospital 

og for beboerne i åsen bak 

- Store driftsforstyrrelser for Rikshospitalet i byggefasen 

- Når gamle Rikshospital skal fornyes finnes det ikke reservearealer  

- Unødvendige kostnader opp mot 30 milliarder kroner 

- Ingen analyse av hverken klinisk eller økonomisk gevinst 

- Den foreslåtte faseforskyvning av Akerprosjektet til oppstart i 2027 vil føre til en farlig lav 

sykehusdekning i Oslo og Akershus og utsettelse av etablering av den planlagte 

Storbylegevakt. Det må gjøres en mer fullstendig risikovurdering av forslaget før vedtak  

- Å holde medisin- og kirurgbygget på Ullevål i drift i ytterligere 20 år, vil kreve store 

vedlikeholdskostnader og likevel gi dårlige forhold for pasienter og ansatte 

Derfor mener vi at styret i HSØ, basert på vedtakspunkt i sak 072/2017 fra juni 2017: «5. Styret 

påpeker at det er knyttet gjennomføringsrisiko til lokaliseringsalternativene og ber om at det ikke 
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utelukkes alternativ plassering innen Oslo universitetssykehus HFs tomtearealer om risikobildet tilsier 

dette. Styret skal holdes orientert underveis i utredningen og spesielt knyttet til 

gjennomføringsrisiko», snarets mulig må få gjort vedtak om å starte en konseptfaseutredning av 

Ullevålsalternativet med følgende premisser: 

- Aker sykehus utbygging startes som planlagt 2022 og fullføres 2027 

- Gaustadprosjektet utsettes pga høy risiko og kapitalmangel og tiden brukes til å 

konseptfaseutrede fortsatt drift av Ullevål som et stort lokal/ akuttsykehus med 

Traumesenter som i lengere perspektiv (2050/60) erstatter Rikshospitalet som 

regionssykehus. Rikshospitalet fortsetter uten endringer som elektivt spesialsykehus til 

bygningene på Gaustad må fases ut 

 

Først med en slik utredning vil det være mulig på en rasjonell måte å avgjøre hva som er den beste 

løsningen for et fremtidig samlet regionssykehus. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Dag Hovland   Rolf Kåresen   Tor Winsnes 

Arkitekt og    Professor dr med emeritus Sivilarkitekt 

planleggingsrådgiver  Sign.    Sign.     

 Sign. 

 

 

 

Kopi sendt til: 

Administrerende direktør HSØ Cathrine Loftshus 



 

 

Oslo 3. september 2017 

 

 

Helse Sør-Øst 

v/styret 

 

 

Bes vedlagt saksdokumentene til neste styremøte 

 

 

Vedr. planer om nytt storsykehus på Gaustad og nedleggelse av Ullevål 

 

Foreningen Helsetjenesteaksjonen (HTA) er etablert av helsepersonell og pasienter, og 

har som formål å arbeide for å bevare vårt solidariske, skattefinansierte helsevesen som 

juvelen i velferdsstaten. Dette unike systemet trues av bl.a. forhastede og dårlig funderte 

beslutninger med store konsekvenser. Vi har fortsatt i hovedsak et svært godt offentlig 

helsevesen i Norge. Men vi ser klare tegn på forvitring som følge av ukloke 

beslutninger. 

 

HTAs prinsipprogram kan leses her: 

https://www.htaksjonen.org/prinsipprogram 

Og styrets sammensetning fremgår her: 

https://www.htaksjonen.org/ 

 

HTA ser med stor bekymring på planene om et nytt storsykehus på Gaustad, koblet med 

nedleggelse av driften på Ullevål. Erfaringer med store sykehusfusjoner fra utlandet er 

ikke gode. Forskning tyder på at i de fleste tilfeller fører de til økte kostnader og 

redusert kvalitet. 

 

De fremlagte planene 

 Undervurderer omkostningene (direkte og indirekte) ved å bryte opp om 

omstrukturer fagmiljøer 

 Undervurderer store driftsproblemer i byggefasen 

 Undervurderer fremtidens behov for sykehussenger 

 Undervurderer de bygningstekniske vanskene forbundet med en utbygging på 

Gaustad 

 Undervurderer de økonomiske kostnadene ved det planlagte prosjektet. 

 

For en mer detaljert gjennomgang av argumentasjonen, viser vi til vedlagte brev fra 

Bente Odner og Randi Werner-Erichsen, som vi slutter oss til. 

 

 

http://helsetjenesteaksjonen.no/
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https://www.htaksjonen.org/


 

Vennlig hilsen 

 

Torgeir Bruun Wyller 

t.b.wyller@medisin.uio.no 

http://folk.uio.no/tbwyller 

Leder i Helsetjenesteaksjonen 

Professor i geriatri, Universitetet i Oslo 

Overlege, Oslo universitetssykehus  
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Til styret i Helse Sør-Øst 
postmotttak@helse-sorost.no  
Sendes bare elektronisk 
          Oslo 31. august 2018 
Oversendelse av brev med vedlegg sendt Riksrevisor 20. juli i år.  
Vi ber om at denne henvendelsen legges ved saksdokumentene til neste styremøte i HSØ 
Vi ber styremedlemmene i HSØ se tekstene i brev og vedlegg som henvendelser til dere. 
 
Som reaksjon på helseminsterens og direktør Eriksteins utsagn, «Hvis en tar omkamp for å bevare 
Ullevål blir det  ikke noe nytt akuttsykehus på Aker» har vi rapportert i brev med vedlegg  til 
Riksrevisor 20. juli i år om den dårlige saksbehandlingen, med ignorering av kvalitetssikringsrapport 
og ROS-analyse,  i første halvår 2016. Denne saksbehandlingen ligger til grunn for HSØs vedtak 
53/2016 om nåværende plan for OUS-utbyggingen (se Notat 1 BO-RW). Vi har også sendt med vår 
«Kritisk gjennomgang av forslag og saksgang i OUS utbyggingsprosjekt. Påvisning av at utbygging på 
Gaustad kommer dårlig ut» , (Notat 2 BO-RW). 
Brevet til Riksrevisjonen er også oversendt fire stortingsrepresentanter.  
 
Vi finner det uholdbart i et demokratisk land at slike uakseptable utsagn som 
helseministeren/Eriksteins ikke kan påklages til noen instans.  
Dette er helsforetakssystemet i ytterste konsekvens. 
 
Utbyggingen på Gaustad er påvist, bl.a. i Oslo legeforenings Temahefte, april 2018, link: 
https://beta.legeforeningen.no/contentassets/0268b838b24947bb9572985fffda4e9b/temahefte_en
sidig.pdf  å være så vanskelig og dyr at den ikke må gjennomføres. Den går også sterkt ut over gamle 
Gaustad. Det fredete grøntområdet tenkes bygget ut, og det bygges tett på de gamle bygningene. 
 
At det overhodet kunne legges planer om et større byggeprosjekt på Gaustad, «Campus Oslo», har 
hele tiden virket uforståelig for oss, for de fleste vanlige borgere, og ikke minst for fagfolk, både 
medisinsk personell og arkitekter. Utredning og planlegging skulle vært stoppet av OUS styre allerede 
i 2013. 
Det er galt å planlegge sykehus på den måten at man har bestemt seg for resultatet før utredningen, 
og uten en utviklingsplan for OUS. 
Kjempesykehuset  på Gaustad er redusert etter hvert som fornuftige motargumenter er begynt å 
komme inn, fra 600 000 til ca 150 000 m2. Men også siste forslag er et ødeleggende prosjekt.  
Blant annet må nevnes:  
- Traumeenheten på Ullevål er vanskelig å flytte, og det er liten plass til den på Gaustad.  
- Siste utgave av utbyggingsplanen fører til at nyfødt-avdelingen på Rikshospitalet må flyttes i     
byggeperioden.  
- Miljøet ødelegges med høyhus tilsvarende 25 vanlige etasjer.  
- Grøntområdet til gamle Gaustad raseres, og det bygges tett på gamle Gaustad  
 
Ullevålområdets egnethet for nybygg er nedvurdert uten dokumenterte begrunnelser. 
Grunnforholdene kan takles med moderne byggeteknikk.  
 
Det er sent å stoppe Gaustad-prosjektet, men ikke for sent, det er ennå ikke bygget. 
Man burde ha lært av den ulykkelige Aker-nedleggelsen hvor ødeleggende slikt er for fagmiljøer, hvor 
dyrt det er å rasere gode sykehus, og derfor gå bort fra nedleggelsen av Ullevål.  
OUS-ledelsen og HSØ  må legge sin prestisje til side. Det er ikke god samfunnsøkonomi å skynde seg 
med et dødfødt prosjekt, som også er svært mye dyrere enn alternativet, som er :  
 Nytt klinikkbygg og videre oppgradering på Ullevål, utbygging som planlagt på Aker, og kun  
nødvendig oppgradering av Rikshospitalet. Utbyggerne bør også innse at det dyre Gaustad-prosjektet 
sannsynligvis blir stoppet i finansieringen  over statsbudsjettet.  

mailto:postmotttak@helse-sorost.no
https://beta.legeforeningen.no/contentassets/0268b838b24947bb9572985fffda4e9b/temahefte_ensidig.pdf
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Det er bedre å snu NÅ og utrede kombinasjonen Ullevål og Aker. 
 
Innskutt tillegg 
Mens vi har skrevet dette brevet er det kommet til at OUS-styret på et ekstra styremøte 5.9. skal 
behandle rapporter om risikovurdering ved flyttingen fra Ullevål til Aker og Gaustad. I den 
forbindelse vurderes å faseforskyve byggingen av Aker og Gaustad, og rapportene anbefaler at fase 1 
på Gaustad bygges før fase 1 på Aker. Bygging på Aker skyves da ut til 2027. 
Dette virker meningsløst på oss. Storbylegevakten må ha et sykehus i nærheten, på Aker.  
Den utførte risikovurderingen er bare utført på vedtatt alternativ Gaustad+ Aker. Den viser at uansett 
om Aker eller Gaustad bygges først er risikoen svært stor. 
Risikoen i alternativet Ullevål+Aker MÅ nå utredes.  
Endre planene! La være å flytte fra Ullevål! Forbedre forholdene der og kutt ut å bygge på Gaustad! 
Dette formidles til Riksrevisor. 
 
I HSØs sak 72/2017, pkt 5 og 6, beskrives gjennomføringsrisiko for OUS utbyggingsprosjekt og 
mulig alternativ plassering. Totalrisikoen ved Gaustad-prosjektet er nå påvist å være så stor, og blir 
enda større ved faseforskyvningen, at HSØ bør bruke dette vedtaket, endre planene og stoppe 
utbyggingen der. 
 
Vedlegg: E-post med brev til Riksrevisjonen av 20. juli og vedlegg 
 
Vennlig hilsen 
Bente Odner, arkitekt MNAL 
Randi Werner-Erichsen, cand.pharm., cand.mag.,  
kontaktperson, randiwernererichsen@gmail.com  
 
Kopi av dette oversendelsesbrevet sendes (i egne sendinger) 
Riksrevisjonen 
Stortingets helse-  og omsorgskomite ved leder Olaug Bollestad 
Stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Ingvild Kjerkol og Bjørnar Moxnes 
Oslos Helse- og sosialkomite ved leder James S. Lorentzen 
Oslo byråd ved byrådsleder 
Oslos byrådsavdeling for helse og helsebyråd Tone Tellevik Dahl 
Bystyrerepresentant Aina Stenersen 
Aksjonsgruppa Redd Ullevål sykehus ved leder og medlemmer 
HSK Stovner ved leder May-Britt Christensen 
Aker sykehus venner ved leder Maren Rismyhr 
Oslo legeforening ved leder Kristin Hovland 
Oslo universitetssykehus styre, administrasjon og administrerende direktør  
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Administrerende direktør Cathrine Lofthus 

Helse Sør-Øst RHF 

Kopi til styret i Helse Sør-Øst 

postmottak@helse-sorost.no 

Sendes bare elektronisk                                                                    Oslo, 04. september 2018 

 

FFO Oslo ber om at denne henvendelsen legges ved saksdokumentene til neste styremøte 

i Helse Sør-Øst RHF om Oslo universitetssykehus’ planer for sykehusutbygging. 

Bekymringsmelding vedrørende OUS’ anbefaling av faseforskyvning av lokalsykehus på 

Aker 

FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) Oslo viser til OUS styresak 51/2018 

Fremtidens Oslo universitetssykehus – risikovurderinger. Saken omhandler risikovurdering av 

gjenværende virksomhet på Ullevål og SSE etter utbyggingsetappe 1 og risikovurdering av 

faseforskyvning av byggefasene for henholdsvis Aker og Gaustad. Samlet vurdering er ifølge 

styresaken (s. 3) at «risikoene ved å bygge på Aker først er større enn å bygge på Gaustad 

først dersom det blir faseforskyvning mellom prosjektene». 

FFO Oslo ser det som helt uakseptabelt å forskyve oppstart av utbyggingen på Aker. 

Eksisterende underkapasitet på Akershus universitetssykehus HF har ført til at Groruddalens 

pasienter ikke har fast lokalsykehus. Det innebærer at pasientbehandlingen er for dårlig og 

tilsier at Aker-utbyggingen må prioriteres, ikke utsettes. 

Psykisk helsevern og avhengighet (PHA) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 

OUS er i dag spredt på flere steder og har problemer med å drifte effektivt. Fram til nå har det 

vært lagt til grunn at denne delen av virksomheten skal bygges ut på Aker i første trinn, men 

nå vurderes utsettelse av PHA for å finne plass til andre funksjoner. FFO Oslo advarer mot 

dette. Faseforskyvning av PHA-utbygging vil forsinke samling av sykehuspsykiatrien og TSB 

og står i motstrid til helsepolitiske føringer om prioritering av psykisk helsevern. 

 

Risikorapporten unnlater å vurdere vesentlige forhold, bla hvilke konsekvenser utsatt oppstart 

på Aker har å si for sykehusdekningen i Oslo og Akershus fram mot 2030. Den berører heller 

ikke konsekvensene en utsettelse vil ha for den planlagte skade- og storbylegevakta på Aker. 

FFO Oslo er svært bekymret fordi OUS anbefaler en betydelig omlegging av planene seint i 

konseptfasen etter en rask intern risikovurdering. Vi ønsker ekstern kvalitetssikring av 

risikovurdering knyttet til faseforskyvning. 

Faseforskyvning av Aker medfører at første utbyggingsetappe kan ferdigstilles tidligst i 2032, 

etappe 2 tidligst i 2037. Oslo og Akershus er pressområder der det forventes uvanlig høy 

befolkningsvekst, økt alder og derav økt sykelighet med tilsvarende stigende behov for 

sykehustjenester, nettopp i denne perioden. Om Aker-utbygging blir utsatt frykter FFO Oslo 

at kapasitetssituasjonen i hovedstadsområdet ikke lar seg håndtere og at pasientenes liv og 

helse settes i fare. 
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FFO Oslo viser til HSØ-styrets vedtak i sak 072/2017 Videreføring av planer for utviklingen 

av Oslo universitetssykehus. I punkt 5 påpeker styret at det er knyttet gjennomføringsrisiko til 

lokaliseringsalternativene og ber om at det ikke utelukkes alternativ plassering innen Oslo 

universitetssykehus HFs tomtearealer om risikobildet tilsier dette. 

I den foreliggende risikoanalysen vurderes forskjøvet oppstart av deler av OUS-utbyggingen, 

ikke alternativ plassering av regionsykehuset. Etter FFO Oslos oppfatning er det nå på høy tid 

å vurdere gjennomføringsrisikoen ved samlokalisering av regionsykehusfunksjonene og 

flytting av Ullevåls akuttfunksjoner til Gaustad. Risikobildet tilsier at det bør utredes om 

Ullevål er bedre egnet for utbygging av regionfunksjoner, mens Gaustad-utbyggingen stilles i 

bero. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

FFO Oslo 

Ole A. Hansen (sign) 

fylkesleder  
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HØRING vedrørende utbygging av OUS og nedlegging av Ullevål sykehus 

Innledning 

Helseminister Bent Høie vedtok i foretaksmøte med Helse Sør-Øst plan for videre utvikling av Oslo 

universitetssykehus (OUS), 24.6.2016.1 «Målbildet» for OUS var et samlet, komplett regionsykehus, 

inkludert lokalsykehusfunksjoner på Rikshospitalet- Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et 

spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Ikke ett ord om fremtidig skjebne til Ullevål sykehus  i 

vedtaket 24 juni 2016. Dette ble godkjent av helseministeren. 1 

Aker sykehus  

Aker sykehus skal utvikles som lokalsykehus for de tre Oslo-bydelen som i dag tilhører Akershus 

universitetssykehus sitt opptaksområde. – Den første utviklingen på Gaustad og Aker planlegges 

startet opp samtidig og vil foregå parallelt.1 Samtidig utbygging av Gaustad og Aker er slått fast i en 

rekke rapporter og planer- sist fra Plan og bygg, Oslo kommune, 24 august 2018.1-6 Det er på tide at 

alle forviste sykehuspasienter til Ahus igjen får behandling i Oslo. Aker beregnet til ca 10 milliarder. 

Gaustad/Rikshospitalet  

Gaustads utbyggingsplaner har  økt fra 40 000 netto areal tilbygg- til  80 000 (72 000 somatikk og 

8000 universitetsarealer) og per i dag er tilleggsarealet 160 000 m2.2-6  Oslo kommunes plan og 

utbyggingsetaten (PBE)  har nylig pekt på at planene utvikler seg i alle retninger  både ovenfor og 

nedenfor dagens byggeareal, men det skal ikke komme inn på vernet område og ikke overstige en 

høyde på 42 meter.6  Gaustad beregnet til ca 24 milliarder- to byggetrinn. 

Ullevål sykehus  

Ullevål sykehus som egner seg best til videre sykehusutbygging både med hensyn til store 

arealer -400 000 m 2 eller mer i utbyggingsklare arealer og med mye verdifull 

sykehuskapasitet intakt – sentralt og lett tilgjengelig for ambulanser og pasienter, og som har 

1000 aktive sykehussenger (800 somatiske, 200 psykiatriske), - skal fases ut etter hvert som 

de andre sykehusene står ferdig bygget – og skal vurderes som salgsobjekt til boliger. 

Litt historikk 
Inntil 2009 var alle Oslos ca 600 000 innbyggere sikret en sykehusseng ved ett av Oslo-

sykehusene: Aker, Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet, inkludert noen senger ved 

Diakonhjemmet og Lovisenberg sykehus. Inntil 2009 var de regionale (Øst og Sør) og 

landsomfattende spesialoppgavene innen kreft, spesielle-, sjeldne, kompliserte lidelser og 

«second opinion»- oppgaver, tatt vare på ved de fire Oslo-sykehusene. 

Akutt nedleggelse av Aker sykehus. Fusjonen til OUS i 2009 førte til akutt nedleggelse av 4-

500 somatiske senger ved Aker sykehus for en beregnet “gevinst“ av 1 milliard kroner årlig. 

Dette skapte et ukjent antall pasienter som ble direkte bortvist fra sitt lokalsykehus. Minst 

50 000 pasientinnleggelser hvert år (400 senger driftet 365 dager per år, liggetid ca 3 dager) 

ble fratatt sitt lokalsykehus på grunn av nedlegging av Aker. Pasienter fra hele Groruddalen 

og langt utover mot Nordstrand og sentrale deler av Oslo by ble «sykehusflyktninger». 

Kommunale helsemyndigheter var komplett handlingslammet. 
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Out-sourcing av pasienter. Primærhelsetjenesten, pasienter og pårørende og sykehusansatte var alle 

forvirret og usikre på hvor sykehuspasientene egentlig hørte hjemme i de ødelagte sykehusstrukturene. 

Sykehusledelsen ved OUS gjennomførte “out-sourcing” av en stor del av Oslos pasienter i en 

gigantisk amatørfusjonering uten hensikt, mål og middel, og uten normale utredninger. 

Pasientjournalene med livsviktig pasientinformasjon flagret frem og tilbake mellom sykehusene med 

taxi og andre transportmidler og ble ofte borte, periodevis eller for alltid. Løsningen for 

pasientflyktningene ble et på forhånd sterkt overfylt Akershus sykehus som knapt var i stand til å 

betjene sin egen befolkning. Pasientene er fremdeles forvist til Ahus, men forventer å bli tatt inn i 

varmen igjen ved ny etablering av Aker sykehus.  

Out-sourcing av personell. Samtidig ble mange kompetente fagpersoner bortvist fra OUS ved at alle 

faste stillinger ved OUS ble fjernet og erstattet med færre nye “som alle kunne søke på”. I en lamslått 

fase var det få som opponerte, HMS fulgte som vanlig passivt ledelsens strategi, fagorganiserte hadde 

aldri opplevd maken og tillitsvalgte ble ikke hørt. 

Konsekvenser ble ikke undersøkt. Det er i ettertid ikke gransket hvor mye unødig lidelse og død som 

ligger i sporene etter denne skandaleutsatte sykehusomorganiseringen. Alle fakta og konsekvenser 

ligger gjemt i en ikke undersøkt nærhistorie. 

Nytt samlet OUS- skulle reises på Gaustad-jordene og «stå ferdig i 2015» var informasjonen fra 

sykehusets direktører i 2009. Dette var målet.  

Omkamper. Så startet omkampene der Ullevål sykehus av OUS- styret ble utpekt som byens 

storsykehus i 2010, noe som av en eller annen grunn  medførte en intens flytting av pasienter fra 

Ullevål til et overbelastet Rikshospital der  hovedverneombudet varslet krise pga manglende arealer 

for så mange pasienter.7..8  

OUS arealutviklingsplan av 2012 viste til tre scenarier der Aker var tatt ut :7 

1. Ett stort OUS-sykehus ved Ullevål til kr 30 milliarder; 27 til nybygg (55000 m2), 0,3 til ombygg 

og 1,9 til ny infrastruktur. OUS’s analyse viste til at dette var eneste realistiske storsykehus, men 

for stort til effektiv drift (1900 senger) og for dyrt. 

2. To sykehus- Rikshospitalet/Radiumhospitalet/Statens Epilepsisenter og Ullevål sykehus: 22 

milliarder; 15,9 til nybygg, 1,7 til ombygg og 4,3 til oppgradering 

3. Fire lokalisasjoner som i dag: Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Statens Epilepsisenter og Ullevål: 

16,7 milliarder; 10,3 til nybygg, 1,6 til ombygg, 4,5 til oppgradering.7 

Ut fra bevilgede helsekroner og byggearealer ble alternativ 3 anbefalt som den mest økonomiske 

løsningen og riktig bruk av helseressurser. 

I ettertid er Aker kommet inn i varmen igjen med klare utbyggingstiltak for kr 10 milliarder kroner. 

 

Aktivitet ved OUS etter fusjonen 
I perioden 2009 frem til og med 2017 er pasient døgnbehandlinger (utskrivninger) redusert med 25 %, 

liggedøgn er redusert med 24%, og dagbehandlingen er halvert (58 %)  fra 2009 til i dag. Poliklinikk 

med kontroller + ventetidsgaranti er økt med 25%. I samme periode er antall årsverk økt med 12 % og 

driftskostnader med 25 %, inkludert 1,6 milliarder (7,3 %) ikke redegjort for i tabeller fra SSB.  OUS 

ble et dyrere og mindre effektivt sykehus enn de tidligere fire Oslo-sykehusene til sammen!  Se figurer 

nedenfor. 
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Døgnplasser – somatiske sykehussenger er kritisk redusert (Figur 1). I Oslo var det i 2017 bare 1640 

somatiske senger ved de fire sykehusene i OUS. I tillegg kommer ca 300 senger ved Diakonhjemmet 

og Lovisenberg.  

 

 

 
 

Antall senger per 1000 innbyggere: Fordelt på antall somatiske senger per 1000 innbyggere er 

landsgjennomsnitt 2,5/1000, HSØ 2,1/1000 og OUS: 2.4/1000 innbyggere i 2017. Dette er svært lavt i 

forhold til gjennomsnittet for 35 OECD- land vi sammenligner oss med. Gjennomsnittet for 2015 

(2017)- OECD35 (acure care, included menthal health) var 4,7 akuttsenger/per 1000 innbyggere mot 

Norges 3,8/1000 (OECD 2017). 

Døgnplasser- somatikk – Oslo-sykehusene før og etter fusjonen (Figur 2) 

 

Etter fusjonen av de fire Oslo-sykehusene til OUS i 2009 er Oslos somatiske pasientsenger ved OUS 

redusert med 15 % og hver 3je pasientseng er fjernet siden 1998, se figur 2. Den sterke reduksjonen i 
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sengetallet skjedde etter 2009. Fra 2016 til 2017 ble 22 somatiske senger borte ved OUS- nesten en hel 

fungerende avdeling. Hvor sengene forsvant ifra vet ingen- da sengetallet ved Aker, Ullevål, Gaustad 

og Radiumhospitalet ikke har vært oppgitt til SSB siden 2012.  

Problemet i Oslo er kritisk ut fra at de 1640 somatiske sengene belastes samtidig med regionale- og 

nasjonale sykehusfunksjoner med til dels lengere liggende pasienter som opptar sykesengen i 14 dager 

eller mer. Hvis Ullevål fases ut med sine 800 somatiske senger vil Oslos befolkning ha tilgang til kun 

0,6 seng per 1000 innbyggere, noe som kan sammenlignes med forhold under en naturkatastrofe. 

 

Utskrivninger- pasientbehandlinger, liggedøgn og dagbehandlinger ved OUS reduseres (SSB)(Figur 3) 

 

I 2017 var 89 200 pasienter innlagt til behandling ved OUS, dvs 27 000 færre pasienter enn ved 

fusjonen i 2009. Også antall liggedøgn var sterkt redusert med 140 000 liggedøgn i løpet av disse 

årene. Færre pasienter fikk behandling og de fikk kortere oppholdstid ved sykehuset. 

I en tid med nedlegging av sykehussenger ved OUS har det samtidig vært en jevn nedgang med 

hensyn til behandlingstilbud for befolkningen. Færre er behandlet ved OUS – både innlagte og ved 

dagbehandlinger, og antall liggedøgn er drastisk redusert. Poliklinikken har riktignok økt noe pga 

ventetidsgarantien som resulterer i korte 6 minutters konsultasjoner for «å ha sett pasienten» (som for 

eksempel har reist hele dagen tur-retur Tynset eller Lom). Liggetiden ved OUS er gjennomsnittlig 4,7 

dager mot 4,1 dager i landsgjennomsnitt. 

Redusert behandlingstilbud skjer til tross for en klar økning av befolkningen i Oslo-området.  

Driftskostnader og antall ansatte ved OUS har økt jevnt etter fusjonen til tross for lavere aktivitet 

(Figur 4). Fusjonen skulle føre til store innsparinger, noe som ikke viste seg å være tilfelle, selv om 

aktiviteten og sengetallet gikk ned. Dette viser til en dårlig planlegging og beregning- helt uten 

økonomisk sidestykke- kanskje sammenlignbart med Stortingsgarasjen? 

Mye av ekstra omkostninger har også gått til laboratorie- og røntgenundersøkelser som økte drastisk 

etter fusjonering, pga gjentatte undersøkelser ved alle behandlingsnivåer pasientene havnet i.  
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Driftskostnader øker til tross for redusert aktivitet.  

Årsverk, sykefravær og uheldige hendelser øker. Fra januar til juni 2018 var det registrert gjennomsnitt 

brutto årsverk ved OUS på ca. 19 000 med en økning på 255 fra samme periode i 2017. Sykefraværet 

var høyt- nesten 8%.4 Det var registrert en 20%  økning på  uønskede hendelser/avvik og 

forbedringsforslag ved sykehuset. I løpet av halvåret var det 22 klare brudd på forsvarlighetskravet ved 

sykehuset. 4 

 

Ulovlig eller lovlig vedtak om nedlegging av Ullevål sykehus? 
Helseminister Bent Høie vedtok i foretaksmøte med Helse Sør-Øst plan for videre utvikling av Oslo 

universitetssykehus (OUS), 24.6.2016.  «Målbildet» for OUS var et samlet, komplett regionsykehus, 

inkludert lokalsykehusfunksjoner på Rikshospitalet- Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et 

spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Dette ble godkjent av helseministeren.1  

Har Statsråden forsømt sin informasjonsplikt? 

I møte-protokollen framgikk ikke noen planer for Ullevål sykehus. Sykehusets navn var ikke nevnt.  

Landets største sykehus med den største fagkompetansen samlet på ett sted ble strøket ut av historien 

som et ikke-tema. Politikere på Stortinget og folk flest visste ikke noe om Statsrådens avgjørelser om å 

legge ned Ullevål sykehus.8-11 

Er Statsråden pliktig til å informere Stortinget vedrørende en så stor byggesak og nedleggelse av 

landets største sykehus? «Regjeringen har en grunnlovfestet informasjonsplikt overfor Stortinget» 

(Michael Tetzchner, Klassekampen 14.4.2018). Myndighetene må legge fram alle sider av en sak, 

også dens ulemper før politiske vedtak blir fattet og det poengteres at «vi ikke lurer hverandre med 

fakta i utredninger». Saksgrunnlaget skal utredes av embetsverket ... på en nøytral måte, noe som ikke 

har skjedd, og nå er Gaustad- prosjektet kommet langt inn i konseptfasen.11 

Har Statsråden lagt ned et sykehus uten lovhjemmel? 

I henhold til Lov om helseforetak mm av 2013, paragraf 30. Saker av vesentlig betydning, står det at 

foretaksmøtet i regionalt helseforetak kan treffe vedtak i saker av vesentlig betydning.12  Men i 

forarbeidene til loven fastslo flertallet i Stortingets helsekomite, Ap, Høyre og Frp, at helseforetakene 

ikke skal fatte vedtak i saker av «vesentlig betydning for foretaket selv eller vesentlig betydning for å 

ivareta politiske målsetninger».  Saken om å legge ned Ullevål sykehus har ikke vært oppe i Stortinget 

og Statsrådens handlinger sammen med regional helseforetak kan derved tolkes som en lovstridig 

handling. 
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Utviklingsplan 2035 - April 20182 

Utviklingsplan 2035 skisserer et stort Regionsykehus på Rikshospitalet i to faser; til sammen 24 

milliarder kr, utbygging av Aker sykehus; 10 milliarder kr, Radiumhospitalet; 6 milliarder og ny 

sikkerhetsavdeling. Dette utgjør til sammen bortimot 50 milliarder kroner. Ullevål med ca 1000 

sykehussenger fases ut og nedlegges. Hele arealet for OUS er i dag nesten 1 million m2 . 

Bakgrunn og mål 

 

Plan 2035 skisserer bakgrunn for byggeprosjektet som:2  

 nødvendig for befolkningsveksten og flerkulturell utvikling 

 sykehuset er på vei inn i ny tid med moderne tilbud 

 behov for oppgradering av bygningsmassen 

Plan 2035 skisserer mål blant annet som:2 

 utarbeide et solid beslutningsgrunnlag 

 plan 2035 skal være –«fundamentet for virksomhetsutvikling» for å sikre at OUS også i fremtiden 

dekker innbyggernes behov for lokal-, regional-, og nasjonal spesialisthelsetjeneste 

 dette skal gjøres på kostnadseffektiv måte 

 prosjektet skal blant annet levere fremtidige arealbehov og kapasitetsbehov 

Våre kommentarer til bakgrunn og mål 

 Plan2035 vurderer ikke en utbygging på Ullevål sykehus i stedet for utbygging på Rikshospitalet, 

noe som skulle vært en naturlig sak.  

 Ullevål har den største, beste, mest effektive, tilgjengelige og mest sentrale tomt for videre 

utbygging av sykehustilbudet i Oslo, sammen med de tre andre sykehusene.  

 Et nytt regionsykehus på Ullevål (6-10 milliarder) vil spare minst halvparten av Rikshospitalets 

kostnad på 24 milliarder.  

 Ullevål-alternativ hindrer nedleggelse av dagens 1000 sykehussenger (800 somatiske og 200 

psykiatriske). 

 Ullevåltomten er løsning tilrettelagt for fremtidige utbygginger. 

 Arkitektene Dag Hovland og Tor Winsnes konkluderer slik til planene om å selge Ullevål sykehus 

og tomta for så å bygge nytt sykehus på Gaustad: 13  

o Det kan ikke bygges et effektivt, samvirkende regionsykehus med utgangspunkt i 

Rikshospitalet.  

o Det er ingen reelle tomtereserver der.   

o Risikoprofilen knyttet til utbygging på Gaustad er langt høyere enn den som 

diskvalifiserte Ullevål sykehus som utbyggingsområde.   

o Det er ikke fornuftig å selge den eneste sentrale eiendommen som kan sikre Oslos 

sykehuskapasitet på kort og lang sikt. 

o Det er ikke fremtidsrettet å bygge nytt sykehus på Gaustad.13   

Plan 2035- og konseptfase 18.5.2018 mangler grunnlagsinformasjon2,3 

Gaustad-prosjektet beskriver « i dag, i morgen og i framtiden» - uten at hensikt, bakgrunn eller mål for 

denne kjempeutbyggingen blir dokumentert.  

Plan 2035 inneholder ikke: »solid beslutningsgrunnlag», »nødvendighet for befolkningsvekst», hva 

som dekker fundamentale behov for fremtiden eller hva som dekker innbyggernes behov for 

spesialisthelsetjeneste på de forskjellige behandlingsnivåer, osv.  Planen er kjemisk fri for slik 
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informasjon  Det skrives noen kjekke ord om gevinst og DRG – og når man ikke vet hva som er 

innholdet i dette heller- så blir slike beregninger intetsigende.  

Det som må foreligge av data før man i det hele tatt bestemmer seg for å bygge et nytt sykehus og som 

fremdeles mangler i OUS- sine utredninger er blant annet følgende: 1-6,9,10,13-15 

1.Sykehusets ansvarsområde  

2. Befolkningsgrunnlag og utvikling for det området sykehuset skal betjene som lokalsykehus, 

regionsykehus og nasjonalt kompetansesykehus. 

3. Sengekapasitet og poliklinisk kapasitet for de tre sykehustypene (lokal-region-nasjonal) tilpasset en 

viss målstørrelse, for eksempel 3-4 somatiske senger per 1000 innbyggere i lokalsykehustilbud.  

4.Arealer nødvendige for denne aktiviteten. 

 

Sengekapasitet- aktuelle problemer som ikke er utredet i dag  

Det har vært en rekke kvalitetsstudier, høringer og avisinnlegg, samt eget hefte fra Legeforeningen om 

alle mangler og heftelser som vil forhindre en god utbygging av ett nytt OUS- i Oslo.9,10,14-24  

Redd Ullevål-aksjonen har også i samarbeid med Oslo legeforening, tillitsvalgte og andre 

samarbeidende fagfolk hatt en rekke møter med politikere ved alle nivåer, helsebyråkrater, Universitet, 

fagorganisasjoner og fagfolk innen helsevesenet for å orientere om kritiske punkter ved en utbygging 

skisser til nå.25  

 

 Hvor stor er sengekapasiteten for somatikk og psykiatri per 1000 innbyggere i Oslo kommune i 

dag? 

 Hvor mange somatiske og psykiatriske senger finnes ved hvert av Oslo-sykehusene- Ullevål, 

Aker, RH, Radiumhospitalet? 

 Hvor mange pasienter utskrives per 1000 innbyggere i Oslo- somatikk? 

 Hvor mange liggedager per 1000 innbyggere - somatikk? 

 Hvor mange dagbehandlinger og poliklinikkbehandlinger per 1000 innbyggere? 

 Kostnader i somatikk per 10 000 liggedøgn? 

 Hvor mange heldøgns pasientsenger i somatikk og psykiatri planlegger OUS ved utbygging av 

Gaustad, Aker og RH?  Står ikke i planene. 

 Hvor mange pasientrom- ensengsrom- og areal per rom er beregnet? Står ikke i planene. 

 Hva er beregnet inn i arealbehov? Står ikke i planene! 

 

Det mangler også: 

 befolkningsgrunnlag for lokalfunksjoner – antall innbyggere i Oslo og tenkt utvikling mot 2040-

2050 

 befolkningsgrunnlag for regionfunksjoner – dette skulle foreligge i dag for de fire sykehusene 

 befolkningsgrunnlag for landsomfattende funksjoner – dette skulle også foreligge i dag 

 kapasitetsbehov for pasienter - skulle foreligge i dag og det må skilles mellom lokale behov og 

regionale/nasjonale behov.  Separat analyse for psykiatri. 

o per 1000 i lokalsykehus – bør være minimum 3-4/1000 innbyggere i Oslo 

o per 1000 i regionsykehus 

o per 1000 i nasjonale funksjoner 

 beleggsprosent på 85% er ikke planlagt og bør inkluderes 

 kapasitetsbehov for ansatte som skal drive diagnostikk, behandling, pleie, drift og service,  

o antall i stillinger per sykehusseng/diagnostikk/behandling/pleie/drift/service 

o pasient : pleie ratio for forskjellige typer pasienter (intensiv – somatikk- psykiatri) 

 servicestruktur – og drift omfang og gjennomføring,  
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o kvalitetsnivå for blant annet hygiene og smittevern 

o kvalitetsnivå for pasientsikkerhet 

o beredskap ved uhell, brann, katastrofer, vannforurensning osv. 

 areal beregninger av areal som går med til sykehusaktiviteten (se nedenfor) 

 reelle kostnader til moderne sykehusdrift, inkludert opptil 10% årlige avskrivninger for slitasje på 

struktur, bygg og teknisk utstyr.   

Arealer - aktuelle problemer rundt nødvendige arealer for et nytt sykehus 

Et «Gaustadsykehus» er bestemt og det skal bli så og så mange kvadratmeter som stadig øker fra 

40 000 netto areal tilbygg til etter hvert 80 000 (72 000 somatikk og 8000 universitetsarealer) til 

foreløpig dagens 160 000 m2 . 2, 3,5,6, 13 Det utvikler seg i høyden, og ovenfor og nedenfor dagens 

byggeareal, men skal ikke komme inn på vernet område og ikke overstige en høyde på 42 meter 

(PBE).6,13 Det siste nytt (24.8.2018) er at utredningsalternativ 1 utgår og dette medfører ny høring av 

planrogrammet.6 

      Arkitektene Dag Hovland og Tor Winsnes konkluderer med at planene om å selge Ullevål sykehus 

og tomta for så å bygge nytt sykehus på Gaustad er ikke realistisk.13 Det kan ikke bygges et effektivt, 

samvirkende regionsykehus med utgangspunkt i Rikshospitalet.  Det er ingen reelle tomtereserver.  

Risikoprofilen knyttet til utbygging på Gaustad er langt høyere enn den som diskvalifiserte Ullevål 

sykehus som utbyggingsområde. Det er ikke fornuftig å selge den eneste sentrale eiendommen som 

kan sikre Oslos sykehuskapasitet på kort og lang sikt.13 

      I 2008 ble det gjort målinger av arealer ved norske sykehus av Larssen og Kvinge (Bygg og 

eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift).26  De viste til arealfordelinger mellom de fire RHF-ene 

med totalt 4,760 millioner m2 for 4,7 millioner innbyggere. Areal per innbygger var i snitt 1 m2. Hvis 1 

m2 benyttes som «tommelfinger-regel» per innbygger i Oslo skulle dette utgjøre nærmere 700 000 m2 

sykehusbygg i dag og minst 900 000 eller mer i 2050.  

      Ensengsrom. Men mye har endret seg siden 2008. I dag bygges ensengsrom med eget bad og 

toalett. Der ville man forvente seg et areal på 30 m2 (5x6 m), inkludert handicap-toalett/bad og forgang 

per pasientrom.  Bare en avdeling med 30 ensengsrom ville trekke minst 900 m2 bare i direkte 

sengeareal inkludert tekniske deler.  

      Avdeling. I tillegg kommer 5-6 forskjellige lagerrom, tekstilrom, vaktrom, medisinrom, samtale- 

og undersøkelsesrom, kjøkken, desinfeksjonsrom, toalettrom, avfallsrom, bøttekott og korridorer etc. 

per sengepost - ville trekke totalarealet mot 1200 m2 eller mer for en avdeling.  

      I undersøkelsen til Larssen ble det sett på arealfordeling per funksjonsområde, basert på ca 70% av 

helseforetakenes bygningsmasse. Poliklinikkene (14%), sengeområdene (ca14%) og 

kontor/administrasjon (12%) benyttet de største arealer.26  Dette viser at sengeområdene ikke trekker 

den største del av en utbygging av et sykehus.  

      Å beregne de faktiske areal for senger og servicerom, undersøkelsesrom (ca 16-26 m2), 

operasjonsstuer (45-60 m2), laboratorier (god avstand mellom arbeidsplasser), spesialavdelinger, 

ambulanse, pasient-frie kontorer (6-10 m2  eller 15 m3 luft/ person ), tekstil og sengevaskeri, lagerhold 

osv. er sentrale tiltak ved beregning av arealbehov.  

 

Men først og fremst er det behov for å slå fast hvorfor Gaustad skal utbygges, om det blir nok senger 

til Oslos befolkning, og om dette arealet er stort nok og egner seg best for en utbygging i dag for Oslo, 

for regionen og for nasjonale funksjoner.  

 

Omsorg for pasienten er viktigere enn teknikk 

Utbyggingsplanen 2035  inneholder en rekke flotte, teknologiske og robotiserte behandlingsopplegg 

der man knapt er i kontakt med pasienten. Sykehusinnleggelser forhindres med helseteam som reiser 

ut til pasienten medførende smittespredning, og med at sykepleierne gjennomfører enda flere 

telefonsamtaler, sms- tjenester osv. enn i dag (som skal betales) for å forhindre innleggelser. Til slutt 

blir sykehusene i Oslo glimrende sted å være - stort sett uten pasienter som derimot lever, lider og dør 

utenfor sykehus og uten direkte hjelp av spesialisthelsetjenesten! Dette kan bli et fremtidig scenario – 
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at pasienten sitter i Sky- samtale med sin fastlege, med sykehus, med sykepleier og spesialist – i 

måneder før det i det hele tatt blir gjort en klinisk undersøkelse.  

 

Erfaringen er at det blir stadig vanskeligere for fastlegen å legge pasienter inn på sykehus- særlig de 

med multiple og komplekse problemer. Og pasientene som forsøkes legges inn har reelle plager som 

trenger sykehusinnleggelser, noe som gjentatte ganger er dokumentert. De eldre gir til og med opp sin 

egen fastlege pga manglende tilgang! 

 

Uansett ny røntgenteknolog og massevis av laboratorietilbud er mange pasienter i dag så dårlige at de 

kan ikke farte rundt på diverse steder i kommunen. De er faktisk syke og må tilbys ei god, tilrettelagt 

sykehusseng, god pleie og informasjon, god smakelig mat og drikke, trøst og oppmuntring under 

pasient-sikre forhold. Det viktigste er god tid til en skikkelig klinisk og annen undersøkelse, et vel 

forstått behandlings opplegg og en god oppfølging etterpå. Dagens pasienter er ikke sykehuspakker 

som skal sendes hit og dit der ingen vil vedkjenne seg dem og ingen har kunnskap om dem. Overfylte 

avdelinger og korridorer er en stor fare for pasienter i dag. 

 

Helsebyråkrater og andre i helseforetakene som har hånd over de økonomiske ressurser – og er uten 

ansvar for pasienter og personell- må ikke bli så panikkslagne av muligheten for å miste gode 

tilføringer fra Stortinget at de kaster seg over første og beste byggeprosjekt for «ikke å gå glipp av 

ressursene».  Alle redelige mennesker må nå samle seg om en god gjennomgang av hva som virkelig 

ønskes av sykehustilbud for pasientene i Oslo, regionen og landet for øvrig.  

 

Konklusjon 

Redd Ullevål-aksjonen mener det er sløsing med hundrevis av millioner å arbeide videre med 

Gaustad- prosjektet som per i dag er så dårlig dokumentert. Ikke minst fordi planen medfører 

stor lidelse og risiko for de pasientene av de 150 000 liggedøgn som blir sendt på byen i 

byggeperioden av nye Gaustad. Historien vil gjenta seg fra 2009 med nye pasientflyktninger 

som ikke har sykehus å forholde seg til! På sikt vil igangsetting av et så lite dokumentert og 

uferdig prosjekt være til stor skade, ikke bare for Oslos befolkning, men for hele landet. 

Prosjektet må stoppes og grunnelementer må på plass før det velges lokalisasjoner. 

 

31.8.2018 

Bjørg Marit Andersen, professor dr med 

Tidligere avdelingsoverlege, OUS-Ullevål 

 

For 

Redd Ullevål sykehus- aksjonen 

 

Interim-leder Redd Ullevål-aksjonen. 

Gaustadveien 1a 0372 Oslo   

975 80 570 
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Helsepartiet 
Farseggen 76 
2015 Leirsund 
 
 
         Oslo, 30. august 2018 
 
 
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF 
 
 
Å legge ned Ullevål sykehus, selge tomten og bygge for lite på Gaustad er en kostbar og 
dårlig idé  
 
Selv om Norge er et rikt land, er ressursene i helse- og omsorgssektoren begrenset. 
Kapasiteten ved flere sykehus er sprengt og mange nye er bygget for små. Ahus er overfylt, 
Kalnes hadde nesten 4000 korridorpasienter i 2017. Fagmiljøene er sterkt bekymret for at 
nye Drammen sykehus bygges for lite. Hvordan forsvarer da OUS-ledelsen beslutning om et 
unødvendig dyrt og for lite sykehusbygg på en uegnet tomt på Gaustad?  
 
Tidligere sjeflege ved Ullevål Sykehus og sykehusbygger Rolf Kåresen har med utgangspunkt i 
OUS´ egne tall, regnet ut at det vil koste cirka 36 milliarder kroner dersom Gaustad blir 
realisert og Ullevål nedlagt. Gaustadutbyggingen koster 24 mrd. I tillegg kommer at nye Aker 
vil dekke 240 000 innbyggere og lokalsykehuset på Gaustad 148 000 -til sammen 390 000. 
Prognosen fra Statistisk sentralbyrå fra juni 2018 viser en befolkningsøkning for Oslo frem 
mot 2040 på 310 000. Hvor skal de få behandling, de 240 000 som har Ullevål som 
lokalsykehus (400 000 for kirurgi)? En nedleggelse av Ullevål krever at det bygges et nytt 
lokalsykehus på nye Aker sykehus størrelse – eventuelt et nytt tilbygg på Lovisenberg eller 
Diakonhjemmet, til minst 10 milliarder. I tillegg kommer kostnaden ved å erstatte 
Kreftsenteret på Ullevål som justert for prisstigning blir rundt 2 milliarder 2018-kroner. 
Summen blir 36 mrd. 
 
Vi har hørt at helseministeren opererer med 7 milliarder for salg av Ullevåltomten. Det kan 
synes mye, men i denne sammenheng er det ikke store summer. I tillegg kommer det at 
Ullevål ikke kan selges før de nye sykehussengene står ferdig. Det vil si at om pengene skal 
hentes inn før 2028-30 må kjøper gi HSØ beløpet som et milliardlån. 
Og hva tenker OUS-ledelsen om de tapte milliardinvesteringene i Ullevåls nye akuttmottak, 
barnesenter, kreftsenter og infeksjonssenter? 
 
I dette regnestykket utelater vi kostnadene med gjenoppbyggingen av Aker sykehus og 
Sykehus X (nytt sykehus i Oslo sør innen 2040), ny regional sikkerhetsavdeling (RSA) og 
oppgradering av Radiumhospitalet. Dette kommer uansett. Radiumhospitalet og RSA er 
vedtatt og gjenåpningen av Aker er tvingende nødvendig og vedtatt. Groruddalsinnbyggerne 
må ha eget lokalsykehus og vi trenger kapasitet til å møte behovene ved befolkningsveksten 
og en aldrende befolkning.  
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Pasientene som i dag har Ullevål som sitt akuttsykehus må få plass på nye Aker. En 
nedleggelse av Ullevål vil derfor få store, negative konsekvenser for innbyggerne i Akershus 
fordi Grorudalsfolket da må bli værende på Ahus. Det er som kjent overfylt og kapasiteten er 
sprengt. Den forventede befolkningsveksten i Akershus er dessuten like stor som for Oslo, så 
det er åpenbart at Akershus behøver kapasiteten på Ahus til sine egne innbyggere. 
 
Helse Sør-Øst må med det aller første finansiere nytt sykehus i Drammen, nytt akuttmottak i 
Kristiansand og etter hvert nye sykehusbygg i Innlandet.  
Tomter på Gaustad må erverves og reguleres de også. Disse tallene mangler i deres 
regnestykker. Hvis dere dropper Gaustadprosjektet har OUS etter det vi forstår nok 
egenkapital til å igangsette gjenoppbyggingen av Aker. 
 
En billigere og bedre løsninger finnes: Ved å beholde Ullevål som stort lokalsykehus med 
traumesenter, og legge inn 5-6 milliarder kroner i et nytt klinikkbygg der, er 
innsparingspotensialet rundt 30 milliarder kroner. Dette er milliarder resten av innbyggerne i 
Helse Sør-Øst trenger til helseinvesteringer der de bor. 
 
Kjære styre; vi har ikke råd til å legge ned Ullevål. Ved å beholde Ullevål og forsterke det 
med nytt klinikkbygg og ved å prioritere gjenoppbyggingen av Aker, vil OUS/Helse Sør-Øst 
spare skattebetalerne for cirka 30 milliarder kroner. I tillegg vil vi få langt større kapasitet, 
bedre pasientsikkerhet, minske risikoen, bevare viktige fagmiljøer spesielt innen 
traumebehandling der Ullevål er i verdensklasse, sikre mer kreftbehandling, opprettholde 
den nasjonale infeksjonsavdelingen, sikre fødselskapasiteten og pleie til alvorlige syke barn, 
samt bevare en rekke andre områder der Ullevål har unike fagmiljøer, samt regionale og 
nasjonale funksjoner. 
 
Å la være å konseptfaseutrede det billige og opplagt bedre Ullevålsalternativet, vil ettertiden 
dømme hard. Særlig når det kan dokumenteres at dere ble advart fra flere hold. 
 
På bakgrunn av det ovenstående ber Helsepartiet styret i Helse Sør-Øst behandle vår 
henvendelse. 
 
Helsepartiet ber styret i Helse Sør-Øst om å sørge at gjenoppbyggingen av Aker som 
lokalsykehus for Groruddalens innbyggere prioriteres og igangsette så raskt som mulig. At 
fortsatt drift på Ullevål med nytt klinikkbygg utredes med konseptfase som et reelt alternativ 
til løsningen med delvis samling på Gaustad. Slik vi forstår det er det at krav at to reelle 
alternativer i tillegg til 0-alterantivet skal utredes i en konseptfase. Vi kan ikke se at dette har 
blitt gjort når det gjelder den planlagte utbyggingen av Oslo Universitetssykehus og synes 
dette er bekymringsfullt når det dreier seg om investeringer av en slik størrelsesorden. I 
konseptfasen for Gaustad har det blitt avdekket stor risiko når det gjelder pasientsikkerhet, 
økonomi og kapasitet.  
 
Vi viser til vedtak i styret i Helse Sør-Øst fra juni 2017 (sak 072/2017 HSØ): 
 

5. Styret påpeker at det er knyttet gjennomføringsrisiko til lokaliseringsalternativene 
og ber om at det ikke utelukkes alternativ plassering innen Oslo universitetssykehus HFs 
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tomtearealer om risikobildet tilsier dette. Styret skal holdes orientert underveis i utredningen 
og spesielt knyttet til gjennomføringsrisiko 

6. Styret forutsetter at det ikke gjøres disponeringer mens utredningen pågår som kan 
hindre alternative løsninger i fremtiden. 
 
Helsepartiet ber om at styret følger opp dette vedtaket og igangsetter konseptfaseutredning 
for en et alternativ med nytt klinikkbygg og videreføring av dagens drift på Ullevål kombinert 
med at Aker gjenåpnes som fullverdig lokalsykehus for Groruddalen. Samtidig ber vi om at 
videre arbeid med Gaustad-alternativet stilles i bero til konseptfaseutredinger foreligger for 
Ullevål+Aker, slik at de to alternativene kan sammenlignes og ikke minst vurderes opp mot 
utviklingsplanen for helseregionen og deretter avveies mot hverandre med tanke på å en 
optimal løsning i forhold til både behov og ressurser i hele Helse Sør-Øst. 
 
Dette er innenfor Helse Sør-Øst mandat og beslutning og Helse Sør-Øst er ansvarlig for at 
befolkningen i området får best mulig spesialisthelsetjenester innenfor de gitte økonomiske 
rammene.  
 
 
Lise Askvik og Lene Haug 
Leder og nestleder i Helsepartiet 



Til styret i Helse Sør-Øst 
postmotttak@helse-sorost.no  
Sendes bare elektronisk 
          Oslo 31. august 2018 
Oversendelse av brev med vedlegg sendt Riksrevisor 20. juli i år.  
Vi ber om at denne henvendelsen legges ved saksdokumentene til neste styremøte i HSØ 
Vi ber styremedlemmene i HSØ se tekstene i brev og vedlegg som henvendelser til dere. 
 
Som reaksjon på helseminsterens og direktør Eriksteins utsagn, «Hvis en tar omkamp for å bevare 
Ullevål blir det  ikke noe nytt akuttsykehus på Aker» har vi rapportert i brev med vedlegg  til 
Riksrevisor 20. juli i år om den dårlige saksbehandlingen, med ignorering av kvalitetssikringsrapport 
og ROS-analyse,  i første halvår 2016. Denne saksbehandlingen ligger til grunn for HSØs vedtak 
53/2016 om nåværende plan for OUS-utbyggingen (se Notat 1 BO-RW). Vi har også sendt med vår 
«Kritisk gjennomgang av forslag og saksgang i OUS utbyggingsprosjekt. Påvisning av at utbygging på 
Gaustad kommer dårlig ut» , (Notat 2 BO-RW). 
Brevet til Riksrevisjonen er også oversendt fire stortingsrepresentanter.  
 
Vi finner det uholdbart i et demokratisk land at slike uakseptable utsagn som 
helseministeren/Eriksteins ikke kan påklages til noen instans.  
Dette er helsforetakssystemet i ytterste konsekvens. 
 
Utbyggingen på Gaustad er påvist, bl.a. i Oslo legeforenings Temahefte, april 2018, link: 
https://beta.legeforeningen.no/contentassets/0268b838b24947bb9572985fffda4e9b/temahefte_en
sidig.pdf  å være så vanskelig og dyr at den ikke må gjennomføres. Den går også sterkt ut over gamle 
Gaustad. Det fredete grøntområdet tenkes bygget ut, og det bygges tett på de gamle bygningene. 
 
At det overhodet kunne legges planer om et større byggeprosjekt på Gaustad, «Campus Oslo», har 
hele tiden virket uforståelig for oss, for de fleste vanlige borgere, og ikke minst for fagfolk, både 
medisinsk personell og arkitekter. Utredning og planlegging skulle vært stoppet av OUS styre allerede 
i 2013. 
Det er galt å planlegge sykehus på den måten at man har bestemt seg for resultatet før utredningen, 
og uten en utviklingsplan for OUS. 
Kjempesykehuset  på Gaustad er redusert etter hvert som fornuftige motargumenter er begynt å 
komme inn, fra 600 000 til ca 150 000 m2. Men også siste forslag er et ødeleggende prosjekt.  
Blant annet må nevnes:  
- Traumeenheten på Ullevål er vanskelig å flytte, og det er liten plass til den på Gaustad.  
- Siste utgave av utbyggingsplanen fører til at nyfødt-avdelingen på Rikshospitalet må flyttes i     
byggeperioden.  
- Miljøet ødelegges med høyhus tilsvarende 25 vanlige etasjer.  
- Grøntområdet til gamle Gaustad raseres, og det bygges tett på gamle Gaustad  
 
Ullevålområdets egnethet for nybygg er nedvurdert uten dokumenterte begrunnelser. 
Grunnforholdene kan takles med moderne byggeteknikk.  
 
Det er sent å stoppe Gaustad-prosjektet, men ikke for sent, det er ennå ikke bygget. 
Man burde ha lært av den ulykkelige Aker-nedleggelsen hvor ødeleggende slikt er for fagmiljøer, hvor 
dyrt det er å rasere gode sykehus, og derfor gå bort fra nedleggelsen av Ullevål.  
OUS-ledelsen og HSØ  må legge sin prestisje til side. Det er ikke god samfunnsøkonomi å skynde seg 
med et dødfødt prosjekt, som også er svært mye dyrere enn alternativet, som er :  
 Nytt klinikkbygg og videre oppgradering på Ullevål, utbygging som planlagt på Aker, og kun  
nødvendig oppgradering av Rikshospitalet. Utbyggerne bør også innse at det dyre Gaustad-prosjektet 
sannsynligvis blir stoppet i finansieringen  over statsbudsjettet.  
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Det er bedre å snu NÅ og utrede kombinasjonen Ullevål og Aker. 
 
Innskutt tillegg 
Mens vi har skrevet dette brevet er det kommet til at OUS-styret på et ekstra styremøte 5.9. skal 
behandle rapporter om risikovurdering ved flyttingen fra Ullevål til Aker og Gaustad. I den 
forbindelse vurderes å faseforskyve byggingen av Aker og Gaustad, og rapportene anbefaler at fase 1 
på Gaustad bygges før fase 1 på Aker. Bygging på Aker skyves da ut til 2027. 
Dette virker meningsløst på oss. Storbylegevakten må ha et sykehus i nærheten, på Aker.  
Den utførte risikovurderingen er bare utført på vedtatt alternativ Gaustad+ Aker. Den viser at uansett 
om Aker eller Gaustad bygges først er risikoen svært stor. 
Risikoen i alternativet Ullevål+Aker MÅ nå utredes.  
Endre planene! La være å flytte fra Ullevål! Forbedre forholdene der og kutt ut å bygge på Gaustad! 
Dette formidles til Riksrevisor. 
 
I HSØs sak 72/2017, pkt 5 og 6, beskrives gjennomføringsrisiko for OUS utbyggingsprosjekt og 
mulig alternativ plassering. Totalrisikoen ved Gaustad-prosjektet er nå påvist å være så stor, og blir 
enda større ved faseforskyvningen, at HSØ bør bruke dette vedtaket, endre planene og stoppe 
utbyggingen der. 
 
Vedlegg: E-post med brev til Riksrevisjonen av 20. juli og vedlegg 
 
Vennlig hilsen 
Bente Odner, arkitekt MNAL 
Randi Werner-Erichsen, cand.pharm., cand.mag.,  
kontaktperson, randiwernererichsen@gmail.com  
 
Kopi av dette oversendelsesbrevet sendes (i egne sendinger) 
Riksrevisjonen 
Stortingets helse-  og omsorgskomite ved leder Olaug Bollestad 
Stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Ingvild Kjerkol og Bjørnar Moxnes 
Oslos Helse- og sosialkomite ved leder James S. Lorentzen 
Oslo byråd ved byrådsleder 
Oslos byrådsavdeling for helse og helsebyråd Tone Tellevik Dahl 
Bystyrerepresentant Aina Stenersen 
Aksjonsgruppa Redd Ullevål sykehus ved leder og medlemmer 
HSK Stovner ved leder May-Britt Christensen 
Aker sykehus venner ved leder Maren Rismyhr 
Oslo legeforening ved leder Kristin Hovland 
Oslo universitetssykehus styre, administrasjon og administrerende direktør  
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Fra: Randi Werner-Erichsen [mailto:randiwernererichsen@gmail.com]  
Sendt: 20. juli 2018 11:22 
Til: postmottak@riksrevisjonen.no 
Kopi: byradsleder@oslo.kommune.no; byradehs@byr.oslo.kommune.no; 
james.lorentzen@oslobystyre.no; HSORHF PB Postmottak <postmottak@helse-sorost.no>; 
post@oslo-universitetssykehus.no; christiangrimsgaard@gmail.com; Aasmund Magnus Bredeli 
<aasmbred@online.no> 
Emne: Mangelfull beslutningsprosess i OUS-utbygging 
 
Riksrevisjonen 
postmottak@Riksrevisjonen.no  
Sendes bare elektronisk 
  
Vedlagt brev med tittel 
“Underretning om mangelfullt og feilaktig saksgrunnlag i beslutningsprosessen som har ledet fram 
til nåværende plan for utbygging av Oslo universitessykehus, med  nedleggelse av Ullevål sykehus.“ 
  
Vi håper våre innspill blir gjennomgått, og at Riksrevisjonen ser det nødvendig å gjøre selvstendige 
undersøkelser av beslutningsprosessen som har ledet fram til dagens plangrunnlag.  
  
Kopier sendes de som er nevnt i brevet, enten ved sending av dette eller som kopi av 
sendingen til stortingsrepresentantene som er omtalt i brevet. 
  
Vennlig hilsen 
Bente Odner, arkitekt MNAL 
Randi Werner-Erichsen, cand. pharm.; kontaktperson, e-post 
randiwernererichsen@gmail.com Tlf 913 25 743 
  
Vedlegg 

Brev om OUS til Riksrevisjonen, 20. juli 2018 

Rapport Opak/Metier: Ekstern kvalitetssikring av idefase Fremtidens OUS. Dato 11.2.2016   

Notat 1 BO-RW 

Notat 2 BO-RW 
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Riksrevisjonen 

postmottak@Riksrevisjonen.no 

Sendes bare elektronisk       

                                                                                                                                                         20. juli 2018                                                                                                                     

Underretning om mangelfullt og feilaktig saksgrunnlag i beslutningsprosessen som har ledet fram 
til nåværende plan for utbygging av Oslo universitessykehus, med  nedleggelse av Ullevål sykehus.  

Vi er to Oslo-borgere som har fulgt prosessen fra 2011. Odner er arkitekt, og har fagkompetanse. 

Vi har ettergått saksbehandlingen i OUS og dels i Helse Sør-Øst (HSØ) første halvår 2016, fram til 
HSØs vedtak 53/2016, som er planunderlaget idag.   

Det vi har funnet er bare offentliggjort summarisk, men meddelt OUS og HSØ mer detaljert.  Vi finner 
det riktig først å legge fram manglene vi har avdekket så fullstendig som mulig til Riksrevisjonen, til 
Stortingets Helse- og omsorgskomite ved leder, og til tre stortingsrepresentanter.  

Til stortingsrepresentantene sendes dette brevet med vedlegg og en kort følgetekst. 

Det er nødvendig med utdyping av stoffet, se om Notat 1 og 2 BO-RW nedenfor, og notatene som 
vedlegg. 

Vi mener  vedtaket om utbygging på Gaustad og Aker er truffet på feilaktig grunnlag. 

Med bakgrunn i behovet for sykehustjenester i regionen er det hensiktsmessig å bygge ut nytt 
lokalsykehus på Aker, beholde og oppgradere regionsykehuset på Ullevål, og bare gjøre nødvendig 
oppgradering av Rikshospitalet. 

Gaustad-tomten er trang og bratt med det fredete gamle Gaustad like innpå. Utbyggingsplanene på 
Gaustad er krympet fra luftslottet Campus Oslo på 600 000 m2 (des.-2012) til at det nå kan bygges 
maksimalt  150 000 m2  sykehus der. Ullevål er en bedre egnet tomt for stor utbygging. De anførte 
problemene knyttet til grunnforhold og gammel infrastruktur i grunnen er overdrevet. 

Nedleggelsen av Norges største akuttsykehus og oppsplittingen av Norges fremste akuttmiljø på 
Ullevål har ikke vært gjenstand for debatt, og det har vært vanskelig å få fram  motforestillinger og 
innvendinger. Nedleggelsen er offentliggjort   bare ved at sykehuset er utelatt fra oversikten over 
framtidige lokalisasjoner i OUS i HSØs sak 53/2016. Dette har ikke nådd ut i folket før arbeidet med 
utbyggingsplanene kom i gang høsten 2017 . 

Sykehusets direktør Bjørn Erikstein virker fiksert på å bygge på Gaustad, og at Ullevål må legges ned, 
og har unnlatt å gjøre grundige vurderinger av alternativene. Han har ikke hensyntatt OUS  tidligere 
utredning av utbyggingsmulighetene på de ulike tomtene (Arealutviklingsplan 2025, desember 2011). 
Helse Sør-Øst, som nå har ansvaret, har hittil fulgt opplegget fra OUS-ledelsen uten kritisk 
gjennomgang og vurdering. Helseministeren har bekreftet nedleggelsesvedtaket uten inngående 
kjennskap til saksgrunnlaget, og er da ikke kjent med mangler i plangrunnlaget.  
- Slik vi ser det har da alle forvaltningsnivåer feil syn. Organiseringen i helseforetak gir ikke politisk 
korreksjonsmulighet under Stortings-nivå. Stortingsrepresentant Kjersti Toppe er intervjuet i 
Dagsavisen 17.7. og kritiserer Høie bl.a. for at han ikke har informert Stortinget om sitt syn: at Aker 
ikke vil bli bygget om Ullevål skal bevares. – Vårt syn: Det er Gaustad-utbyggingen som må stoppes. 

Hele utbyggingskomplekset har foranlediget flere innlegg, spesielt siste halvår.  Her nevnes Aasmund 
Bredeli fra Legeforeningen sitt innlegg i Dagsavisen 12.7. , «Er det klokt å legge ned Ullevål?», som 
også finnes på DAs Nye Meninger. Han har der viktig oversikt over utbyggingsplaner, også fra 2012 og 
tidligere.  

Helsebyråd Tellevik Dahl skal ha blitt fortalt at Ullevål må selges for å få penger til å bygge ut Aker. Vi 
er informert om at OUS har et tilgodehavende hos HSØ på 3 milliarder. Det er tilstrekkelig 
egenkapital til å bygge Aker sykehus første trinn. 
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Det er nødvendig med utdypende vedlegg, her vedlagt våre Notat 1 BO-RW og Notat 2 BO-RW. 

 Notat 1 ble skrevet som reaksjon på helseministerens utsagn i slutten av juni om at nye Aker ikke 
bygges hvis man vil bevare Ullevål. Tre tilfelle av feil saksbehandling er utdypet fra Notat 2. Vi har 
selv funnet fram mye av materialet, spesielt i de to sistnevnte sakstilfelle.  

Notat 2 BO/RW er Versjon 3, redigert og noe forkortet medio juni, av notatet: Kritisk gjennomgang 
av forslag og saksgang i OUS utbyggingsprosjekt. Påvisning av at noen planer ikke må 
gjennomføres.    

Notat 2 er vårt bidrag til kritikken av hele plan- og utredningsprosessen fra desember 2012. De 
foregående versjonene er sendt HSØs administrasjon i forbindelse med et møte Aker sykehus venner 
hadde med HSØ 28. mai. Versjon 2 er sendt OUS styre, styreleder direkte og adm. dir.Erikstein. 

Vi har også skrevet en kronikk i Dagsavisen 13. april, «Hvorfor legge ned Ullevål?» 

Kopi av denne underrettelsen, med vedlegg, sendes samtidig til Stortingets Helse- og omsorgskomite 
ved leder Olaug Bollestad, og til tre øvrige stortingsrepresentanter, Kjersti Toppe, Ingvild Kjerkol og 
Bjørnar Moxnes;  med  en kort innledning.  

Vi ser ingen grunn til at stortingsrepresentantene og Riksrevisjonen skal begrense offentliggjøring av 
materialet, men går ikke selv offentlig ut med det ennå. 

Vi håper at våre innspill blir gjennomgått, og at Riksrevisjonen ser det nødvendig å gjøre selvstendige 
undersøkelser av beslutningsprosessen som har ledet fram til dagens plangrunnlag. 
Sykehusutviklingen i hovedstadsområdet er en ualminnelig viktig sak for regionens og landets 
befolkning. En  gjennomgang av hele beslutningsprosessen kan bidra til å kvalitetssikre og korrigere 
vedtakene som er fattet. Det vises i denne sammenheng spesielt til de kritiske bemerkningene den 
eksterne kvalitetssikreren allerede har fremmet.  

 

Vennlig hilsen 

Bente Odner, arkitekt MNAL      

Randi Werner-Erichsen, cand. pharm., cand. mag.; kontaktperson, e-post 
randiwernererichsen@gmail.com  Tlf 931 25 743 

 Vedlegg:  

Rapport Opak/Metier: Ekstern kvalitetssikring av idefase Fremtidens OUS. Dato 11.2.2016   

Notat 1 BO-RW 

Notat 2 BO-RW 

 

Øvrige kopimottakere: 
Aasmund Bredeli, foretakstillitsvalgt Of/Dnlf/OUS; styremedlem OUS  

Christian Grimsgaard; konserntillitsvalgt for Akademikerne i HSØ, styremedlem HSØ 

Byrådsleder Raymond Johansen 

Helsebyråd Tone Tellevik Dahl 

Helse- og sosialkomiteen i Oslo ved leder James S. Lorentzen 

Maren Rismyhr, leder Aker sykehus venner 

Helse Sør-Øst 

Oslo universsitetssykehus 
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I egen sending: 

Bystyremedlem Aina Stenersen 

Leder aksjonsgruppa Redd Ullevål, professor em. Bjørg Marit Andersen 

Helse- og sosialkomiteen i Stovner bydel ved leder May-Britt Christensen 
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Ekstern kvalitetssikring av idefase – Fremtidens OU S 

Oslo Universitetssykehus 

Oslo universitetssykehus HF 
Postboks 4950 Nydalen 
0424 Oslo 

Att: Svein Petter Raknes 

 

Dato: 11.2.2016 

Kontaktperson/oppdragsansvarlig: Asbjørn Hansen (OPAK) 

Kvalitetssikret av: Asbjørn Hansen (OPAK), Steffen Sutorius (Metier), Katrin Mjeldheim 
Holter (OPAK) og Otto Erster Bergesen (Metier) 

 

 

  



 
 
11. februar 2016 – OPAK AS og Metier AS  Side 2 
 
 
 

Sammendrag 

OPAK og Metier har gjennomført kvalitetssikring av idefasen til Oslo 
universitetssykehus (OUS).  

OPAK og Metier har gjennomført kvalitetssikringen av idefasen til OUS innenfor en 
tidsramme på cirka en og en halv måned. Et nytt OUS vil bli et av Norges største 
landbaserte prosjekter, og det foreligger mye underlagsdokumentasjon i prosjektet. 
Tidsrammen for kvalitetssikringen har derfor ikke gitt grunnlag for å gå i dybden på alle 
områder. 

Rapporten, «Fremtidens OUS – Idefase: Konkretisering etter høring versjon 0,9 av 
desember 2015» anbefaler videreføring alternativ 3 «Delvis samling på Gaustad» 
sammen med nullalternativet. I tillegg ønsker man å holde alternativ 2 «Delt løsning 
mellom Gaustad og Ullevål» i beredskap inntil risikoen i alternativ 3 er redusert. OPAK 
og Metier har derfor i sin kvalitetssikring lagt vekt på om alternativene i idefasen er 
tilstrekkelig utredet til å i praksis kun anbefale alternativ 3 og nullalternativet som 
alternativer som videreføres til konseptfasen.  

OPAK og Metier mener prosjektet har utarbeidet langt mer informasjon enn det som er 
vanlig for sykehusprosjekter i en idefase. Dette er positivt. 

OPAK og Metier har følgende innspill og forslag til forbedringsområder til arbeidet som 
er gjennomført med idefasen til OUS: 

� OPAK og Metier kan ikke se at det foreligger spesielle strategiske føringer fra 
Helse Sør-Øst (HSØ) som påvirker valg av fremtidige driftsmodeller for OUS. Vi 
kan heller ikke se at HSØ har utarbeidet noen føringer om oppgavefordeling sett 
opp mot «sørge for ansvaret» i Oslo og omegn. Dette synes uheldig da 
kapasitetsutfordringene for OUS er et viktig prosjektutløsende behov, og HSØ 
ikke har noen strategi for hvordan dette skal løses på kort, mellomlang og lang 
sikt. HSØ bør utarbeide en strategi for hvordan oppgavefordelingen mellom 
sykehus i Oslo og omegn skal løses i fremtiden. Dette gjelder også for regioner 
utenfor Oslo som HSØ har ansvar for. 

� OPAK og Metier ser det helt klart som fordelaktig at OUS ikke har lokasjoner på 
flere titalls adresser som i dag. Men OPAK og Metier kan ikke se at prosjektet 
svarer på hvor stort/samlet et sykehus må være for å drive effektivt. Dette burde 
vært besvart da prosjektet i idefasen baserer mange av sine anbefalinger av 
alternativ på at jo større et sykehus er, jo mer effektivt er sykehuset og dess bedre 
blir pasientbehandlingen. Forskning svarer heller ikke på om et stort sykehus i 
størrelsesorden ‘Delvis samling på Gaustad’ er mer effektivt enn et noe mindre 
sykehus (uavhengig av virksomhetsmodell). Vi kan ikke ut av rapporten lese hva 
som er optimal størrelse på en klynge i klyngemodellen, og hvor mange eller 
hvilke enheter som bør samlokaliseres i en klynge.  

� OPAK og Metier kan ikke se at prosjektet har definert ulike 
driftsmodeller/driftskonsepter som støtter opp under virksomhetsmodellene. 
Dette medfører at gevinstberegningene blir veldig overordnede, og det er 
vanskelig å realitetsbehandle dem. Gevinstberegningene synes i stort å være 
basert på at et stort sykehus er mer effektivt enn et lite sykehus. Men når dette 
ikke er verifisert i idefaserapporten, kan heller ikke OPAK og Metier gi sitt 
samtykke til at den relative gevinstberegningen mellom alternativene synes som 
korrekt. 
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� Rapporten omtaler ikke hvordan OUS planlegger å løse sine 
kapasitetsutfordringer frem til første etappe er ferdigstilt (estimert til 2023-2025). 
Kapasitetsbehovet er fremskrevet til 2030, men ferdigstillelse av siste etappe er 
estimert til 2033 – 2035. Hvis prosjektets egne estimater for kapasitetsbehov er 
korrekte, vil dette innebære at det nye sykehuset ikke løser behovet for 
kapasitet, som er et av de prosjektutløsende behov. Sykehuset vil allerede ved 
endelig lansering i 2033 – 2035 være for lite, og det er derfor sannsynlig at man 
må opprette et nytt sykehusprosjekt for OUS lenge før ferdigstillelse av siste 
etappe. 

� Målbildet for nytt sykehus er satt til 2030. Kapasitetsbehovet etter 2030 tilsier et 
vesentlig behov for økte arealer også etter 2030. Vi mener at prosjektet burde 
synliggjort et målbilde for nytt sykehus i 2040 (muligens også på noe lengre 
sikt). Dette kunne endret noe av dagens diskusjoner, ved at det endelige 
målbilde hadde sett annerledes ut enn dagens målbilde som i praksis gir et for 
lite sykehus.  

� OPAK og Metier mener at prosjektet har undervurdert risikoen i alternativene, 
og spesielt alternativ 3, Delvis samling på Gaustad. Ut fra samtaler og skriftlige 
tilbakemeldinger fra Plan – og bygningsetaten (PBE) og Statens vegvesen 
(SVV) synes det sannsynlig at: 

– Etablering av lokk kan bli vanskelig, og SVV melder skriftlig at ingen av 
løsningene med lokk er gjennomførbare 

– SVV synes å mene at en planleggingshorisont på 10 – 15 år for 
etablering av lokk er for kort 

– PBE signaliserer at det vil bli stilt krav om at lokk over Ring 3 er ferdig 
før første etappe på Gaustad i delvis samling på Gaustad er ferdigstilt  

– PBE signaliserer en betydelig reguleringsrisiko, som kan medføre at 
tomtearealene er for små til å etablere et sykehus på Gaustad som 
skissert i alternativ 3 (delvis samling på Gaustad) 

� OPAK og Metier anbefaler at prosjektet gjennomfører er risiko- og 
sårbarhetsanalyse for gjenværende alternativer. Da har man i større grad 
mulighet til å presentere alternative muligheter for de enkelte alternativer hvis 
risikoer slår inn, samt at man kan ta stilling om konsekvensen av enkelte risiki 
er så store at et alternativ eventuelt bør/må forkastes. 

� OPAK og Metier har ikke gått i detalj i de økonomiske beregningene. Men vi 
setter spørsmålstegn ved om det er avsatt tilstrekkelig med midler til å håndtere 
nødvendig vedlikeholdsbehov (spesielt på Ullevål) frem til 2033 – 2035, når et 
nytt OUS er planlagt ferdigstilt. Det er avsatt minimalt med midler ut over det 
som skal dekke myndighetspålagte tilsynsavvik i nærmeste fremtid. Videre 
anbefaler OPAK og Metier at arealbehov og bæreevnen til OUS fremskrives til å 
dekke kapasitetsbehovet etter 2030, og minst til 2040. Dette vil også bidra til å 
teste realismen i alternativene på en bedre måte. 

På bakgrunn av risikoen som er avdekket i alternativ 3 (Delvis samling på Gaustad) 
kan ikke OPAK og Metier se at det er grunnlag for å gå videre med bare dette 
alternativet og nullalternativet til konseptfasen. Innspillene fra SVV og PBE tilsier at 
dette alternativet står overfor betydelige utfordringer som kan bidra til å endre, 
alternativet vesentlig. I ytterste konsekvens vil det ikke være mulig å gjennomføre 
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alternativ 3. Det kan derfor diskuteres om alternativ 3 (Delvis samling på Gaustad), slik 
det er presentert i dag, gir et riktig bilde overfor beslutningstakere. 

Til slutt mener OPAK og Metier at rapportene i idefasearbeidet til OUS handler for mye 
om lokasjon, og for lite om hvordan man skal løse fremtidens utfordringer i et 
pasientperspektiv. Rapportene beskriver i liten grad dagens utfordringer med hensyn 
på kvalitet og effektivitet i pasientbehandlingen, og hvordan dette skal forbedres i 
fremtiden. Slik OPAK og Metier leser rapporten synes mye av hovedargumentasjonen 
å være at jo større et sykehus er dess bedre blir pasientbehandlingen. Derfor oppfatter 
OPAK og Metier at vurderingene av alternativene handler mye om hvor mye som kan 
samles av funksjoner, og hvor mange nye bygg som realiseres. OPAK og Metier mener 
at helsesektoren burde hatt bedre erfaringsmateriale og pasientmodeller for hvordan 
sektoren behandler pasienter på en mest mulig optimal måte. Helsesektoren står foran 
store utfordringer ved at befolkningen øker og samtidig blir eldre. Likevel synes ikke 
helsesektoren å ha en klar plan for hvordan disse utfordringene skal løses. Dette er 
planer og underlagsdokumentasjon som burde vært utarbeidet av HSØ, OUS og de 
enkelte foretak.  

Informasjon tilkommet OPAK og Metier etter at våre vurderinger ble presentert 
for prosjektet 

OPAK og Metier presenterte sine viktigste funn i kvalitetssikringsprosessen for 
styringsgruppen mandag 18.1.2016. Etter dette utarbeidet OPAK og Metier en rapport 
som ble oversendt prosjektet for eventuelle merknader. I denne delen av prosessen 
skjedde det to viktige hendelser. Dette er gjelder følgende: 

� Prosjektet hadde 19.1.2016 et møte med SVV, hvor SVV i brev samme dag 
meldte tilbake: «Det framgikk i møtet at det er svært vanskelig å bygge lokk, på 
grunn av anleggsgjennomføring, behov for avlastningsveg og sikkerhetskrav til 
tunnel/lokkoverbygg. Vegvesenet anbefaler at det utredes/planlegges en bred 
bro inntil 50 meter bred. Som diskutert i møtet vil denne broen være avbøtende 
for barrierevirkning av Ring 3, skape forbindelse mellom sykehusområdene, 
samt tilrettelegge for gående og syklende. Broen kan tilrettelegges for 
vegetasjon».  

� Fra styremøte i OUS, sak 8/2016, av 28.1.2016 heter det: På bakgrunn av 
innstillingen fra Plan- og bygningsetaten vedtok byrådet i Oslo kommune 21. 
januar 2016 følgende i sak 1006/16: «Konklusjon: Oslo kommune anbefaler 
alternativ 3, med en delvis samling på Gaustad og med etablering av 
lokalsykehusfunksjoner utenfor hovedsykehuset. Nytt lokalsykehus bør 
plasseres på Aker. Denne løsningen vil gi de største positive virkninger for 
overordnet byutvikling, samtidig som det vil styrke tilgjengeligheten til 
sykehustilbudet for Oslos innbyggere. Det påpekes at Aker ligger inntil ett av 
Oslos viktigste byutviklingsområder, som vil ta en stor del av 
befolkningsveksten i årene fremover.» 

 

OPAK og Metier mener at disse to faktorene ikke påvirker hovedkonklusjonene i 
rapporten. Dette er nærmere drøftet i avsnitt 5.1. 
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1 Innledning 

OPAK AS og Metier AS har fått i oppdrag å gjennomføre en kvalitetssikring av 
idéfaserapporten for Oslo universitetssykehus (OUS). Oppdraget er tildelt av Oslo 
universitetssykehus, og basert på OPAKs rammeavtale med Helse Sør-Øst. 

OPAK og Metier har tidligere kvalitetssikret følgende dokumenter for prosjektet: 

Kvalitetssikret dokument Ekstern 
kvalitetssikring 
ferdigstilt og 
overlevert 

«Styringsdokumentasjon og prosjektorganisering» 18.11.2013 

«Prosesser og metodikk» 13.02.2014 

Idéfaserapport versjon 1.0 09.09.2014 

«Modifisert konseptrapport om ekstraordinær 
avvikssituasjon i OUS sin bygningsmasse – midler til å 
lukke myndighetspålagte avvik» 

29.10.2014 

Foreløpige innspill til utarbeidelse av endelig 
idefaserapport 

2.10.2015 

Tabell 1: Tidligere kvalitetssikringsoppdrag 

OPAK og Metier gjennomførte siste store kvalitetssikring av idefaserapport versjon 1.0 
av 19.6.2014. Etter dette har det skjedd flere viktige hendelser i prosjektet: 

� Rapport idéfase versjon 1.0 sendt ut på offisiell høring 3.7.2014, med tilhørende 
høringssvar 

� Rapport idéfase versjon 2.0 ferdigstilt mai 2015 

� Aktuelle alternative hovedkonsepter er redusert fra fem til tre etter OUS sin 
styrebehandling av idefaserapporten 9.4.2015. Det ble besluttet at alternativene 
«Gaustad øst» og «Samling på Ullevål» ikke skulle utredes videre 

o Alternativer for videre utredning ble derfor nullalternativet, Delvis 
samling på Gaustad og Delt løsning mellom Ullevål og Gaustad 

o I alternativ 2 (Delt løsning mellom Ullevål og Gaustad) og alternativ 3 
(Delvis samling på Gaustad) skal det etableres et lokalsykehus 

o Utredning av kreftområdet og RSA inngår i egne idefaser. Disse er ikke 
underlagt vår kvalitetssikring 
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Ny rapport «Framtidens OUS, Idéfase – Konkretisering etter høring» versjon 0.9 ble 
ferdigstilt 8.12.2015. Mandatet for Idefaserapport – Konkretisering etter høring v0.9 er 
basert på styremøte i OUS 9. april 2015 - sak 20/2015 for Idefase OUS. Her ble blant 
annet følgende føringer gitt:  

� Styret ber administrerende direktør sluttføre arbeidet med Idéfase Oslo 
universitetssykehus i 2015 konsentrert om følgende alternativer: 

- 0-alternativet 

- Et alternativ der virksomheten er delt mellom to lokaliseringer, Gaustad sør 
og Ullevål 

- Delvis samling Gaustad sør 

� Styret ber i tillegg om at de tre alternativene beskriver hvordan en 
lokalsykehusfunksjon eventuelt kan skilles ut herunder skissere: 

- Virksomhetsbeskrivelse for et slikt lokalsykehus 

- Konsekvensene for virksomheten i resten av OUS knyttet opp mot de tre 
alternativene 

OPAK og Metier har gjennomført kvalitetssikringen av idefasen til OUS innenfor en 
tidsramme på cirka en og en halv måned. Et nytt OUS vil bli et av Norges største 
landbaserte prosjekter, og det foreligger mye underlagsdokumentasjon i prosjektet. 
Tidsrammen for kvalitetssikringen har derfor ikke gitt grunnlag for å gå i dybden på alle 
områder. 

Rapporten, «Fremtidens OUS – Idefase: Konkretisering etter høring versjon 0,9 av 
desember 2015» anbefaler videreføring av følgende alternativer til konseptfasen: 

1. Nullalternativet 

2. Alternativ 2 i beredskap til risikoen i alternativ 3 er tilstrekkelig redusert 

3. Alternativ 3 med første etappe utbygging på Gaustad 

4. Alternativ 3 med første etappe med bygging av lokalsykehus på Aker 

 

I praksis innebærer dette at kun alternativ 3 går videre til konseptfasen sammen med 
nullalternativet. OPAK og Metier leser denne anbefalingen som om at prosjektet mener 
å ha utredet alternativene tilstrekkelig til å kun gå videre med ett alternativ i tillegg til 
nullalternativet til konseptfasen. Dette har blitt spesielt vektlagt i kvalitetssikringen. 
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2 Metode 

Kvalitetssikringen av idefaserapporten for Oslo universitetssykehus er basert på 
Helsedirektoratets veileder IS-1369, Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter. Figur 1 
viser de viktigste beslutningspunktene i tidligfasen for sykehusprosjekter. 

 

Figur 1: Faser og beslutningspunkter i tidligfasen 

Idefasen skal bygge på tidligere utarbeidet bygningsmessig – og virksomhetsmessig 
utviklingsplan. Disse dokumentene er kommentert i fase 1, 2 og 3 av kvalitetssikringen.  

Hovedformålet til idefasen er å identifisere en stor bredde av mulige alternative 
konsepter som støtter opp om helseforetakets behov og målsettinger. Konseptene må 
være realistiske og gjennomførbare, og tilfredsstille helseforetakets krav til finansiell 
bæreevne. 

Det er ikke et formelt krav at idefasen er underlagt ekstern kvalitetssikring. Det formelle 
kravet til kvalitetssikring inntreffer først når neste fase, konseptfasen, er ferdigstilt. Oslo 
universitetssykehus har på bakgrunn av prosjekts omfang bedt om ekstern 
kvalitetssikring av idefasen. 
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3 Grunnlagsdokumenter og avholdte møter som er lagt  til grunn for 
kvalitetssikringen 

Følgende dokumenter er lagt til grunn i kvalitetssikring av OUS: 

1. Framtidens OUS – Idefase: Konkretisering etter høring, versjon 0,9 av desember 
2015 

2. Fremtidens OUS – Idefaserapport versjon 2,0 av 22.5.2015 
3. Sentrale vedlegg til ovennevnte rapporter 
 
Det er gjennomført flere møter og workshops med prosjektledelsen, ledelsen OUS, 
ledelsen Helse Sør-Øst, og andre interessenter i prosjektet. Tabell 2 viser en oversikt 
over møter som er avholdt i forbindelse med kvalitetssikringsprosessen:  

Møteoversikt Dato 

Prosjektet ved Svein Petter Raknes, Nina Fosen og Ole Martin 
Semb 14. desember 

Prosjektet ved Svein Petter Raknes, Nina Fosen og Florian 
Wagnerberger 16. desember 

Legeforeningen og Overlegeforeningen ved Aasmund Bredeli og 
Christian Grimsgaard 17. desember 

Oslo Kommune ved Endre Sandvik, Johan Torper og Åse Laila 
Snåre 21. desember 

HVO ved Per Oddvar Synnes 5. januar 

HSØ ved Atle Brynestad og Cathrine Lofthus  6. januar 

Norsk Sykepleierforbund ved Svein Erik Urstrømmen 7. januar 

Prosjektet ved Svein Petter Raknes, Nina Fosen, Florian 
Wagnerberger og Terje Rootwelt 7. januar 

OUS og prosjektleder ved Bjørn Erikstein, Terje Rootwelt, Morten 
Reymert og prosjektleder Svein Petter Raknes  12. januar 

PBE ved Ellen de Vibe og Gro Jensen Vig 12. januar 

Tabell 2: Oversikt over gjennomføre møter 
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4 Kvalitetssikring av idefaserapporten 

OPAK og Metier har fokusert på følgende områder i kvalitetssikringen av idefasen til 
OUS:  

1. Strategiske føringer og oppgavefordeling 

2. Virksomhetsmessige behov 

3. Bygningsmessige behov 

4. Målbilde 

5. Vurdering av risiko 

6. Andre utvalgte områder 

7. Eventuell reduksjon i antall alternativer for videreføring til konseptfasen 

Under følger en nærmere drøfting av de enkelte punkter 

4.1 Strategiske føringer 

OPAK og Metiers vurdering 

OPAK og Metier kan ikke se at det foreligger spesielle strategiske føringer fra Helse 
Sør-Øst (HSØ) som påvirker valg av fremtidige driftsmodeller for OUS. Vi kan heller 
ikke se at HSØ har utarbeidet noen føringer om oppgavefordeling sett opp mot «sørge 
for ansvaret» i Oslo og omegn.  

OPAK og Metier er kjent med at det for tiden pågår et prosjekt – 
«Kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus sykehusområder» - i regi av HSØ som skal 
vise oppgavefordeling og kapasitet i regionen (med unntak av OUS sine 
ansvarsområder). 

Vi forstår at OUS må vurdere sitt kapasitetsbehov gitt dagens oppgavefordeling, men 
mener ut fra et helhets- og risikoperspektiv at det totale kapasitetsbehovet og 
oppgavefordelingen i Oslo og omegn burde vært vurdert.  

OPAK og Metier mener at det er uheldig at HSØ ikke har gitt prosjektet eller OUS noen 
føringer for hvordan det totale kapasitetsbehovet i regionene skal ivaretas. Dette synes 
spesielt uheldig da kapasitetsutfordringene til OUS er et viktig prosjektutløsende 
behov. OPAK og Metier klarer ikke å se at HSØ har noen strategi for hvordan dette 
skal løses (av OUS eller av andre sykehus) på kort, mellomlang og lang sikt.  

OPAK og Metiers anbefaling 

HSØ bør utarbeide en strategi for hvordan oppgavefordelingen mellom sykehus i Oslo 
og omegn skal løses i fremtiden. Dette gjelder også som et generelt innspill for 
områder utenfor Oslo som HSØ har ansvar for. 
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4.2 Prosjektutløsende behov 

OPAK og Metiers vurdering 

OPAK og Metier er enige i at de prosjektutløsende behov tar utgangspunkt i tilstanden 
på dagens bygg og kapasitetsutfordringene til sykehuset. Det er først og fremst disse 
utfordringene som er tidskritiske, og det prosjektutløsende behov skal gjenspeile 
tidskritiske behov. 

En viktig observasjon er at idefasen til OUS ikke løser det ett av de prosjektutøsende 
behov – behovet for kapasitet. Dette er nærmere omtalt i neste avsnitt. 

OPAK og Metiers anbefaling 

Vi er også enig i at samling av funksjoner er et viktig behov, men at dette ikke inngår 
som et prosjektutløsende behov. Dette behovet bør utredes som et viktig behov 
(samhandling) med utgangspunkt i de prosjektutløsende behov. 

4.3 Virksomhetsmessige behov 

OPAK og Metiers vurdering 

OPAK og Metier mener at beskrivelsen av de ulike virksomhetsmodellene er god. Vår 
vurdering er videre at klyngemodellen er den virksomhetsmodellen som best støtter 
opp under behovet for samhandling/samarbeid. Klyngemodellen synes også som den 
modellen som best svarer ut behovet for å sette pasienten i fokus ved at ulike 
fagområder samarbeider til pasientens beste. 

� OPAK og Metier ser det helt klart som fordelaktig at OUS ikke har lokasjoner på 
flere titalls adresser som i dag. Men OPAK og Metier kan ikke se at prosjektet 
svarer på hvor stort et sykehus må være for å drive effektivt. Dette burde vært 
bedre besvart. Slik OPAK og Metier leser rapporten synes mye av 
hovedargumentasjonen å være at jo større et sykehus er dess bedre blir 
pasientbehandlingen. Forskning svarer heller ikke på om et stort sykehus i 
størrelsesorden «Delvis samling på Gaustad» er mer effektivt enn et noe 
mindre sykehus (uavhengig av virksomhetsmodell).  

� Vi kan ikke ut av rapporten lese hva som er optimal størrelse på en klynge i 
klyngemodellen, og hvor mange eller hvilke enheter som bør samlokaliseres i 
en klynge.  

� OPAK og Metier kan ikke se at prosjektet har definert ulike 
driftsmodeller/driftskonsepter som støtter opp under virksomhetsmodellene. 
Dette medfører at gevinstberegningene blir veldig overordnede, og det er 
vanskelig å realitetsbehandle dem. Gevinstberegningene synes i stort å være 
basert på at et stort sykehus er mer effektivt enn et lite sykehus. Men når dette 
ikke er verifisert i idefaserapporten, kan heller ikke OPAK og Metier gi sitt 
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samtykke til at den relative gevinstberegningen mellom alternativene synes som 
korrekt. 

Rapporten omtaler ikke hvordan OUS planlegger å løse sine kapasitetsutfordringer 
frem til første etappe er ferdigstilt (estimert til 2023-2025). Kapasitetsbehovet er 
fremskrevet til 2030, men ferdigstillelse av siste etappe er estimert til 2033 – 2035 

Ut fra det som fremkommer i rapporten vil ikke det nye sykehuset løse behovet for 
kapasitet (ett av de prosjektutløsende behov). Det er dermed stor sannsynlighet for at 
et nytt prosjekt må etableres før ferdigstillelse av nytt sykehus i 2033 – 2035. 

OPAK og Metiers anbefaling 

OPAK og Metier anbefaler at prosjektet utarbeider en plan for hvordan OUS skal løse 
sine kapasitetsutfordringer før første etappe er ferdigstilt. Videre mener OPAK og 
Metier at prosjektet må synliggjøre hvordan eventuelle kapasitetsutfordringer skal løses 
etter at nytt sykehus står ferdig i 2033 – 2035. 

4.4 Bygningsmessige behov 

OPAK og Metiers vurdering 

OPAK og Metier mener at dagens bygningsmessige status fremkommer godt i 
rapporten. Dette gjelder både med hensyn på tilstandsvurderinger og vurderinger av 
byggenes egnethet for sykehusdrift. 

OPAK og Metiers anbefaling 

OPAK og Metier anbefaler at prosjektet lager en oversikt over når hvert bygg må anses 
som utrangert. Dette kan gi prosjektet og beslutningstakere en ekstra sikkerhet for at 
OUS ikke må reinvestere i bygningsmasse som likevel senere skal avhendes. 

4.5 Målbildet 2030 

OPAK og Metiers vurdering 

Målbildet for nytt sykehus er satt til 2030. Kapasitetsbehovet etter 2030 tilsier et 
vesentlig behov for økte arealer også etter 2030. OPAK og Metier mener at prosjektet 
burde synliggjort et målbilde for nytt sykehus i 2040 (muligens også på noe lengre sikt). 

Hvis man forutsetter at behovet for arealer øker i tak med befolkningen, vil dette gi 
følgende utslag: 

� Ca. 10 % ekstra arealer i 2040  

� 15 – 20 % ekstra arealer i 2050  
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Dette innebærer at et målbilde i 2040 eller 2050 vil vise andre behov for løsninger enn 
det som er skissert i dagens alternativer. Et målbilde i 2040 eller 2050 vil vise 
alternativer som er større enn dagens alternativer, og kanskje også avlede andre 
muligheter enn det som er drøftet hittil.  

OPAK og Metiers anbefaling 

OPAK og Metier anbefaler at prosjektet synligjør kapasitetsutfordringer og arealbehov 
frem til 2040 eller 2050. Basert på prosjektets egne beregninger vil ikke et nytt OUS i 
2033-2035 dekke kapasitetsbehovet for sine ansvarsområder. Det er derfor sannsynlig 
at OUS ikke kan selge alle sine bygg på Ullevål, eller må bygge ytterligere nye bygg et 
annet sted. Dette bør synliggjøres av prosjektet. 

OPAK og Metier har ikke gått i detalj i de økonomiske beregningene. Men vi setter bl.a. 
spørsmålstegn ved om det er avsatt tilstrekkelig med midler til å håndtere nødvendig 
vedlikeholdsbehov (spesielt på Ullevål) frem til 2033 – 2035 når et nytt OUS er planlagt 
ferdigstilt. Det er avsatt minimalt med midler ut over det som skal dekke 
myndighetspålagte tilsynsavvik i nærmeste fremtid. Videre anbefaler OPAK og Metier 
at arealbehov og bæreevnen til OUS fremskrives til å dekke kapasitetsbehovet etter 
2030, og minst til 2040. Dette vil også bidra til å teste realismen i alternativene på en 
bedre måte. 

4.6 Vurdering av risiko 

OPAK og Metiers vurdering 

OPAK og Metier ser at risikoen i alternativene er identifisert på et overordnet nivå, men 
konsekvensen av om risikoen inntreffer er ikke vurdert.  

Ut fra samtaler og skriftlige tilbakemeldinger fra PBE og SVV synes det sannsynlig at: 

� Etablering av lokk kan bli vanskelig, SVV melder skriftlig at ingen av løsningene 
med lokk er gjennomførbare 

� SVV synes å mene at en planleggingshorisont på 10 – 15 år for etablering av 
lokk er for kort 

� PBE signaliserer at det vil bli stilt krav om at lokk over Ring 3 er ferdig før første 
etappe på Gaustad i delvis samling på Gaustad er ferdigstilt  

� PBE signaliserer en betydelig reguleringsrisiko som kan medføre at 
tomtearealene er for små til å etablere et sykehus på Gaustad som skissert i 
alternativ 3 (delvis samling på Gaustad) 

Vi vurderer risikoen i alternativ 3 (delvis samling på Gaustad) som større enn det som 
reflekteres i rapporten. 

Vi oppfatter at risikoen i alternativ 3 (delvis samling på Gaustad) er stor både med 
hensyn på stopp og forsinkelse. Dette gjelder spesielt en eventuell første etappe med 
samling av regionsfunksjoner på Gaustad. Ut fra tilbakemeldingene fra SVV og PBE 
kan det settes spørsmålstegn ved realismen av innholdet i alternativ 3, Delvis samling 
på Gaustad.  
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OPAK og Metiers anbefaling 

OPAK og Metier anbefaler at prosjektet gjennomfører er risiko- og sårbarhetsanalyse 
for gjenværende alternativer. Da har man i større grad muligheten til å presentere 
alternative muligheter for de enkelte alternativer hvis risikoer slår inn, samt at man kan 
ta stilling om konsekvensen av enkelte risiki er så store at et alternativ eventuelt 
bør/må forkastes. 

Vi anbefaler også at prosjektet tar initiativ til møter med viktige interessenter for å teste 
realismen i spesielt alternativ 3, Delvis samling på Gaustad. 

4.7 Eventuell reduksjon i antall alternativer for v idereføring til konseptfasen 

Ut fra risikoen som er avdekket i alternativ 3, Delvis samling på Gaustad, kan ikke 
OPAK og Metier se at det er grunnlag for å redusere antall alternativer nå slik som 
prosjektet anbefaler. 

Det er heller et spørsmål om versjoner av alternativene bør økes, eventuelt nye 
alternativer bør utredes. I tillegg bør man se på flere versjoner av første etappe. Ut fra 
det som er avdekket i kvalitetssikringen synes det heller ikke særlig realistisk å starte 
med å samle regionsfunksjoner på Gaustad som rapporten vurderer som best. 

4.8 Andre merknader 

Under følger noen innspill fra OPAK og Metier hvor vi ikke har hatt anledning til å gå i 
dybden på problemstillingene. 

1. Slik rapporten fremstår nå mener vi det foreligger manglende vurderinger av fremtidig 
fleksibilitet i de ulike alternativene 

2. Det mangler en oppdatert vurdering av behovet for løsninger som sikrer 
persontransport med kollektivtrafikktransport, sykkel og gange 

3. OPAK og Metier anbefaler at det tas en gjennomgang av evalueringskriteriene for å 
sikre at man ikke vurderer samme forhold under to eller flere av evalueringskriteriene. 
Det synes fortsatt som noen forhold vurderes to eller flere ganger: 

a. Begrepet andelen nybygg benyttes som evaluering under to eller flere 
evalueringskriterier 

b. Avhending av bygningsmasse inngår både i kvantitative og kvalitative 
vurderinger 

Det samme gjelder med hensyn på at ikke samme forhold legges til grunn i både den 
kvalitative og kvantitative vurderingen, som for eksempel avhending 

4. På bakgrunn av vår siste kvalitetssikring er estimatene på nullalternativet økt 
vesentlig. Vi har ikke kvalitetssikret det nye estimatet, og kan heller ikke gå god for 
disse 

5. OPAK og Metier mener at reduksjonen i arealbehov fra nullalternativet til alternativ 
3 (Delvis samling på Gaustad) er så stor (underkant av 30 %), at prosjektet bør 
kvalitetssikre dette nærmere. Dette er også påpekt i tidligere kvalitetssikringer  
 

 
OPAK og Metier har ikke fått gått inn i prosjektets kalkyler og beregninger av 
bæreevne.  
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5 Konklusjon 

Prosjektet har utarbeidet langt mer informasjon enn det som er vanlig for 
sykehusprosjekter i en idefase. Dette er positivt. 

OPAK og Metier savner en overordnet strategi fra HSØ om hvordan de som eiere av 
sykehusene i regionen ser for seg oppgavefordelingen mellom sykehusene i fremtiden. 
Dette er en oppgave som påhviler HSØ, og en oppgave prosjektet ikke kan løse. 

OPAK og Metier savner også en tydeligere strategi fra HSØ og ledelsen i OUS på 
hvordan man skal effektivisere og forbedre pasientbehandlingene i fremtiden. Ut fra 
rapporten kan det synes som svaret på dette er samling av flest mulig funksjoner. Men 
hvordan sykehusene skal arbeide i fremtiden for å løse kommende befolkningsvekst og 
eldrebølge, uten at kostnadene øker dramatisk, er lite beskrevet. Dette mener OPAK 
og Meter også er et ansvar som i større grad kan henføres til HSØ og ledelsen i de 
enkelte foretak enn de ansvarlige utrederne. 

OPAK og Metier mener at risikoen i alternativ 3, Delvis samling på Gaustad, er 
betydelig større enn det som fremkommer i rapporten. Tilbakemeldingene fra SVV og 
PBE avdekker at alternativ 3 med stor sannsynlighet står overfor en del endringer før 
alternativet kan presenteres på en gjennomførbar måte. I ytterste konsekvens er det 
ikke mulig å gjennomføre alternativ 3. Det kan derfor diskuteres om alternativ 3 (Delvis 
samling på Gaustad), slik det er presentert i dag, gir et riktig bilde overfor 
beslutningstakere. 

OPAK og Metier mener det er bekymringsfullt at prosjektet, basert på prosjektets egne 
kapasitetsframskrivninger, ikke har løst behovet for kapasitet når nytt sykehus er ferdig. 
Riktignok er disse framskrivningen usikre, men normalt sett vil et prosjekt søke å løse 
de prosjektutløsende behov først. OPAK og Metier kan heller ikke se hvordan 
kapasitetsutfordringene løses før første byggetrinn er ferdig. Dette innebærer at man 
kan komme i følgende situasjoner: 

� Det oppstår et udekket kapasitetsbehov før første byggetrinn er ferdig, og det 
foreligger ikke planer eller budsjetter for hvordan dette skal løses 

� Når siste byggetrinn ferdigstilles i 2033-2035 er det et udekket kapasitetsbehov 
som det verken foreligger planer eller budsjetter for 

 

OPAK og Metier mener det derfor ikke på nåværende tidspunkt kan tas en beslutning 
om å gå videre med kun alternativ 3 sammen med nullalternativet til konseptfasen. Det 
er heller et spørsmål om versjoner av alternativene bør økes, eventuelt nye alternativer 
bør utredes. I tillegg bør man se på flere versjoner av første etappe. Ut fra det som er 
avdekket i kvalitetssikringen synes det heller ikke særlig realistisk å starte med å samle 
regionsfunksjoner på Gaustad slik rapporten anbefaler. 

5.1 Informasjon tilkommet OPAK og Metier etter at v åre vurderinger ble 
presentert for prosjektet 

OPAK og Metier presenterte sine viktigste funn i kvalitetssikringsprosessen for 
styringsgruppen mandag 18.1.2016. Etter dette utarbeidet OPAK og Metier en rapport 

idnar
Utheving
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som ble oversendt prosjektet for eventuelle merknader. I denne delen av prosessen 
skjedde det to viktige hendelser. Dette er gjelder følgende: 

� Prosjektet hadde 19.1.2016 et møte med SVV hvor SVV i brev samme dag 
meldte tilbake: «Det framgikk i møtet at det er svært vanskelig å bygge lokk, på 
grunn av anleggsgjennomføring, behov for avlastningsveg og sikkerhetskrav til 
tunnel/lokkoverbygg. Vegvesenet anbefaler at det utredes/planlegges en bred 
bro inntil 50 meter bred. Som diskutert i møtet vil denne broen være avbøtende 
for barrierevirkning av Ring 3, skape forbindelse mellom sykehusområdene, 
samt tilrettelegge for gående og syklende. Broen kan tilrettelegges for 
vegetasjon».  

� Fra styremøte i OUS, sak 8/2016, av 28.1.2016 heter det: På bakgrunn av 
innstillingen fra Plan- og bygningsetaten vedtok byrådet i Oslo kommune 21. 
januar 2016 følgende i sak 1006/16: «Konklusjon: Oslo kommune anbefaler 
alternativ 3, med en delvis samling på Gaustad og med etablering av 
lokalsykehusfunksjoner utenfor hovedsykehuset. Nytt lokalsykehus bør 
plasseres på Aker. Denne løsningen vil gi de største positive virkninger for 
overordnet byutvikling, samtidig som det vil styrke tilgjengeligheten til 
sykehustilbudet for Oslos innbyggere. Det påpekes at Aker ligger inntil ett av 
Oslos viktigste byutviklingsområder, som vil ta en stor del av 
befolkningsveksten i årene fremover.» 

 

Spørsmålet er om disse to faktorene påvirker hovedkonklusjonen i denne 
kvalitetssikringsrapporten, og da spesielt følgende: 

«OPAK og Metier mener at risikoen i alternativ 3, Delvis samling på Gaustad, er 
betydelig større enn det som fremkommer i rapporten. Tilbakemeldingene fra SVV og 
PBE avdekker at alternativ 3 med stor sannsynlighet står overfor en del endringer før 
alternativet kan presenteres på en gjennomførbar måte. I ytterste konsekvens er det 
ikke mulig å gjennomføre alternativ 3. Det kan derfor diskuteres om alternativ 3 (Delvis 
samling på Gaustad), slik det er presentert i dag, gir et riktig bilde overfor 
beslutningstakere. 

OPAK og Metier mener det derfor ikke på nåværende tidspunkt kan tas en beslutning 
om å gå videre med kun alternativ 3 sammen med nullalternativet til konseptfasen. Det 
er heller et spørsmål om versjoner av alternativene bør økes, eventuelt nye alternativer 
bør utredes. I tillegg bør man se på flere versjoner av første etappe. Ut fra det som er 
avdekket i kvalitetssikringen synes det heller ikke særlig realistisk å starte med å samle 
regionsfunksjoner på Gaustad slik rapporten anbefaler». 

OPAK og Metier mener vedtaket fra byrådet og innspillene fra SVV ikke endrer 
hovedkonklusjonene i denne rapporten. Vi mener tilbakemeldingene fra byrådet og 
SVV bare bekrefter at det ikke vil være grunnlag for å redusere antall alternativer i 
idefasen nå. OPAK og Metier har også registrert at styret i styresak av 8/2016 av 
28.1.2016 heller ikke anbefaler å redusere antall alternativer nå. 

Videre er brevet fra SVV en bekreftelse på at en stor risikofaktor allerede kan være i 
ferd med å være en realitet - at det ikke kan bygges lokk over Ring 3. OPAK og Metier 
kjenner også til at byrådet baserer sin anbefaling av alternativ 3, delvis samling på 
Gaustad, på skisser hvor det forutsettes at det skal bygges lokk over Ring 3. Slik 
OPAK og Metier ser det, vil en løsning med bro over Ring 3 gi utfordringer med hensyn 
på både støy og forurensing som hittil ikke er beskrevet og lagt inn i vurderingen av 
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alternativ 3, Delvis samling på Gustad. Vi vil anta at også byrådet i Oslo har noen 
innspill til dette. OPAK og Metier anser derfor ikke risikoen i alternativ 3, delvis samling 
på Gaustad, som mindre enn da vi presenterte våre innspill for styringsgruppen 
18.1.2016. Vi mener derimot at alternativet innholdsmessig har lavere kvalitet enn det 
som ble presentert for oss i kvalitetssikringsprosessen.  

Det som OPAK og Metier mener er positivt for alternativ 3, delvis samling på Gaustad, 
er at vedtaket fra byrådet kan tolkes som om at reguleringsrisikoen er noe mindre enn 
tidligere. Men det er fortsatt mange faktorer som skal på plass for at dette alternativet 
kan presenteres på en mer forutsigbar måte. OPAK og Metier mener derfor det er viktig 
at prosjektet følger opp risikofaktorene i alle alternativene. På den måten vil 
alternativene raskere kunne presenteres på en mer realistisk måte, og prosjektet vil 
kunne skape bedre forutsigbarhet for eventuelle endringer i alternativene hvis noen 
risikofaktorer inntreffer. 
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6 Oppfølging fra tidligere kvalitetssikringer 

OPAK og Metier viser til tidligere kvalitetssikringer, og anbefaler at noen sentrale 
anbefalinger fra foregående kvalitetssikringer tas hensyn til i det videre arbeidet.  Et 
utdrag av de viktigste er nevnt under.  

6.1 Risiko 

Tidligere innspill i rapport 1 av 18.11.2013 

«Det bør utarbeides en oversikt over de viktigste risikofaktorene i prosjektet slik at 
prosjektet kan gjennomføre usikkerhetsstyring av prosjektet. Dette anses som 
tidskritisk»  

Oppfølging 

Vi anbefaler at dette etableres, og får en sentral plass i den videre prosessen.  

6.2 Samling 

Tidligere innspill i rapport 3 av 9.9.2014 

«Behovet for samling av likeartede aktiviteter bør inngå som et eget kapittel i 
behovsanalysen hvor gapet mellom dagens situasjon og fremtidige behov kommer 
tydelig frem. Et eksempel på dette er at man gjør en mer inngående vurdering av hvilke 
aktiviteter som naturlig krever innbyrdes samarbeid, og bør samles til en og samme 
lokasjon.»  

Oppfølging 

Vi ser at deler av dette er beskrevet i rapporten. Men vi kan ikke ser at dette er 
beskrevet på enn måte som viser hva som er optimalt å samle i en og samme lokasjon. 

6.3 Arealregnskapet 

Tidligere innspill i rapport 3 av 9.9.2014 

«OPAK og Metier mener at reduksjonen i arealbehov er så stor sammenlignet med 
dagens situasjon og nullalternativet (underkant av 30 %), at prosjektet bør 
kvalitetssikre dette nærmere. Videre bør prosjektet forklare reduksjonen nærmere ved 
å sammenligne hvordan arealene er benyttet i dag.» 

Oppfølging 

Vi mener prosjektet bør ta tak i denne anbefalingene, gjerne basert på relevante 
referansesykehus.   
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6.4 Evalueringskriterier 

Tidligere innspill i rapport 3 av 9.9.2014 

«OPAK og Metier anbefaler at det tas en gjennomgang av evalueringskriteriene for å 
sikre at man ikke vurdere samme forhold under to eller flere av evalueringskriteriene. 

«Rød tråd fra behovsanalysen til evalueringskriterier» 

Oppfølging 

• Det synes fortsatt som noen forhold vurderes to eller flere ganger: 

– Begrepet andelen nybygg benyttes som evaluering under to eller flere 
evalueringskriterier 

– Avhending av bygningsmasse inngår både i kvantitative og kvalitative 
vurderinger? 

Hvis behovet ikke er godt nok verifisert, risikerer man at evalueringen ikke fremstår 
som korrekt: 

– Eksempelvis mener vi at graden av behovet for samling ikke er 
dokumentert godt nok. Men graden av samling skiller på kvaliteten i 
pasientbehandlingen mellom alternativ 2 og alternativ 3 (hvor alternativ 
3 vurderes som best). 



 

 

Notat 1 BO-RW, vedlegg til klage til  stortingsrepresentanter og Riksrevisjonen 19.7.2018 
 
Ad sykehusutbyggingen i Oslo - Planene må endres på grunn av sakens realiteter.  
Her beskrives også tre tilfelle av feil saksbehandling i OUS, og dels i HSØ, i første halvår 2016; som 
har fått konsekvenser  
 
 Innledning 
Vi har fulgt utviklingen i OUS sykehusutbyggingsprosjekt siden 1.1.2011.  
Vår mening er at planene om utbygging på Gaustad og Aker er feil. Rett plan er å bygge ut nytt lokal-
sykehus på Aker, beholde og oppgradere regionsykehuset på Ullevål, og bare gjøre nødvendig opp-
gradering av Rikshospitalet. 
Prosessen er styrt i feil retning. Det virker som det MÅ bygges på Gaustad, og Ullevål må legges ned.   
Gaustad-tomten er trang og bratt med det fredete gamle Gaustad like innpå. Ullevål har plass. Prob-
lemene der med grunnforhold og gammel infrastruktur i grunnen er overdrevet. 
 
HSØs vedtak 53/2016 der Ullevål legges ned ved at det ikke er nevnt som videre del av OUS er en 
uakseptabel måte å informere om dette på. Det ble oppfattet av få, både fagfolk og folk flest. 
Nedenfor tas fram grunnleggende feil saksbehandlig i OUS og dels i HSØ i tre  tilfelle i første halvår 
2016, da det siste grunnlaget ble lagt for HSØs vedtak 53/2016 16. juni. Disse opplysningene antas 
delvis ikke å være kjent. Grunnen til at de ikke er lagt så bredt fram før har vært håp om bedre utvik-
ling. -  Vi har hatt avisinnlegg i Dagsavisen, også en kronikk «Hvorfor skal Ullevål legges ned?» 13. 
april i år. Vi har skrevet et notat til HSØ med Kritisk gjennomgang av forslag og saksgang i OUS utbyg-
gingsprosjekt. Notatet er også sendt OUS styre og adm.dir. Bjørn Erikstein (BE). Det tar for seg tidslin-
jen i saken, hovedsakelig fra desember 2012. Versjon 3 av 11.6. 18 legges nå ved til Riksrevisjonen. 
 
Fagmiljøene i OUS og deres tillitsvalgte ønsker ikke større utbygging på Gaustad, og vil bevare Ulle-
vål. Den viktige traumeenheten bør bli på Ullevål. På Gaustad vil det bli trangt, og for lite lokalsyke-
husgrunnlag for den. Se nærmere i vårt Notat 2.  
Det er også et ønske å få nytt lokalsykehus på Aker. Oslo kommune ønsker å få nye Aker bygget sna-
rest mulig pga behovet for lokalsykehusplasser i Oslo.. Den nye storbylegevakten   på Aker må også 
ha et sykehus nær ved. 
Helseministeren må høre på fagfolk utenom linjen fra OUS-administrasjonen  gjennom HSØ. I utar-
beidelsen av Arealutviklingsplan 2025 bidro 2000 ansatte med en internetthøring. Er slik høring  
holdt nå? 
 
Når helseministeren nå truer med at nye Aker ikke bygges hvis man vil beholde Ullevål må vi si fra.  
 
Kapasiteten  i OUS vil ikke bli større med den planlagte utbyggingen.  
Vi detaljbehandler ikke det her, men noen hovedtrekk er at behovet for liggedøgn per år fram til 
2040 vil øke med ca 200 000.   Dette søkes dekket ifølge utkast til utviklingsplan  for OUS bl.a. ved at 
ca 48000 overføres til Oslo kommune, men kommunen har ikke kapasitet til det.  
 
Om Ullevål legges ned og selges blir Oslo uten reserverte sykehustomter.  
Etter hvert er det blitt klart at Groruddalen ikke vil få plass på Aker slik helseministeren har vedtatt i 
foretaksmøte 24.6.16.  Aker planlegges fylt opp i første trinn med Ullevåls pasienter, og plass og øko-
nomi til videre utbygging er tvilsom. Men Ahus hvor tre Groruddalsbydeler nå hører til er fullt. I følge 
Ahus utviklingsplan beregnes en underkapasitet på 151 senger i 2030 (Utviklingsalternativ B). 
 
Planleggingen har tatt for lang tid. Men det må ikke settes i gang arbeider på Gaustad bare for å få 
gjort noe. I alle tilfelle bør Aker bygges først, se under saksbehandlingstilfelle nr 1 og 2 nedenfor. 
Vi setter direkte merknader i kursiv. 
 



 

 

Tre tilfelle av feil saksbehandling: 
 
1. OUS-ledelsen følger ikke opp kvalitetssikrings-(KS-)rapport fra Opak/Metier, jan/febr. 2016 
 
2. Oslo kommunes uttalelse til Idefaserapport 0.9 er gitt uten at de har sett KS-rapporten.  
Styredokumentene til OUS møte 28.1.16 sier rapporten var presentert før uttalelsen ble avgitt 
 
3. Uttalelser i  ROS-analysen i april 2016 er ignorert . Flere alternativ burde vært analysert 
 
1. OUS-ledelsen følger ikke opp kvalitetssikrings-(KS-)rapport fra Opak/Metier, jan/febr. 2016   
 
Utbyggingsalternativene per januar 2016 var: 
0-alternativet som representerer forlengelse av nåsituasjonen 
Alternativ 2 Delt løsning, Ullevål og Gaustad 
Alternativ 3 Delvis samling Gaustad  (med lokalsykehus på Aker) 
 
En foreløpig kvalitetssikrings(KS)-rapport fra Opak/Metier (O/M) vedrørende «Fremtidens OUS - Ide-
fase ,  Konkretisering etter høring versjon 0.9 des 2015» ble lagt fram til sak 8 i OUS styremøte 
28.1.16. Den endelige versjon av rapporten ble lagt fram 11.2.16. Den vedlegges  her. 
Noen punkter siteres : 

 O/M savner en overordnet strategi fra HSØ om hvordan de som eiere av sykehusene i regionen ser 
for seg oppgavefordelingen mellom sykehusene i fremtiden……  

O/M mener at risikoen i alternativ 3, Delvis samling på Gaustad, er betydelig større enn det som 
fremkommer i rapporten…. (anm.:dog er lokk over Ringveien nå ute av planleggingen) 
 
O/M mener det er bekymringsfullt at prosjektet, basert på prosjektets egne kapasitetsframskrivning-
er, ikke har løst behovet for kapasitet når nytt sykehus er ferdig. ….  

O/M mener det derfor ikke på nåværende tidspunkt kan tas en beslutning om å gå videre med kun 
alternativ 3 sammen med nullalternativet til konseptfasen. Det er heller et spørsmål om antall vers-
joner av alternativene bør økes, eventuelt nye alternativer bør utredes….  

 De ansatte foreslo et alternativ i sak 8-2016: Kombinere utbygging på Ullevål og Aker; på Gaustad 
bare å oppruste Rikshospitalet med en mindre utbygging. Det ble ikke tatt med videre. Alternativet 
utbygging på Ullevål + Aker vil gi mindre utbygging og mindre forstyrrelser i driften under bygging på 
Ullevål enn alternativ 2, delt løsning Gaustad/Ullevål. Dette fordi det ikke er mye plass på Gaustad, 
volum måtte bygges på Ullevål ( nå, når Aker og Gaustad er kombinasjonen, skal det største volumet 
bygges på Aker) .  

BE  lot  ikke  utrede flere alternativ. Den vedlagte KS-rapporten var i det hele kritisk til bygging på 
Gaustad, og anbefalte å starte med å bygge på Aker. BE la KS-rapporten til side.Den er nå ikke å finne 
ved hjelp av OUS nettside.  

2. Oslo kommunes uttalelse til Idefaserapport 0.9 er gitt uten at de har sett KS-rapporten. Styredo-
kumentene til sak 8 i OUS møte 28.1.16 sier rapporten var presentert før uttalelsen ble avgitt.   

 Byrådets anbefaling av alternativ 3 - Gaustad + Aker, i Idefaserapporten 0.9 av des. 2015 -  til sak 8, 
ble gitt på et for positivt grunnlag, for de hadde ikke fått tilgang til O/Ms KS-rapport. Det var tidsmes-
sig umulig at de hadde fått se den midlertidige rapporten. I styredokumentene til sak 8-2016 sies på 
to steder at OKs uttalelse var avgitt etter at KS-rapporten forelå . På s. 14 står det: 
”Administrerende direktør viser til at ekstern kvalitetssikrer i sin presentasjon til styrings-

gruppen for idéfase i Oslo universitetssykehus HF, har anbefalt: «Modenheten i prosjektet 

tilsier ikke å redusere antall alternativer ytterligere nå. Det er heller et spørsmål om versjo-



 

 

ner av alternativene bør økes, eventuelt nye  Alternativer bør utredes. I tillegg bør man se på 

flere versjoner av første etappe.» Administrerende direktør vil vise til at denne vurderingen 

ble gitt før siste brev fra Statens vegvesen forelå og før vedtaket i Byrådet i Oslo kommune 

forelå.” (side14).(vår understreking) Anm.: Byrådets uttalelse, som ble avgitt uten kjennskap 

til KS-rapporten, skal altså ha styrket adm.dir.s syn på at utredning av flere alternativer ikke 

var nødvendig 

Bjørnar Moxnes hadde spørsmål i Bystyret  til Byrådet 7.4.16 om dette.  
Byrådsleder R. Johansen svarte Moxnes 26.4. bl.a.: 
 «Når det i styredokumentene synes som om rapporten var kjent for byrådet, medfører dette ikke 
riktighet. Jeg er kjent med at dette er meddelt både styret og Helse Sør- Øst, fra eksternt hold (med-
lemmer av Aker sykehus venner). Jeg anser at rapporten fra ekstern kvalitetssikring, brev fra Statens 
vegvesen og kommunens uttalelse alle er innspill til høringen av den bearbeidede utredningen fra 
ulike aktører»  
OG «I kommunens uttalelse fremkommer det tydelig støtte til lokalsykehus på Aker og at dette må 
komme først; «Oslo kommune støtter den foreslåtte utbyggingstakten, der lokalsykehus, som kom-
munen mener må ligge på Aker, bygges i første fase.»» 
 
Byrådsleder lar altså uttalelsen bli stående. MEN den siterte uttalelsen om å bygge Aker sykehus i 
første fase er ikke tatt inn i styredokumentene. Byrådets uttalelse eller oversendelsesskrivet er ikke 
vedlagt styredokumentene. Byrådet er uten å vite det blitt tillagt en holdning til Gaustad-
utbyggingen som de kanskje ikke er helt enige i ? Spørsmålet om boligbygging på tomtene på Ullevål  
er med i uttalelsen og ses som en positiv mulighet. 
 Plan- og bygningsetaten har nå ansvaret for å vurdere reguleringene. Vi har ikke fulgt Byrådets vide-
re arbeid i saken nøye, men vet at kommunen har en positiv holdning til Aker-utbygging. 
 
 I alle senere relevante arbeidsdokumenter vi har sett sies det at Byrådet har anbefalt alternativ 3. 
 I innlegg i Aftenposten 23.2.16 fremhevet de viseadministrerende direktører i OUS Reymert og 
Rootwelt Oslo kommunes positive holdning til Gaustad-utbyggingen. Rune Slagstad og flere OUS-
ansatte var sterkt undrende til byrådets holdning i saken. Vi klarla (14. mars) gjennom en sentral 
saksbehandler at byrådet ikke hadde sett KS-rapporten før sin uttalelse. 
 
3. Uttalelser i ROS-analysen i april 2016 er ignorert . 
 Flere alternativ burde vært analysert  
BE bestilte en ROS-analyse (Risiko- og sårbarhets-analyse) fra  firma WSP. ROS-analyse av de samme 
tre alternativene er utført. ROS-analysen ble vurdert til at  alternativ 3 gir minst risiko.   
Lokalsykehus i tillegg til Ullevål burde vært utredet og tatt med i ROS-analysen. OUS styret ba om 
utredning av lokalsykehus i tillegg i alle alternativ (OUS sak 20/2015, 9. april) Dette ble ikke utredet 
for Alternativ 2, med den begrunnelse at det var for få bydeler. (Fra Idefase OUS, konkretisering etter 
høring 0.9, desember 2015, s. 66,  under pkt «7 Ny analyse av alternativ 2, delt løsning»). 
Etter dette ble det bestemt i foretaksmøtet 24.6.16 at Grorudbydelene skal tilbake til OUS, men det 
ble ikke utredet på nytt med dette befolkningsgrunnlaget. 
ROS-analysen hadde som oppdrag å vurdere de alternativ som var bestemt, hvor Aker bare var knyt-
tet til Alternativ 3. Vurderingen av risiko ville blitt annerledes om Aker hadde vært med også i alter-
nativ 2. 
MEN: Konsulentfirmaet sa fra i den skriftlige innledningen til ROS-arbeidet at «OUS-styret og Byrådet 
i Oslo har uttalt seg om foreliggende skisserte alternativer og allerede nå anbefalt Alternativ 3. Anbe-
falinger på nåværende tidspunkt er fattet på et prematurt grunnlag og gir uheldige føringer sammen-
liknet med et ideelt forløp». (vår understreking. Side 3 i ROS-analysen) 
 
Det står også i ROS-analysen, s 3: «Det er en normal utvikling i konseptfasen at alternativene detalje-



 

 

res, konkretiseres og forbedres. Det er i denne optimaliseringsprosessen også normalt at varianter av 
basisalternativene utredes for å redusere risikoeksponering og styrke positive egenskaper ved alter-
nativene. Alternativ 2 må i denne fasen forbedres i betydelig grad for at dette alternativet reelt skal 
kunne konkurrere med Alternativ 3.» 
Vi mener dette tyder på at WSP også ser at Alt. 2 burde vært mer bearbeidet (f.eks tatt med Aker) for 
at alternativene skulle være sammenlignbare.. Hvis det er riktig er det enda en ignorert kritikk av 
oppdraget.. 
 
Denne ROS-rapporten med analysen var med i saksunderlaget til sak 28/2016. 
OUS-styret tok saken, med 159 siders saksframlegg, til orientering , 28.4.16. etter BEs anbefaling,  og 
sendte saken med underlag over til HSØ. Det må bemerkes at strukturen i saksdokumentene til sak 
28 er uoversiktlig, og de er vanskelig lesbare.  
 HSØ-styret vedtok 16.6.16. i sak 53/2016 en variant av alternativ 3 (se Notat 2 BO-RW, avsnitt Risi-
kokartlegging…). HSØ har vedtatt at de skal ha ansvaret for sykehusprosjekter på over 500 mill f.o.m. 
konseptfasen.  
Konseptfaseutredning for Aker og Gaustad pågår nå, fra 1.1.18. 
 
Fra styremøtet i OUS 21.6.18 
Det var kommet fram at det vil være stor risiko for gjenværende funksjoner på Ullevål etter overflyt-
ting av etappe 1 til Gaustad og Aker.  
Det ble etter forslag fra ansatterepresentantene vedtatt følgende om risikovurderinger av situasjo-
nen: 
  
Vedtak i OUS sak 42/2018, Fremtidens Oslo universitetssykehus 
«l.Styret tar status for konseptfase videreutvikling av Aker og Gaustad til orientering. 

2. Styret ber administrerende direktør følge opp risikovurderingen i tett samarbeid med Helse Sør-

Øst. Herunder å vurdere tiltak for å redusere risiko for gjenværende aktivitet på Ullevål, inkludert 

justering av innhaldet i første etappe. I tillegg skal risikovurdering for drift i henhold til flytteplaner i 

første etappe på Aker og Gaustad, inkludert risiko ved en eventuell faseforskyvn ing i utbygging på 

Aker og Gaustad, gjennomføres.» 

 

Avslutning og konklusjon 

Administrasjonen i OUS har de siste 5-6 år hatt en uforståelig fokusering på å få bygget sykehus på 

Gaustad. Dette har ført til planer som ikke vil utvide sykehuskapasiteten i Oslo. Sammenholdt med 

den høye belastningen på Ahus er utviklingen farlig for pasientsikkerheten. Tilbakeføringen av Gro-

ruddalsbydelene til Oslo og Aker må tas alvorlig. Bydelene må flyttes til Oslo sykehusområde og 

sykehusutbyggingen her dimensjoneres etter dette. Det er umulig å få tilstrekkelig sykehuskapasi-

tet og utvidelsesmuligheter i Oslo uten å beholde og oppgradere Ullevål. Utredning av alternativet 

Ullevål+Aker må startes snarest mulig. Det er allerede utredet mye om Ullevål og Aker hver for seg. 

Nå må de ses sammen.  

 

11. juli 2018 

 

Bente Odner                                                                                                     Randi Werner-Erichsen 

arkitekt MNAL                                                                                                 cand. pharm., cand. mag. 

 

Kontaktperson: R.W.-E., e-post randiwernererichsen@gmail.com , tlf 913 25 743 
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NOTAT 2 BO-RW, vedlegg til klage til stortingsrepresentanter og Riksrevisjonen 19.7.2018 
 
Kritisk gjennomgang av forslag og saksgang i OUS utbyggingsprosjekt.  
Påvisning av at utbygging på Gaustad kommer dårlig ut.    
(Versjon 3, Noe forkortet og redigert utgave av notat med samme tittel, Versjon 2, sendt HSØ 3.6.)  
Innhold:   
 Bakgrunnen  for og utviklingen i  OUS utbyggingsplaner, i hovedsak etter des. 2012 
 Lokalsykehus kommer inn i planleggingen 
 Risikokartlegging og sluttbehandling  fram til plasseringsvedtak  
 Om utbyggingen på Gaustad  
 Detaljer  i risikokartleggingen  
 Sammenligning av risiki Gaustad/Ullevål 
        -Andre spesielle problemer for Gaustad 
       -  Andre spesielle problemer på Ullevål 
       -  Andre tvilsomme planer og avgjørelser 
Omkampen om Ullevål er nå i gang  
     
Innledning 
Sykehusutviklingen i Oslo har vært på feil spor fra  fusjonen i 2009 . 
Vi går gjennom utredningsprosessen for Oslo universitetssykehus (OUS) byggeplaner, med 
risikovurderinger, vesentlig for perioden 2012 – 18; påviser avgjørende feilvurderinger, og feil i 
saksbehandlingen. Underlag er for det meste styredokumenter. Vi har også vært på mange 
styremøter. 
 
Vi belyser  Gaustad-tomtens uegnethet og Ullevåls muligheter også ved å gjengi noe fra temaheftet 
utgitt av Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum og Oslo legeforening nå i mai, publisert på 
legeforeningens nettside (Temaheftet).  
Vi har  fulgt med i utviklingen. Da vi så planforslagene for Aker og Gaustad ved siden av hverandre nå 
tidlig i 2018 så vi at hvis dagens Ullevål blir flyttet til Aker og Gaustad er det fullt. Mulighetene for å få 
Grorud og Stovner bydeler tilbake til Aker fra Ahus, som det er bestemt i Helseministerens 
foretaksmøte med HSØ 24.6.16, virker kun teoretiske.  
Et informativt underlag er også et omfattende «Revidert samledokument med uttalelser» til høring 
til planforslaget til …..Gaustad sykehusområde, PBEs saksinnsyn, sak 201704683, dato 30.4..  
Byantikvaren er meget kritisk. og utrykker tydelig at sykehusbyggene skal tilpasses gamle Gaustad, 
ikke omvendt.  
Universitetet har ikke vært med i planleggingen på Gaustad. De er ikke fornøyd med prosessen.  
 
De nyeste momentene henter vi fra Aker sykehus venners møte med Helse Sør-Øst (HSØ) 28.mai., 
samt HSØ/Rambølls orienteringsmøte om utbyggingen på Gaustad 30.mai. 
 
Økonomien i prosjektet tas ikke opp her. 
 
Bakgrunnen  for og utviklingen i  OUS utbyggingsplaner, i hovedsak etter des. 2012 
Rikshospitalet (RH) hørte før 2007 til Helse Sør, Ullevål til Helse Øst. Det var konkurranse mellom RH  
og Ullevål. Helse Sør ble slått sammen med Helse Øst i 2007 til Helse Sør-Øst (HSØ), mye for å ta bort 
«Berlinmuren» mellom Rikshospitalet og Ullevål.. 
Oslosykehusene ble vedtatt fusjonert til  OUS i 2008. HSØ vedtok samtidig at OUS regionale 
funksjoner innen 2015 skulle være samlet på Gaustad. 
 
Bjørn Erikstein (BE) var direktør i Helse Sør. I 2007 – 11 var han ekspedisjonssjef i HOD. Han var en av 
premissleverandørene til Helse Sør-Østs vedtak i 2008 (Slagstad o.fl.). Denne opplysningen er viktig  å 
ha med når man skal få en oversikt over OUS-utbyggings-prosessen fra 2012 til nå. 



BE ble direktør i OUS i desember 2011. I desember 2012 kom han med sin store plan om Campus 
Oslo, som han fortalte at han  hadde tenkt på i 4-5 år. OUS skulle samles på Gaustad. Opplegget ble 
av folk og fagfolk betegnet «luftslott».  
 
Mange reagerte på at OUS-styret tillot  at kjempeprosjektet Campus Oslo ble bredt utredet. 
Prosjektet «Full samling på Gaustad» ble forlatt etter en høringsrunde, avsluttet 1. oktober 2014, 
som ga mange kritiske uttalelser. Da ble også behovet for lokalsykehus i Oslo vektlagt, spesielt av 
Oslo kommune.  
 
Lokalsykehus kommer inn i planleggingen 
BE og OUS-ledelsen måtte tidlig i 2015 først gå med på å utrede lokalsykehus utenfor 
hovedsykehuset, så på gjenreising og nybygg på Aker, etter styrets initiativ. Aker var et fy-ord i OUS-
administrasjonen fra Aker ble nedlagt som lokalsykehus 1.1.11. OUS-styret måtte presse Aker på 
plass i OUS og BEs planer igjen i 2015.  

 I OUS-styresak 20/2015, 9.4.15 ble vedtatt at til  de tre utbyggingsalternativene (se rett 
nedenfor)skulle det beskrives hvordan en lokalsykehusfunksjon eventuelt kunne skilles ut.  

Styrevedtaket er ikke fulgt opp. Det går fram f.eks. av Idefase OUS, konkretisering etter høring 0.9, 
desember 2015, s. 66,  under pkt 7 «Ny analyse av alternativ 2, delt løsning» hvor all 
lokalsykehusvirksomhet var samlet på Ullevål. Lokalsykehus i tillegg er ikke utredet.  

 
Utbyggingsalternativene som ble utredet mot slutten av Idefasen, og lagt fram for styret i desember 
2015, med basis i idefaserapport 0.9, des 2015, var  
1: 0-alternativet som representerer forlengelse av nåsituasjonen 
Alternativ 2 Delt løsning, Ullevål og Gaustad 
Alternativ 3 Delvis samling Gaustad  (med lokalsykehus på Aker) 
 
Alternativ 3 ble anbefalt av BE, og av OUS- styret, i sak 8, 28.1.16. 
 
Ansatterepresentantene sine gjentatte alternative forslag er ikke alltid tydeliggjort i protokollene. Til 
sak 8, 28.1.16, la de fram et forslag som gikk ut på å kombinere utbygging på Ullevål og Aker; på 
Gaustad bare å oppjustere Rikshospitalet med en mindre utbygging.  
Alternativet utbygging på Ullevål + Aker vil gi mindre utbygging og mindre forstyrrelser i driften på 
Ullevål enn alternativ 2 ( som forsvant). Dette fordi det er ikke mye plass på Gaustad, og i alt. 2 måtte 
volum bygges på Ullevål.   
Nå, når Aker og Gaustad er kombinasjonen, skal det største volumet bygges på Aker. 
 
Risikokartlegging og sluttbehandling  fram til plasseringsvedtak  
En kvalitetssikrings(KS)-rapport som ble lagt frem til sak 8 i styremøtet 28.1.16 påpekte at det var 
utredet for få alternativer. Men de ansattes alternativ som er omtalt i avsnittet ovenfor, ble 
nedstemt. BE lot  ikke  utrede flere alternativ. KS-rapporten var i det hele kritisk til bygging på 
Gaustad, og anbefalte å starte med å bygge på Aker. BE la rapporten til side. Den er nå ikke å finne 
ved hjelp av OUS nettside.  
- Her kan bemerkes at Byrådets anbefaling av alternativ 3 til sak 8 var gitt på et for positivt grunnlag, 
for de hadde ikke fått tilgang til KS-rapporten. I alle senere relevante arbeidsdokumenter vi har sett  
sies at Byrådet har anbefalt alternativ 3 (se f.eks. avsnittet like nedenfor). 
 
BE bestilte en ROS-analyse (Risiko- og sårbarhets-analyse) fra WSP. ROS-analyse av de samme tre 
alternativene er utført , men: Konsulentfirmaet sa fra i den skriftlige innledningen til ROS-arbeidet at 
«OUS-styret og Byrådet i Oslo har uttalt seg om foreliggende skisserte alternativer og allerede nå 
anbefalt Alternativ 3. Anbefalinger på nåværende tidspunkt er fattet på et prematurt grunnlag og gir  
uheldige føringer sammenliknet med et ideelt forløp». 



Denne ROS-rapporten med analysen var med i saksunderlaget til sak 28/2016 
 
Både KS-rapporten og ROS-analysen påpekte at tidshorisonten, fram til 2030, var for kort. 
Oppslag på HSØs nettsider nå tyder på at tidshorisonten ikke er utvidet. 
 
Utbyggingsalternativ 3 ble anbefalt av OUS-styret og ble oversendt HSØ 
OUS-styret tok sak 28/2016, med 159 siders saksframlegg, til orientering , 28.4.16 etter BEs 
anbefaling,  og sendte den over til HSØ. Det må bemerkes at strukturen i saksdokumentene til sak 28 
er uoversiktlig, og de er vanskelig lesbare.  
 -  16.6.16 i sak 53/2016 vedtok HSØ-styret en variant av alternativ 3. HSØ har bestemt at de skal ha 
ansvaret for sykehusprosjekter på over 500 mill f.o.m. konseptfasen.   
Konseptfaseutredning for Aker og Gaustad pågår nå, fra 1.1.18. 
 
Ved vedtaket i HSØs sak 53/2016 ga styret sin tilslutning til et framtidig målbilde for OUS med et 
samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på 
Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet.  
- Det er altså ikke direkte  vedtatt at Ullevål skal legges ned, men det går fram at Ullevål ikke er 
inkludert i fremtidens OUS.-  
Videre, ledd 4: «Som ledd i utviklingen av et samlet regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner, 
overføres regionfunksjoner inkludert multitraume og nødvendige lokalsykehusfunksjoner innen 
medisin og kirurgi fra Ullevål til Gaustad som første trinn i utviklingen av Gaustad.» 
 
HSØ burde bedt om flere alternativer . Det er uforståelig at det ikke er gjort. 
 
HSØ vedtok i sak 72-2017, Videreføring av planer for utvikling av Oslo universitetssykehus, bl.a: . . . . . 
«5. Styret påpeker at det er knyttet gjennomføringsrisiko til lokaliseringsalternativene og ber om at 
det ikke utelukkes alternativ plassering innen Oslo universitetssykehus HFs tomtearealer om 
risikobildet tilsier dette (vår understreking). Styret skal holdes orientert underveis i utredningen og 
spesielt knyttet til gjennomføringsrisiko.» I pkt 6 står det «Styret forutsetter at det ikke gjøres 
disponeringer mens utredningen pågår som kan hindre alternative løsninger i fremtiden.»   
 
Om utbyggingen på Gaustad  
- I forslaget til planprogram for Gaustad ser vi i januar 2018: «Samlet utbygging på sikt er stipulert til 
rundt 150 000 m2 BRA (80 000 m2 BRA i etappe 1 og ytterligere 70 000 m2 BRA i etappe 2 i 
utflyttingen fra Ullevål)» - Den planlagte fase 1 på 80 000 m2  på Gaustad vil etter kyndige personers 
mening ikke gi tilstrekkelig plass og (lokal)sykehusfunksjoner til å huse traumeenheten, planlagt 
flyttet fra Ullevål i første fase (se HSØs vedtakstekst til sak 53/2016, og risiko-delen her). 
I planprogrammene for Aker og Gaustad prøve-planlegges alternativ plassering av fase 2 (70 000 m2) 
fra Ullevål lagt til Gaustad eller Aker. Hvis fase 2 plasseres på Aker blir det  for fullt (225 000m2), med 
ødeleggelse av områdets karakter.  
På orienteringsmøtet på Gaustad 30. mai ble det orientert om at nå planlegges bygging på det 
nåværende inngangstorget og en god  tilknytning til eksisterende sykehus. Ett alternativ har opp til 
16 etasjer, 4-4,5 m høye, på torget. Det tilsvarer en boligblokk på ca. 25 etasjer.  I Alternativ  2 
reduseres høyden. Dette alternativet  fører til at grøntområdet mellom RH og gamle Gaustad bygges 
ned. I begge forslag legges Sognsvannsveien om, tett opp til gamle Gaustad . I fase 2 kan bygging i 
nord være aktuell. Dette er det beste de godt kvalifiserte arkitektene kan legge fram. - Ifølge HSØs 
nettsider, under Utviklingsplaner og store utviklings- og byggeprosjekter, OUS, arbeides det for å 
kombinere de to forslagene. 
 For begge alternativene er plassering av  etappe 2 vist på kart, delvis i nord. 
Selv kun etappe 1 på Gaustad gir inngrep mot gamle Gaustad som Riksantikvaren vil ha innvendinger 
mot. PBE ser ikke med velvilje på over 70 m høye bygg der.  
 



I Campus Oslo-opplegget var det planer om utbygging på 600 000 m2. Det ble forlatt etter høring i 
2014. I alternativ 3 (Gaustad + Aker) i Idefaserapport 0.9 , desember 2015, var planen at det på 
Gaustad i tillegg til Rikshospitalet skulle bygges et areal på i alt 240 000 m2.  
I forslaget til planprogram for Gaustad ser vi i januar 2018: «Samlet utbygging på sikt er stipulert til 
rundt 150 000 m2 BRA…..» I følge pågående planlegging av Aker/Gaustad blir det sannsynligvis 
mindre enn 150 000 m2 nybygg på Gaustad, om fase 2 plasseres på Aker eller deles mellom 
lokalitetene. 
 – Vi mener kun oppgradering av Rikshospitalet er aktuelt på Gaustad -. 
 
Ullevål er angitt å ha et bruksareal på over 320 000 m2 
 305 000 m2 (225 000 + 80 000) utbygging på Aker og Gaustad skal altså dekke opp for Ullevål per 
nå, og  tre goruddalsbydeler til. OUS Utviklingsplan vil bli satt på prøve. 
 
Detaljer  i risikokartleggingen  
  - Sammenligning av risiki Gaustad/Ullevål 
Et inntrykk er at risikoen er tonet ned for Gaustad, og skjerpet for Ullevål. 
Reguleringsrisiko:  
KS-rapporten nevner PBEs holdninger til Gaustad, at tomten kan bli for liten.  
- Til OUS styresak 28/2016 er også utarbeidet en egen rapport «Spesifikk vurdering av risiko i 
byggefasen» av OUS egen prosjektgruppe.     
Det rapporten påpeker er også dels relevant for driften. 
 
Her setter vi ved siden av hverandre risiki for Gaustad og Ullevål. 
Adkomstveier. På Gaustad er det bare en inn- og ut-kjøring med bil fra Ring 3.  Anleggstrafikk skal 
ikke krysse akutt- og  annen  pasienttransport. Det må etableres egen adkomst for anleggstrafikk                                                    
fra Ring 3. Ikke vist løsning. Vanskelig å kombinere med sykehus i drift, og et vedvarende problem.  
På Ullevål er det to adkomstveier. Veinettet rundt gir flere muligheter for inn- og utkjøring. Kan 
unngå at anleggstrafikk krysser akutt/persontrafikk. 
Høyspentkabler på Gaustad ligger i grøntområdet nordenfor. Dette ble ikke nevnt på 
orienteringsmøtet 30.mai, men kan bli problem i etappe 2. 
Høyspentkabler og øvrig el-opplegg i grunnen er et problem på Ullevål.  
W/H: Problemene der kan løses, og er avhengige av utbyggingsløsning.  - W/H, arkitektene Winsnes 
og Hovland, har innlegg  i Oslo legeforenings Temahefte, se dette, og nedenfor her. 
Vannledninger/vanntunneller finnes i grunnen både på Gaustad og Ullevål. 
 Grunnforholdene på Ullevål er usikre (leire). Det kan spuntes. Beskrevne problemer med 
oppføringen av det nye inneklemte akuttbygget kan ikke være typiske for forholdene på Ullevål.   
Man må anta at grunnforholdene på Gaustad er vurdert og funnet uproblematiske.  
 
Kollektivtrafikk. I en forsinket høringsuttalelse til planprogrammet varsler Sporveienat de vil flytte 
Gaustad T-banestasjon 250 m nærmere sentrum, bort fra Rikshospitalet.   
Busstilbudet til Ullevål er bedre enn til Gaustad. 
 
Forstyrrelser av sykehusdriften under bygging, på Gaustad eller Ullevål: 
Gaustad: 
Bygging på torget på Gaustad etter de nå foreslåtte  alternativene vil gi bedre sammenheng i 
sykehuset. Dette vil gjøre det nødvendig å flytte nyfødt/barn-virksomheten. Det er meget vanskelig, 
og uønsket.  
 
Forstyrrelser under bygging på Ullevål 
Fra BEs Nye Meninger-innlegg 23.4., «Derfor vil vi bygge på Aker og Gaustad»: - Risikoen for 
hendelser som påvirker pasientsikkerheten ble vurdert klart høyest ved utbygging på Ullevål 
sammenlignet med Aker og Gaustad.  



 Da  var det snakk om Ullevål-utbygging sammen med Gaustad.   
-  Det er klart   at om Ullevål og Aker sammen er alternativet, vil utbyggingen på Ullevål, og 
problemene for pasientsikkerhet og miljø under bygging  bli mindre.  
Ullevål og Aker sammen- alternativet  minsker derfor også risikoen ved vansker med  infrastruktur i 
grunnen og vanskelige  grunnforhold på Ullevål.  Det finnes ingen offentlig tilgjengelig rapport på 
grunnforholdene på Ullevål. Ullevål+Aker-alternativet minsker også presset for å utnytte Aker-tomta 
maksimalt, så Aker-områdets karakter har større sjanse for å bli opprettholdt.  
 
- Andre spesielle problemer for Gaustad 
Høydeforskjell på tomten på Gaustad  Om nytt sykehus skal bygges nord for RH  vil nye 
sykehusbygninger få en høydeforskjell på 20-25 m ned til inngangspartiet på RH. De siste forslagene 
unngår bygging i nord i etappe 1. 
Problemer med å overføre traumeenheten fra Ullevål til Gaustad 
Som enhetens leder Tina Gårder sa på seminar på Stortinget 14. mai må en traumeenhet som skal 
flyttes fungere til siste time før og fra første time etter flytting. 
Flere tunge innvendinger mot flyttingen er kommet:  
- Brev fra traumeutvalget til adm.dir. OUS 11.11.17:  Lokalsykehusgrunnlaget på Gaustad (3 bydeler) 
vil være for lite. Fraråder å flytte traumeenheten 
- Legeforeningen , august 2017:  Opprop: Nødvendig å bevare traumeenheten på Ullevål. 
- Oppland legeforening, desember 2016:  Uro for beredskap ved katastrofer i deres distrikt om 
traumeenheten flyttes. 
- I pkt 7.5 i Idefaserapport 0.9, desember 2015, s. 66, sies indirekte at det er nødvendig med 
lokalsykehus for minst 4 bydeler for å ha et robust og stort nok miljø omkring traumefunksjonen. På 
Gaustad planlegges det med 3 bydeler. 
 
- Andre spesielle problemer på Ullevål 
Utbyggingen på Ullevål angis å kunne ta 20 år.  
Igjen: Mindre utbygging på Ullevål ved kombinasjon med Aker. 
 Kreftsenteret blir isolert i byggefasen. Kan unngåes ved å velge arkitektene Winsnes/Hovlands 
løsning.  
Den viste etappe-inndelingen i alternativ 2 for bygging av klinikkbygg , med rokkeringsbygg, er 
tungvinn og dårlig for pasientene. W/Hs forslag er bedre.  
W/H: Mange av risiokofaktorene er håndterbare og får primært konsekvenser for kostnader og tid.                                                                                     
                                                              
- Andre tvilsomme planer og avgjørelser 
I planleggingen er det forutsatt at det kan bygges et lokk over Ringveien i en lengde på opp til 150 m. 
Men Statens vegvesen var ikke konsultert av BE og prosjektet om dette. Høsten 2015 sa Vegvesenet 
at lokk vanskelig kan gjennomføres. Det kan bygges en bro med 50 m bredde. Lokk over Ringveien 
faller bort etter de siste utbyggingsforslagene. Universitetet ønsker ikke sykehusbygg sør for 
Ringveien.  
Utviklingsplanen til OUS legger opp til en kraftig reduksjon i antall liggedøgn. Oppgaver skal overføres 
til kommunen (som er skeptiske), pasienter skal bruke hotell. Poliklinikker og ny teknologi skal 
utnyttes. Det skal effektiviseres. Vi er skeptiske når dette  foranlediger større reduksjon av sengetall. 
 
Risikofaktorer påpekes i stor grad i uttalelsene til planforslaget for Gaustad, av Byantikvaren, 
Hafslund, Universitetet, Statens Vegvesen o.fl.  Se Innledningen i notatet her, og under Andre 
tvilsomme planer og avgjørelser,  
 
I Temaheftet til Oslo legeforening er det flere innlegg med bakgrunn i Legeforeningens åpne møte 
16.1.18.  Med unntak av BEs innlegg beskriver de utbyggingsrisiko på Gaustad. 
Spesielt presise er arkitektene Winsnes og Hovland, som også har konstruktive forslag for Ullevål. 
Utdrag fra dem fra Temaheftet nedenfor.                                                                            



Omkampen om Ullevål er nå i gang 
Det er ikke direkte  vedtatt at Ullevål skal legges ned, men det går fram at Ullevål ikke er inkludert i 
fremtidens OUS. Som kjent har dette «gått under radaren» hos alle som ikke har fulgt tett med i 
styreforhandlingene i OUS og HSØ. Da Ullevål-nedleggelsen etter hvert ble alminnelig kjent, først nå 
på nyåret 2018, reagerte folk flest med forferdelse. Ullevål er en sentral institusjon i Oslofolks liv. 
Aktivistgruppa Redd Ullevål ble dannet på et møte 23. april i år.  
Sinnet  hos personalet på Ullevål kommer kanskje bedre fram etter hvert.  Jamfør at de fleste av 
personalet på Aker ikke deltok i kampen mot nedleggelsen. 
 
På møtet 23. april var det flere gode innlegg, se også Temaheftet 
Arkitektene Winsnes (sykehusarkitekt, bl.a. planlegger av nåværende Rikshospital), og Hovland 
hadde et solid  innlegg som også  står i Temaheftet. 
For Ullevål legger arkitektene fram kart med muligheter for utbygging. De sier her bl.a.: «Det 
eksisterende regionsykehuset på Ullevål har arealreserver som er store nok til å fange opp be 
folknings og sykdomsutviklingen i overskuelig fremtid.» Videre at infrastrukturen er kartlagt, og kan 
endres. Med moderne peleteknikk er ikke grunnforholdene problem. Arkitektenes forslag til nytt 
klinikkbygg like bak midtblokken må gjennomgås og vurderes seriøst. 
 
Vi siterer også arkitektenes konklusjon: «Idéen om å bygge et stort sykehus på Gaustad må legges 
død.Hvis dette også blir konklusjonen HSØ trekker i 2019 når reguleringsforslaget fra Rambøll as er 
ferdig utarbeidet, er prosessen satt flere år tilbake i tid. Planlegging av en utbygging på Ullevål 
sykehus bør derfor igangsettes parallelt med reguleringssaken på Gaustad..…» 
14. mai arrangerte Sp og SV et seminar på Stortinget om sykehusbygging, hvor OUS-utbyggingen var 
et stort tema. Her gikk legetillitsvalgt Aasmund Bredeli sterkt inn for å gjøre om HSØ-vedtak 53/2016 
til alternativet Ullevål+Aker samt oppgradering av RH.  Han påviste at Ullevål er bedre enn Gaustad 
som lokalisasjon for regionsykehus på  7 av 8 vesentlige punkter. 
Tina Gaarder, leder for traumeenheten på Ullevål, poengterte at det viktigste for teamet er at 
traumeenheten må fungere til siste dag (og time) før en flytting, og fra første dag etter en flytting. 
 
Erikstein hadde et innlegg om mulighetene på Gaustad før de to aktive legene. Det blir tydelig trangt 
der. Det fredete gamle Gaustad og området rundt, som også delvis er fredet, går det hardt ut over.  
Erikstein sa også i en meget irritert tone at det ikke kommer på tale å utrede Ullevål. 
 
Ideen om utbygging på Gaustad  ser ut til å komme fra Erikstein og hans stab. Det har vært en utrolig 
utholdenhet for i alle fall å få til «noe» på Gaustad.  
 
Det er å håpe at HSØs ledelse og styre, som nå bestemmer, innser at prosjektet regionsykehus på 
Gaustad har så høy gjennomføringsrisiko at det ikke er liv laga, og får utredet alternativet 
regionsykehus på Ullevål og lokalsykehus på Aker, med Rikshospitalet bevart og oppjustert. I møtet 
28. mai var direktør Lofthus klar på at gjennomføringsrisikoen skal vurderes grundig. 
Utredningen av alternativ Ullevål + Aker må  ikke utføres eller styres av organisasjonen OUS eller 
dens ledelse.  
Det må ikke gjøres videre arbeider på Gaustad bare «for å få gjort noe». 
Vi går ut fra at Aker sykehus bygges, som støttesykehus for Storbylegevakten. 
Og Groruddalen må samles på Aker !  
 
 
11. juni 2018 
 
Bente Odner                                                                                                 Randi Werner-Erichsen 
Arkitekt MNAL                                                                                            cand. pharm., cand. mag. 
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