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1. Hva saken gjelder 

 
Foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF vedtok i møtet den 24.06.2016 et fremtidig målbilde for Oslo 
universitetssykehus HF med et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehus-
funksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på 
Radiumhospitalet. 
 
Styret ved Oslo universitetssykehus HF behandlet i møte 24.05.2017 (sak 039/2017) oppstart av 
konseptfaseutredning for Aker og Gaustad og anbefalte at Helse Sør-Øst RHF startet opp 
konseptfaseutredningen for Aker og Gaustad.  
 
I styremøte 15.06.2017 i Helse Sør-Øst RHF ble sak om videreføring av planer for utviklingen av 
Oslo universitetssykehus (sak 072-2017) behandlet og styret besluttet oppstart konseptfase for 
Aker og Gaustad.  
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF ble i møte 14.06.2018 (sak 053-2018) orientert om status for 
konseptfase for videreutvikling av Aker og Gaustad, inklusiv risikovurdering pr. juni 2018. Styret 
tok status for konseptfase videreutvikling av Aker og Gaustad til orientering og ba om at styret 
ble holdt orientert om det samlede risikobildet.  
 
Styret er videre orientert om status og tilleggsutredninger i driftsorienteringer fra administrerende 
direktør i styremøte 24. august 2018 (styresak 073-2018) og i styremøte 13. september 2018 
(styresak 085-2017).   
 
I denne saken redegjøres det for status for arbeidet spesielt knyttet til beregning av kapasitet, 
tomt og reguleringsforhold, arbeid med analyse av økonomisk bærekraft og en orientering om det 
samlede risikobilde for gjennomføring av prosjektet. 

 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

 

2.1 Bakgrunn 
Oslo universitetssykehus HF beskriver i sin idéfaserapport behov for nye sykehusbygg av flere 
grunner: 
 

• Store deler av virksomheten foregår i dag i gammel bygningsmasse av til dels svært dårlig 
kvalitet 

• Sykehuset har behov for å slå sammen likeartet aktivitet for å sikre bedre kvalitet og 
effektivitet i pasientbehandlingen 

• Det forventes betydelig befolkningsvekst i årene fremover.  
 

Foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF vedtok i møtet den 24.06.2016 et fremtidig målbilde for Oslo 
universitetssykehus HF med et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehus-
funksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på 
Radiumhospitalet. Foretaksmøtet ba videre om at det ved utviklingen av Aker sykehus som 
lokalsykehus på sikt skulle legges til rette for å overta ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet 
for de tre Oslobydelene som i dag tilhører Akershus universitetssykehus sitt opptaksområde.  
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Styret ved Oslo universitetssykehus HF behandlet i møte 24.05.2017 (sak 039/2017) oppstart av 
konseptfaseutredning for Aker og Gaustad. Styret fattet følgende enstemmige vedtak:  
Styret anbefaler Helse Sør-Øst RHF å starte opp konseptfaseutredning for Aker og Gaustad.  
 
Protokolltilførsel:  
Ansatterepresentantene Else Lise Skjæret-Larsen, Aasmund M. Bredeli og Svein Erik Urstrømmen stemmer for 
anbefalingen om oppstart av konseptfase for Aker og Gaustad med følgende stemmeforklaring: På bakgrunn av 
den økonomiske situasjonen i OUS, og vurderinger knyttet til realismen ved å nå målsettingen i ØLP, vil en 
samtidig oppstart av utbygging på Aker og Gaustad kreve styrkede økonomiske rammebetingelser eller økte 
lånerammer fra HOD. Samtidig vil det i perioden frem til nye bygg er på plass, være nødvendig med tilstrekkelige 
investeringsmidler for å sikre den kontinuerlige kapasitetsutfordringen og et kvalitativt godt pasienttilbud på 
Ullevål. Det vises for øvrig til alternativt vedtaksforslag/protokolltilførsel i sak 8/2016 – Idéfase Oslo 
universitetssykehus HF. 
 
I styremøte 15.06.2017 i Helse Sør-Øst RHF ble sak om videreføring av planer for utviklingen av 
Oslo universitetssykehus (sak 072-2017) behandlet, med følgende enstemmige vedtak: 

1. Styret gir sin tilslutning til at arbeidet med utvikling av Oslo universitetssykehus HF  

videreføres med oppstart konseptfase for Aker og Gaustad. 

2. Styret forutsetter at det videre arbeid tilrettelegges med oppstart konseptfase ved 

årsskiftet 2017/18. 

3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å utarbeide mandat for konseptfasen 

for hhv. Aker og Gaustad. 

4. Styret ber Oslo universitetssykehus HF om å avsette nødvendige ressurser til 

medvirkning og forankring, utvikling av virksomhetsmodell, driftskonsepter og 

bemanning, samt planer for gevinstrealisering. 

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. 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. 

7. Styret legger til grunn at konseptfasen for både Aker og Gaustad gjennomføres 

innenfor en samlet ramme på 100 MNOK inkl. mva. og at konseptfaserapportene for 

hhv. Aker og Gaustad legges fram for styret til godkjenning i desember 2018. 
 
På denne bakgrunn ble det igangsatt konkurranse for arkitekt og rådgivere til 
konseptfaseutredning for både Aker og Gaustad.  
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF ble i møte 14.06.2018 (sak 053-2018) orientert om status for 
konseptfase for videreutvikling av Aker og Gaustad, inklusiv risikovurdering pr. juni 2018. Styret 
fattet følgende vedtak: 
 

1. Styret tar status for konseptfase videreutvikling av Aker og Gaustad til orientering.  
 

2. Styret ber om å bli holdt orientert om det samlede risikobildet knyttet til videreutvikling av Oslo 
universitetssykehus HF  
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Styret er videre orientert om status og tilleggsutredninger i driftsorienteringer fra administrerende 
direktør i styremøte 24. august 2018 (styresak 073-2018) og i styremøte 13. september 2018 
(styresak 085-2017).   
 

2.2 Status i prosjektet 

Hovedprogram 

Det er som en del av konseptfasen utviklet et hovedprogram for henholdsvis Aker og Gaustad. 
Hovedprogrammet beskriver forutsetninger og føringer som gjelder for prosjektets konseptfase 
og er utarbeidet i henhold til veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter (2017). Programmet 
beskriver krav til bygg og infrastruktur og har gitt en anvisning til arkitekter og rådgivere om 
viktige prinsipper for utvikling av prosjektet. Hovedprogrammet har gitt underlag for å utarbeide 
investeringskalkyle. Hovedprogrammet består av fem deler; I Funksjon, II Teknikk, III Utstyr, IV 
IKT-konsept og V Rom og areal. 
 
Hovedprogrammet behandles og godkjennes som en del av konseptrapporten.  

 

Konseptfasens steg 1 

Første del av konseptfasen for Aker og Gaustad ble gjennomført våren 2018 med hovedfokus på 
å definere krav til innhold i funksjoner og nærhetsbehov. Dette som grunnlag for en omfattende 
studie av ulike utbyggingsløsninger på de aktuelle tomtene. Arbeidet har ledet frem til en anbefalt 
utbyggingsløsning på både Aker og Gaustad. Denne er forutsatt videreutviklet til et skisseprosjekt 
høsten 2018. De anbefalte alternativene er «sør-øst» for Gaustad og «utsikt» for Aker. 
 
Anbefalingene ble behandlet i styringsgruppen for videreutvikling av Oslo universitetssykehus 
HF den 25.05.2018, styret i Oslo universitetssykehus HF den 21.06.2018 og styret i Helse Sør-
Øst RHF den 14.06.2018 (sak 053-2018). Anbefalingene danner grunnlaget for utvikling av 
skisseprosjekt i steg 2 av konseptfaseutredningen. 

 

Konseptfasens steg 2 

I steg 2 er det anbefalte alternativet utdypet videre gjennom skisseprosjekt med tilhørende 
kalkyler og utredninger. 
 
Det forelå ved steg 1 et utkast til hovedprogram, og dette programmet er videreutviklet som en 
del av steg 2. I videreutviklingen av hovedprogrammet (del I Funksjon) er det innarbeidet flere 
endringer siden steg 1: 
 

• Aktivitetsgrunnlaget er endret fra 2015-tall til 2017-tall. 
• Framskrivningshorisont er endret fra 2030 til 2035. 
• Utnyttelsesgrader og endringsfaktorer i framskrivningsmodellen for beregning av 

kapasitet er justert i tråd med høringsutkastet til regional utviklingsplan 2035. 
• Enkelte arealstandarder (senger, nyfødtintensiv og postoperativ) er økt noe med 

bakgrunn i erfaringer fra andre prosjekter, og det er gjort særskilte vurderinger av 
arealbehov for regionfunksjoner. 

• Det er foretatt enkelte arealendringer, blant annet basert på innspill fra Oslo 
universitetssykehus HF. 

  
Utvikling av konseptuelle løsninger følger planlagt framdrift. 
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Generelt om arbeidsprosess og medvirkning 
Det er etablert en styringsgruppe for prosjektet som består av ledelsen i Helse Sør-Øst RHF og 
Oslo universitetssykehus HF, representanter fra Oslo kommune, Universitet i Oslo og 
Kunnskapsdepartementet, samt hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og leder av brukerrådet ved 
Oslo universitetssykehus HF.  I tillegg deltar Helse- og omsorgsdepartementet som observatør. 
 
Arbeidet med konseptfasen er gjennomført i tråd med gjeldende prosedyre for samhandling 
mellom Helse Sør-Øst RHF sin prosjektorganisasjon og Oslo universitetssykehus HF.  
 
For å sikre en god prosess med involvering fra brukere, ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten er 
det etablert en medvirkningsstruktur for å ivareta medvirkning og forankring på flere nivå, 
inkludert faste kontaktpunkter mellom ledelsen og de operative nivåene.  
 
Oslo universitetssykehus HF har hatt ansvar for å koordinere medvirkningen og sikre forankring 
hos brukere og ansatte i egen organisasjon. Det er etablert flere fagvise fokusgrupper og felles 
tverrgående fokusgrupper for hhv. Aker og Gaustad. Hensikten med fokusgruppene er at 
brukerorganisasjoner, ansatte, ansattes organisasjoner og vernetjenesten skal medvirke i 
utforming av konsept og løsninger. Det er utarbeidet mandat for hver fokusgruppe. 
Fokusgruppene ledes av en gruppeleder med forankring i relevant klinikk. Fokusgruppen for 
forskning, undervisning og universitet er ledet av representant fra Universitetet i Oslo.  
 
Det ble gjennomført fire møteserier i fokusgruppene før sommeren, hvorav de to første hadde 
fokus på nærhetsbehov og funksjonelle sammenhenger som innspill og grunnlag for 
funksjonsprogrammet. Møteserie tre og fire ble benyttet til vurdering av utbyggingsalternativer og 
innspill til evaluering av disse. I tillegg ble det før sommeren avholdt møter med fokusgruppene 
hvor status for framskriving med tilhørende kapasiteter og arealrammer pr. funksjonsområde ble 
gjennomgått.  
 
Etter sommeren er det avholdt to av fire møteserier hvor hovedfokus er funksjonsløsninger i 
skisseprosjektet. 
  
I tillegg til fokusgruppene er det etablert en felles samhandlingsgruppe som består av 
fokusgruppeledere, klinikkledere, brukerrepresentant, tillitsvalgte og vernetjenesten, samt 
Universitetet i Oslo og prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF.   
 
Oslo universitetssykehus HF har etablert egne fokusgrupper for gjenværende funksjoner på 
Ullevål som inngår i etappe 2. 
 
Det er samlet sett lagt ned et betydelig arbeid i medvirkningsprosessen og det har vært et stort 
engasjement i arbeidet. Medvirkningsprosessen har gitt prosjektet mange verdifulle innspill til 
utvikling av konseptfasens løsningsforslag. Ved videreføring til forprosjekt vil løsningsforslagene 
bli ytterligere detaljert i medvirkningsprosesser. 
 
Prosjektet vil gjennomføre en evaluering av medvirkningsprosessen i konseptfasen. 

 

Ekstern kvalitetssikring 

PwC ble i februar 2018 engasjert som ekstern kvalitetssikrer og skal utøve sin eksterne 
kvalitetssikring gjennom en følgeevaluering. Det innebærer at prosess, innhold og 
resultatdokumenter skal evalueres parallelt med gjennomføring av konseptfasen.  
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Ekstern kvalitetssikrer har oppsummert observasjoner i konseptfasens steg 1 og anbefalinger til 
steg 2 og ga i møte 03.09.2018 styringsgruppen for videreutvikling av Oslo universitetssykehus 
HF en orientering. Denne følger vedlagt (se vedlegg 1). PwC oppsummerer sine vurdereringer av 
steg 1 rapportene som følger: 
 

Vår overordnede vurdering av steg 1-rapportene er at de er tilstrekkelige som grunnlag for nedvalg av 
alternativ og som grunnlag for den beslutningen som ble tatt ved B3A. Våre anbefalinger om utdyping og 
videreutvikling av tema i steg 2 vil, slik vi ser det, styrke konseptfasen ytterligere.  

 
Prosjektorganisasjonen har fortløpende fulgt opp de observasjonene og anbefalingene som 
ekstern kvalitetssikrer har gitt. 
 
Ekstern kvalitetssikrer vil avlegge sin endelige rapport i slutten av konseptfasen og rapporten vil 
inngå som del av beslutningsunderlaget til styret i Helse Sør-Øst RHF. 

 
 

2.3 Kapasitetsberegninger 

Bakgrunn 

Som del av hovedprogrammet foreligger funksjonsprogram for både Aker og Gaustad, hvor 
blant annet dimensjonering og kapasitet dokumenteres.   
 
I styresak 053-2016 legges det til grunn at innbyggerne i Oslo sykehusområde skal få sine 
lokalsykehusfunksjoner enten ved nytt akuttsykehus på Aker, på Rikshospitalet/Gaustad, 
Lovisenberg Diakonale Sykehus eller Diakonhjemmet Sykehus innenfor somatikk og 
voksenpsykiatri. Det er derfor lagt til grunn at de private ideelle sykehusene skal bygge opp en 
større egendekning enn de har i dag.  
 
Region- og landsfunksjoner er forutsatt samlet på Gaustad, og Radiumhospitalet skal 
videreutvikles som et kreftsenter innen onkologi. Tyngre kreftkirurgi som krever intensivkapasitet 
er planlagt flyttet til Gaustad.  
 
Det benyttes en utnyttelsesgrad på 85 % ved beregning av sengekapasitet og 230 dager med 8 
timers åpningstid for dagbehandling og poliklinisk virksomhet. Videre er føringer gitt i utkast til 
Regional utviklingsplan (sak 051-2018) lagt til grunn. 

 

Egendekning hos de private ideelle sykehus 

Det er i dag betydelig pasientstrømmer på tvers av bydeler og sykehus i hovedstadsområdet. For 
å oppnå målsetningene i styresak 053-2016 og 072-2017 er det nødvendig å øke egendekningen 
hos de private ideelle sykehusene.  
 
Det er planlagt for at dagens bydelsfordeling mellom Oslo universitetssykehus og de private 
ideelle sykehusene opprettholdes, dvs at Sagene sogner til Oslo universitetssykehus. Aktivitet som 
utføres ved Akershus universitetssykehus for bydel Alna skal overføres til Oslo 
universitetssykehus i etappe 1 av utbyggingen ved Aker.  
 
Målsettingen er at pasientene i størst mulig grad skal få sine lokalsykehustjenester ett sted. For de 
to private ideelle sykehusene i Oslo vil dette bety et større ansvar for aktiviteten i eget 
opptaksområde. Basert på aktiviteten i 2017 er målet at de private ideelle sykehusene skal ha 
følgende økning i egendekning innenfor eget opptaksområde:  
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Diakonhjemmet Sykehus, øke egendekningen fra om lag 40 til 50 %  
Lovisenberg Diakonale Sykehus, øke egendekning fra om lag 30 til 40 %  
 
Helse Sør-Øst RHF har etablert et eget prosjekt med mål om å øke egendekningen ved de to 
private ideelle sykehusene. Lovisenberg Diakonale Sykehus, Diakonhjemmet Sykehus og Oslo 
universitetssykehus skal delta i prosjektet. Prosjektet vil i første omgang arbeide med overføring 
av oppgaver innen medikamentell kreftbehandling, dialyse og primære og sekundære hud-, 
bløtdels- og beninfeksjoner. I tillegg skal andre tilstander og pasientgrupper vurderes.  

 

Framskrivning 

Som grunnlag for framskriving av aktivitet er det benyttet data fra Norsk pasientregister (NPR) 
fra 2017 som er framskrevet til 2035. Datagrunnlaget er pasientdata for hele Oslo 
universitetssykehus HF og for hele Oslo sin befolkning.  
 
Framskrivingen utføres i felles, nasjonal modell for dimensjonering av sykehusbygg. En nærmere 
beskrivelse av RHF-enes nasjonale modell for framskriving av aktivitet og framtidig 
kapasitetsberegning er publisert på Helse Sør-Øst RHF sine hjemmesider (utrykt vedlegg). 
 
Framskrivingen gjennomføres i tre trinn hvor trinn 1 er befolkningsframskriving i tråd med 
befolkningsprognoser fra Statisk sentralbyrå (SSB). Aktiviteten fordeles på ca. 30 
diagnosegrupper før den framskrives demografisk. I trinn 2 korrigeres den framskrevne 
aktiviteten i tråd med de endringsfaktorer som er lagt til grunn i utkast til Regional utviklingsplan 
2035. I trinn 3 omgjøres de framskrevne og de korrigerte aktivitetstallene (antall liggedøgn, 
polikliniske konsultasjoner, operasjoner) til kapasitetsbehov og areal. Dette gjøres i tråd med de 
utnyttelsesgrader, åpnings- og behandlingstider som er lagt til grunn i utkast til Regional 
utviklingsplan 2035.  

 

Foreløpig dimensjonering 

Dimensjoneringen av etappe 1 er basert på et framskrevet behov i 2035. SSB sine 
befolkningsframskrivinger viser en befolkningsvekst for Oslo på 19 % i perioden 2017 - 2035 og 
framskrevet aktivitetsbehov for lokalsykehusfunksjoner er i samme periode beregnet til 24 % for 
liggedøgn og 34 % for poliklinikk innen somatikk.  
 
Resultatet av beregningene innebærer at Oslo universitetssykehus utvides fra rundt 1 870 
sykehussenger per i dag til om lag 2 300 senger i 2028. Dette tilsvarer en økning på 23 %. De siste 
tallene fra Statistisk sentralbyrå fra juni i år, viser en forventet vekst i befolkningen i Oslo i 
samme periode på 11 %. Det totale sengeantallet er fordelt som følger:  
 

 Aker: 448 (somatikk) og 263 (psykisk helsevern/rusbehandling) – totalt 711 senger 

 Gaustad: 423 (somatikk) og 657 (dagens Rikshospital) – totalt 1080 senger 

 Resten av sengene vil i 2028 være på Radiumhospitalet, Ullevål og i andre lokaliteter 
 
I dimensjoneringen er det også tatt høyde for vekst i arealer for poliklinisk aktivitet og 
dagbehandling. 
 
Oslo universitetssykehus HF skal utvikles i etapper med tentativ ferdigstillelse av etappe 1 i 2028 
for Aker og Gaustad. De nye sykehusene er dimensjonert til aktivitet i 2035, noe som innebærer 
at det vurderes å være god kapasitet i 2028. I forbindelse med etablering av etappe 2 vil det  
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foretas oppdatert framskriving for gjenværende aktivitet og foretas eventuell justeringer i 
beregninger. Dette gir robusthet for å fange opp endringer og bevegelse i pasientflyt innenfor 
Oslo sykehusområde.  

 

Akershus universitetssykehus HF 

Bydelene Grorud, Stovner og Alna har i dag Akershus universitetssykehus som sitt lokalsykehus. 
Selv om Akershus universitetssykehus er lokalsykehus for disse bydelene, har Oslo-sykehusene i 
dag en stor andel av aktiviteten knyttet til befolkningen i disse tre bydelene. I 2017 hadde Oslo- 
sykehusene 38% av de totale liggedøgnene for befolkningen i disse tre bydelene.  
 
I utbyggingsplanene for Oslo universitetssykehus planlegges bydel Alna overført til Aker i etappe 
1, mens bydelene Grorud og Stovner planlegges overført i etappe 2. En overføring av bydel Alna 
først i 2028 vil få konsekvenser for Akershus universitetssykehus og tiltak for å sørge for 
tilstrekkelig kapasitet må iverksettes.  
 
Basert på dette er det igangsatt et arbeid for å kartlegge behovet for økt kapasitet og med å se på 
nødvendige tiltak for Akershus universitetssykehus HF. Det utarbeides nye framskrivninger 
basert på de siste befolkningsframskrivingene til SSB og basert på aktivitetstall fra NPR fra 2017.  
Ulike tiltak vil bli vurdert, herunder muligheter for kapasitetsutvidelse ved Kongsvinger sykehus 
og på Nordbyhagen. 
 

2.4 Regulering 
Aker og Gaustad er store utbyggingsprosjekter som krever nye reguleringsplaner med 
konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven. Reguleringsprosessen forventes å ta minst 3 
år.  Prosjektet tok initiativ til oppstart av reguleringsarbeidet i mars 2017. Innledningsvis i 
planarbeidet holdes oppstartsmøte med Oslo kommune og det utarbeides et planprogram.  
Planprogrammet angir hvilke planalternativ som skal utredes og hvilke temaer som skal inngå i 
konsekvensutredningen.  
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF besluttet i sak 053-2016 at utbyggingen på Gaustad skal konsentreres 
nord for ring 3. Dette er senere understøttet av en felles erklæring fra Universitetet i Oslo, 
Stiftelsen SINTEF, Oslo universitetssykehus HF og Helse Sør-Øst RHF. Det er på denne 
bakgrunn fremmet et planforslag for utbyggingen på Gaustad som forutsetter utbygging nord for 
ring 3 uten lokk.  
 
Planprogrammet for Aker er fastsatt og konsekvensutredning pågår. For Gaustad ble høring for 
planprogrammet avsluttet før sommeren. I samråd med plan- og bygningsetaten ble det fremmet 
et justert planforslag tilpasset foretrukket utbyggingsløsning (sør-øst), i tillegg til at 
utredningsalternativ med utbygging i den nordlige delen av tomten ble forlatt. Planprogrammet 
ble lagt ut på en annengangs begrenset høring etter sommeren med høringsfrist 02.10.2018. 
Planprogrammet forventes fastsatt i oktober 2018. 
 
I planprogrammet for både Aker og Gaustad fremmer Oslo kommune egne planalternativer.  
 
Det er mottatt en rekke innspill til planprogrammene fra ulike høringsinstanser. Disse er 
oppsummert og vurdert og de som er relevante for reguleringsprosessen vil bli håndtert i det 
videre planarbeidet. Prosjektet arbeider med mål om å sende planforslagene til behandling i Oslo 
kommune før sommeren 2019. Arbeid med planforslagene følger fastsatt framdrift. Som en del 
av dette arbeidet er det løpende dialog med sentrale myndighetsorganer og publikum, for å  
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redusere reguleringsrisikoen. Prosjektet har forutsatt at planforslagene kan sluttbehandles i 
bystyret sommeren 2020. Som en del av den kommunale behandlingen vil det gjennomføres en 
offentlig høring. 
 
Risikoforhold knyttet til regulering er omhandlet under forhold knyttet til gjennomføringsrisiko. 
 

2.5 Økonomisk bærekraft 
I tråd med mandat og tidligfaseveileder for sykehusprosjekter pågår det i konseptfasen en 
omfattende økonomisk utredning. Det utarbeides en egen delrapport for økonomi som vedlegges 
konseptfaserapporten. Som del av økonomiutredningen gjennomføres nåverdianalyse og 
bæreevneanalyser både av prosjektene og for helseforetakets samlede økonomi.   
 
Investeringsanalysene for hvert av prosjektene gjennomføres av Helse Sør-Øst RHF, mens Oslo 
universitetssykehus HF har et særskilt ansvar for å vurdere de driftsøkonomiske konsekvensene 
som følger av prosjektene, herunder underbygge og sannsynliggjøre realismen i vurderingene som 
gjøres og sørge for at vurderingene er tilstrekkelig utredet og forankret i klinisk og administrativ 
ledelse i Oslo universitetssykehus HF. I den anledning har Oslo universitetssykehus HF 
oppnevnt en rekke interne arbeidsgrupper som har arbeidet med økonomiutredningene. Dette 
arbeidet har hovedsakelig pågått fra mai. Som en støtte til dette arbeidet har helseforetaket 
benyttet de regionale retningslinjene for driftsøkonomisk utredning som er utarbeidet av Helse 
Sør-Øst RHF. Retningslinjene gir en praktisk tilnærming til analyser av driftsøkonomiske effekter 
i tidligfasen.  
 
Oslo universitetssykehus HF har levert en foreløpig vurdering av sine driftsøkonomiske 
konsekvenser og tilhørende gevinstoversikt til Helse Sør-Øst RHF. Grunnlag for gevinster kan 
typisk være både samlokaliseringseffekter og konkrete effekter av nye bygg, og det er særlig 
potensielle endringer i fremtidig bemanningsutvikling som fremheves som kilde til økonomiske 
gevinster. Dette ved at prosjektene legger til rette for mer effektiv drift enn i dagens eldre og til 
dels uhensiktsmessige bygningsmasse.  
 
Arbeidet med gjennomgang og analyse basert på de foreløpige vurderingene fra Oslo 
universitetssykehus HF pågår nå. Det må forventes endringer frem til en endelig leveranse fra 
Oslo universitetssykehus HF. Så langt tyder de driftsøkonomiske konsekvensvurderingene på at 
samling av sykehuspsykiatri på Aker har bærekraft på prosjektnivå. Samling av regionsfunksjoner 
inkludert multitraume og nødvendige lokalsykehusfunksjoner innen medisin og kirurgi på 
Gaustad synes å nærme seg økonomiske bærekraft på prosjektnivå, mens 
lokalsykehusfunksjonene innen somatikk på Aker foreløpig ikke viser bærekraft på prosjektnivå. 
Oslo universitetssykehus HF arbeider videre med å vurdere driftsøkonomiske konsekvenser og 
dette vil innarbeides i en endelig leveranse fra helseforetaket. Helse Sør-Øst RHF har ikke 
mottatt oppdatert økonomisk langtidsplan fra Oslo universitetssykehus HF som grunnlag for å 
vurdere bærekraft på helseforetaksnivå, så dette vil man måtte komme tilbake til som del av den 
samlede vurderingen.  
 
Økonomisk bæreevne for et helseforetak er et uttrykk for om helseforetaket klarer å håndtere de 
økonomiske forpliktelsene som følger av utbyggingsprosjektet over levetiden til prosjektet, 
herunder kostnader i form av renter og avskrivninger. De økonomiske vurderinger som er 
gjennomført tidligere, herunder Oslo universitetssykehus HFs årlige rulleringer av innspill til 
økonomisk langtidsplan, bygger på idefaserapporten av 2015, konkretisering etter høring. Oslo  
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universitetssykehus HF forutsatte da en effektiviseringsmulighet på 3,5% av samlede kostnader i 
helseforetaket. Økonomiutredningen som pågår nå i konseptfasen er mer detaljert og vil erstatte 
det som tidligere er lagt til grunn.  
 
Status i konseptarbeidet tilsier økt investeringskostnad i forhold til de foreløpige anslagene i sak 
072-2017. Blant annet er det beregnet økt kapasitet som følge av nye forutsetninger om 
utnyttelsesgrad og utvidet framskrivningshorisont. Status i konseptfaseutredningen per nå tilsier 
også behov for tomteerverv på Aker. Økt investeringskostnad påvirker økonomisk bærekraft i 
form av større krav til driftsøkonomiske gevinster enn innarbeidet i sak 052-2018 Økonomisk 
langtidsplan 2019-2022.  
 

2.6 Forhold knyttet til gjennomføringsrisiko 

Vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF 

Styret i Helse Sør-Øst RHF har i styresak 072-2017 i vedtakspunkt 5 besluttet følgende: 
 

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

 
På bakgrunn av styrets vedtak gis det her en samlet oppsummering av kjente risikoforhold knyttet 
til gjennomføringen. I oppsummeringen er det tatt utgangspunkt i følgende: 
 

1) Forhold påpekt av ekstern kvalitetssikrer OPAK/Metier ved vurdering av Oslo 
universitetssykehus idéfase, rapport datert 11.02.2016. 

2) Oppsummering av tema knyttet til risikoforhold ved utbyggingen av nye sykehus på Aker 
og Gaustad fra prosjektorganisasjonen, per oktober 2018 

3) Oslo universitetssykehus sin vurdering av driftsrisiko knyttet til drift av foretaket etter 
realisering av etappe 1 på Aker og Gaustad 

 
Forhold påpekt av ekstern kvalitetssikrer OPAK/Metier ved vurdering av Oslo 
universitetssykehus idéfase, rapport av 11.02.2016 
Prosjektorganisasjon for utarbeidelse av konseptfasen for Aker og Gaustad har gjennomgått 
rapporten fra ekstern kvalitetssikrer av idéfasen og oppsummert status for hver av anbefalingene 
gitt av ekstern kvalitetssikrer. Innenfor alle anbefalingsområdene er det gjort endringer, 
tilpasninger og tilleggsutredninger som har svart opp anbefalingene gitt i rapporten. En samlet 
oppsummering av prosjektets vurderinger er gjengitt i vedlegg 2. Prosjektets vurdering er at 
påpekninger fra ekstern kvalitetssikrer ikke representerer forhold som er blokkerende for den 
videre gjennomføring av utbyggingsprosjektene innenfor mandatet til konseptfasen.  
 
Styringsgruppen for videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF ble 25.09.2018 orientert om 
prosjektets oppsummering av forhold påpekt av ekstern kvalitetssikrer som del av sak 30-2018. 

 
Oppsummering av tema knyttet til risikoforhold ved utbyggingen av nye sykehus på Aker 
og Gaustad fra prosjektorganisasjonen, per oktober 2018 
I sak 053-2018 ble styret orientert om at prosjektorganisasjonen rapporterer risiko til Helse Sør-
Øst RHF som del av den faste månedsrapporteringen. Oslo universitetssykehus HF rapporterer 
risiko i sin styringslinje.   
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Prosjektorganisasjonen har laget en egen oppsummering av risikoforhold ved utbyggingen av nye 
sykehus på Aker og Gaustad hvor syv ulike tema er vurdert. I tabellen under er overordnede 
konklusjoner fra prosjektorganisasjonens oppsummering av risikoforhold vist. Utfyllende 
faktainformasjon og redegjørelser er gjengitt i vedlegg 3. 
 

ID TEMA OPPSUMMERENDE STATUS  

1 Vern av kulturminner på 
Gaustad 

 

Utbyggingsløsningen som er utviklet griper ikke 
inn i det vernede område på Gaustad. Det er lagt 
vekt på å integrere Gaustad tettere inn i den nye 
bebyggelsen for å fremheve anlegget og gjøre det 
mer tilgjengelig for publikum. Det har vært god 
dialog med vernemyndighetene i prosessen. 
Byantikvaren er i høringssvaret til revidert 
planprogram svært kritiske til utbyggingsløsningen 
(sør-øst) på Gaustad. Riksantikvaren sier de ikke 
kan utelukke innsigelse dersom planene kommer i 
konflikt med verneinteressene. Det vil bli lagt vekt 
på å videreføre dialogen med vernemyndighetene 
for å finne omforente løsninger.   

 

2 Vern av kulturminner på 
Aker 

 

Riksantikvaren har i høringssvar til 
planprogrammet lagt til grunn at de vernede 
bygningene skal legge premisser for utviklingen og 
forutsatt at de ikke flyttes eller rives. Prosjektet 
vurderer at foreliggende planer for utbygging på 
Aker ivaretar hensynet til eksisterende 
kulturminner på en god måte fordi kun to av 
bygningene blir revet. Det er derfor rimelig grunn 
til å anta at det ikke vil bli fremmet innsigelser til 
utbyggingsplanene som medfører at prosjektet må 
termineres.  Inntil reguleringsprosessen er avsluttet 
kan det imidlertid være risiko for at det kan 
komme innsigelser mot forslag om riving som kan 
medføre behov for å justere planene. 

 

3 Det er ikke tilstrekkelig 
kapasitet til å betjene 
befolkningen («sørge for»- 
ansvaret) i Oslo 
sykehusområde i 2035 
grunnet den nasjonale 
framskrivningsmodellen 
 

Som basis for framskriving av aktivitet er det 
benyttet data fra Norsk pasientregister (NPR) fra 
2017 som er framskrevet til 2035. Datagrunnlaget 
er pasientdata for hele Oslo universitetssykehus 
HF samt for bydelene Alna, Grorud og Stovner. 
 
Dette gjøres i tråd med de utnyttelsesgrader og 
åpnings- og behandlingstider som er lagt til grunn i 
utkast til Regional utviklingsplan 2035. 
Arealstandard for sengeområder, nyfødt intensiv 
og postoperativ er økt sammenlignet med tidligere 
prosjekter. 
 
Samlet gir dette en robust dimensjonering av de 
nye sykehusene.  
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4 Det er ikke tilstrekkelige 
tomtearealer tilgjengelig i 
2035 til å ivareta den kliniske 
virksomheten med tilhørende 
forskning og undervisning 

I planprogram for nytt sykehus på Aker har 
prosjektet synliggjort et mulig utbyggingsbehov på 
225 000 m2. I konseptrapporten utredes en 
utbygging i størrelsesorden 140-150.000 m2 i 
etappe 1 og en videre utvidelse med 50-60.000 m2 i 
etappe 2. Planprogrammet for Gaustad omfatter 
160.000 m2. I etappe 1 utredes en utbygging i 
størrelsesorden 90-100.000 m2 og en videre 
utbygging i etappe 2 med ytterligere 40-50.000 m2.  
 
Dette legger til rette for utvidelser utover de 
arealer som er planlagt flyttet fra Ullevål i etappe 2. 
 

 

 
 

5 Reguleringsrisiko 
 

Prosjektet arbeider med reguleringsplan for begge 
prosjektene med mål om å sende planforslag til 
behandling i Oslo kommune før sommeren 2019. 
I planprogrammet for både Aker og Gaustad 
fremmer Oslo kommune egne planalternativer. 
Arbeid med planforslagene følger fastsatt 
framdrift. 
 
Prosjektet har forutsatt at planforslagene kan 
sluttbehandles i bystyret sommeren 2020. Som en 
del av den kommunale behandlingen vil det 
gjennomføres en offentlig høring. Innholdet og 
framdriften i kommunens behandling er utenfor 
prosjektets kontroll. 
 

 

6 Tomteerverv Aker 
 

Det foreligger ingen kjente forhold som ligger til 
hinder for at nødvendig tomteerverv kan 
gjennomføres i samsvar med de utbyggingsplanene 
som blir vedtatt. Tomteerverv vil påvirke den 
økonomiske bærekraften. 
 

 

7 Økonomisk bærekraft 
 

Dette kan først risikovurderes etter endelige 
leveranser fra Oslo universitetssykehus HF. 
 

 

Tabell med oppsummering av risikoforhold ved utbyggingen på Aker og Gaustad. 

 
Prosjektets vurdering er at disse forhold i dag ikke representerer risikoforhold som er 
blokkerende for den videre gjennomføring av utbyggingsprosjektene innenfor mandatet til 
konseptfasen.  
 
I prosjektorganisasjonens risikomatrise er det ved utgangen av august identifisert 18 åpne 
risikopunkter. Dette er det samme antallet som i forrige periode. Av de 18 punktene er det to 
som er kategorisert med høy risiko fordi de kan påvirke omfang og rammer for prosjektet. Dette 
gjelder økt omfang som følge av at etappe 1 eventuelt utvides (jfr. tilleggsutredning) og at 
tomteerverv på Aker ikke er avklart. Prosjektets fem høyeste risikopunkter per august 2018 
inngår i rapporteringen til Helse Sør-Øst RHF og disse er gjengitt i vedlegg 4. 
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Styringsgruppen for videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF ble orientert om prosjektets  
vurdering av risikoforhold ved utbyggingen på Aker og Gaustad som del av sak 30-2018. 
 
Oslo universitetssykehus sin vurdering av driftsrisiko knyttet til drift av foretaket etter 
realisering av etappe 1 på Aker og Gaustad 
Oslo universitetssykehus HF gjennomførte en risikovurdering i juni 2018 for å identifisere risiko 
knyttet til driften på Ullevål i perioden mellom etappe 1 og 2. Denne risikovurderingen er et 
supplement til prosjektets risikovurdering av prosjektgjennomføringen.  Risikovurderingen ble 
tilrettelagt av prosjektorganisasjonen på vegne av Oslo universitetssykehus HF som er faglig og 
økonomisk ansvarlig for driften av helseforetaket. Resultatene fra risikovurderingen er 
dokumentert i en egen rapport.  

Styret i Oslo universitetssykehus HF behandlet risikovurderingen i sitt møte den 21. juni 2018, 
sak 42/2018. Styret i Oslo universitetssykehus HF fattet følgende enstemmige vedtak:  

1. 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 innholdet 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 faseforskyvning i utbygging på 
Aker og Gaustad, gjennomføres. 

På bakgrunn av styrets vedtak har Helse Sør-Øst RHF mottatt en anmodning fra administrerende 
direktør i Oslo universitetssykehus HF om tilleggsutredninger av forhold vedrørende 
konseptfaser for Aker og Gaustad og driften ved Ullevål etter etappe 1. Det vises til 
risikovurderingen av driften ved Ullevål sykehus etter fullført første etappe av utbygging på Aker 
og Gaustad og at denne viser spesielt høy risiko for øyeblikkelig hjelp for barn og fødselshjelp 
som i henhold til planlagt innhold i etappe 1 skal ligge igjen på Ullevål til etappe 2. Oslo 
universitetssykehus HF ønsker på denne bakgrunn at det gjennomføres tilleggsutredninger.  
Oslo universitetssykehus HF ber om at tilleggsutredningen tar utgangspunkt i at hele 
virksomheten for fødsler/gynekologi og barn flyttes i etappe 1, inkludert dag- og poliklinisk 
virksomhet, og at det vurderes om hele eller deler av virksomheten innen psykisk helse og 
rusbehandling kan vente til etappe 2 for å få plass til fødevirksomhet og virksomhet for 
kvinnesykdommer og barn innenfor forutsatte rammer for konseptfasen. 

Som det ble orientert om i administrerende direktørs driftsorienteringer til styret i august og 
september 2018 (styresakene 073-2018 og 085-2018) er det lagt til grunn at tilleggsutredningene 
gjennomføres i parallell med den videre utviklingen av konseptfasen for Aker og Gaustad, slik at 
styrene i henholdsvis Oslo universitetssykehus HF og Helse Sør-Øst RHF kan behandle 
konseptfaseutredningen og sluttrapport for tilleggsutredningene mot slutten av 2018.   

Styringsgruppen for videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF behandlet sak om 
tilleggsutredning i møte 03.09.2018 og i møte 25.09.2018 (sak 23-2018). Styringsgruppen sluttet 
seg til at det gjennomføres en tilleggsutredning som foreslått i saksfremlegget og fortsetter at 
dette gjennomføres på en slik måte at ulike fagområder ikke stilles opp mot hverandre.  

I tillegg til ovennevnte risikovurdering har Oslo universitetssykehus HF den 20. august 2018 
foretatt risikovurderinger av faseforskyvning av byggefasene for Aker og Gaustad, henholdsvis at 
Aker bygges først og at Gaustad bygges først.  
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Oppsummert viser rapportene at det å bygge Aker først og dermed vente med første etappe på 
Gaustad gir et krevende risikobilde både i forhold til pasientbehandling, arbeidsmiljø, for 
forskning og ikke minst for driftsøkonomi og dermed helseforetakets bærekraft for videre 
investeringer. Å bygge Gaustad først og dermed vente med første etappe på Aker gir et krevende 
risikobilde både i forhold til pasientbehandling, arbeidsmiljø og for driftsøkonomi og dermed for 
helseforetakets bærekraft til videre investeringer. Bildet er imidlertid noe mindre krevende enn 
ved å bygge Aker først. 
 
Hensikten med disse analysene har vært å få frem konsekvensene dersom gjeldende forutsetning 
om at prosjektene skal gjennomføres i parallell ikke skulle lykkes. Analysene viser som omtalt 
over at dette vil gi betydelig økt risiko og understøtter at det er riktig at utbyggingen planlegges i 
parallell. 
 

2.7 Plan for det videre arbeid 
Hovedtidsplan for videre arbeid fram mot behandling av konseptfaserapportene i styret i Helse 
Sør-Øst RHF er som følger 

 

AKTIVITET TID 

Konseptfasen steg 2 m/skisseprosjekt Mai 2018 - nov. 2018 

Behandling av konseptfaserapporten i styringsgruppen Nov./des. 2018 

Behandling av konseptfaserapporten i styret i  
Oslo universitetssykehus HF 

29.11.2018 

Behandling av konseptfaserapporten i styret i  
Helse Sør-Øst RHF 

13.12.2018 

Videre arbeid med regulering. Hele perioden 

 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

 
Administrerende direktør konstaterer at konseptfasearbeidet er omfattende og komplekst. Det er 
i pågående arbeid valgt utbyggingsløsninger som bearbeides videre til skisseprosjekt for Aker og 
Gaustad. Videre pågår det tilleggsutredninger som belyser hvordan det eventuelt kan legges til 
rette for areal for barne- og fødevirksomhet i første etappe.  
 
Det er som del av konseptfasen gjennomført fornyede kapasitetsberegninger basert på SSB sine 
oppdaterte befolkningstall fra juni 2018 og NPR-aktivitetstall fra 2017. Administrerende direktør 
har bedt om at det legges til grunn en annen utnyttelsesgrad enn det som var planforutsetninger 
for utbygging ved Akershus universitetssykehus og Sykehuset Østfold, og som er i tråd med de 
utnyttelsesgrader som brukes av de andre helseregionene. Dette vil gi større kapasitet og dermed 
mer fleksibilitet enn ved tidligere prosjekter. I tillegg planlegges det en trinnvis utvikling, hvilket 
gir mulighet for nye beregninger av kapasitetsbehov før etappe 2.  
 
Både på Gaustad og Aker er det fredede/vernede bygninger, hvilket forutsetter dialog og 
avklaringer med vernemyndigheter. Arbeid med regulering av de aktuelle tomtene pågår. Videre 
viser status per i dag at det vil være nødvendig med tomteerverv på Aker.  
 
Arbeidet med økonomisk bærekraft pågår og resultatet vil bli presentert som del av endelig 
konseptfaserapport. Status i konseptfasearbeidet tilsier økt investeringskostnad i forhold til de 
foreløpige anslagene i sak 072-2017.   
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Det er naturlig at det er knyttet usikkerhet til deler av utredningen inntil nødvendige avklaringer 
foreligger. Samtidig rapporterer ikke prosjektet om kritiske risikoforhold som hindrer en 
ferdigstillelse av konseptfasen som planlagt. Ved ferdigstilt konseptfase skal alle forhold vurderes 
samlet og dette vil danne beslutningsgrunnlag for videre arbeid.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar status for konseptfase videreutvikling av Aker og 
Gaustad til orientering.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

 Vedlegg 1 Presentasjon fra ekstern kvalitetssikrer PwC gitt i styringsgruppemøte 03.09.2018 

 Vedlegg 2 Oppsummering av status risikoforhold påpekt i rapport fra OPAK AS og Metier AS 
 den 11.02.2016 

 Vedlegg 3 Oppsummering av tema knyttet til risikoforhold ved utbygging av nye sykehus på 
 Aker og Gaustad 

 Vedlegg 4 Prosjektets risikorapportering av 5 høyeste risikopunkter per august 2018 
 
 
Utrykte vedlegg: 

 Link til RHF-enes nasjonale modell for framskriving av aktivitet og framtidig 
kapasitetsberegning er publisert på Helse Sør-Øst RHF:  
https://www.helse-
sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/OUS/Aker%20Gaustad/Kortversjon%20av
%20metode%20for%20framskriving-240918-med%20standardfaktorer.pdf 

 

 

https://www.helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/OUS/Aker%20Gaustad/Kortversjon%20av%20metode%20for%20framskriving-240918-med%20standardfaktorer.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/OUS/Aker%20Gaustad/Kortversjon%20av%20metode%20for%20framskriving-240918-med%20standardfaktorer.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/OUS/Aker%20Gaustad/Kortversjon%20av%20metode%20for%20framskriving-240918-med%20standardfaktorer.pdf

