
 

 Side 1 av 17 

 
 
 
 
 

Saksframlegg 
 
 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 25. juni 2020 
 
 
 

Sak 063-2020 
Oslo universitetssykehus HF - oppstart forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret viser til vedtak i styret i Oslo universitetssykehus HF i sak 55/2020 og 
godkjenner oppstart av forprosjektet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet.  
Forberedende aktiviteter kan starte medio august slik at oppstart av forprosjektet 
kan skje 1. november 2020. 
 

2. Styret tar til etterretning at dialogfasen med Plan- og bygningsetaten i Oslo 
kommune angående reguleringsplanforslag for Nye Aker og Nye Rikshospitalet vil bli 
utvidet.  
 

3. Styret ber om at følgende arbeid inngår i forberedende aktiviteter før oppstart av 
forprosjekt: 

• Konkretisering av løsning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling ved Nye Aker, som følge av samlet overføring av 
spesialisthelsetjenesteansvaret for bydelene Alna, Grorud og Stovner i  
etappe 1 

• Konkretisering av løsninger for trykktank og høysmitteisolater 
• Videre arbeid med reguleringsplanforslaget for Nye Aker og Nye 

Rikshospitalet 
• Utredning av trinnvis utbygging hvor bygningsmassen tas i bruk stegvis 

 
Styret ber om en orientering om status for arbeidet før oppstart av forprosjekt.  
 

4. Styret konstaterer at følgende arbeid pågår i regi av Oslo universitetssykehus HF:  
• Utarbeidelse av rapport som konkretiserer hvordan akuttmedisinsk og 

akuttkirurgisk virksomhet, inkludert traumevirksomhet, planlegges 
organisert i Nye Aker og Nye Rikshospitalet  

• Utarbeidelse av rapport med erfaringer fra Covid-19-pandemien som del av 
samlet konsept for smittevern ved Oslo universitetssykehus HF 

• Organisasjonsutviklingsprosjekt – Nye Oslo universitetssykehus 
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På bakgrunn av anmodning fra Oslo universitetssykehus HF godkjenner styret at frist 
for levering av arbeidet angående akuttmedisinsk og akuttkirurgisk organisering 
settes til 1. november. Videre ber styret om at Oslo universitetssykehus HF leverer 
rapport med erfaringer fra Covid-19-pandemien og en plan for 
organisasjonsutviklingsprosjektet ved helseforetaket til samme frist. Leveransene fra 
Oslo universitetssykehus HF skal fremlegges styret i forbindelse med oppstart av 
forprosjekt.  

 
5. Styret fastsetter et samlet økonomisk styringsmål for prosjektet på 32 022 millioner 

kroner (P50, prisnivå januar 2018), eksklusive kostnader til tomteerverv. Rammen 
inkluderer universitetsarealer på 1 715 millioner kroner og en øvre ramme for ikke-
byggnær IKT. Kostnadsramme, inklusive kostnader til tomteerverv, opprettholdes lik 
38 373 millioner kroner (P85, prisnivå januar 2018) i tråd med grunnlaget for 
godkjent lånesøknad.   

 
6. Styret ber Oslo universitetssykehus HF om å avsette nødvendige ressurser i 

forprosjektet til medvirkning og forankring, videreutvikling av driftskonsepter og 
tilhørende bemanningsplanlegging i det videre arbeidet med blant annet 
gevinstrealiseringsplaner. 
 

7. På bakgrunn av prosjektets størrelse og kompleksitet ber styret om at forprosjektet 
underlegges ekstern kvalitetssikring etter modell av kvalitetssikringen i 
konseptfasen. 

 
8. Styret ber administrerende direktør utarbeide mandat for forprosjektet i tråd med 

de føringer som fremgår av denne styresaken, og fremme mandatet for styret 
sammen med forslag til et prosjektstyre for Nye Aker og Nye Rikshospitalet før 
oppstart av forprosjektet.   
 

9. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå kontrakt for 
prosjekteringstjenester for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. 
 

10. Styre ber om at det fremmes egen sak om erverv av tomt. 
 
 
 
 
 
 
Hamar, 18. juni 2020 
 
 
 
Cathrine M. Lofthus 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 
Denne saken er en oppfølging av styresak 050-2019; Oslo universitetssykehus HF – 
oppfølging av konseptfase Aker og Gaustad.  
 
Styret orienteres om arbeidet som er gjort etter styrets vedtak i sak 050-2019 og 
styrebehandling i Oslo universitetssykehus HF (sak 55/2020). Det bes om at styret 
godkjenner at forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet ved Oslo universitetssykehus 
HF kan starte 1. november 2020 og at forberedende aktiviteter kan starte medio august.  
 
Det gjennomføres utredninger og organisasjonsutvikling i Oslo universitetssykehus HF som 
blir vesentlige premisser for forprosjektet. Rapportene fra dette arbeidet vil forelegges 
styret i forbindelse med oppstart av forprosjektet. Det samme gjelder andre forberedende 
aktiviteter, hvor resultatet av arbeidet legges frem for styret før oppstart av forprosjekt.  
 
Styret bes også om å etablere samlet økonomisk styringsmål for prosjektet.  
 
   
2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

2.1 Tidligere behandling i styret i Helse Sør-Øst RHF 
I styresakene 115-2018; Oslo universitetssykehus HF – konseptrapport videreutvikling av Aker 
og Gaustad, 006-2019; Oslo universitetssykehus HF – konseptrapport videreutvikling av Aker 
og Gaustad og 050-2019; Oslo universitetssykehus HF – oppfølging av konseptfase Aker og 
Gaustad, framgår samlet historikk for tidligere styrebehandling av videreutvikling av Oslo 
universitetssykehus HF, både ved Oslo universitetssykehus HF og i Helse Sør-Øst RHF.  
 
Styret fattet 20. juni 2019 i sak 050-2019; Oslo universitetssykehus HF – oppfølging av 
konseptfase Aker og Gaustad, følgende flertallsvedtak (mot tre stemmer): 
  

Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF stadfestet i juni 2016 målbildet for videreutvikling 
av Oslo universitetssykehus HF 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. 
 
Utviklingen av Oslo universitetssykehus HF er tatt videre i henhold til målbildet, både 
ved forberedelsene til bygging på Radiumhospitalet og ferdigstilling av oppdatert 
konseptrapport for Aker og Gaustad. Styret vektlegger betydningen av framdrift i disse 
prosjektene for å erstatte gammel og uhensiktsmessig bygningsmasse, samt øke 
kapasiteten. Styret understreker betydningen av samling av regionsfunksjonene. Dette 
vil gi én dør inn for de aktuelle pasientgruppene, bedre utnyttelse av verdifull 
kompetanse og kostbart utstyr, samt økonomisk bærekraft. Det er viktig med løsninger 
i Oslo som sikrer best mulig bruk av helsepersonell som det også er behov for i andre 
deler av regionen og landet forøvrig. 
 

1. Konseptrapport for Aker og Gaustad godkjent i sak 006-2019 er oppdatert med 
skisseprosjekt for barnevirksomhet, fødselshjelp og gynekologi. Rapporten 
godkjennes og skal legges til grunn for det videre arbeidet. 
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2. Styret tar kvalitetssikringen av kapasitetsberegninger for psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Aker til etterretning. Styret for Oslo 
universitetssykehus HF har anbefalt at spesialisthelsetjenesteansvaret for 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for Groruddalen 
(bydelene Alna, Grorud og Stovner), overføres samlet fra Akershus 
universitetssykehus HF til Aker sykehus, Oslo universitetssykehus HF i etappe 1. 
Styret godkjenner at dette legges til grunn for det videre arbeid. 
 

3. I tråd med vedtak i sak 006-2019 har Oslo universitetssykehus HF ytterligere 
beskrevet virksomhetsinnhold og driftskonsepter for Aker og Gaustad. Styret 
mener at rapportene fra dette arbeidet er et viktig grunnlag for 
videreutviklingen av Oslo universitetssykehus HF. Samtidig er det langt frem til 
nye bygg skal stå klare, og det kan dermed brukes mer tid på å vurdere endelig 
fordeling av somatisk virksomhet mellom Aker og Gaustad. Styret ber på denne 
bakgrunn administrerende direktør om å gjennomføre et arbeid, som 
inkluderer interregional og internasjonal deltakelse, for å kvalitetssikre og 
ytterligere konkretisere driftskonseptene og den faglige fordelingen av 
akuttmedisin og akuttkirurgi mellom Aker og Gaustad. Basert på anbefalinger 
fra styret ved Oslo universitetssykehus HF ber styret om at det i arbeidet legges 
til grunn følgende forutsetninger for virksomhetsinnhold og driftskonsepter for 
traume- og akuttmedisin: 
 

• Opptaksområdet for lokalsykehuset på Gaustad økes fra 170 000 til 
minst 200 000 innbyggere.  

• Medisinsk beredskap styrkes ved at en større andel av toksikologiske og 
infeksjonsmedisinske pasienter behandles ved Gaustad. Dette kommer i 
tillegg til økt opptaksområde. 

• Kirurgiske pasienter fordeles slik at traumevirksomheten på Gaustad 
understøttes, samtidig som det skal være bredere tilstedeværelse av 
kirurgiske spesialiteter på Aker enn det som er beskrevet i den 
overordnede virksomhetsbeskrivelsen per nå. 

 
I etappe 1 skal flytting av trykktank og høysmitteisolater fra Ullevål til Gaustad 
innarbeides. 
  

4. Styret tar til etterretning at en god bygningsmessig utnyttelse av tomten på Aker 
uten vesentlig erverv av tomteareal, hindres av bestemmelsene om vern og 
fredning for eksisterende bygninger sentralt plassert på tomten. Styret ber om at 
det arbeides videre med avklaringer rundt dette forholdet, jf vedtakspunkt 11. 
 

5. Styret tar rapporten om Ullevål som alternativ lokalisering til Gaustad til 
orientering og konstaterer at Ullevål-alternativet også kan gi tilfredsstillende 
bygningsmessig funksjonalitet og kapasitet, men innebærer mer nybygg og 
dermed gjennomføring over lenger tid og til vesentlig høyere kostnader. Ullevål-
alternativet er dermed ikke bærekraftig. 
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6. Det videre arbeidet skal baseres på et økonomisk styringsmål på 32 618 
millioner kroner (P50, prisnivå januar 2018) for byggeprosjektene. Rammen 
inkluderer universitetsarealer på 1 715 millioner kroner, kostnader til ikke-
byggnær IKT på 1 382 millioner kroner og eventuelt tomtekjøp. Mandat for 
forprosjektet skal legges fram for styret i forbindelse med godkjenning av 
oppstart av forprosjekt. Oppstart av forprosjekt forutsetter lån over 
statsbudsjettet. Endelig økonomisk styringsmål fastsettes ved godkjenning av 
mandat for og oppstart av forprosjektet. 
 

7. Utbyggingen ved Aker og Gaustad skal skje parallelt, men trinnvis, for å 
redusere gjennomføringsrisiko, oppnå at deler av bygningsmassen kan tas i 
bruk tidligere og styrke økonomisk bærekraft. Styret skal forelegges plan for 
trinnvis utbygging i forbindelse med godkjenning av oppstart av forprosjekt. 
 

8. Risiko ved bygging tett på sykehus i drift på Gaustad må styres gjennom tiltak 
som reduserer risiko. 
 

9. Styret viser til vedtakspunkt 9 i sak 006-2019 om et eget 
organisasjonsutviklingsprosjekt ved Oslo universitetssykehus HF. Styret 
forutsetter at Oslo universitetssykehus HF prioriterer dette viktige arbeidet og 
sørger for bred involvering av ansatte, tillitsvalgte, verneombud og brukere. 
Dette skal skje i samsvar med Helse Sør-Østs 12 prinsipper for medvirkning. 
Styret ber om at det blir fremlagt en plan for organisasjonsutviklingsprosjektet 
ved Oslo universitetssykehus HF og at styret holdes orientert om fremdrift og 
resultater i prosjektet. 
 

10. Oslo universitetssykehus HF må realisere økonomiske resultater før bygging og 
etter innflytting, som minst er på nivå med det som er lagt til grunn i foretakets 
oppdaterte innspill til økonomisk langtidsplan 2020-2023. 
 

11. Styret understreker at arbeidet med desentralisering av tjenester som 
representerer overføring av oppgaver fra Oslo universitetssykehus HF til øvrige 
helseforetak i regionen må følges opp. Det samme gjelder overføring av 
oppgaver fra Oslo universitetssykehus HF til de private ideelle sykehusene i Oslo. 
Dette skal understøtte helhetlige pasientforløp og styrke egendekningen til de 
private ideelle sykehusene. 

Protokolltilførsel fra styremedlem Brubakk:  
Manglende reell involvering og medvirkning fra fagpersoner og tillitsvalgte øker risikoen på et 
allerede stort og komplekst prosjekt og utgjør en trussel for å kunne realisere fremtidens OUS. Det er 
oppsiktsvekkende at bekymringen til 20 000 ansatte ikke legges til grunn for beslutningen. Det 
forventes derfor en reetablering av organisasjonsutviklingsprosjektet der blant annet faglige innspill 
etterspørres, og spørsmål knyttet til virksomhetsinnhold, faglige avhengigheter, nye arbeidsmetoder, 
bruk av ny teknologi og sammenhengende pasientforløp blir drøftet  
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Protokolltilførsel fra styremedlemmene Sølvberg og Grimsgaard:  
Ansatte i Oslo universitetssykehus har pekt på en rekke mangler og uavklarte forhold i de fremlagte 
planene og at prosjektet er beheftet med betydelig risiko. De har bedt om at prosjektet stanses. Disse 
representantene deler denne vurdering, det vises til anmerkningene om risiko i prosjektet vedtatt i 
sak 072-2017. I tillegg vil representantene fremheve at det regionale foretakets samlede likviditet vil 
kunne rammes selv med mindre endringer i de valgte forutsetningene, og at kapasiteten i 
hovedstadsområdet allerede er presset. Det bemerkes særlig at forventet vekst i dagens aktivitet ved 
Rikshospitalet ikke er hensyntatt. Disse forholdene bidrar til økt risiko. Den samlede risikoen gjør det 
ikke forsvarlig å støtte administrasjonens forslag til vedtak. 

 

2.2 Tidligere behandling i styret ved Oslo universitetssykehus HF 
Styret i Oslo universitetssykehus HF fattet 16. juni 2020 følgende vedtak i sak 55/2020; 
Oppstart av forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet:  
 

1. Styret anbefaler at forprosjektet for nye Aker og nye Rikshospitalet starter opp fra 
og med 1. november 2020. 

 
2. Styret viser til sak 3 i foretaksmøte 5. mars 2020 og ber Helse Sør-Øst RHF om å 

utsette fristen for oversendelse av rapport om akuttmedisinsk og akuttkirurgisk 
virksomhet, inkludert traumevirksomhet, i Nye Oslo universitetssykehus til 1. 
november 2020. 

 
3. Styret ber om at erfaringer fra COVID-19-pandemien bearbeides som del av 

forprosjektet. 
 
4. Styret legger til grunn at det i medvirkningsfasen i forprosjektet legges opp til en 

bred involvering av ansatte, tillitsvalgte, verneombud og brukere i Oslo 
universitetssykehus. 
 

5. Styret tar til etterretning administrerende direktørs redegjørelse for de forhold som 
tas opp i protokoll fra drøftingsmøtet 10. juni 2020. 

 
Styremedlemmene Svein Erik Urstrømmen, Else Lise Skjæret-Larsen og Aasmund 
Bredeli fremmet følgende forslag til vedtak:  

 
1. Styret anbefaler utsettelse av oppstart forprosjekt for nye Aker og nye 
Rikshospitalet inntil kravene oppstilt i HSØs styresak 050-2019 er ferdigstilt.  
 
2. Nødvendige virksomhetsavklaringer inkludert COVID - 19 pandemierfaringer 
og reguleringsmessige forhold må avklares. 

 
Forslaget fikk forslagsstillernes stemmer og ble ikke vedtatt. 

 
Styremedlemmene Svein Erik Urstrømmen, Else Lise Skjæret-Larsen og Aasmund 
Bredeli ønsket følgende ført til protokollen til sak 55/2020:  
 
" Styremedlemmene Svein Erik Urstrømmen, Aasmund Bredeli og Else Lise Skjæret-
Larsen stemmer imot det fremlagte forslag til vedtak med følgende begrunnelse: 
Samlet sett fremstår ikke prosjektet som ferdig utviklet og bearbeidet i henhold til 
kravene oppstilt i Helse Sør-Øst sitt styrevedtak 050-2019. Det fremgår av 
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saksfremlegget at en rekke forhold ennå ikke er avklart, samt at det er avdekket 
vesentlig økte kostnader knyttet til enkelte av tilleggs-bestillingene som kan ha 
betydning for prosjektets bærekraft. Dialog med reguleringsmyndighetene har 
avdekket vesentlige innsigelser som kan være til hinder for at prosjektet kan 
gjennomføres som planlagt. Det vises til drøftingsprotokollen for en nærmere 
utdypning av disse forholdene. Vår vurdering er at det ikke er tilrådelig å vedta 
godkjenning av oppstart prosjektfase på nåværende tidspunkt, og det vil være 
uansvarlig å igangsette dette ressurskrevende arbeidet før overnevnte forhold er 
avklart.". 

 
 

2.3 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for Groruddalen ved Nye 
Aker 

I vedtakspunkt 2 i styresak 050-2019; Oslo universitetssykehus HF – oppfølging av 
konseptfase Aker og Gaustad, vedtok styret en samlet overføring av 
spesialisthelsetjenesteansvaret for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling for Groruddalen (bydelene Alna, Grorud og Stovner) fra Akershus 
universitetssykehus HF til Aker sykehus, Oslo universitetssykehus HF i etappe 1. 
 
I styresaken ble det orientert om at det var gjort foreløpige anslag over arealbehov for hva 
en utvidelse av etappe 1 med spesialisthelsetjenesteansvaret for bydelene Grorud og 
Stovner vil innebære, og at disse indikerte en utvidelse av arealet med ca. 2 400 m2 
nettoareal (5 600 m2 bruttoareal).  
 
Det ble også orientert om at kvalitetssikring av den opprinnelige kapasitetsberegningen for 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling tilsa en økning av arealet med  
1 000 m2 nettoareal (2 300 m2 bruttoareal). 
 
Det ble høsten 2019 gjennomført analyser av hvordan det økte kapasitetsbehovet kan løses.  
Analysene (mulighetsstudie) ble gjennomført med utgangspunkt i godkjent konseptrapport 
og basert på samme forutsetninger som i denne. Det ble gjennom dette bekreftet at det er 
mulig å etablere en løsning i henhold til de forutsetninger som følger av vedtak i sak 050-
2019; Oslo universitetssykehus HF – oppfølging av konseptfase Aker og Gaustad. 
 
Totalt planlegges dermed en økning av arealet for psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling ved Nye Aker, ut over det som var innarbeidet i 
konseptfaseutredningen, med 3 400 m2 nettoareal (7 900 m2 bruttoareal).  
 
I løpet av første halvår av 2020 er det i samarbeid med Oslo universitetssykehus HF 
arbeidet med innplassering og løsninger. Oslo universitetssykehus HF har etablert en 
arbeidsgruppe med deltakelse fra ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten, som har drøftet 
alternativene som fremkom i mulighetsstudien. Det utarbeides rapport fra dette arbeidet og 
styret vil bli orientert om status før oppstart av forprosjektet. 
 
Det er utarbeidet foreløpige kostnadsoverslag basert på kalkylen og forutsetninger fra 
konseptfasen som tilsier en investeringskostnad på 690 millioner kroner (P50, prisnivå 
januar 2018) for det økte arealet beskrevet over.  
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2.4 Trykktank og høysmitteisolater 
I samsvar med vedtakspunkt 3 i sak 050-2019; Oslo universitetssykehus HF – oppfølging av 
konseptfase Aker og Gaustad, er det en forutsetning at trykktank og høysmitteisolater skal 
inkluderes som en del av etappe 1.  
 
Høsten 2019 ble det gjennomført mulighetsstudier for både trykktank og høysmitteisolater 
og det er i løpet av første halvår av 2020 samarbeidet med Oslo universitetssykehus HF om 
å beskrive forutsetninger, avhengigheter, utforming og lokalisering. Oslo 
universitetssykehus HF har etablert en arbeidsgruppe med deltakelse fra ansatte, 
tillitsvalgte og vernetjenesten, som har drøftet alternativene som fremkom i 
mulighetsstudien. Det utarbeides rapport fra dette arbeidet. . Styret vil før oppstart av 
forprosjekt bli orientert om arbeidet og løsning vedrørende trykktank og høysmitteisolater. 
 
Trykktank 
Viktige forutsetninger for plassering er krav om nærhet til intensivavdelingen, ønske om 
enkel transport inn til trykkammer og adgang til friluft. Det ble i mulighetsstudien vurdert 
tre alternativer for plassering av trykktank. 
 
Det er utarbeidet foreløpige kostnadsoverslag basert på kalkyle og forutsetninger fra 
konseptfasen som tilsier en investeringskostnad på 100 millioner kroner (P50, prisnivå 
januar 2018) for å etablere trykktank på Nye Rikshospitalet i etappe 1.  
 
Høysmitteisolater 
Mulighetsstudien er basert på dagens funksjoner og arealer, og har tatt utgangspunkt i 
skisser med arealangivelser av eksisterende høysmitteisolater. Eksisterende areal for 
isolatene er ca. 400 m2 (nettoareal). I tillegg kommer arealer til tekniske anlegg slik at det 
samlet er lagt til grunn et bruttoareal på 1 300 m2 til høysmitteisolatene. 
 
Det er utarbeidet foreløpige kostnadsoverslag basert på kalkyle og forutsetninger fra 
konseptfasen som tilsier en investeringskostnad på 300 millioner kroner (P50, prisnivå 
januar 2018) for å etablere høysmitteisolater på Nye Rikshospitalet i etappe 1.  
 
 

2.5 Akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet, inkludert traumevirksomhet 
Vedtakspunkt 3 i styresak 050-2019; Oslo universitetssykehus HF – oppfølging av konseptfase 
Aker og Gaustad, er fulgt opp blant annet i Oppdrag og bestilling 2020 for Oslo 
universitetssykehus HF og i foretaksmøte 5. mars 2020 (jmf. styresak 004-2020). Nedenfor 
følger foretaksmøteprotokollens punkt 3, Akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet, 
inkludert traumevirksomhet, i Nye Oslo universitetssykehus: 
 

Det ble vist til behandling i styret i Helse Sør-Øst RHF av sak 050-2019 Oslo 
universitetssykehus HF - oppfølging av konseptfase Aker og Gaustad og Oppdrag og 
bestilling 2020 til Oslo universitetssykehus HF. I oppdrag og bestilling 2020 til Oslo 
universitetssykehus HF fremgår det at det er behov for å gi helseforetaket et eget 
oppdrag om oppfølgingen av de vedtatte nye byggeprosjektene. 
 
Oppdraget og betingelsene for det ble gjennomgått. 
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Foretaksmøtet vedtok: 
 
1) Oslo universitetssykehus HF skal utarbeide en rapport som konkretiserer hvordan 

akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet, inkludert traumevirksomhet, 
planlegges organisert i Nye Oslo universitetssykehus. 

 
Følgende forutsetninger skal legges til grunn for arbeidet: 
 
• Trykktank og høysmitteisolater flyttes fra Ullevål til Nye Rikshospitalet i etappe 1. 
• Opptaksområdet for lokalsykehusfunksjonen i Nye Rikshospitalet økes til om lag 

200 000 innbyggere for å understøtte akuttmedisinsk og akuttkirurgisk 
virksomhet. 

• Medisinsk beredskap styrkes ved at en større andel av pasienter med 
toksikologiske og infeksjonsmedisinske tilstander behandles ved Nye 
Rikshospitalet. 

• Kirurgiske pasienter fordeles slik at traumevirksomheten ved Nye Rikshospitalet 
understøttes, samtidig som det skal være bredere tilstedeværelse av kirurgiske 
spesialiteter på Nye Aker sykehus enn det som er beskrevet i den overordnede 
virksomhetsbeskrivelsen. 

• Arbeidet skal ta utgangspunkt i virksomhetsbeskrivelsen utarbeidet av Oslo 
universitetssykehus HF, jf. rapporten «Framtidens OUS: Aker og Gaustad – 
tydeliggjøring av virksomhetsinnhold og driftskonsepter» (styresak 39/2019 i 
Oslo universitetssykehus HF). 

• Rapporten skal tydeliggjøre forholdet mellom lokalsykehusfunksjoner for Oslos 
befolkning og regionale/nasjonale funksjoner. 

• Akuttmedisin, akuttkirurgi og traumevirksomheten skal omtales hver for seg og 
avhengigheter skal omtales. 

• Det skal være interregional og internasjonal representasjon i arbeidet med 
rapporten. 

• Rapporten skal vise til og underbygges med virksomhetsdata og forskningsbasert 
kunnskap. 

• Det skal være bred involvering av fagmiljøer, tillitsvalgte og vernetjenesten. 
 
2) Rapporten fra Oslo universitetssykehus HF skal beskrive: 
 

a) Dagens organisering av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet inkludert 
traumevirksomhet i Oslo universitetssykehus. 
 
• Antall innleggelser med angivelse av antall pasienter innen ulike 

diagnosegrupper for akuttmedisin, akuttkirurgi og når det gjelder 
traumemottak. Antall pasienter som representerer lokalsykehusfunksjoner 
for Oslos befolkning og hvor mange pasienter som representerer spesialiserte 
og regionale funksjoner. 

• Antall traumemottak, skademekanismer og antall skader inndelt etter 
alvorlighetsgrad, samt antall og type kirurgiske inngrep hos innlagte 
traumepasienter. 

• Vaktfunksjonene som er knyttet til akuttmedisinsk og akuttkirurgisk 
virksomhet, inkludert traumevirksomhet i Oslo universitetssykehus HF (Aker, 
Ullevål og Rikshospitalet). 
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• Hvordan akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet, inkludert 

traumevirksomhet, er organisert og bemannet i regionale sentra i Norge og 
andre europeiske land, herunder Sverige og Danmark. Volumer innen ulike 
pasientgrupper skal angis og kunnskap om kvaliteten på behandlingen skal 
omtales. 

• Styrker og svakheter ved dagens organisering med hensyn til beredskap, 
utvikling av kompetanse (inkludert rekruttering), kvalitet og faglig utvikling 
(inkludert forskning). 

 
b) Organiseringen av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet, inkludert 

traumevirksomhet i Nye Oslo universitetssykehus. 
 
• Forventet antall innleggelser i Oslo universitetssykehus i 2030 for 

akuttmedisin, akuttkirurgi og når det gjelder traumemottak med angivelse 
av antall pasienter innen ulike diagnosegrupper. Antall pasienter som 
representerer lokalsykehusfunksjoner for Oslos befolkning og hvor mange 
pasienter som representerer spesialiserte og regionale funksjoner. 

• Forslag til fordeling av pasientgrupper og vaktfunksjoner mellom Nye 
Rikshospitalet og Nye Aker sykehus. 

• Styrker og svakheter med hensyn til beredskap, utvikling av kompetanse 
(inkludert rekruttering), kvalitet og faglig utvikling (inkludert forskning) 
med de ulike løsninger og volummessige fordelinger av pasienter som 
foreslås. 

• Tiltak og evt. kompenserende tiltak for å sikre kvalitet i 
pasientbehandlingen, utvikling av kompetanse og faglig utvikling. 

 
3) Styrebehandlet rapport skal oversendes Helse Sør-Øst RHF innen 15. august 2020. 

 
Arbeidet som pågår i regi av Oslo universitetssykehus HF vil kreve en helhetlig vurdering av 
virksomheten og fordeling av denne mellom Nye Aker og Nye Rikshospitalet, hvor ulike 
hensyn må veies opp mot hverandre. Valgene som gjøres kan gi konsekvenser for 
organisering og plassering av trykktank og høysmitteisolat grunnet vurderinger av forhold 
som pasientforløp, faglige avhengigheter og logistikk.  
 
Arbeidet ved Oslo universitetssykehus HF har fått en noe forsinket oppstart på grunn av 
koronapandemien. Oslo universitetssykehus HF beskriver i sin styresak 55/2020; Oppstart 
av forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet, at deres arbeid er i full gang med bred 
deltakelse fra sentrale fagpersoner og tillitsvalgte, men at utredningen og styrebehandling 
ved Oslo universitetssykehus HF ikke lar seg gjøre innen 15. august 2020 som er fristen i 
foretaksmøteprotokollen.  Styret ved Oslo universitetssykehus ber derfor om utsatt frist til 
1. november 2020. Det planlegges at leveransen fra Oslo universitetssykehus HF skal 
fremlegges styret i forbindelse med oppstart av forprosjekt. 
 

2.6 Organisasjonsutviklingsprosjekt ved Oslo universitetssykehus HF 
Oslo universitetssykehus HF har som en oppfølging av styrets vedtakspunkt 9 i sak 050-
2019; Oslo universitetssykehus HF – oppfølging av konseptfase Aker og Gaustad, etablert en 
stabsenhet med navnet Nye Oslo universitetssykehus.  
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Nye Oslo universitetssykehus har som hovedoppgave å bidra til koordinering av innspill og 
behov fra Oslo universitetssykehus’ linjeorganisasjon opp mot Helse Sør-Øst RHF sin 
prosjektorganisasjon. I dette ligger oppgaver som å sørge for involvering og medvirkning fra 
fagmiljøer, tillitsvalgte og vernetjeneste i planlegging av nye bygg. Nye Oslo 
universitetssykehus skal også legge til rette for at de nye byggene kan tas i bruk på en god 
og forsvarlig måte, bidra til å utvikle løsninger som resulterer i gevinstrealisering og være 
en pådriver for tjenesteinnovasjon. 
 
Nye Oslo universitetssykehus er organisert som en portefølje, med underliggende 
programmer og prosjekter. Det er etablert et porteføljestyre med deltakelse fra ledelsen, 
brukere, tillitsvalgte, vernetjenesten, Oslo kommune, Sykehuset Innlandet HF, Universitetet i 
Oslo og Oslo Met. For hvert enkelt byggeprosjekt vil det organiseres et eget program for å ta 
bygget i bruk, med et programstyre. Programstyret vil også ha representasjon fra brukere, 
tillitsvalgte og vernetjeneste. Foreløpig er programstyrer etablert for Nye Radiumhospitalet 
og Storbylegevakten. For Ny Regional sikkerhetsavdeling og Nye Aker og Nye Rikshospitalet 
vil det etableres programstyrer før oppstart forprosjekt. Hvert enkelt program har en egen 
underliggende prosjektorganisasjon, med en programleder og en blanding av frikjøpte 
kliniske ressurser og fast ansatte.  Tillitsvalgte og vernetjenesten samt brukere er 
representert gjennomgående. 
 
I tillegg til et sekretariat for porteføljestyring har Nye Oslo universitetssykehus også 
fagressurser som skal bidra til at det utvikles gjennomgående løsninger i de ulike 
byggeprosjektene, særlig innen områder som logistikk, medisinsk teknisk utstyr, annet 
utstyr, byggetekniske løsninger, organisasjonsutvikling, IKT-løsninger med mer. Denne 
aktiviteten skal også sørge for stor grad av generell utforming av arealer. Økt grad av 
standardisering av arbeidsprosesser og utstyr skal bidra til økt gevinstrealisering og 
fleksibilitet i arealutnyttelse.   

 
Nye Oslo universitetssykehus har også et eget prosjektverneombud med hovedansvar å 
ivareta den formelle rollen som kreves i byggeprosjektene opp mot Arbeidstilsynet. 
Prosjektverneombudet er også et viktig bindeledd mellom Nye Oslo universitetssykehus og 
de ansattes organisasjoner og vernetjenesten. 
 
Det planlegges ytterligere orientering om organisasjonsutviklingsprosjektet ved Oslo 
universitetssykehus HF i forbindelse med oppstart av forprosjekt. 
 

2.7 Smittevern og Covid-19 
En av forberedelsene til forprosjektet som Oslo universitetssykehus HF gjennomfører er 
vurdering og tydeliggjøring av løsninger knyttet til smittevern og håndtering av pandemier.  
Dette arbeidet startet før koronapandemien, men er utvidet som følge av pandemien. 
Mandatet til gruppen som arbeider med dette er utvidet for å ivareta erfaringer fra 
pandemien som bør vurderes i forbindelse med planleggingen av de nye sykehusene. 
Gruppen skal legge frem en foreløpig rapport i juni, men det vil bli ytterligere avklaringer 
knyttet til pandemi i en endelig rapport som vil foreligge tidlig høst 2020. Arbeidsgruppen 
er sammensatt med fagpersoner fra Oslo universitetssykehus HF innen smittevern, daglig 
drift av infeksjonsmedisinske enheter og beredskapsorganisasjonen knyttet til pandemien.  I 
gruppen er det også representanter fra tillitsvalgte og vernetjeneste. Leveransene fra Oslo 
universitetssykehus HF vil fremlegges styret i forbindelse med oppstart av forprosjekt. 
  



 

 Side 12 av 17 

 

2.8 Status regulering 
Reguleringsplanforslag med konsekvensvurdering for Nye Aker og Nye Rikshospitalet, ble 
oversendt til Oslo kommune henholdsvis 19. desember 2019 og 31. januar 2020.  Ettersom 
utbyggingsplanene på Nye Aker og Nye Rikshospitalet inngår i en samlet løsning for 
virksomheten til Oslo universitetssykehus HF, er det avtalt med Oslo kommune ved Plan- og 
bygningsetaten (PBE) at offentlig ettersyn av planforslagene gjennomføres parallelt for 
begge prosjekter. 
 
PBE besluttet 22. mai 2020 at planforslagene skulle legges ut til offentlig høring 2. juni 2020 
med høringsfrist medio august 2020. I forbindelse med forberedelsene til dette ble det 
signalisert fra PBE at de hadde påpekninger og kommentarer til begge planforslagene, og at 
de foreløpig ikke støttet planforslaget for Gaustad.   
 
På bakgrunn av dette er det avtalt med PBE at dialogfasen utvides med den hensikt å finne 
gode løsninger for de påpekninger som er kommet. Det pågår nå et arbeid hvor Oslo 
universitetssykehus HF, Helse Sør-Øst RHF og PBE ser på justeringer i planforslaget som vil 
redusere reguleringsrisikoen. Som en følge av dette vil det bli besluttet ny frist for offentlig 
ettersyn. Det er rom for dette i fremdriftsplanen for prosjektet, i og med at det er lagt opp til 
at forprosjektet legges frem for godkjenning primo 2022. Det er behov for ressurser inn i det 
videre arbeidet med reguleringsplanforslaget for Nye Aker og Nye Rikshospitalet og dette vil 
pågå som del av de forberedelser som skal gjennomføres før oppstart av forprosjektet. I 
denne forbindelse er det behov for å inngå kontrakt for prosjekteringstjenester for Nye Aker 
og Nye Rikshospitalet.  
 
Videre detaljregulering som følge av offentlig ettersyn vil pågå i parallell med forprosjektet, 
slik at gjensidige justeringer i løsninger og planforslag fanges opp. Parallellitet i 
detaljregulering og forprosjekt har vært praktisert i andre sykehusprosjekter, som for 
eksempel nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF.  
 
Den videre plan for reguleringsprosessen vil bli revidert, men hovedaktivitetene er: 

• Bearbeiding av planforslag i samarbeid mellom Helse Sør-Øst RHF, Oslo 
universitetssykehus HF og PBE 

• Bearbeiding av planforslag basert på høringsuttalelser  
• Politisk behandling i Oslo kommune i løpet av 2021 

 

2.9 Tomteerverv 
Helse Sør-Øst RHF har iverksatt en prosess for å avklare forutsetningene for tomteerverv på 
Aker.  Det er i alt åtte tomter fordelt på fire grunneiere som planlegges ervervet. De aktuelle 
grunneierne er Oslo kommune Omsorgsbygg, Oslo kommune Etat for Byutvikling, 
Fredensborg Eiendom og Statsbygg.  
 
Det vil bli fremlagt egen sak for styret om tomteerverv.  
 

2.10 Plan for trinnvis utbygging  
I samsvar med vedtakspunkt 7 i styresak 050-2019; Oslo universitetssykehus HF – oppfølging 
av konseptfase Aker og Gaustad, skal styret forelegges plan for trinnvis utbygging i 
forbindelse med godkjenning av oppstart av forprosjekt.   
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Det er gjennomført en foreløpig vurdering av eventuelle muligheter for trinnvis utbygging 
med den hensikt å identifisere tiltak som reduserer gjennomføringsrisiko, legger til rette for 
at hele eller deler av bygningsmassen kan tas i bruk tidligere og styrker økonomisk 
bærekraft i prosjektet. En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Oslo 
universitetssykehus HF, Helse Sør-Øst RHF og prosjektorganisasjonen har arbeidet med 
dette. Videre arbeid må skje i dialog med tillitsvalgte, fagmiljøer, vernetjenesten og brukere 
ved Oslo universitetssykehus HF. Styret vil før oppstart av forprosjektet bli orientert om 
dette arbeidet.  
 

2.11 Økonomisk styringsmål 
Sak 050-2019; Oslo universitetssykehus HF – oppfølging av konseptfase Aker og Gaustad, anga 
i vedtakspunkt 6 at det videre arbeidet skal baseres på et økonomisk styringsmål på 32 618 
millioner kroner (P50, prisnivå januar 2018). Rammen inkluderte universitetsarealer på 1 
715 millioner kroner, kostnader til ikke-byggnær IKT på 1 382 millioner kroner og eventuelt 
tomtekjøp.  Endelig økonomisk styringsmål skulle fastsettes ved godkjenning av mandat for 
og oppstart av forprosjektet. 
 
Nedenfor vises det økonomiske styringsmålet justert for investeringene i trykktank, 
høysmitteisolater og utvidelse knyttet til samlet overføring av 
spesialisthelsetjenesteansvaret innen psykisk helsevern og rusbehandling for Groruddalen 
til Oslo universitetssykehus HF, Nye Aker, i etappe 1. Eventuelt tomteerverv foreslås nå ikke 
inkludert i dette økonomiske styringsmålet. Tomteerverv vil fremmes for styret som egne 
investeringssaker. I økonomisk langtidsplan 2021-2024 er det innarbeidet estimater også 
for tomteerverv. 
 
Prisbasis i tabellen nedenfor er januar 2018 og alle tall er oppgitt i millioner kroner 
inklusive mva.  
 

Fra styresak 050-2019 Budsjett Merknad 
   
Nye Rikshospitalet 15 390  
Nye Aker 14 160  
Ikke-byggnær IKT 1 382  
SUM styringsramme (P50) fra revidert 
skisseprosjekt, juni 2019  30 9321 Kostnader til tomteerverv er 

trukket ut 
   
Tillegg etter styresak 050-2019   
Trykktank 100 050-2019 vedtakspunkt 3 
Høysmitteisolater 300 050-2019 vedtakspunkt 3 
PHA og TSB for bydelene Grorud og Stovner 
i etappe 1 

690 050-2019 vedtakspunkt 2  
 

SUM tillegg etter styresak 050-2019 1 090   
   
Samlet styringsramme (P50) 32 022 Prisnivå 2018 

1Inkluderer kostnader for universitetsarealer med 1 715 millioner kroner. Tomtekostnader inngår ikke.  
  



 

 Side 14 av 17 

 
I sak 006-2019; Oslo universitetssykehus HF – konseptrapport videreutvikling av Aker og 
Gaustad, ble det lagt til grunn en kostnadsramme (P85, prisnivå januar 2018) lik 38 373 
millioner kroner basert på usikkerhetsanalyser gjennomført i konseptfasen, og styret ba 
administrerende direktør sende lånesøknaden på dette grunnlaget. Lånesøknaden omfattet 
konseptrapportens innhold inkludert tilleggsutredningen for fagområdene gynekologi, 
fødselshjelp og barnesykdommer.  
 
I sak 050-2019; Oslo universitetssykehus HF – oppfølging av konseptfase Aker og Gaustad, ble 
lånesøknaden opprettholdt selv om usikkerhetsavsetningen var beregnet 1,3 milliarder 
kroner lavere enn tidligere. Grunnen til at lånesøknad ble opprettholdt selv om 
usikkerhetsavsetningen var lavere, var at det ble tatt høyde for økonomiske konsekvenser 
av å innarbeide trykkammer, høysmitteisolater og økt opptaksområde for psykisk helsevern 
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (bydelene Grorud og Stovner) i etappe 1.  
 
Det samlede tillegget for nevnte områder er på 1 090 millioner kroner (P50, prisnivå 2018) 
og under forutsetning av samme usikkerhet som resten av prosjektet, tilsvarer dette i 
størrelsesorden reduksjonen i usikkerhetsavsetning i prosjektet, slik at kostnadsrammen på 
38 373 millioner kroner (P85, prisnivå januar 2018) foreslås opprettholdt.  
Kostnadsrammen inkluderer kostnader til tomteerverv.   
 
Prosjektet fikk høsten 2019 tilsagn på lånefinansiering fra Helse- og omsorgsdepartementet 
i statsbudsjettet for 2020, med en låneramme på 29 073 millioner kroner (2020-kroner), 
hvorav 100 millioner kroner ble stilt til rådighet i 2020. Av den totale lånerammen gjelder 1 
988 millioner kroner lån til universitetsarealer ved både Nye Aker og Nye Rikshospitalet. 
Dette tilsvarer 100 prosent av kostnadsrammen (P85) for universitetsarealene. Øvrig del av 
lånerammen er 70 prosent av kostnadsrammen (P85-nivå). 
 
Kostnadsestimatene for trykktank, høysmitteisolater og utvidelsen knyttet til samlet 
overføring av spesialisthelsetjenesteansvaret innen psykisk helsevern og rusbehandling for 
Groruddalen til Oslo universitetssykehus HF, Nye Aker, er utarbeidet på tilsvarende 
grunnlag som øvrige elementer i det økonomiske styringsmålet, dvs. kalkyle og 
forutsetninger fra konseptfasen. Kostnadsestimatene kan dermed inkluderes i det endelige 
økonomiske styringsmålet for det samlede prosjektet. Det bemerkes at midler til ikke-
byggnær IKT er å betrakte som en øvre ramme, da planer må konkretiseres og 
budsjettunderlag kvalitetssikres i parallell med forprosjektet.   
 
Gjennom forprosjektet må Oslo universitetssykehus HF gjennomføre arbeidet som er 
knyttet til nærmere utredning og verifisering av driftsøkonomien i sykehusene.  
 

2.12 Oppstart av og mandat for forprosjektet  
Oslo universitetssykehus HF har gjennom vedtak i sak 55/2020 anbefalt at forprosjektet 
med tilhørende medvirkning starter 1.  november 2020.  
 
Prosjektorganisasjonen vil gjennomføre forberedende arbeider fra og med august. De 
forberedende aktivitetene vil blant annet være: 

• Konkretisering av løsning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling ved Nye Aker, som følge av samlet overføring av 
spesialisthelsetjenesteansvaret for bydelene Alna, Grorud og Stovner i  
etappe 1  
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• Konkretisering av løsninger for trykktank og høysmitteisolater 
• Videre arbeid med reguleringsplanforslaget for Nye Aker og Nye 

Rikshospitalet 
• Utredning av trinnvis utbygging hvor bygningsmassen tas i bruk stegvis 

 
Helse Sør-Øst RHF lyste ut konkurranse om prosjekteringstjenester til Nye Aker og Nye 
Rikshospitalet primo februar 2020 og konkurransen forventes avsluttet i juni 2020. I 
konkurransen er det lagt inn forbehold om godkjennelse av oppstart forprosjekt fra styret i 
Helse Sør-Øst RHF. Prosjekteringstjenestene vil mobiliseres for det forberedende arbeidet 
som prosjektorganisasjonen skal gjøre fra august 2020. Det anbefales at styret godkjenner 
inngåelse av avtaler om prosjekteringstjenester. Styret vil før oppstart av forprosjektet bli 
orientert om status for det forberedende arbeidet.  
 
Administrerende direktør vil utarbeide mandat for forprosjektet og fremlegge dette for 
styret før oppstart forprosjekt. Administrerende direktør vil også etablere et prosjektstyre, 
som skal bestå av representanter fra Helse Sør-Øst RHF, Oslo universitetssykehus HF, 
tillitsvalgte og representant fra brukere samt ekstern representant. Forslag til prosjektstyre 
vil fremlegges styret.   
 
Følgende foreløpige plan for gjennomføring av forprosjektet legges til grunn: 
 

HOVEDMILEPÆL FRIST STYREBEHANDLING 
Forberedende arbeider før oppstart av forprosjekt August 2020  
Status for forberedende arbeider før oppstart av 
forprosjekt, herunder løsninger for psykisk 
helsevern/rusbehandling, trykktank, høysmitteisolater, 
og smittevern, samt regulering og trinnvis utvikling 

Oktober 2020 Sak før oppstart av 
forprosjekt  

Virksomhetsavklaringer fra Oslo universitetssykehus 
HF knyttet til akuttfunksjoner, psykisk 
helsevern/rusbehandling trykktank, høysmitteisolater 
og smittevern.  

1. november 
2020  

Sak i forbindelse med 
oppstart av 
forprosjekt 

Oppstart forprosjekt, inkludert forslag til mandat og 
prosjektstyre 

1. november 
2020 

Beslutningssak til 
styret 

Oppdatering av prosjekteringsunderlag for videre 
gjennomføring av forprosjekt  

Mars 2021 Orienteringssak til 
styret 

Frist for offentlig høring av planforslagene (tentativt) Vår 2021  
Godkjenning av reguleringsplan (tentativt) Ultimo 2021  
Ferdigstille forprosjekt Desember 2021  
Behandling av forprosjekt i styrene ved Oslo 
universitetssykehus HF og i Helse Sør-Øst RHF  
(B4 beslutning) 

Primo 2022 Beslutningssak til 
styret 

 

2.13 Ekstern kvalitetssikring 
Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter stiller ikke krav til ekstern kvalitetssikring 
av forprosjektet. Nye Aker og Nye Rikshospitalet er hver for seg og samlet de største 
sykehusprosjektene som er gjennomført i Norge med tilhørende risikoprofil og offentlig 
fokus. Det anbefales derfor å underlegge begge prosjektene ekstern kvalitetssikring etter 
modell av ekstern kvalitetssikring som gjennomført i konseptfasen. 
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3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Det er høsten 2019 og våren 2020 utført arbeid knyttet til de ulike vedtakspunktene fra 
styrets behandling av konseptfasen (sak 050-2019).  Dette arbeidet viser at det lar seg gjøre 
å innplassere høysmitteisolater, trykktank og psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling for hele Groruddalen i prosjektets etappe 1. Samtidig er arbeidet grunnet 
Covid-19-pandemien kommet noe kortere enn planlagt, og det foreslås derfor forberedende 
aktiviteter før oppstart av forprosjekt.  
 
Arbeid med reguleringsplanen for både Nye Aker og Nye Rikshospitalet krever ytterligere 
bearbeiding av foreløpige planforslag før de legges ut til offentlig høring. Dialogfasen utvides 
med den hensikt å finne gode løsninger for de påpekninger som er kommet fra Plan- og 
bygningsetaten i Oslo kommune. Planforslaget vil bli bearbeidet i samarbeid mellom Helse 
Sør-Øst RHF, Oslo universitetssykehus HF og Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. 
Ettersom denne prosessen kan innebære noen bygningsmessige justeringer, anses det som 
viktig at arkitekter og rådgivere kommer på plass raskt. Det er viktig at prosjektet har 
tilstrekkelig med kapasitet og relevant kompetanse i denne fasen. Eventuelle tilpasninger i 
konseptet som følge av offentlig ettersyn vil bli bearbeidet og detaljert som en del av 
forprosjektet. 
 
Prosjektorganisasjonen vil fra medio august gjennomføre forberedende aktiviteter, slik at 
forprosjektet vil kunne starte fra 1. november. De forberedende aktivitetene vil blant annet 
innebære konkretisering av løsning vedrørende samlet overføring av psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling for bydelene Alna, Grorud og Stovner til Nye Aker i 
etappe 1, konkretisering av løsninger for trykktank og høysmitteisolat, videre arbeid med 
reguleringsplanforslaget for Nye Aker og Nye Rikshospitalet og utredning av trinnvis 
utbygging hvor bygningsmassen tas i bruk stegvis.  
 
Konkurranse om prosjekteringstjenester til Nye Aker og Nye Rikshospitalet avsluttes i juni 
2020 slik at det kan foretas en mobilisering i henhold til de oppgaver som skal utføres fra 
august. Administrerende direktør ber om fullmakt til å inngå avtale om 
prosjekteringstjenester slik at nødvendige forberedelser kan foretas, og vil før oppstart av 
forprosjektet fremlegge sak til styret om status for arbeidet med forberedelsene.  
 
Oslo universitetssykehus HF har bedt om noe mer tid for å fullføre det pågående arbeidet 
med kvalitetssikring og ytterligere konkretisering av driftskonseptene og den faglige 
fordelingen av akuttmedisin og akuttkirurgi mellom Aker og Gaustad. Videre er det behov 
for å innarbeide erfaringer fra Covid-19-pandemien som del av samlet konsept for 
smittevern ved Oslo universitetssykehus HF. Administrerende direktør vil orientere styret 
om leveransene fra Oslo universitetssykehus HF i forbindelse med oppstart av forprosjekt.  
 
Oslo universitetssykehus HF har i tråd med styrets vedtak i sak 050-2020 videreutviklet sin 
prosjektorganisasjon, slik at den favner alle prosjektene som skal etableres og samtidig 
legger til rette for samlet og overordnet styring av virksomhetsutviklingen for hele 
foretaket. Det er avgjørende at helseforetaket avsetter nødvendige ressurser til medvirkning 
og forankring, videreutvikling av driftskonsepter og tilhørende bemanningsplanlegging. 
Dette vil være viktige grunnlag for det videre arbeidet med blant annet 
gevinstrealiseringsplaner i forprosjektet, herunder vurdering av driftsøkonomiske  
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konsekvenser av løsning for trykktank, høysmitteisolat og samlet overføring av psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for bydelene Alna, Grorud og Stovner til 
Nye Aker som del av etappe 1.  
 
Det økonomiske styringsmålet fra sak 050-2019 var 32 618 millioner kroner (P50, prisnivå 
januar 2018) og inkluderte universitetsarealer, ikke-byggnær IKT og eventuelle 
tomteerverv. Inkludering av løsning for trykktank, høysmitteisolat og samlet overføring av 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for bydelene Alna, Grorud og 
Stovner til Nye Aker, i tråd med styrets beslutning, er samlet anslått til 1 090 millioner 
kroner (P50, prisnivå januar 2018). Tomteerverv vil bli fremmet for styrebehandling som 
egen sak og foreslås ikke å inngå i styringsrammen for forprosjektet.  
 
Administrerende direktør tiltrår at det fastsettes et samlet økonomisk styringsmål for Nye 
Aker og Nye Rikshospitalet på 32 022 millioner kroner (P50, prisnivå januar 2018). 
Styringsmålet inkluderer midler til universitetsarealer og ikke-byggnær IKT. Kostnader ved 
tomteerverv inngår ikke i styringsmålet. Kostnadsrammen fra konseptfasen på 38 373 
millioner kroner (P85, prisnivå januar 2018) foreslås opprettholdt. Kostnadsrammen er 
inklusive kostnader til tomteerverv. I sak 050-2019 besluttet styret at lånesøknaden fra sak 
006-2019 skulle opprettholdes, selv om usikkerhetsavsetningen var beregnet 1,3 milliarder 
kroner lavere enn tidligere. Grunnen til at lånesøknad ble opprettholdt selv om 
usikkerhetsavsetningen var lavere, var at det ble tatt høyde for økonomiske konsekvenser 
av å innarbeide trykkammer, høysmitteisolater og økt opptaksområde for psykisk helsevern 
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (bydelene Grorud og Stovner) i etappe 1.  
 
På bakgrunn av prosjektets størrelse og kompleksitet anbefaler administrerende direktør at 
det gjennomføres ekstern kvalitetssikring av forprosjektet tilsvarende som for 
konseptfasen. 
 
Administrerende direktør vil utarbeide mandat for forprosjektet og komme tilbake til styret 
med dette sammen med forslag til prosjektstyre for Nye Aker og Nye Rikshospitalet før 
oppstart av forprosjektet. Prosjektstyret skal bestå av representanter fra Helse Sør-Øst RHF, 
Oslo universitetssykehus HF, tillitsvalgte og brukere, samt ekstern representant. 
 
Administrerende direktør anbefaler styret å godkjenne oppstart av forprosjekt for Nye Aker 
og Nye Rikshospitalet. Fremdriften tilpasses den aktuelle situasjonen ved Oslo 
universitetssykehus HF og er lagt opp slik at forprosjektet kan starte i november 2020 med 
ferdigstillelse ultimo 2021.  
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Oslo universitetssykehus HF, styresak 55/2020 16. juni 2020; Oppstart av forprosjekt for Nye 
Aker og Nye Rikshospitalet 

• Oslo universitetssykehus HF, Foreløpig protokoll styresak 55/2020 16. juni 2020 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
 

https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styrem%C3%B8ter%202020/Styrem%C3%B8te%202020-06-16%20styresaker.pdf
https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styrem%C3%B8ter%202020/Styrem%C3%B8te%202020-06-16%20styresaker.pdf
https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styrem%C3%B8teprotokoller%202020/Protokoll%20styrem%C3%B8te%202020-06-16.pdf
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