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Mye av pasientbehandlingen ved Oslo universitetssykehus HF foregår i dag i gammel og 
uhensiktsmessig bygningsmasse med til dels svært dårlig standard. Dette gjelder spesielt 
medisinsk og kirurgisk virksomhet, psykisk helsevern og TSB ved Ullevål. I tillegg til behovet 
for fornyelse av bygningsmassen, viser befolkningsframskrivinger for hovedstadsområdet at 
det må planlegges for økt sykehuskapasitet. Administrerende direktør mener på denne 
bakgrunn at det er et stort og berettiget behov for nye bygg både for pasienter og ansatte 
ved Oslo universitetssykehus HF.  
 
Oslo universitetssykehus HF har også behov for å slå sammen likeartet aktivitet for å sikre 
bedre kvalitet i pasientbehandlingen og mer effektiv drift, samt for å videreutvikle gode 
helsetjenester for pasientene i Oslo og regionen. En samling av regionsfunksjoner er viktig 
både for å ivareta og utvikle kompetanse, faglig utvikling og god ressursutnyttelse inkludert 
utnyttelse av spesialisert utstyr. Dette vil også sikre én dør inn for alle pasienter som er i 
behov av spesialiserte regionale tjenester ved Oslo universitetssykehus HF. Sykehusene i 
andre deler av regionen og landet forøvrig mangler allerede spesialister innen flere fagfelt, 
både blant leger og sykepleiere. Det er derfor viktig at man ikke legger opp til en 
sykehusstruktur i Oslo som legger beslag på mer helsepersonell enn nødvendig.  
 
Behovet for samordning av spesialisthelsetjenester i Oslo var sentralt da det i 2007 ble 
besluttet å slå sammen tidligere Helse Sør, som hadde ansvaret for Rikshospitalet på 
Gaustad, og Helse Øst som hadde ansvaret for Ullevål universitetssykehus. Behovet for å 
samle den høyspesialiserte behandlingen er ikke blitt mindre i 2019 med økende medisinsk 
spesialisering og mangel på kompetanse som blant annet spesialsykepleiere.  
 
Det er avgjørende at det planlegges nye bygg som gir økt kapasitet ved Oslo 
universitetssykehus HF. I tillegg skal Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale  
Sykehus arbeide for å øke egendekning og håndtere befolkningsvekst i egne 
opptaksområder. Helse Sør-Øst RHF har igangsatt et regionalt prosjekt for 
oppgaveoverføring fra Oslo universitetssykehus HF til Diakonhjemmet Sykehus og 
Lovisenberg Diakonale Sykehus. Dette omhandler blant annet medikamentell 
kreftbehandling og dialyse, samt at det vurderes nye fagområder.  
 
Oslo universitetssykehus HF har siden 2013 arbeidet med forskjellige løsninger for en 
videreutvikling av virksomheten som tar hensyn til behovet for nye bygg og økt kapasitet, 
samt samling av fagområder og funksjoner. Ulike alternativer er utredet og forkastet. 
Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF vedtok i 2016 et målbilde for Oslo universitetssykehus 
HF og støttet styret i Helse Sør-Øst RHF i at planleggingen av utviklingen av Gaustad og Aker 
skulle starte opp og foregå i parallell. Målbildet for Oslo universitetssykehus HF innebærer 
et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et stort 
lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet.  
 
Oppstart av konseptfase for Aker og Gaustad ble enstemmig vedtatt i styrene i Oslo 
universitetssykehus HF og Helse Sør-Øst RHF. Styret i Helse Sør-Øst RHF presiserte 
imidlertid at alternativ plassering innen Oslo universitetssykehus HFs tomtearealer ikke 
skulle utelukkes om risikobildet tilsa dette.  
 
Et regionsykehus med samling av regionsfunksjonene og et visst volum av 
lokalsykehusfunksjoner, innebærer en virksomhetsmodell som er tilsvarende som ved de 
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øvrige regionsykehusene i Norge. Det er ikke ønskelig at regionsykehuset skal bli for stort, 
og derfor er det planlagt etablering av et stort lokalsykehus i tillegg til regionsykehuset. 
Samtidig må det sikres et volum av pasientbehandling som gir god kvalitet og god 
ressursutnyttelse på regionsykehuset. Det er avgjørende at man finner den rette balansen 
mellom størrelse på sykehuset og nødvendig volum for god kvalitet. Ved behov for økt 
kapasitet utover Gaustad og Aker, slik det er planlagt per i dag, vil administrerende direktør 
tilrå at en heller vurderer et nytt lokalsykehus i søndre del av Oslo. Samtidig vil pågående 
styrking og samling av aktivitet i de andre helseforetakene i Helse Sør-Øst muliggjøre en 
ytterligere overføring av oppgaver fra Oslo universitetssykehus HF. Videre vil den 
medisinske og teknologiske utviklingen innebære at man i fremtiden kan levere 
helsetjenester på nye måter, med mulighet for økt egenmestring hos pasientene.  
 
Målbildet for Oslo universitetssykehus HF innebærer også etablering av et stort 
akuttsykehus på Aker. Her planlegger Oslo kommune ny storbylegevakt, og konseptet legger 
opp til at denne skal ligge i umiddelbar nærhet til et stort akuttsykehus. Videre er det behov 
for avlastning av Akershus universitetssykehus HF, og det er derfor planlagt en trinnvis 
overføring av spesialisthelsetjenesteansvaret for bydelene Alna, Grorud og Stovner fra 
Akershus universitetssykehus HF til Oslo universitetssykehus HF. Det er således helt 
nødvendig at man får realisert et nytt lokalsykehus på Aker. Det er viktig at Aker og Gaustad 
utvikles i parallell, slik at flytting av ansatte og funksjoner kan gjennomføres på en 
hensiktsmessig måte som sikrer kontinuerlig god og forsvarlig drift.  
 
Samtidig er det viktig for Helse Sør-Øst RHF at planleggingen tar hensyn til tidligere 
erfaringer fra hovedstadsprosessen som ble gjennomført i perioden 2008–2011. I 2011 
overtok Akershus universitetssykehus HF spesialisthelsetjenesteansvaret for Folloregionen 
og Alna bydel. Det ble store utfordringer med å sikre nok personell ved Akershus  
universitetssykehus HF. Det er derfor viktig at man ved etableringen av nytt lokalsykehus på 
Aker bygger på kompetanse og personell som i dag finnes ved Ullevål, ved at deler av 
virksomheten inkludert personell ved dagens Ullevål overflyttes til Aker.  
 
Administrerende direktør registrerer at det er ulike syn på de foreliggende planene for nye 
sykehusbygg i Oslo blant de tillitsvalgte. Tidlig i konseptfasearbeidet ble det stilt spørsmål 
ved kapasitetsframskrivningene, reguleringsrisikoen på Gaustad og de økonomiske 
vurderingene. Dette ble også påpekt av de ansattes representanter i styret i Oslo 
universitetssykehus HF ved behandlingen av konseptfaserapporten i desember 2018, samt 
av de ansattes representanter i styret for Helse Sør-Øst RHF ved behandlingen av saken 31. 
januar 2019. De ansattes representanter pekte samtidig på behovet for rask progresjon i 
sykehusplanleggingen fra de ansattes representanter i styrene både i Oslo 
universitetssykehus HF og Helse Sør-Øst RHF.  
 
Ved behandlingen av oppdatert konseptfaserapport i styret i Oslo universitetssykehus HF 
den 5. juni 2019, fremmet de ansattes representanter i styret et alternativt vedtaksforslag 
om en delt løsning mellom Gaustad og Ullevål kombinert med et utskilt lokalsykehus.  
 
Etter styremøtet i Helse Sør-Øst RHF den 31. januar 2019, har det blitt tydeliggjort at det er 
uenighet om det vedtatte målbildet for Oslo universitetssykehus HF. Flere av de innspill til 
forbedringer og endringer som har vært fremmet fra de tillitsvalgte er langt på vei 
hensyntatt i de løsningsforslagene som nå foreligger. Dette har likevel ikke vært tilstrekkelig 
til at ansattrepresentantene i styret i Oslo universitetssykehus HF har sluttet opp om det 
vedtatte målbildet og de tilhørende planene for nye sykehusbygg.  
 



Oslo universitetssykehus HF har på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF gjennomført et eget 
arbeid for ytterligere å beskrive virksomhetsinnhold og driftskonsepter for Aker og Gaustad 
generelt og for fagområdene traume- og akuttmedisin, fødselshjelp og nyfødtmedisin, samt 
kreft spesielt. Leveransene fra Oslo universitetssykehus HF viser en bred involvering av 
tillitsvalgte og fagmiljøer i arbeidet med det omforente driftskonseptet for fødselshjelp og 
nyfødtmedisin. Utredningen for kreftområdet er behandlet i driftsstyret for kreft i 
helseforetaket, hvor også tillitsvalgte er representert. Når det gjelder vurderingen av 
driftskonsept for traume- og akuttmedisin bærer arbeidet preg av ulike syn på flere faglige 
og organisatoriske forhold og en mindre involverende prosess.  
 
Administrerende direktør beklager den uenighet som har oppstått om målbildet og dermed 
planene for nye sykehus i Oslo. Det er et stort behov for nye bygg, samling av funksjoner og 
utvidet behandlingskapasitet i Oslo. Arbeidet med å planlegge nødvendige endringer og 
utbygging ved Oslo universitetssykehus HF har pågått kontinuerlig siden etableringen i 
2009, og det er således viktig med fremdrift. I det videre arbeidet vil gode og involverende 
prosesser med brukere, ansatte og tillitsvalgte være avgjørende. Det vil påhvile et særlig 
ansvar for ledelsen i Oslo universitetssykehus HF at slik involvering og medvirkning blir 
ivaretatt på en god måte i den vedtatte organisasjonsutviklingsprosessen. Uten fagmiljøenes 
og de tillitsvalgtes aktive medvirkning i det videre arbeidet vil det bli krevende å 
gjennomføre den vedtatte planen.  
 
Videreutviklingen av Oslo universitetssykehus HF er alt i gang ved at forberedelsene til 
bygging av nytt klinikkbygg og protonsenter ved Radiumhospitalet er startet.  
Styret godkjente i sak 006-2019 konseptrapporten for Aker og Gaustad. Konseptrapporten  
er nå oppdatert med skisseprosjekt for barnevirksomhet, fødselshjelp og gynekologi og det 
foreligger en ekstern kvalitetssikring av denne. For både Aker og Gaustad er det gjort 
reviderte framskrivninger av kapasitet og det er utviklet funksjonelle og gode 
bygningsmessige løsninger for virksomheten. Videre er det bekreftet at utbyggingen lar seg 
løse innenfor de rammer som ble satt da styret behandlet konseptrapporten i sak 006-2019. 
Inkludering av det arealet som kreves for barnevirksomhet, fødselshjelp og gynekologi og 
den generelle prosjektutviklingen som følge av dette, har medført en forbedring av begge 
prosjektene, blant annet ved at høyden på byggene på Gaustad er betydelig redusert. Styret 
ved Oslo universitetssykehus HF anbefaler at konseptrapporten legges til grunn for det 
videre arbeid med forprosjekt for utbygging på Aker og Gaustad. Administrerende direktør 
anbefaler på denne bakgrunn at styret godkjenner oppdatert konseptrapport og at denne 
legges til grunn for det videre arbeid.  
 
Det er videre gjennomført kvalitetssikring av kapasitetsberegninger for psykisk helsevern 
og TSB ved Aker. Styret i Oslo universitetssykehus HF har anbefalt at tjenester innen psykisk 
helsevern for bydelene Alna, Grorud og Stovner overføres samlet til Aker sykehus i etappe 1. 
En slik løsning innebærer en prioritering av psykisk helsevern og TSB. Man unngår en deling 
av Grorud DPS, samtidig som de sykehusbaserte tjenestene innen psykisk helsevern og TSB 
for de tre bydelene samles på Aker. I tillegg innebærer dette at Akershus 
universitetssykehus HF vil unngå å måtte bygge opp midlertidig kapasitet innen dette 
området. Administrerende direktør anbefaler på denne bakgrunn at overføring av 
spesialisthelsetjenesteansvaret innen psykisk helsevern og TSB for bydelene Alna, Grorud 
og Stovner gjennomføres i etappe 1 og at dette legges til grunn for det videre arbeidet.  
 
Som omtalt over har Oslo universitetssykehus HF ytterligere beskrevet virksomhetsinnhold 
og driftskonsepter for Aker og Gaustad. Administrerende direktør 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 og bør brukes mer tid på 
endelig fordeling av somatisk virksomhet mellom Aker og Gaustad.  
 
For fødselshjelp og nyfødtmedisin foreligger det et driftskonsept med en tilnærmet lik 
fordeling av fødsler mellom Gaustad og Aker. Dette gir et tilstrekkelig volum på 
regionsykehuset til å opprettholde og videreutvikle kompetansen, samtidig som man 
opprettholder to lokalisasjoner som er viktig med tanke på beredskap. Videre etableres det 
en egen nyfødtintensivenhet på Aker og utenom dette samles barnevirksomheten på 
Gaustad. Gynekologi legges til Aker. Administrerende direktør konstaterer at Oslo 
universitetssykehus HF har beskrevet en helhetlig og god løsning for disse fagområdene. 
  
For kreftområdet foreligger en helhetlig bekrivelse av driftskonsept mellom 
Radiumhospitalet, Gaustad, Aker og de ideelle sykehusene i Oslo. Oslo universitetssykehus 
HF legger til grunn at den vedtatte desentraliseringen av strålevirksomheten vil 
gjennomføres som planlagt. Det samme gjelder endringer i oppgavefordelingen mellom 
sykehusene i Oslo, spesielt overføring av medikamentell kreftbehandling og oppfølging av 
pasienter med kreftsykdommer til de private ideelle sykehusene. Administrerende direktør 
vil følge opp fremdriften både når det gjelder etablering av strålevirksomhet ved andre 
helseforetak i regionen og oppgavefordelingen til de private ideelle sykehusene i Oslo. Dette 
er viktige endringer som vil avlaste Oslo universitetssykehus HF for oppgaver.  
 
Når det gjelder traume- og akuttmedisin er det reist kritiske innvendinger til den foreslåtte 
organiseringen med et regionsykehus på Gaustad og et stort akuttsykehus på Aker. Oslo 
universitetssykehus HF har pekt på flere forhold som vil bidra til et bedre driftskonsept for 
disse fagområdene. Administrerende direktør anbefaler at det gjennomføres 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 
er det administrerende direktørs vurdering at følgende virksomhetsinnhold og 
driftskonsepter for traume- og akuttmedisin legges som forutsetninger for arbeidet:  
 

• 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.  

 
Styret i Oslo universitetssykehus HF har anbefalt at det etableres et trykkammer på Gaustad 
i etappe 1. Administrerende direktør støtter dette og vil påpeke at en slik samlokalisering 
med regionsykehuset er viktig for å ivareta regional beredskap. Styret i Oslo 
universitetssykehus HF har også anbefalt at det etableres høysmitteisolater på Gaustad i 
etappe 1. Slike isolater inngår som en del av akuttberedskapen og de regionale og nasjonale 
infeksjonsmedisinske tjenestene ved helseforetaket. Administrerende direktør mener det er 
riktig å etablere høysmitteisolater på Gaustad i etappe 1 for å kunne håndtere alvorlige 
smittsomme sykdommer som en del av den regionale og nasjonale beredskapen. 
Administrerende direktør anbefaler på denne bakgrunn at flytting av trykktank og 
høysmitteisolater fra Ullevål til Gaustad innarbeides i etappe 1.  
 



I tråd med styrets vedtak i sak 006-2019 er det gjort et utredningsarbeid for å vurdere 
Ullevål som alternativ lokalisering for det samlede regionsykehuset. Ullevål-alternativet vil 
også kunne gi en tilfredsstillende bygningsmessig funksjonalitet og kapasitet. Alternativet 
innebærer imidlertid vesentlig mer nybygg og dermed gjennomføring over lenger tid og til 
en vesentlig høyere kostnad enn på Gaustad. Alternativet har dermed ikke økonomisk 
bærekraft. 
  
Administrerende direktør konstaterer 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. Administrerende direktør anbefaler 
på denne bakgrunn at forholdene knyttet til vern og fredning ses ytterligere på. Samtidig må 
dette arbeidet veies opp mot reguleringsrisiko og fremdrift i arbeidet.  
 
Det er nødvendig at utbyggingen ved Aker og Gaustad skjer parallelt, men administrerende 
direktør understreker også betydningen av en trinnvis oppstart og ferdigstilling innenfor 
etappe 1. Dette for å redusere gjennomføringsrisiko, oppnå at deler av bygningsmassen kan 
tas i bruk tidligere og styrke økonomisk bærekraft. Administrerende direktør vil peke på at 
det er et komplekst og omfattende konsept som foreligger og at størrelsen i seg selv 
representerer en risiko som må søkes redusert gjennom trinnvis realisering av bygg.  
 
Administrerende direktør vil på denne bakgrunn forelegge styret en plan for trinnvis 
utbygging i forbindelse med behandling av oppstart av forprosjekt. Videre kan det være 
hensiktsmessig å etablere en referansegruppe bestående av personer med erfaring og 
kompetanse innen store og komplekse utbyggingsprosjekter for vurdering av trinnvis 
utbygging, reduksjon av kompleksitet og øvrige problemstillinger.  
 
Administrerende direktør forutsetter at det videre arbeidet baseres på en økonomisk 
ramme på 32 618 millioner kroner (P50, prisnivå januar 2018). Fram mot styrets 
behandling av mandat og godkjenning av oppstart av forprosjekt vil det bli arbeidet med de 
økonomiske konsekvenser av å innarbeide blant annet trykktank, høysmitteisolat og økt 
opptaksområde for psykisk helsevern og TSB (Grorud og Stovner) i etappe 1. I mandatet vil 
endelig økonomisk ramme for prosjektet bli fastlagt. Oppstart av forprosjekt forutsetter lån 
over statsbudsjettet og endelig økonomisk ramme kan fastsettes ved godkjenning av mandat 
for og oppstart av forprosjektet.  
 
I tiden frem mot oppstart av forprosjekt må konseptet ytterligere bearbeides og det må 
identifiseres tiltak og endringer som kan redusere risiko og investeringskostnadene. Dette 
er tilsvarende som for andre byggeprosjekter i regionen. Investeringsbehov knyttet til andre 
helseforetak i regionen er tatt hensyn til ved vurdering av planene til Oslo 
universitetssykehus HF. Dette innebærer at prosjekter som er omtalt i økonomisk 
langtidsplan for Helse Sør-Øst er inkludert i vurderinger av bærekraft på regionnivå. Det 
regionale helseforetaket har buffere og likviditetsreserver som bidrar til redusert risiko. 
Videre må Oslo universitetssykehus HF arbeide med konkretisering av sine 
gevinstrealiseringsplaner slik at risiko er håndterbar.  
 
Bygging tett på sykehus i drift representerer en egen risiko som må håndteres. Det finnes 
erfaringer fra dette, senest nå fra Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold. 
Administrerende direktør er opptatt av at denne erfaringen brukes og at bygging tett på 
sykehus i drift på Gaustad må styres gjennom tiltak som reduserer risiko.  
 



Styret vedtok ved behandling av styresak 006-2019 at Oslo universitetssykehus HF skulle 
igangsette et eget organisasjonsutviklingsprosjekt. Administrerende direktør vil 
understreke betydningen av dette viktige arbeidet og forutsetter at dette prioriteres av Oslo 
universitetssykehus HF. Organisasjonsutviklingsprosjektet må ha bred involvering fra 
ansatte, tillitsvalgte, verneombud og brukere, slik at pasienter og ansatte er med på å skape 
morgendagens helsetjeneste for innbyggerne i Oslo.  
 
Administrerende direktør vil også understreke viktigheten av at Oslo universitetssykehus 
HF realiserer de økonomiske resultatene 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.  
 
Arbeidet med desentralisering av helsetjenester i Helse Sør-Øst og overføringen av oppgaver fra 
Oslo universitetssykehus HF til de private ideelle sykehusene i Oslo, vil bidra til bedre og mer 
helhetlige pasientforløp. Dette arbeidet, som eksempelvis handler om å etablere kapasitet for 
strålebehandling ved andre helseforetak og å bygge opp behandlingstilbud med mekanisk 
trombektomi ved hjerneslag flere steder i regionen, gir et styrket og bedre behandlingstilbud 
tettere på der pasientene bor. Samtidig vil overføringen av oppgaver og styrking av andre 
helseforetak og sykehus kunne avlaste Oslo universitetssykehus HF. På den måten vil Oslo  
universitetssykehus HF ha kapasitet til å ivareta rollen som regionsykehus og til å utvikle og 
kvalitetssikre nye behandlingstilbud som siden vil kunne etableres lokalt. Administrerende 
direktør vil følge opp fremdriften når det gjelder desentralisering av tjenester og arbeidet med å 
styrke egendekningen til de private ideelle sykehusene i Oslo.  
 
Avslutningsvis vil administrerende direktør peke på uttalelsen fra leder i brukerutvalget ved 
Oslo universitetssykehus HF ved behandling av oppdatert konseptfaserapport i styret for 
Oslo universitetssykehus HF. Brukerne ønsker seg ny bygningsmasse raskest mulig og kan 
ikke godta en utsettelse. Brukerutvalget støtter konseptet som nå foreligger og peker på at 
kompetente og høyt utdannende fagmiljøer vil være i stand til å utvikle pasientbehandling 
av høy standard i ny og samlet bygningsmasse, selv om ulike miljøer må tilpasse seg 
hverandres arbeidskultur. Videre peker brukerutvalget på at man har flere byggeår å 
planlegge driftsmessige endringer på og mye kan endres i løpet av disse årene.  
 
Etter en samlet vurdering av de forhold som er omtalt, anbefaler administrerende direktør 
styret å videreføre prosjektet og oversende oppdatert konseptrapport til Helse- og 
omsorgsdepartementet. Administrerende direktør viser til at foreliggende fremdriftsplan, 
innebærer oppstart av forprosjekt sommeren 2020 når reguleringsprosessen for både 
Gaustad og Aker er forventet ferdig. Dette innebærer en mulighet til både å konkretisere 
trinnvis gjennomføring og videre kvalitetssikring av driftskonseptet. Ser man på andre 
nordiske og europeiske storbyer har Oslo universitetssykehus HF et befolkningsgrunnlag 
som tilsier at det er mulig å finne en god og faglig forsvarlig fordeling av funksjoner mellom 
sykehusene på Gaustad og Aker. Ved å bygge videre på de gode fagmiljøene som finnes ved 
Oslo universitetssykehus HF i dag, vil man også i fremtiden ha sykehus i Oslo med høy 
internasjonal standard og kvalitet til beste for pasientene.  
 

Administrerende direktør vil komme tilbake til styret med mandat for forprosjekt og 
organisering og styring av det videre arbeidet. 


