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SAK NR 115-2017 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF – KONSEPTRAPPORT VIDEREUTVIKLING AV 
AKER OG GAUSTAD 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret tar redegjørelsen om konseptrapport for videreutvikling av Aker og Gaustad til 

orientering.   
 

2. Styret ber om at det fremlegges en beslutningssak i januar 2019 for endelig behandling 
av konseptrapporten, inkludert vurdering av reguleringsrisiko og risiko knyttet til 
økonomisk bærekraft. 

 
 
 
 
 
 
Hamar, 6. desember 2018 
 
 
 
Cathrine M. Lofthus 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

 
Konseptrapport for videreutvikling av Aker og Gaustad, Oslo universitetssykehus HF, ble avgitt 
fra prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst RHF 16. november 2018. Rapporten ble behandlet i 
styringsgruppen for videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF den 30. november 2018 og 
skal behandles i styret ved Oslo universitetssykehus HF 6. desember 2018. Det pågår en tredje 
runde i høringen av planprogrammet ved Gaustad, med avslutning 10. desember 2018. 
 
Prosessen for videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF, Aker og Gaustad, er omfattende 
og det er et svært komplekst prosjekt. Behandlingen i styret ved Oslo universitetssykehus HF 6. 
desember må inngå i grunnlaget for beslutning i styret i Helse Sør-Øst RHF. I denne saken gis 
styret derfor en redegjørelse for prosess og innhold i konseptrapporten som nå er ferdigstilt. Til 
styremøtet i januar 2019 vil styret få seg forelagt beslutningssak for endelig behandling av 
konseptrapporten. 

 
 
2. Hovedpunkter og vurdering 
 
2.1 Tidligere behandling 

Oslo universitetssykehus HF startet våren 2013 opp idéfase for videreutvikling av Oslo 
universitetssykehus HF på bakgrunn av at styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet sak om dette i 
møte 14.03.2013 (sak 20/2013).  
 
Følgende enstemmige vedtak ble fattet:  

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

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

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

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

 
Arbeidet med idéfasen ble gjennomført av Oslo universitetssykehus HF og omhandlet framtidig 
organisering og lokalisering av sykehuset. 
 
Idéfaserapport 1.0 ble behandlet av styret i Oslo universitetssykehus HF våren 2014, og høsten 
2014 ble det gjennomført en høringsrunde. Idéfaserapport 2.0 datert mai 2015 tar hensyn til  
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innspill fra høringsuttalelsene og anbefalinger fra en ekstern kvalitetssikring gjennomført høsten 
2014. Høringsuttalelsene førte til at antall utredede alternativer ble redusert, bl.a. ved at 
alternativet full samling på Gaustad under navnet «Campus Oslo» ble forlatt.  
 
Gjennom behandling av idéfaserapport 2.0 i styret ved Oslo universitetssykehus HF våren 2015, 
ble også et nytt alternativ konkretisert: delvis samling på Gaustad kombinert med et lokalsykehus 
utenfor Gaustad-området. I tillegg ble det pekt på behovet for en egen kreftutredning primært for 
å vurdere funksjoner lokalisert til Radiumhospitalet. Det videre utredningsarbeidet i 2015 tok 
utgangspunkt i hovedpunktene som framkom i styrevedtaket fra Oslo universitetssykehus HF i 
styremøte 09.04.15 (sak 20/2015):  

 Utredning av et nytt alternativ (delvis samling)  

 Løsninger for lokalsykehusfunksjoner  

 Utredning av kreftområdet  
 
Arbeidet i 2015 er dokumentert i idéfaserapporten Idéfase fremtidens Oslo universitetssykehus, 
konkretisering etter høring, datert 28.01.2016. Denne rapporten oppsummerer også idéfase for 
Radiumhospitalet og idéfase for regional sikkerhetsavdeling med tilgrensende funksjoner. Disse 
utredningene er basert på videreføring av dagens oppgaver som Oslo universitetssykehus HF er 
tillagt, og dagens ansvarsfordeling mellom Oslo universitetssykehus HF og de private ideelle 
sykehusene innenfor Oslo sykehusområde. 
 
Figur 1 viser milepæler, rapporter og beslutningspunkter for arbeidet med «Idéfase OUS». 
 

 
 
Figur 1 Milepæler, rapporter og beslutningspunkter for arbeidet med Idéfase OUS. 

 
 
Oslo universitetssykehus HF avsluttet arbeidet med idefasen gjennom behandling av sak 8/2016 
(28.01.2016) og sak 28/2016 (28.04.2016). I sak 8/2016 ga styret sin tilslutning til at et framtidig 
målbilde for Oslo universitetssykehus med et samlet og komplett regionssykehus inkludert 
lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og kreftbehandling på 
Radiumhospitalet. Styret fattet følgende vedtak:  
 

1. Styret tar informasjonen fra ekstern kvalitetssikring av «Idéfase Oslo universitetssykehus» til orientering. 
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2. Styret ber om at «Idéfase Oslo universitetssykehus, konkretisering etter høring», oversendes til Helse Sør-

Øst RHF for videre behandling. Styret anbefaler på grunnlag av idéfaseutredningen, og det som framkom 
i kvalitetssikringen at følgende legges til grunn for det videre arbeidet: 

a. Styret gir sin tilslutning til at et framtidig målbilde for Oslo universitetssykehus med ett samlet 
og komplett regionssykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner, ett lokalsykehus på Aker og 
kreftbehandling på Radiumhospitalet, er å foretrekke. Styret konstaterer imidlertid at det 
foreligger risikoer som bør avklares nærmere og finner ikke grunnlag på dette tidspunkt å legge 
bort noen av alternativene eller noen av etappene. Styret ber administrerende direktør komme 
tilbake med forslag til avgrensninger av alternativer og/eller etapper og oppstart av idé-
/konseptfaser når de største usikkerhetsfaktorene er mer avklart, herunder at det er foretatt de 
nødvendige avklaringer med Helse Sør-Øst RHF. 

b. Styret ber Helse Sør-Øst RHF vurdere om 0–alternativet kan gis en forenklet utredning i 
konseptfasen, da det allerede etter idéfaseutredningen er åpenbart at dette ikke er et egnet 
alternativ. 

c. Styret ber Helse Sør-Øst RHF vurdere hvordan skalering av lokalsykehus/-funksjonen skal 
tilpasses framtidig kapasitetsbehov i hovedstadsområdet. 

3. Styret ber om at idéfaserapporten for Regional sikkerhetsavdeling med tilgrensende funksjoner og 
idéfaserapporten for Radiumhospitalet oversendes til Helse Sør-Øst RHF og anbefales ført videre som 
egne konseptfaser. Styret ber Helse Sør-Øst vurdere finansieringsform for disse prosjektene 

 
Styremedlemmene Svein Erik Urstrømmen, Else Lise Skjæret-Larsen og Aasmund M. Bredeli 
stemte imot punkt 2 i saken og la fram et eget vedtaksforslag/begrunnelse som ble ført i 
protokollen. 
 
I sak 28/2016 Idefase, oppfølging av risiko, ble følgende enstemmige vedtak fattet: 

1. Styret tar rapportene om risiko- og sårbarhetsanalyse og øvrig oppfølging av risiko i arbeidet med idéfase 
til orientering. 

2. Styret ber om at rapportene om risiko og sårbarhet oversendes Helse Sør-Øst RHF som en del av 
grunnlagsdokumentene for idéfasearbeidet. 

 
Fortsatt drift på tomten til Ullevål sykehus er vurdert i tre faser og oppsummert både i 
Idefaserapport 1.0 fra juni 2014, Idefaserapport 2.0 fra mai 2015 og Idefase konkretisering etter 
høring fra desember 2015. Det er vurdert både full samling på Ullevål og to ulike kombinasjoner 
av Ullevål og Gaustad.  
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet sak om idefasen og videreutvikling av Oslo 
universitetssykehus HF i møte 16.06.2016 (sak 53-2016). Følgende enstemmige vedtak ble fattet: 

3. Styret gir sin tilslutning til et framtidig målbilde for Oslo universitetssykehus HF med et samlet og 
komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et 
spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Dette målbildet legges til grunn for den videre utviklingen 
av bygningsmassen ved Oslo universitetssykehus HF. 

4. Utvikling og utbygging av Oslo universitetssykehus HF må ha en rekkefølge slik at man prioriterer å 
flytte ut av de bygg der pasienter og ansatte har dårligst forhold i dag. Framdrift må tilpasses økonomisk 
handlingsrom, og det må legges vekt på å oppnå positive driftsøkonomiske effekter fra prosjekter som 
prioriteres for gjennomføring.  

5. Samarbeidet med Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus om fordeling av oppgaver 
og ansvar skal sikre disse sykehusenes langsiktige rolle i ivaretakelse av sørge for-ansvaret, og løsningen 
av det framtidige kapasitetsbehovet i Oslo sykehusområde.   
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6. 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.  

7. Aker sykehus utvikles til et lokalsykehus som ivaretar de utfordringer som er særskilte for en storby, i 
nært samarbeid med Oslo kommune. Sykehuset skal utvikles trinnvis, tilpasset kapasitetsbehovet i Oslo 
og Akershus sykehusområder. Lokaler for psykisk helse og avhengighet planlegges i første trinn av 
utviklingen av lokalsykehuset på Aker.  

8. Med utgangspunkt i det gjennomførte idefasearbeidet, skal første trinn i utviklingen av Aker og Gaustad 
avgrenses og dimensjoneres før det kan besluttes oppstart av konseptfaser. Som en del av arbeidet skal det 
også utarbeides planer som viser hvordan sykehustomtene kan utvikles over tid. Helse Sør-Øst RHF 
skal lede dette arbeidet og resultatet presenteres for styret sammen med beslutning om oppstart av 
konseptfaser.  

9. Idéfase Radiumhospitalet videreføres til konseptfase. Videre programmering og prosjektering gjennomføres 
når avklaring av kapasitetsbehov knyttet til virksomhetsmodellen på Radiumhospitalet som er beskrevet i 
denne saken er gjort. Dette inkluderer også behov for universitetsarealer. Som første del av konseptfasen 
skal det lages en plan som viser utnyttelsen av sykehustomten over tid, herunder innplassering av et 
protonsenter dersom dette legges til Oslo universitetssykehus HF. Ansvaret for konseptfasen overføres til 
Helse Sør-Øst RHF. Det skal i tillegg gjøres en nærmere vurdering av om finansiering og gjennomføring 
av utbyggingen skal skje på ordinær måte eller i et samarbeid med private aktører basert på 
skisseprosjektet gitt som gave til Oslo universitetssykehus HF. Mandat for konseptfasen godkjennes av 
administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.  

10. Idéfase regional sikkerhetsavdeling videreføres til konseptfase. Videre programmering og prosjektering 
gjennomføres når tomtevalget er gjort. Prosjektet skal vurderes for trinnvis utvikling. Ansvaret for 
konseptfasen overføres til Helse Sør-Øst RHF. Mandat for konseptfasen godkjennes av administrerende 
direktør i Helse Sør-Øst RHF. 

11. I videre planlegging må omfang, ressursbruk, framdrift og prioritering av tiltakene skje ut fra en avveining 
mellom pasientenes behov, når det er behov for mer kapasitet og økonomisk handlingsrom. Realisering av 
målbildet for Oslo universitetssykehus HF vil starte med konseptfase for regional sikkerhetsavdeling og 
klinikkbygg på Radiumhospitalet, mens første trinn i utviklingen av regionsykehuset på Gaustad og 
lokalsykehuset på Aker skal starte opp samtidig og foregå i parallell så langt dette er praktisk mulig.  

12. Styret tar til etterretning at prosjektene vil medføre vesentlige økonomiske konsekvenser for Oslo 
universitetssykehus HF. Det legges til grunn at Oslo universitetssykehus HF både i perioden før og etter 
bygging bedrer de økonomiske resultatene, og at det i konseptfasene utarbeides konkrete beregninger av 
økonomisk bæreevne og planer for gevinstuttak.  

13. Målbildet for Oslo universitetssykehus HF innebærer en vesentlig endring av sykehusstrukturen i Oslo. 
Styret ber derfor om at saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet for behandling i foretaksmøte i 
Helse Sør-Øst RHF. 

 
I tillegg var det protokolltilførsel fra styremedlemmene Brubak, Kronkvist og Øverland: 

 
Erfaringene fra Ahus og Østfold tilsier at planlegging av sykehus med høy utnyttelsesgrad innebærer risiko for 
pasientbehandlingen, både direkte og i form av suboptimale arbeidsforhold for de som skal stå for behandlingen. 
I den hensikt å sikre effektiv arealutnyttelse og god pasientbehandling, legger vi til grunn at nye sykehus planlegges 
med 85 % utnyttelsesgrad og ordinære åpningstider. 
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I foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF den 24.06.2016 ble videreføring av planene for utvikling av 
Oslo universitetssykehus HF behandlet. Foretaksmøtet godkjente målbildet for Oslo 
universitetssykehus HF basert på styresak 053-2016 i Helse Sør-Øst RHF, behandlet 16.06.2016. 
Dette innebærer at Oslo universitetssykehus HF utvikles med et samlet og komplett 
regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et 
spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en regional 
sikkerhetsavdeling (RSA) til erstatning for nåværende virksomhet på Dikemark.  
 
I styresak 053-2016 i Helse Sør-Øst RHF ble det lagt til grunn at det skulle arbeides videre med å 
avgrense og konkretisere innhold og løsning for et første utbyggingstrinn på Aker og Gaustad før 
det kunne tas beslutning om oppstart av konseptfasen og den videre fremdrift. Endelig rapport 
fra dette arbeidet forelå 06.06.2017. 
 
Styret for Oslo universitetssykehus HF anbefalte i styremøte 24.05.2017 (sak 39/2017) Helse Sør-
Øst RHF å starte opp konseptutredning for Aker og Gaustad på bakgrunn av rapporten 
«Videreføring av planer for utvikling av Oslo universitetssykehus HF. Avklaring av videre arbeid med utbygging 
på Aker og Gaustad.»  
 
Vedtaket i styret for Oslo universitetssykehus HF var enstemmig, men styremedlemmene Else 
Lise Skjæret-Larsen, Aasmund M. Bredeli og Svein Erik Urstrømmen ønsket følgende ført i 
protokollen til sak 39/2017: 
 
Ansatterepresentantene Else Lise Skjæret, Aasmund 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 målsetningen i 
ØLP, vil en samtidig oppstart av utbygging ved Aker og Gaustad kreve styrkede økonomiske rammebetingelser 
eller økte lånerammer fra HOD. Samtidig vil det i perioden fram til nye bygg er på plass, være nødvendig med 
tilstrekkelige investeringsmidler for å sikre dem kontinuerlige kapasitetsutfordringen og et kvalitativt godt 
pasienttilbud på Ullevål. Det vises forøvrig til alternativt vedtaksforslag/protokolltilførsel i sak 8/2016 – Idéfase 
Oslo universitetssykehus HF. 
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF ga i styremøte 15.06.2017 (sak 072-2017) sin tilslutning til videre-
føring av arbeidet med utvikling av Oslo universitetssykehus HF, med oppstart av konseptfase 
for Aker og Gaustad i begynnelsen av 2018. Det ble fattet 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.  
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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.  

 
Styret ble orientert om status for konseptfase for videreutvikling av Aker og Gaustad, inklusiv 
risikovurdering pr. juni 2018, i møte 14.06.2018 (sak 053-2018). Styret tok enstemmig status for 
konseptfase videreutvikling av Aker og Gaustad til orientering og ba om at styret ble holdt 
orientert om det samlede risikobildet.  
 
I tillegg var det følgende protokolltilførsel fra styremedlemmene Grimsgaard og Øverland: 

Styremedlemmene Øverland og Grimsgaard viser til sak 072-2017. Etter representantenes erfaring er det 
vesentlige uavklarte forhold knyttet til utbygging på Gaustad-tomten, og det er identifisert betydelig risiko knyttet 
til den valgte løsningen. Etter medlemmenes syn vil det være hensiktsmessig å vurdere andre løsningsalternativ enn 
samling på Gaustad-tomta. Etter medlemmenes vurdering tilsier den samlede kapasitetsutfordringen i Akershus´ 
og Oslos sykehusområde at det vil være hensiktsmessig å gå videre med lokalsykehusprosjektet på Sinsen. Det vises 
ellers til ansattes drøftingsinnspill til saken. 
 
Styret er videre orientert om status og tilleggsutredninger i driftsorienteringer fra administrerende 
direktør i styremøte 24.08.2018 (styresak 073-2018) og i styremøte 13.09.2018 (styresak 085-
2018).  
 
I styremøte 18.10.2018 (styresak 093-2018) ble styret orientert om status for arbeidet med 
konseptfasen, 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.  
 
Videre ble styret i møte 15.11.2018 (temasak) orientert om dimensjonerings- og 
kapasitetsberegninger for Oslo sykehusområde og om investeringskostnader og økonomisk 
bærekraft for de konseptene som er utredet i konseptfasen.  
 
Styringsgruppen for videreutvikling av Oslo universitetssykehus behandlet sak om 
konseptrapport for Aker og Gaustad i møte 30.11.2018 (sak 46-2018). I foreløpig protokoll fra 
møtet fremgår det at styringsgruppen fattet følgende enstemmige vedtak:  

1. Styringsgruppen anbefaler at konseptrapporten godkjennes og legges til grunn for det videre arbeid. 

2. Styringsgruppen erkjenner det foreliggende risikobildet og viser i denne sammenheng til forutsetningene i 
vedtak i styresak 072-2017 i Helse Sør-Øst RHF. Styringsgruppen understreker at en i det videre 
arbeid ikke gjør disponeringer som kan hindre alternative løsninger i fremtiden.  

3. Styringsgruppen ber om at det arbeides kontinuerlig og systematisk med risikoreduserende tiltak. 
 
Representantene Bjørn Wølstad-Knutsen og Svein Erik Urstrømmen ønsket følgende 
stemmeforklaring protokollført: 

På grunnlag av vedlagte risikomatrise og den høye gjennomføringsrisikoen denne viser, ber vi om at HSØ 
styrevedtak 072-2017 aktiveres. Undertegnedes organisasjoner viser videre til vår protokolltilførsel til sak 22-
2018 i styringsgruppemøte 03.09.18.  
Videre ber vi om at drøftingsprotokollen og referat fra drøfting konseptfase i OUS mandag 26.11.18 legges ved 
styresaken til HSØs styremøte 13.12.18. 
Foretakstillitsvalgte vil påpeke viktigheten av at psykiatrien er inne i første fase. 
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2.2 Forutsetninger og mandat 

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for virksomhet og dimensjonering av kapasitet i 
konseptfasen for utbyggingen av Aker og Gaustad (jfr. styresak 072-2017): 

 Spesialisthelsetjenesteansvaret for Alna bydel (somatikk) overføres fra Akershus 
universitetssykehus HF til Oslo universitetssykehus HF, Aker, i etappe 1, sammen med 
Søndre Nordstrand, Nordstrand og Østensjø. 

 Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus øker dekningsgraden for de 
bydelene de har ansvaret for i dag (henholdsvis St. Hanshaugen, Grünerløkka og Gamle 
Oslo, samt Vestre Aker, Ullern og Frogner). 

 Regionsfunksjoner ved Ullevål flyttes til Gaustad i etappe 1 (unntatt fagområdet for øye). 

 Radiumhospitalet videreutvikles som et kreftsenter innen onkologi og kirurgi, mens 
tyngre kreftkirurgi som krever intensivkapasitet flyttes til Gaustad. I tillegg dekkes 
medikamentell kreftbehandling og strålebehandling for samme pasientgrunnlag som 
sogner til Gaustad.  

 Gaustad ivaretar lokalsykehusfunksjon for tre bydeler (Nordre Aker, Sagene og Bjerke). 

 Føde, kvinne, barn, øye og stråleterapi videreføres på Ullevål i første etappe sammen med 
administrasjon, laboratoriefag og forskningsarealer. 

 Akuttmottaket flyttes fra Ullevål til henholdsvis Rikshospitalet og Aker sykehus. 

 For psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er det lagt til grunn 
at all sykehuspsykiatri lokaliseres til Aker, bortsett fra virksomhet som tilhører 
Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus. Regional sikkerhetsavdeling 
(RSA) og Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri inngår 
ikke i analysen fordi disse i tråd med konseptfaserapporten for RSA er forutsatt etablert 
på Ila i Bærum kommune. 

 Det avklares som en del av RSA-prosjektet hvorvidt regional seksjon psykiatri og 
utviklingshemming/autisme (PUA) og lokale sikkerhetsavdelinger skal legges til Aker eller 
til RSA på Ila.  

 
«Prosjektmandat for konseptfase videreutvikling av Aker og Gaustad, Oslo universitetssykehus 
HF, versjon 2.0/2017» ble godkjent av administrerende direktør 28.09.2017 etter behandling i 
styringsgruppen for videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF.  
 
Prosjektmandatet definerer mål for konseptfasen, hvilke alternativer som skal utredes og 
prosjektorganisering. Mandatet sier følgende om dimensjonerende forutsetninger og rammer:  
 
Basert på utredninger og analyser som er utført og de forutsetninger som er lagt til grunn er det avdekket følgende 
utbyggingsbehov i første etappe (styresak 072-2017): 

 

 Arealbehov Kostnadsestimat 

[P50 nivå] 

Gaustad – somatikk ≈ 72.000 m2 8,90 mrd. kroner 

Aker – somatikk for 4 bydeler ≈ 72.000 m2 7,25 mrd. kroner 

Aker – psykisk helsevern og TSB for 7 

bydeler 

≈ 37.000 m2 2,55 mrd. kroner 

SUM – etappe 1 ≈ 181.000 m2 18,70 mrd. kroner 
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I tillegg kommer arealer til universitet i Oslo hvor det foreløpig er stipulert et arealbehov på ca. 8.000 m2 på 
Gaustad og ca. 12.000 m2 på Aker. Finansieringsansvar for og finansiering av universitetsarealer er ikke 
avklart.   
 
Mandatet beskriver alternativene som skal utredes slik:  

 

Aker 

Det skal utvikles 3 alternative utbyggingsløsninger: 
Alternativ 1: Videreføring av anbefalt løsning fra idéfasen med somatikk i syd og psykisk 
helsevern/TSB mot øst. 
Alternativ 2: Somatikk på østre del av tomt langs Sinsenveien og psykisk helsevern/TSB i syd. 
Alternativ 3: Somatikk på vestre del av tomten langs Trondheimsveien og psykisk helsevern/TSB i syd. 

 

Gaustad 
Det skal utvikles 3 alternative utbyggingsløsninger: 

Alternativ 1: Videreføring av anbefalt løsning fra idéfasen med somatikk i syd 
Alternativ 2: Somatikk i nord 
Alternativ 3: Annen løsning 

 
Nullalternativene skal tas med som basis for beregning av driftsøkonomiske effekter. 

 
2.3 Arbeidsprosess 

Konseptfasen for videreutvikling av Aker og Gaustad er gjennomført i 2018 som forutsatt i 
mandatet. For å sikre forankring, samordning og styring av prosjektet, ble det etablert en 
styringsgruppe bestående av ledelsen i Helse Sør-Øst RHF, ledelsen ved Oslo universitetssykehus 
HF, representanter fra Universitetet i Oslo, Kunnskapsdepartementet og Oslo kommune, leder 
av Brukerutvalget i Oslo universitetssykehus HF, samt representanter fra de ansattes 
organisasjoner og hovedverneombud i Oslo universitetssykehus HF. Helse- og 
omsorgsdepartementet har hatt en observatør i styringsgruppen.  
 
Det er etablert en egen prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF til å lede og 
gjennomføre arbeidet.  
 
For å oppnå god forankring, medvirkning og eierskap til prosjektet er det etablert en egen 
samhandlingsstruktur mellom prosjektorganisasjonen og Oslo universitetssykehus HF.  

Oslo universitetssykehus HF har hatt ansvar for å koordinere medvirkningen og forankring hos 
brukere og ansatte i egen organisasjon.  
 
Det ble etablert ulike fokusgrupper som har arbeidet med spesifikke tema for hver lokalitet med 
basis i egne mandater. Fokusgruppene har hatt en leder med forankring i relevant klinikk og 
deltakere fra de klinikkene som er berørt. Det er gjennomført 8 møteserier i fokusgruppene i 
løpet av utredningen. I første del av konseptfasen ble det arbeidet med nærhetsbehov og 
funksjonelle sammenhenger som grunnlag for utarbeidelse av hovedprogram, samt vurdering av 
utbyggingsalternativene. Fokusgruppene deltok også i evalueringen av valg av hvilket alternativ 
som skulle bearbeides til skisseprosjekt i andre del av konseptfasen. I andre del av konseptfasen 
er møteseriene benyttet til å få innspill til og bearbeide hovedalternativet, samt til å presentere 
innspill innarbeidet i hovedprogrammet.   
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I begge prosjektene er det etablert samhandlingsgruppe for å sikre koordinering og forankring på 
tvers av fokusgruppene. Gruppen består av klinikkledere, fokusgruppeledere, brukere, tillitsvalgte 
og vernetjeneste, samt representanter fra Universitetet i Oslo og samhandlingsansvarlig for 
sykehuset og prosjektorganisasjonen. Samhandlingsgruppen har avholdt 6 møter.  
 
I juni ble alle fokusgruppene invitert til separate informasjonsmøter hvor metode for 
framskrivingen og foreløpig dimensjoneringsgrunnlag ble presentert. 
 
Oslo universitetssykehus HF har involvert om lag 350 medarbeidere i dette arbeidet.  
 
2.4 Framskrivning og dimensjonering  

Styret er i styremøte 18. oktober 2018 (sak 093-2018) og gjennom presentasjon i temasak i 
styremøte 15. november 2018 blitt orientert om metode og kriterier som benyttes for 
framskrivninger og dimensjonering av Aker og Gaustad. Alle regioner benytter samme modell for 
dimensjonering av nye sykehusbygg. Modellen beregner behov for kapasitet og areal basert på 
beregnet aktivitet for framskrivingsperioden. 
 
Framskrevet aktivitetsbehov beregnes i dag ved å ta utgangspunkt i et gitt basisår. Aktiviteten 
framskrives så med:  

 Statistisk sentralbyrå sine framskrivninger av demografi og befolkningsvekst. 

Aktivitetsbehovet framskrives med ett-års aldersintervaller fordelt på kjønn og for ulike 

diagnosegrupper  

 Kvalitative vurderinger av forventet sykdomsutvikling for de samme diagnosegruppene 

som for demografi og befolkningsvekst.  

 Andre endringsfaktorer, som for somatisk døgnbehandling er forventet effekt av 

samhandling, overgang fra døgnbehandling til dagbehandling og poliklinikk, intern 

effektivisering, bruk av observasjonssenger og pasienthotell. 

 
Som del av konseptutredningen er det gjennomført en dimensjoneringsberegning for å definere 
kapasiteter og netto funksjonsareal for de nye sykehusbyggene. Det er benyttet 85 % belegg for 
normalsenger innen somatikk, og 230 dager og 8 timers åpningstid for poliklinisk aktivitet. 
Framskrivingsperioden er satt til 2035. 
 
Psykisk helsevern 
Det er stilt spørsmål ved om veksten i psykisk helsevern er korrekt vurdert i prosjektet inn mot 
2035. Usikkerheten knytter seg blant annet til at innleggelsesrater i Oslo sykehusområde er noe 
lavere enn ellers i regionen og hvordan endringsfaktorene i framskrivningsmodellen slår ut for 
psykisk helsevern. Disse forholdene må derfor utredes nærmere. 
 

Oslo sykehusområde 
Befolkningen i Oslo får i dag sine lokalsykehusfunksjoner fra Oslo universitetssykehus HF, 
Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Akershus universitetssykehus HF. 
Helseforetakene/sykehusene har virksomhet på flere steder, herunder somatiske og psykiatriske 
sykehus, distriktpsykiatriske sentre og poliklinikker. I tillegg er det utstrakt samarbeid med 
bydelene.  
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Det er i dag store pasientstrømmer mellom sykehusene i Oslo og Akershus universitetssykehus 
HF. Bydelene Alna, Grorud og Stovner inngår i dag i opptaksområdet til Akershus 
universitetssykehus HF. For pasienter bosatt i bydel Alna er 38 % av alle liggedøgn utført ved ett 
av sykehusene i Oslo. For bydelene Grorud og Stovner er andelen henholdsvis 37% og 35%.  
 
Bydel Sagene inngår i opptaksområdet til Oslo universitetssykehus HF. Samtidig er det inngått en 
avtale mellom Oslo universitetssykehus HF og Lovisenberg Diakonale Sykehus om 
indremedisinske pasienter fra bydel Sagene som tilsier at disse pasientene skal behandles ved 
Lovisenberg Diakonale Sykehus. Dette innebærer at ulike tjenester for befolkningen i bydel 
Sagene utføres ved forskjellige sykehus. Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet 
Sykehus har for sine opptaksområder en egendekning på henholdsvis om lag 30% og 40%. Oslo 
universitetssykehus HF har gjennom sitt ansvar for regionale og nasjonale oppgaver, en betydelig 
tilstrømming av pasienter fra andre opptaksområder. 

 
Med videreutviklingen av Oslo universitetssykehus HF ønsker Helse Sør-Øst RHF å tydeliggjøre 
tilhørigheten av lokalsykehusfunksjonene i Oslo og Akershus sykehusområde. Det ønskes en mer 
helhetlig oppfølging ved lokalsykehuset. Dette innebærer at bydelene Alna, Grorud, Stovner og 
Sagene får sitt lokalsykehustilbud gjennom Oslo universitetssykehus HF.  
 
Ved fordeling av bydeler mellom sykehusene i Oslo er det lagt vekt på at forbindelsene mellom 
psykisk helse, TSB og somatikk brytes i minst mulig grad. Det er i dag et veletablert og godt 
samarbeid mellom bydelene og distriktpsykiatriske sentre i Oslo. Dette skal opprettholdes over 
tid ved fordeling av bydeler til sykehusene.  
 
Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus er forutsatt å kunne øke sin 
egendekning for befolkningen i sine opptaksområder med om lag 10 prosentpoeng som ledd i 
arbeidet med mer helhetlig pasientforløp. Regionale og nasjonale oppgaver videreutvikles ved 
Oslo universitetssykehus HF. Dette gjelder for pasienter bosatt i Oslo, Helse Sør-Øst og Norge 
for øvrig. Videre er pasienter fra Vestby kommune overført fra Akershus universitetssykehus HF 
til Sykehuset Østfold HF i 2018. Befolkningen i kommunene Kongsvinger, Eidskog, Grue, Nord-
Odal, Sør-Odal og Nes i Akershus overføres fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus 
universitetssykehus HF fra 2019, samtidig med overføring av Kongsvinger sykehus.  

 
Selv om vi får en økning i befolkningsgrunnlaget for Oslo sykehusområde vil den forventede 
aktivitetsveksten være betydelig mindre siden en stor del av aktiviteten for Alna, Grorud og 
Stovner allerede i dag utføres ved Oslo-sykehusene. I 2017 hadde Akershus universitetssykehus 
HF 16 100 liggedøgn for befolkningen i Alna. Framskrevet forventes det at dette vil utgjøre i 
overkant av 18 300 liggedøgn i 2028. Samtidig med at 18 300 liggedøgn overføres til Oslo 
universitetssykehus HF planlegges det å overføre 13 000 liggedøgn til Lovisenberg Diakonale 
Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus for å øke deres egendekning. Dette betyr at effektene av 
endringer i pasientstrømmer i etappe 1 for Oslo universitetssykehus HF kun utgjør 5 300 
liggedøgn.  Det er etablert et prosjekt ledet av Helse Sør-Øst RHF som skal planlegge og 
gjennomføre aktiviteter for å øke egendekningen ved Lovisenberg Diakonale Sykehus og 
Diakonhjemmet Sykehus. 

 
En etappevis utbygging av Aker og Gaustad gir dessuten mulighet for å tilpasse behovet for 
kapasitet etter hvert som man får mer kunnskap og nye befolkningsframskrivinger.  
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Akershus sykehusområde 
I de oppdaterte framskrivningene for Akershus universitetssykehus HF ligger følgende 
forutsetninger til grunn.  

 Det er vedtatt å overføre Kongsvinger sykehus til Akershus universitetssykehus med 
virkning fra 01.02.2019 

 Overføring av Alna bydel til Oslo universitetssykehus HF er lagt inn i byggeplaner for 
Aker i etappe 1  

 Overføring av Grorud og Stovner bydel til Oslo universitetssykehus HF er lagt inn i 
planene for Aker i etappe 2  

 Endrede forutsetninger for beleggsprosent og utnyttelsesgrader ved 
kapasitetsberegninger 

 Avlastningsavtale med Diakonhjemmet Sykehus videreføres inntil videre 
 
Det er med utgangspunkt i ovennevnte forutsetninger gjennomført en oppdatert framskrivning 
av kapasitetsbehovet for Akershus universitetssykehus inkludert Kongsvingerområdet. En 
oppdatert opptelling viser at det per oktober 2018 er omlag 740 somatiske senger i drift på 
Nordbyhagen og Kongsvinger. Framskrivningene viser at Akershus universitetssykehus HF 
inkludert Kongsvinger sykehus har et belegg i dag på om lag 85 %. Videre viser framskrivningene 
et behov for å øke sengekapasiteten med i overkant av 150 senger frem til 2028 før Alna 
overføres til Oslo universitetssykehus HF.  
 
Det er betydelige forskjeller i utnyttelsen av senger i dag, både mellom Kongsvinger og 
Nordbyhagen og internt mellom fagområder på Nordbyhagen. Det arbeides i foretakets 
kapasitetsprogram løpende med å sikre en bedre utnyttelse av dagens kapasitet mellom 
avdelinger. Samtidig vurderer Akershus universitetssykehus HF interne endringer i 
sykehustilhørighet for å oppnå bedre fordeling av belegget mellom lokalisasjonene Nordbyhagen 
og Kongsvinger.  
 
Det er utarbeidet en foreløpig plan med konkret tiltak for å øke den samlede kapasiteten ved 
Akershus universitetssykehus HF. Planen viser tiltak på kort sikt (1 – 4 år) og tiltak som vil 
strekke seg frem mot 2028. Tiltakene på kort sikt (1-4 år) gir foreløpig et potensial på i underkant 
av 100 senger. Tiltakene på lang sikt øker potensialet til ca 180 senger. Tiltakene på lang sikt 
innebærer blant annet å utrede muligheter for sengekapasitet knyttet til nytt strålebygg. 

 
2.5 Kapasitet og areal 

Det er beregnet kapasitetsbehov i 2035 for nybyggene i etappe 1 på Aker og Gaustad slik vist i 
tabell 1. Framskrivning av eksisterende Rikshospitalet på Gaustad inngår ikke i kapasitets- og 
arealberegning for etappe 1. 
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Kapasiteter Beregnet kapasitet 2035 

  Aker Gaustad 

  Pasientrom (senger), somatikk 401 301 

  Pasientrom (senger), psykisk helsevern og TSB 251   

  Intensivplasser 22 46 

  Observasjonsplasser 24 30 

  Dialyseplasser 23 9 

  Dagplasser 28 13 

  Poliklinikkrom, somatikk 78 56 

  Spesiallaboratorier, poliklinikk 38 27 

  Poliklinikkrom, psykisk helsevern og TSB 80   

  Operasjonsstuer 14 23 

  Postoperative plasser 34 46 

  Bildediagnostikk, laboratorier 24 29 

Tabell 1 Beregnet kapasitet for nybygg på henholdsvis Aker og Gaustad. 

 
Framskrevne aktivitetstall er omgjort til areal i tråd med arealstandarder som følger av 
standardromskatalogen til Sykehusbygg HF og erfaringer fra gjennomførte prosjekter. Enkelte 
arealstandarder er justert, basert på erfaringer fra allerede gjennomførte prosjekter og endringer i 
behov for utstyr og teknologi. Arealstandarden er justert for følgende områder: 

 Sengeområder: fra 27m2 til 30 m2  

 Postoperativ: fra 16 m2 til 18 m2 

 Nyfødtintensiv: fra 40 m2 til 50 m2   
 
Det er som en del av konseptfasen utviklet et hovedprogram for både nytt sykehus på Aker og 
nytt sykehus på Gaustad som er vedlagt konseptrapporten. Hovedprogrammet beskriver 
forutsetninger og føringer som gjelder for prosjektets konseptfase. Hovedprogrammet beskriver 
krav til bygg og infrastruktur og har gitt en anvisning til arkitekter og rådgivere om viktige 
prinsipper for utvikling av prosjektet, inkludert utarbeidelse av investeringskalkyle. Hoved-
programmet består av fire deler; (1) funksjon, (2) teknikk, (3) utstyr og (4) IKT-konsept. 
 
Basert på de forutsetninger som er lagt til grunn, er det beregnet utbyggingsbehov i etappe 1 
(netto areal) som vist i tabell 2: 

 

 
Aker Gaustad 

Netto funksjonsareal OUS 58 768 m2 41 340 m2 

Netto funksjonsareal UiO   5 714 m2   3 810 m2 

Samlet netto funksjonsareal 64 482 m2 45 150 m2 

Tabell 2 Funksjonsareal 
 

2.6 Konseptløsning Aker 

Det anbefalte hovedalternativet fra steg 1, kalt Utsikt, er utviklet videre gjennom et skisseprosjekt 
i konseptfasens steg 2.   
 
Utsikt skal være et moderne akuttsykehus med lokalsykehusfunksjoner for å ivareta de 
utfordringer som er særskilte for en storby, i nært samarbeid med Oslo kommune.  Nytt sykehus  
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på Aker integrerer lokalsykehusfunksjoner og spesialiserte funksjoner innenfor somatikk med 
lokalsykehusfunksjoner, spesialiserte funksjoner og regionfunksjoner for psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
 
Sykehuset vil ha et høyt antall forskere og studenter i utdanning og praksis. Med egne arealer for 
Universitetet i Oslo legger konseptet godt til rette for en høy aktivitet innenfor forskning og 
undervisning. I tillegg til auditorier, seminarrom og lesesaler med mer, er det planlagt integrerte 
arealer for forskning og undervisning i de kliniske områdene.  
 
Utsikt er et kompakt og effektivt sykehus med korte avstander mellom arealer med funksjonell 
avhengighet.  
 
Utsikt legger vekt på å understøtte et godt arbeidsmiljø og de ansattes trivsel ved at arealer 
tilrettelegges for treningsfasiliteter, kafe/kiosk, kantine, overnatting for ansatte og uteområder for 
positive distraksjoner og avkobling. 
 
Både fra adkomsttorget og landskapsrommet mellom Oslo storbylegevakt, eksisterende 
bebyggelse og ny sykehusbebyggelse (omtalt som det grønne hjertet) møter man hovedbygget 
med en lav bygningshøyde, som gir en skala tilpasset både mennesket og den omgivende fredede 
og vernede bebyggelsen. Basen får grønne tak som blir godt synlige fra de høyere etasjer. Dette er 
med på å dempe inntrykket av et stort bygningsvolum. 
 
Høyhusene har en bygningsform som kan beskrives som kvadratiske kuber med dype innhakk.  
Dette gir gode lysforhold og forhindrer innsyn til pasientrommene, samt åpner opp for gårdsrom 
som fører ned lys til basens indre arealer.  
 
Utsikt er et tydelig to-delt anlegg. Et hovedbygg som rommer funksjoner for både somatikk, 
psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er lagt nord for adkomsttorget, med et klart 
og enkelt lesbart arkitektonisk konsept: En base i to til tre etasjer over bakken, tilpasset 
terrengforhold, som omkranser to sammenbundne høyhus på henholdsvis 10 og 14 etasjer. Sør 
for adkomsttorget og Sinsenaksen ligger de primære byggene for psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB), organisert som lavere sammenbundne kuber. 
 

 
 
 
2.7 Konseptløsning Gaustad 

Det anbefalte hovedalternativet fra steg 1 er en videreføring av en kombinasjon av alternativene 
Sør og Øst for å optimalisere en løsning basert på positive elementer fra begge alternativene. Den  
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valgte løsningen er kalt Kam grunnet formen og strukturen på døgnområdene. Med 54 senger pr. 
etasje, og lysgårder som åpner seg mot lys og utsikt, er denne varianten vurdert som det beste 
konseptet for høyhus.  
 
I videreutvikling av konseptet har det vært en målsetting at det nye sykehuset skal fremstå som én 
enhet, dvs. ett samlet funksjonelt sykehus hvor beslektede funksjoner fra nytt og eksisterende kan 
fungere samlet. Det anbefalte konseptet innebærer en kombinasjon av et høyt og effektivt 
behandlingsbygg på dagens inngangsplass med døgnområder på toppen, og en utbygging mot 
Gaustad sykehus i øst som blant annet inneholder nye poliklinikker og areal til undervisning.  
 
Det arkitektoniske grepet åpner for en ny inngang fra øst mellom dagens B-avsnitt og forvalter-
boligen og Bergvillaen på den andre siden av Sognsvannsveien. Sognsvannsveien flyttes øst for 
kollen bak forvalterboligen ved å bruke Gaustadalléens løp et stykke for så å dreie i en bue opp til 
grøntområdet mellom Rikshospitalet og Gaustad sykehus. Ved å flytte hovedinngangen til 
sykehusets østside legges det til rette for å knytte Gaustad-anlegget til nytt sykehus. Gjennom en 
øst-vestgående akse mellom ny og historisk adkomstplass kan de to anleggene settes i funksjonell 
og visuell sammenheng. 
 
Hovedinngangen mellom dagens B-avsnitt og den nye blokken i øst blir en indre plass eller et 
torg med resepsjon, kiosk og kort tilgang til sykehusets avdelinger. Herfra er det avstikkere til 
studentområde og poliklinikker før man kommer til glassgaten der fire gater møtes. Gatene nord- 
og sørover vil ligge uendret (eksisterende Rikshospital), mens en tredje ny gate vil fortsette rett 
frem mot kantine i sentrum og så dreie til venstre mot høyblokken.  
 
Det er i utviklingen av skisseprosjektet vektlagt å etablere gode forbindelser til de eksisterende 
funksjonene i dagens Rikshospital. F.eks. er behandlingsfunksjonene på plan 01 – 04 søkt plassert 
slik at hovedfunksjonene i nybyggene er plassert på samme etasjeplan som hovedfunksjonene i 
det eksisterende Rikshospitalet. Videre er det arbeidet med å oppnå effektiv kommunikasjon 
mellom funksjoner med definerte nærhetsbehov.  
 
De nye bygningsavsnittene legges slik at mellomrommene enten blir nye glassgater eller nye 
lysgårder som en videreføring av eksisterende Rikshospital. 
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2.8 Tilleggsutredninger 

Det er gjennomført en tilleggsutredning som viser areal- og kostnadsmessige konsekvenser ved å 
inkludere føde-, kvinne- og barnevirksomhet i etappe 1. I henhold til mandatet for konseptfasen 
inngår ikke disse virksomhetsområdene i etappe 1, men er en del av gjenværende aktivitet på 
Ullevål til etappe 2. Som en del av tilleggsutredningen er det vurdert konsekvenser av om hele 
eller deler av psykisk helsevern og TSB overføres fra etappe 1 til etappe 2. 

Bakgrunnen for gjennomføring av tilleggsutredningen er brev fra administrerende direktør ved 
Oslo universitetssykehus HF av 12.07.2018, «Anmodning om tilleggsutredninger etter 
styrebehandling 21. juni i Oslo universitetssykehus HF av forhold vedrørende konseptfaser for 
Aker og Gaustad og driften ved Ullevål etter etappe 1.» Tilleggsutredningen viser at det er mulig å 
inkludere hele eller deler av det aktuelle volumet i etappe 1.  

  
Styret godkjente i sak 070-2017 konseptrapport for ny regional sikkerhetsavdeling (RSA). 
Konseptet består av nye lokaler for regional sikkerhetsavdeling og regionalt kompetansesenter for 
sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri på Ila i Bærum kommune. Styret la videre til grunn at 
lokalisering av lokal sikkerhetspsykiatri (LSA) og regional seksjon psykiatri og 
utviklingshemming/autisme (PUA) skulle vurderes nærmere for å avklare om samlokalisering på 
Ila var mulig og ta en beslutning når alternative løsninger var klare. De utredninger som ble 
foretatt høsten 2017 viste at det er mulig å samlokalisere alle de aktuelle virksomhetene på Ila.  
 
Som en forlengelse av dette er det i forbindelse med konseptfasen for nytt sykehus på Aker 
utarbeidet en mulighetsstudie som belyser alternative løsninger for LSA og PUA på Aker. 
Mulighetsstudiet er gjennomført med medvirkning fra Oslo universitetssykehus HF. Fordeler og 
ulemper ved alternative lokaliseringer er vurdert. Det fremgår av mulighetsstudien at Oslo 
universitetssykehus HF vurderer at en splitting av fagmiljøet innenfor sikkerhetspsykiatri er 
uheldig både med hensyn til faglige og driftsøkonomiske synergier.  
 
2.9 Investering og usikkerhetsanalyse 

Det er utarbeidet basiskalkyler for Aker og Gaustad basert på prosjektregnskap for nytt sykehus i 
Østfold, kalkyle for nytt universitetssykehus i Stavanger og lokale vurderinger for Aker og 
Gaustad. I tillegg til nybygg er det inkludert nødvendige delprosjekter som utstyr, parkering, 
erstatningsareal for bygg som rives, utomhus-arealer, helikopterlandingsplass med mer. 
 
Rokeringer i eksisterende bygg er ikke inkludert i kalkylen. Overordnet IKT (O-IKT) er ikke 
inkludert i basiskalkylen, men vist i tabellen under. 

Det er gjennomført usikkerhetsanalyser av investeringskostnadene. Tabell 3 viser basiskalkylene 
og resultatene fra usikkerhetsanalysene (alle tall i mill. kroner, avrundet og inkludert mva.). 
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 Aker Gaustad 

Basiskalkyle inkl. utstyr og arealer til UiO 11 700 11 640 

Forventet tillegg (differansen mellom P50 og basiskalkyle) 1 020 1 250 

P50 (*) 12 720 12 890 

- Herav Oslo universitetssykehus HF 11780 12110 

- Herav Universitetet i Oslo (UiO) 940 780 

Usikkerhetsavsetning (differansen mellom P85 og P50) 2 150 2 200 

P85 (*) 14 870 15 090 

O-IKT (**) 580 570 

(*)  P50 og P85 betyr det er henholdsvis 50 og 85 prosent sannsynlighet for at kostnadene blir lavere enn disse estimatene. 

(**) OIKT for UiO bæres av UiO og er ikke inkludert i kalkylene over. 

Tabell 3 Basiskalkyler og resultater fra usikkerhetsanalyser 

Status i konseptfaseutredningen per nå tilsier behov for tomteerverv på Aker. Dette er ikke 
endelig avklart og inngår ikke i tallene over. Byggelånsrenter inngår heller ikke. 
 
I forkant av konseptfaseutredningen var det våren 2017 utarbeidet foreløpige anslag for areal og 
kostnader ved utbyggingen på Aker og Gaustad, på henholdsvis 9,8 og 8,9 milliarder kroner, til 
sammen 18,7 milliarder kroner (eksklusive universitetsarealer og byggelånsrenter). Beløpet ble i 
juni 2018 inflasjonsjustert og innarbeidet i økonomisk langtidsplan med henholdsvis 10,2 
milliarder kroner og 9,3 milliarder kroner (eksklusive universitetsarealer og byggelånsrenter), til 
sammen 19,5 milliarder kroner. Etter gjennomført konseptfaseutredning er de tilsvarende tallene 
12,4 milliarder kroner for Aker og 12,7 milliarder kroner for Gaustad, til sammen 25,1 milliarder 
kroner. Endringen skyldes i all hovedsak økt areal både på Aker og Gaustad.  
 
Følgende faktorer og beslutninger gir økte arealer på Aker og Gaustad: 

- Lagt inn oppdaterte tall i beregningsgrunnlaget: 

o Aktivitetsgrunnlaget er endret fra 2015-tall til 2017-tall 

o Framskrivingshorisont er endret fra 2030 til 2035 

o Befolkningsframskrivingene er basert på estimater fra SSB per juni 2018 

 

- Læring av erfaringer fra andre sykehusprosjekter / noe romsligere sykehus: 

o Blant annet endret utnyttelsesgrad fra å planlegge med i snitt 90 prosent belegg til 

at det planlegges med 85 prosent belegg i snitt. Det benyttes 85 prosent belegg 

også ved planlegging av nye sykehusbygg i de tre andre regionene. 

o Utvidet arealene for senger, postoperativ og nyfødtintensiv 

 

- Det er foretatt enkelte arealendringer som følge av innspill i medvirkningsprosessen med 

fagmiljøene i Oslo universitetssykehus 

- Utarbeidet konkrete utbyggingsløsninger med tilhørende tekniske arealer, kulverter, 

kommunikasjonsarealer med videre, og tilpasset løsningen til aktuell tomt. 

Sammenligninger av areal og investeringskalkyler 
Helse Sør-Øst RHF har nylig bygd nytt sykehus i Østfold og har parallelt med denne 
konseptfaseutredningen gjennomført et forprosjekt for nytt sykehus i Drammen. En 
sammenligning av investeringskalkyler mellom de ulike byggeprosjektene er vanskelig fordi 
investeringene påvirkes av lokale forhold og den virksomheten som skal drives i den nye 
bygningsmassen. En sammenligning av kr/m2 for den samlede utbyggingen er en sammenligning  
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som gir liten mening fordi innholdet i prosjektene ofte er svært forskjellig. For å sammenligne 
kostnaden for selve bygningsmassen kan en ved å ta utgangspunkt i konto 2 til 6 i 
bygningsdelstabellen1 (NS 3451) sammenligne kr/m2 for størrelser som er noenlunde 
sammenlignbare. I tabell 4 er det vist en slik sammenligning for konto 2-6 for somatikk på nytt 
sykehus på Gaustad, nytt sykehus på Aker, nytt sykehus i Drammen og nytt sykehus i Østfold. 

 

PROSJEKT Kr/m2 - konto 2-6 Fase 

Nytt sykehus på Gaustad 45 100 Konseptfase 

Nytt sykehus på Aker 42 300 Konseptfase 

Nytt sykehus i Drammen 41 100 Forprosjekt 

Nytt sykehus på Kalnes 41 800 Avsluttet prosjekt 

Tabell 4 Sammenstilte kostnader for somatikk, konto 2-6, prisnivå desember 2017. 

Som det framgår av tabellen er kvadratmeterprisen for nytt sykehus på Aker, Drammen og 
Kalnes omtrent på samme nivå, mens det for Gaustad ligger noe høyere. Det nye sykehuset på 
Gaustad inneholder kun somatiske funksjoner med en større andel av «tyngre» funksjoner som 
intensiv, billeddiagnostikk, operasjon og spesialrom enn de andre sykehusprosjektene i 
sammenligningen. Dette reflekteres også i at de underliggende kalkylene viser at variasjonene er 
størst innen tekniske fag. Det er derfor forventet at kvadratmeterprisen vil ligge noe høyere på 
Gaustad.  
 
Hovedpunktene som forklarer hvorfor de nye sykehusene på Aker og Gaustad framstår med 
høyere totale kostnader er: 
 
Gaustad 

 Kostnader knyttet til parkeringsanlegg under bakken og reetablering av parkering P1 

 Etablering av nytt kulvertsystem for teknisk infrastruktur og varetransport 

 Etablering av nytt samlet varemottak for dagens Rikshospital og nytt sykehus 

 Riving og reetablering av bygningsdel C1 på dagens Rikshospital 

 Ulempekostnader for bygging tett på sykehus i drift 

 Tilleggskostnader for lang byggetid og krevende riggforhold 

 To helikopterlandingsplasser hvorav 1 for AW101 (redningshelikopter) 
 
Aker 

 Kostnader knyttet til parkeringsanlegg under bakken 

 Ombygging av eksisterende arealer (18.000 m2) 

 Tilleggskostnader for lang byggetid og krevende riggforhold 

 Rivekostnader (55.000 m2 skal rives) 

 Helikopterlandingsplass for AW101 (redningshelikopter) 
 
Aker vil størrelsesmessig kunne sammenlignes med øvrige store akuttsykehus i Helse Sør-Øst. 
Nytt sykehus i Drammen for Vestre Viken HF planlegges med 122.000 kvadratmeter og omlag 
500 senger, mens Aker planlegges med omlag 140.000 kvadratmeter og 650 senger. 
Opptaksområdet for Drammen vil være på omlag 200 000 innbyggere, mens det for Aker vil være 
omlag 230 000 innbyggere innen somatikk (etter etappe 1) og omlag 375 000 for psykisk 
helsevern/TSB (etter etappe 1). Både sett opp mot nytt sykehus for Akershus universitetssykehus  
  

                                                 
1 Kontoklasser: 2=Bygg, 3=VVS, 4=Elkraft, 5=Tele, 6=Andre installasjoner 
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HF (2008), nytt sykehus for Sykehuset Østfold HF (2015) og nytt sykehus Drammen, vil en grov 
sammenligning av størrelse gjennom forholdstall mellom bruttoareal og opptaksområde tilsi at 
Aker ligger omtrent på samme nivå.  
 
Gaustad er vanskeligere å sammenlikne med øvrige sykehusprosjekter, da arealene både 
kompletterer et regionsykehus og skal huse lokalsykehusfunksjoner. Dimensjonering er basert på 
erfaringstall knyttet til de lands- og regionfunksjoner som skal ivaretas på Gaustad. I tillegg er det 
gjort ordinære behovsberegninger knyttet til ivaretakelse av lokalsykehusfunksjoner. Det 
beregnede arealbehovet vurderes riktig i forhold til flytting av eksisterende lands- og 
regionfunksjoner fra Ullevål til Gaustad, i tillegg til dimensjonering for lokalsykehusfunksjoner.   
 
Det er også gjennomført sykehusprosjekter av tilsvarende størrelse i våre naboland, blant annet   
byggingen av Nye Karolinska i Stockholm. Prosjektene vil ikke være direkte sammenlignbare (på 
grunn av ulikt eierforhold, innhold, markedsforhold, mva.-regler o.l.), men i 2017 ble Nye 
Karolinska ferdigstilt etter påbegynt bygging i 2010. Prosjektet er et OPS-prosjekt mellom 
Stockholms Läns Landsting og Swedish Hospital Partners AB. Totalt omfattet prosjektet 330.000 
kvadratmeter brutto, med 714 sykehussenger. Byggekostnaden, inkludert MTU og annet utstyr, 
var på 22,8 milliarder svenske kroner (2010-priser).  Dette kan være sammenlignbart med 
investeringskalkylene for Aker og Gaustad.  
 
Det er utarbeidet usikkerhetsanalyser for både Aker og Gaustad. I usikkerhetsanalysen inngår 
også vurdering av markedsrisiko. Det er i tillegg utført en vurdering av kapasitet i 
entreprenørmarkedet av Prognosesenteret, på grunn av usikkerhet knyttet til en del store 
prosjekter som skal igangsettes fremover. Analysen fra Prognosesenteret viser at til tross for stor 
forventet økning i byggevirksomhet, antas det at markedet vil kunne tilpasse seg.  
 
2.10 Driftsøkonomiske analyser og økonomisk bæreevne 

Konseptrapporten 
I konseptfaserapporten med tilhørende vedlegg er det gjennomført analyser av økonomisk 
bæreevne på prosjekt- og helseforetaksnivå. Analysene bygger på kalkulerte byggekostnader og de 
driftsøkonomiske effektene som er utredet av Oslo universitetssykehus HF. 
 
Investeringsanalysene viser at det totale prosjektet for samling av et komplett regionssykehus på 
Gaustad med lokalsykehusfunksjoner og nytt lokalsykehus på Aker inkludert samling av psykisk 
helsevern og TSB, har økonomisk bæreevne på prosjektnivå. Dette forutsetter den økonomiske 
effektiviseringen som Oslo universitetssykehus HF har budsjettert med i oppdatert økonomisk 
langtidsplan og oppnåelse av de prosjektrelaterte økonomiske gevinstene. Prosjektet har 
imidlertid en negativ nåverdi på om lag 200 millioner kroner. Helseforetaket har behov for 
mellomfinansiering de første årene mens rente- og avdragsbelastningen er høyest og frem til 
salget av Ullevål er gjennomført.  
 
De prosjektrelaterte gevinstene består i hovedsak av gevinster for kjernedriften i form av netto 
endring i lønns- og driftskostnader som følge av nybygg og samlokalisering. Det vil for eksempel 
dreie seg om en mulighet for å redusere antall vaktlag. For alle gevinster og ulemper er det lagt til 
grunn at disse etter en viss opptrappingsperiode opprettholdes gjennom hele analyseperioden.  
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Tabell 5 viser driftseffekter utredet av Oslo universitetssykehus HF. 
 

 

Tabell 5 Driftseffekter utredet av Oslo universitetssykehus HF. 

Oslo universitetssykehus HF har som del av oppdatert innspill til økonomisk langtidsplan vurdert 
risikoen av gevinstene knyttet til nye bygg, før og etter risikoreduserende tiltak. Nivå etter tiltak 
fremkommer av tabell 5. Helseforetaket har også budsjettert med en driftseffektivisering på 800 
millioner kroner i løpet av de ti årene frem til ferdigstillelse av byggeprosjektene på Aker og 
Gaustad, noe som bidrar til den økonomiske bæreevnen. Driftseffektiviseringen på 800 millioner 
kroner for perioden inkluderer 150 millioner kroner vedrørende dekning av kapitalkostnader for 
protonterapi som ny flerregional funksjon, 200 millioner kroner i driftsgevinster knyttet til nye 
bygg på Radiumhospitalet og ny regional sikkerhetsavdeling (RSA) (etappe 1 og 2) og generell 
driftseffektivisering på 450 millioner kroner.    

 
Ved estimering av gevinster etter innflytting ble det presisert at det bare skal medtas gevinster 
som fremkommer ved fysisk samling og bruk av nye, effektive bygg. Det er forutsatt betydelig 
driftseffektivisering i tiden før nye bygg kan tas i bruk. Denne må skje uten fysisk samling og 
bruk av nye, effektive bygg. Likevel kan omstilling/effektivisering før nye bygg tas i bruk i noen 
grad kunne påvirke muligheten for gevinstrealisering etter at nye bygg er tatt i bruk. 
 
Beskrevne risikoreduserende tiltak hos Oslo universitetssykehus HF omfatter blant annet: 

 Ytterligere krav til driftsgevinster ved nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet 

 Generelt forbedringsarbeid i klinikkene  

 Større krav til resultatoppnåelse på ledernivå og en dreining av virksomhetsstyring mot 
styring og kontroll av bemanningsutviklingen i foretaket 

 Utarbeidelse av gevinstrealiseringsplaner som er forankret hos ledelsen, klinikker, 
tillitsvalgte og vernetjenesten i foretaket 

 Etablering av OU-prosess som skal bidra til å utvikle konkrete planer for den nye 
sykehusorganisasjonen 
 

I figur 2 er resultatene fra bæreevneanalysene oppsummert på prosjektnivå for Aker og Gaustad 
samlet. For at prosjektet skal ha bæreevne må den akkumulerte bæreevnen være positiv ved 
utgangen av økonomisk levetid.  
  

Gevinstoversikt 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Gevinster klinikker

Gevinster ved samling lands og reginfunksjoner på Gaustad 395   410     425     440     460     480     500     Moderat

Gevinster ved samling lokalsykehusfunksjoner på Gaustad 50     75       100     100     120     120     120     Høy

Gevinster ved samling på Aker 250   265   280     295     315     330     340     350     Lav

Gevinster ved samling PHA, Aker 196   196   196     196     197     197     197     198     Moderat

Prehospital og pasienttransport 24     24     24       24       24       24       24       24       

Sum gevinster klinikker 470   930   985     1 040  1 076  1 131  1 161  1 192  

Øvrige økonomiske gevinster

Ulempekostnader restvirksomhet -177  -177    -177    -177    -177    Lav

OU-Prosess, og mottaksprosjekt -50  -100  -150  -200  -10      

Andre effekter -25  -25  -25    -25    -10    

SUM øvrige økonomiske effekter -25  -75  -125  -175  -387  -187    -177    -177    -177    -      -      

SUM driftsgevinster etappe 1 -25  -75  -125  295   543   798     863     899     954     1 161  1 192  

Risiko 

etter tiltak
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Figur 2 Økonomisk bæreevne på prosjektnivå – Aker og Gaustad samlet. 

Figur 3 viser sensitiviteten i bæreevnen gitt endringer av overordnede forutsetninger i de 
driftsøkonomiske analysene. Analysen viser at prosjektet ikke har økonomisk bæreevne dersom 
ett av følgende fire scenarioer oppstår: 

- 87% eller mindre av identifiserte prosjektgevinster på 1,2 milliarder kroner oppnås 
- Byggeprosjektets sluttkostnad skulle bli 2,5 milliarder kroner dyrere  
- 87% eller mindre av den generelle effektiviseringen på om lag 800 millioner kroner (før 

byggeprosjektene) oppnås 
- Dersom den gjennomsnittlige renten på lånene skulle øke med 0,67 prosentenheter 

sammenlignet med benyttet langsiktig renteforutsetning på 3,7%  
 

 

Figur 3 Sensitivitet knyttet til bæreevne på prosjektnivå. 
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Investeringsanalysene viser at det totale prosjektet for samling av et komplett regionssykehus på 
Gaustad med lokalsykehusfunksjoner og nytt lokalsykehus på Aker inkludert samling av psykisk 
helsevern og TSB har økonomisk bæreevne på prosjektnivå. Det er også gjort analyser av de 
enkelte tiltakene vurdert hver for seg. Disse viser at: 

- Tiltaket på Gaustad innebærer betydelige økonomiske gevinster sammenlignet med å 

videreføre driften som i dag, og prosjektet har bæreevne på prosjektnivå.  

- Samling av psykisk helsevern og TSB på Aker har økonomisk bæreevne på prosjektnivå. 

Nåverdien for prosjektet er om lag null med en internrente på 4 %, og nåverdien er 

positiv dersom det ses bort fra eventuelle tomteervervskostnader.  

- Somatikk på Aker har et betydelig gevinstpotensial, men investeringsanalysen viser at 

tiltaket vurdert på selvstendig grunnlag ikke har bæreevne på prosjektnivå.  

I konseptfaserapporten er også helseforetakets bæreevne vurdert, og der er egenfinansiering og 
øvrige investeringsplaner ved helseforetaket inkludert. Vurderingen er gjennomført basert på 
helseforetakets egen oppdatering av økonomisk langtidsplan 2019–2022 (2065) for Oslo 
universitetssykehus HF, hvor videreutviklingen av Aker og Gaustad er innarbeidet med 
oppdaterte investeringskalkyler og gevinstestimater. Mulig leieavtale i forbindelse med ny 
storbylegevakt sammen med Oslo kommune er også innarbeidet.  
 
Foruten dette er også etappe to innenfor målbildet for Oslo universitetssykehus HF innarbeidet, 
slik det også var ved den ordinære rulleringen av økonomisk langtidsplan, behandlet i juni 2018. 
Helseforetaket har også innarbeidet forutsatt driftseffektivisering i årene før ferdigstillelse av 
prosjektene på Aker og Gaustad. Figur 4 viser budsjettert utvikling i driftsresultatet før 
avskrivninger og renter (EBITDA) ved Oslo universitetssykehus HF. Fra et nivå i dag på om lag 
5 prosent, har helseforetaket budsjettert inn en vekst i denne bestående av effektivisering og 
konkrete prosjektgevinster, slik at driftsresultatnivået øker opp til 12 prosent i 2037. 
 

 

Figur 4 Oppdatert ØLP for Oslo universitetssykehus HF – driftsresultatnivå. 

Figur 5 viser forventet utvikling i netto av driftskreditt og basisfordring ved Oslo 
universitetssykehus HF. Oppdatert økonomisk langtidsplan fra Oslo universitetssykehus HF viser 
behov for mellomfinansiering fra Helse Sør-Øst RHF i forbindelse med ferdigstilling av  
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prosjektene. Ved ferdigstillelse har helseforetaket behov for om lag 8,6 milliarder kroner fra 
regionen, til finansiering av prosjektene. Dette medfører en forventet lånesaldo på 4,8 milliarder 
kroner gjennom den regionale låneordningen mellom helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF. 
 

 

Figur 5 Netto driftskreditt og basisfordring. 

Investeringsprosjektet på Aker og Gaustad var innarbeidet i sak 052-2018 Økonomisk langtidsplan 
2019-2022 for Helse Sør-Øst, med foreløpige investeringskostnader basert på styresak 072-2017 i 
Helse Sør-Øst RHF. Det ble vist at foretaksgruppen hadde økonomisk handlingsrom for å 
planlegge de felles prioriterte investeringsprosjekter som var innarbeidet i saken. Analysen som er 
gjennomført i konseptfasen tar utgangspunkt i foreliggende økonomisk langtidsplan, med en 
oppdatering av innspillet fra Oslo universitetssykehus HF.  
 
Behovet for uttak og lån av regionale investeringsmidler til finansiering av prosjektene på Aker og 
Gaustad øker med om lag tre milliarder kroner fra ca. 5,6 milliarder kroner i foretakets innspill til 
økonomisk langtidsplan 2019-2022 til ca. 8,6 milliarder kroner ved oppdatert vurdering av 
helseforetakets bæreevne. Oppdatert innspill fra Oslo universitetssykehus HF medfører at den 
regionale likviditeten opprettholdes på om lag samme nivå frem til 2027, mens den for de 
påfølgende år reduseres som følge av endret gjennomføringsperiode og økt byggekostnad på 
prosjektene. 
  
Med de felles prioriterte prosjektene som det nå er planlagt for, er den regionale likviditeten, 
gjennom hele analyseperioden, fortsatt over sikkerhetsgrensen på 1 milliard kroner som ble 
forutsatt i styresak 052-2018 i Helse Sør-Øst RHF. 
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Nullalternativet 
Oslo universitetssykehus HF har også utredet økonomiske konsekvenser av et nullalternativ. I 
nullalternativet vil regionfunksjoner opprettholdes både på Ullevål og Rikshospitalet, og Aker 
fortsetter primært som helsearena i samarbeid med Oslo kommune. Storbylegevakten vil 
etableres på Aker uten nærhet til et akuttsykehus. Ullevål opprettholdes med bredden i 
virksomheten som i dag, både innen somatikk, psykisk helsevern og TSB. Nullalternativet vil ikke 
innebære salg av tomter.  
 
Det er lagt til grunn et investeringsnivå for nullalternativet på 29,8 milliarder kroner 
(nullalternativet er ikke fordelt på etapper, slik at dette representerer for sammenligningens del 
både etappe 1 og etappe 2). Det er generelt stor usikkerhet knyttet til kostnadene ved ombygging 
av eksisterende sykehusbygg, ved at ombygging og teknisk oppgradering kan bli mer omfattende 
enn forutsatt. 
 
Driftsgevinster ved nullalternativet er vurdert å utgjøre 500 millioner kroner når 
investeringstiltakene for nullalternativet er gjennomført. Dette er 400 millioner kroner høyere 
driftsgevinster enn hva som ble lagt til grunn i idefasen. Det er lagt til grunn at driftsgevinster 
knyttet til nye bygg for utvidet kapasitet i nullalternativet vil være på samme relative nivå som for 
etablering av lokalsykehusfunksjoner og spesialiserte funksjoner på nye Aker. Analysene som er 
gjennomført viser at nullalternativet ikke har økonomisk bæreevne med de forutsetningene som 
er lagt til grunn på prosjektnivå, se figur 6. Gitt en diskonteringsrente på 4 % har prosjektet 
negativ netto nåverdi på om lag 13,7 milliarder kroner. Oppdatering av økonomisk langtidsplan 
for nullalternativet viser at Oslo universitetssykehus HF ikke har økonomisk bæreevne for dette 
alternativet. 
 

  

Figur 6 Økonomisk bæreevne på prosjektnivå – nullalternativet. 

Tilleggsutredningene 
Konsekvensene av de utførte tilleggsutredningene vedrørende å inkludere føde-, kvinne- og 
barnevirksomhet i etappe 1, samt om hele eller deler av psykisk helsevern og TSB overføres fra 
etappe 1 til etappe 2, er overordnet vurdert med hensyn på økonomisk bæreevne. Det er ikke 
bæreevne på prosjektnivå for føde-, kvinne- og barnevirksomheten.   
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Alle alternativene i tilleggsutredningene innebærer større omfang i etappe 1 og dermed tidligere 
bruk av regional likviditet til investeringene. Oppdatert økonomisk langtidsplan for Helse Sør-
Øst RHF viser at det kan være tilgjengelig likviditet til dette.  
 
Tilleggsutredningen vedrørende å flytte lokal sikkerhetspsykiatri (LSA) og regional seksjon 
psykiatri og utviklingshemming/autisme (PUA) til Aker fremfor Ila viser til sammen en årlig 
negativ driftseffekt på i overkant av 40 millioner kroner. De økonomiske analysene viser at 
nåverdien av å bygge på Aker sammenlignet med Ila er negativ med om lag 900 millioner kroner. 
 
2.11 Ekstern kvalitetssikring 

PricewaterhouseCoopers AS har vært engasjert som ekstern kvalitetssikrer for konseptfasen. 
Kvalitetssikringen har vært gjennomført som en følgeevaluering. Følgeevalueringen har pågått 
parallelt med prosjektorganisasjonens arbeid med konseptutredningen og kvalitetssikrer har 
gjennomgått dokumenter og gitt fortløpende tilbakemeldinger til prosjektorganisasjonen. 
 
Ekstern kvalitetssikrer leverte sin endelige rapport den 19.11.2018 og konkluderer som følger: 
 
«Alle spørsmålene som KSK skal undersøke er besvart i konseptrapporten med tilhørende vedlegg og 
underlagsdokumenter. Noen av spørsmålene har enkelte mangler. Manglene knytter seg til at de nye effektmålene 
må avklares og at det savnes en miljøplan som sikrer at ytre miljø i tilstrekkelig grad hensyntas. Ingen av 
manglene er så alvorlige at det anbefales å stoppe videre fremdrift i prosjektene. Prosjektene kan etter vår mening 
igangsette videre planlegging i en forprosjektfase. 
 
Vi vil imidlertid bemerke at det etter vår oppfatning er betydelig usikkerhet knyttet både til 
investeringskostnadene og de driftsøkonomiske gevinstene. Denne usikkerheten vil igjen kunne påvirke økonomisk 
og finansiell bæreevne for prosjektene. Det ligger også til grunn en betydelig effektivisering av driften ved OUS i 
perioden 2019-2027, samt gevinstrealisering fra andre prosjekter i OUS, for å sikre økonomisk bærekraft for 
prosjektene. Å realisere dette vil kreve mye av OUS i årene som kommer.» 
 
Ekstern kvalitetssikrer har også kvalitetssikret tilleggsutredningen og gir følgende vurdering: 
 
«Vår anbefaling er at det ikke bør gjøres en beslutning om en endret sammensetning av funksjoner i etappe 1 og 
etappe 2 før det foreligger mer detaljerte utredninger av alternativene (på skisseprosjektnivå). Dette vil gi større 
sikkerhet for kostnadstallene før en eventuell beslutning. Bærekraftsvurderingene viser at ingen av alternativene i 
tilleggsutredningen har økonomisk bærekraft. Det bør derfor også jobbes videre med gevinstbildet ved en endring i 
etappeinnhold. En eventuell beslutning om endret etappeinnhold må vurderes innenfor en samlet økonomi- og 
risikovurdering av HSØ.» 
 
2.12 Status regulering 

For både Aker og Gaustad ble det søkt om oppstartsmøte våren 2017. For Aker ble det avholdt 
et formelt oppstartsmøte med Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten (PBE) i mars 2017, mens 
det for Gaustad ble avholdt i november 2017.  
 
Etter oppstartsmøte er neste steg i planprosessen å lage et planprogram som skal fastsettes av 
Oslo kommune. Deretter skal forslagstiller utforme et planforslag som sendes PBE i Oslo 
kommune til behandling. Denne behandlingen inneholder høring og offentlig ettersyn før et 
endelig behandling av reguleringsplanen i Oslo bystyre.  
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Reguleringsprosessen består altså av disse milepælene: 

1. Oppstartsmøte 
2. Planprogram fastsettes etter høring/offentlig ettersyn 
3. Planforslag med konsekvensutredning utarbeides 
4. Behandling i PBE og høring/offentlig ettersyn 
5. Politisk vedtak i Oslo bystyre 

For Aker foreligger et fastsatt planprogram fra Oslo kommune, vedtatt 12.04.2018, og 
planrådgiver har påbegynt arbeidet med reguleringsplan og konsekvensutredning i tett samarbeid 
med prosjektorganisasjonen.  
 
For Gaustad ble forslag til planprogram sendt på høring med frist 19.03.2018. Gjennom 
prosjektutviklingen har tiltakshaver i samråd med PBE i Oslo kommune revidert planalternativ 1 
for å få en bedre overensstemmelse mellom planalternativet og det bearbeidede konseptet. 
Revideringen av planalternativet medførte ny offentlig høringsrunde med frist 25.09.2018. For å 
tydeliggjøre at planforslaget også vil inneholde konsepter med høye bygg, blir det gjennomført 
ytterligere en begrenset høring før årsskiftet.  
 
For begge prosjektene vil det som en del av planforslaget og konsekvensutredningen bli belyst 
konsekvenser av at de anbefalte konseptene overholder kravet til maksimal byggehøyde. Dette i 
henhold til kommunens høyhusstrategi.  Videre har PBE sitt eget planalternativ for begge 
prosjektene som også vil bli utredet i planforslagene.  
 
For begge prosjektene arbeides det ut fra en forutsetning om et ferdig utkast av reguleringsplan 
med konsekvensutredning sendes PBE i Oslo kommune innen slutten av 2. kvartal 2019. En 
godkjent reguleringsplan for begge alternativene kan tidligst forventes å foreligge sommeren 2020.  
 
2.13 Risiko 

Gjennomføring av store og komplekse prosjekter er forbundet med risiko hvor risikobildet vil 
endres gjennom prosjektets ulike faser. Prosjektorganisasjonen vil belyse og vurdere risikoforhold 
gjennom alle prosjektets faser med formål å identifisere og iverksette tiltak som reduserer og 
begrenser risiko til et akseptabelt nivå.  
 
Prosjektorganisasjonen har gjennom konseptfasen etablert et risikoregister for styring og 
prioritering av innsats gjennom utviklingen av konseptene for Aker og Gaustad. De største 
risikopunktene i konseptfasen har vært knyttet til prosjektomfanget med dimensjonering og 
etappeinnhold, samt forhold knyttet til avklaring av reguleringsplan. Risikoen knyttet til 
prosjektomfang er ikke lenger aktuell, i og med at dette er avklart som en del av 
konseptrapporten. 
 
Risikoen knyttet til reguleringsplanprosessen vil vedvare inntil en godkjent reguleringsplan 
foreligger etter et vedtak i Oslo bystyre. Det er tett dialog både med PBE og Riksantikvaren, og 
risikoforhold både for Aker og Gaustad er godt belyst gjennom den initiale prosessen med 
fastsetting av planprogram.  
Ved avslutningen av konseptfasen er punktene under vurdert som de mest krevende 
risikoforholdene knyttet til reguleringsprosessen. 
 
Byggehøyder 
Konseptene både på Aker og Gaustad utfordrer bestemmelsene om byggehøyder i henhold til 
Oslo kommunes norm for høyhus som setter begrensning til 42 meter som maks høyde. Det gis 
likevel aksept for vurdering av planforslag utover 42 meters høyde gitt at normens krav til 
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utredninger etterfølges. I tillegg pålegges forslagsstiller å utrede et alternativt løsningsforslag med 
en utbyggingsløsning hvor bygningsmassen overholder kravet til maksimal byggehøyde. Oslo 
kommune ved PBE mener det innebærer høy reguleringsrisiko når forslagsstiller går utover 
normens høydeangivelse. Dette gjelder både Aker og Gaustad. 

 
Etter dialog og nærmere avklaringer har Oslo kommune ved PBE imidlertid uttrykt seg positivt 
til utredning av høyhusalternativ på Aker. For Gaustad er det informert om at høyhus innebærer 
svært stor reguleringsrisiko. Blant annet som følge av hensyn til Gaustad sykehus og frykt for at 
høye bygninger skal svekke Rikshospitalets arkitektoniske kvaliteter. Tilsvarende dialog som for 
Aker er foreløpig ikke gjennomført. 

Hensynet til vern 

Oslo kommune ved PBE vurderer skisseprosjektet på Gaustad til å ha svært høy risiko knyttet til 
bevaringshensyn. Overordnet kulturminnemyndighet er Riksantikvaren som gir sin formelle 
tilbakemelding til planforslag for reguleringsplan som legges ut for offentlig ettersyn. 

 
Prosjektorganisasjonen har over lengre tid hatt god dialog med Riksantikvaren som uttrykker 
tilfredshet med at det i de foreliggende planene er innarbeidet innspill som Riksantikvaren har gitt 
under gjennomføringen av konseptfasen på Gaustad. Prosjektet legger opp til tett dialog med 
Riksantikvaren i det videre og har fått innspill om at prosjektet bør optimalisere foreslått 
veiløsning av hensyn til sammenhengen mellom Gaustad sykehus og kollen nedenfor. Dette 
området vurderes av Riksantikvaren til å ha historisk bevaringsverdi i forhold til behandling av 
psykisk syke pasienter. 

For Aker vurder Riksantikvaren riving av bygg 27 som krevende og ønsker videre dialog med 
prosjektet i forhold til prosess og avbøtende tiltak. Det er blant annet behov for å belyse 
sammenhengen mellom bevaringsverdige områder og ny bebyggelse i fullt utbygget omfang.  

Landskap og blågrønn struktur  
Oslo kommune ved PBE peker på at det er høy reguleringsrisiko knyttet til ivaretakelse av 
grønnstrukturen og turveier i området, og peker blant annet på at bebyggelse i landskapspark og 
grøntområder vil kunne medføre krav om erstatningsareal i henhold til Rikspolitiske retningslinjer 
for barn og unge (RPR). Forholdene planlegges vurdert og konsekvensutredet som ett av flere 
utredningstemaer i reguleringsplanarbeidet. 

 
De ovennevnte forholdene vil bli utredet og analysert som en del av konsekvensutredningen i 
planforslaget, slik at det kan legges fram et godt og bearbeidet planforslag til behandling i PBE. 
Planforslaget skal etter planen oversendes Oslo kommune ved PBE medio 2019.  

Prosjektene kan gjennom reguleringsplanprosessen bli påført rekkefølgekrav som kan medføre 
kostnadskonsekvenser for prosjektene. Prosjektene har i sine basiskostnader ikke tatt høyde for 
eventuelle rekkefølgebestemmelser til infrastruktur og annet utover hva som er prosjektets behov 
eller en direkte konsekvens av prosjektene. 

Gjennomføringsrisiko for prosjektene er beskrevet i konseptrapportens del 3, og peker på 
økonomisk risiko knyttet til videre prosjektutvikling gjennom neste fase, markedsmessige forhold 
og prosjektorganisasjonens evne og kapasitet til gjennomføring av prosjektene. I tillegg pekes det 
på krevende riggforhold med tung utbygging i bynære områder og for Gaustads vedkommende 
hensynet til utbygging tett på sykehus i drift. Prosjektorganisasjonen mener disse 
risikoelementene er håndterbare gjennom god planlegging med realistiske gjennomføringsplaner, 
tett koordinering og avbøtende tiltak der utbygging skjer tett på virksomhet i drift. 
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3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Store deler av virksomheten ved Oslo universitetssykehus HF foregår i dag i gammel 
bygningsmasse av til dels svært dårlig kvalitet. Dette gjelder spesielt medisinsk og kirurgisk 
virksomhet, psykisk helsevern og TSB ved Ullevål. Helseforetaket har også behov for å slå 
sammen likeartet aktivitet for å sikre bedre kvalitet og effektivitet i pasientbehandlingen. Oslo-
området forventes i årene framover å ha en betydelig befolkningsvekst, og av den grunn er det 
nødvendig med økt kapasitet.  

 
Målbildet for utviklingen av Oslo universitetssykehus HF er vedtatt av foretaksmøtet i Helse Sør-
Øst RHF, med et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på 
Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Det er i 
den foreliggende konseptrapporten dokumentert utredning og prosess for å komme fram til 
konseptet som nå foreligger for etappe 1 av utbyggingen ved Aker og Gaustad. Etappe 1 av 
utbyggingen innebærer at det flyttes først ut av de bygg der pasienter og ansatte har dårligst 
forhold i dag. 
 
Prosjekter av denne størrelsen har vesentlig iboende risiko både knyttet til dimensjoneringen 
(planlegges det stort nok eller for stort), investeringskalkylene (er det tenkt på alt og hvordan vil 
prisene utvikle seg), regulering (kan det bygges slik det nå planlegges) og driftsøkonomien i for- 
og etterkant av innflyttingen (er det mulig å realisere gevinstene).  Helse Sør-Øst RHF har som 
prosjekteier hatt ansvaret for å gjennomføre konseptfasen og dokumentere denne i 
konseptrapporten. Det er Oslo universitetssykehus HF som har hatt ansvaret for å estimere 
driftsøkonomiske gevinster og oppdatere egen økonomisk langtidsplan. Det er gjort grundige 
vurderinger av forutsetningene i konseptrapporten, men usikkerhet om framtidig utvikling av 
pasientbehandlingen og ressursbehovet til denne vil uansett være høy. 
 
Når det gjelder risiko i forhold til regulering, vil en ikke få endelig vedtak om reguleringsplan før 
et eventuelt forprosjekt startes i 2020. Utfordringer i forbindelse med reguleringen må løses 
parallelt med at planleggingen pågår. Dette er vanlig i større reguleringssaker, da det er en 
gjensidig avhengighet mellom prosjektets framdrift og planarbeidet. Det er allikevel for dette 
prosjektet vurdert å være høy risiko knyttet til reguleringsprosessen, og en konsekvens kan være 
forsinket framdrift i gjennomføringen. 
 
Med store byggeprosjekter både ved Radiumhospitalet, Aker og Gaustad er risikoen først og 
fremst knyttet til økonomisk bæreevne, både for Oslo universitetssykehus HF og Helse Sør-Øst 
RHF. Sparingen i forkant og de økonomiske gevinstene etter innflytting må bli store nok til å 
betjene renter og avdrag på lånene og verdien på kapitalen må opprettholdes. Det oppdaterte 
nullalternativet, hvor man gradvis pusser opp gamle bygg og bygger nytt for å øke kapasiteten, er 
uansett ikke bærekraftig.  
 
Det er nødvendig med ytterligere vurderinger og saksbehandling i Helse Sør-Øst RHF før 
beslutningssak kan fremlegges styret. Dette inkluderer vurdering av de forhold som styret i Oslo 
universitetssykehus HF skal behandle den 6. desember 2019, herunder virksomhetsvurderinger. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar redegjørelsen om konseptrapport for 
videreutvikling av Aker og Gaustad til orientering.   
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Administrerende direktør vil fremlegge en beslutningssak i januar 2019 for endelig behandling av 
konseptrapporten, inkludert vurdering av reguleringsrisiko og risiko knyttet til økonomisk 
bærekraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

1. Konseptrapport videreutvikling av Aker og Gaustad - sammendrag 
2. Brev fra Oslo Kommune, Plan- og bygningsetaten, «Overordnet vurdering av 

reguleringsrisiko» (Aker) 
3. Brev fra Oslo Kommune, Plan- og bygningsetaten, «Vurdering av utbyggingskonsept og 

høyder» (Aker) 
4. Brev fra Oslo Kommune, Plan- og bygningsetaten, Gaustadalléen 3, Gaustad sykehusområde  

Overordnet vurdering av reguleringsrisiko 
 
Utrykte vedlegg: 

 Konseptrapport Aker og Gaustad med vedlegg  
https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-
utviklings-og-byggeprosjekter/stort-akuttsykehus-pa-aker-og-regionsykehus-pa-
gaustad#konseptutredning-aker-og-gaustad 
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