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1. Prosjektopplysninger 

 
Prosjektnavn: Ny sikkerhetspsykiatri, Oslo universitetssykehus HF 
Prosjekteier:    Helse Sør-Øst RHF 
Prosjektstyrets leder:   Knut Even Lindsjørn 
Mandatet gjelder:   Forprosjekt  
 

2. Bakgrunn, formål og overordnede føringer 

Ny regional sikkerhetsavdeling inngår i det framtidige målbildet for videreutvikling av Oslo 
universitetssykehus HF, som styret i Helse Sør-Øst RHF sluttet seg til i styresak 053-2016. Styret i 
Helse Sør-Øst RHF godkjente i sak 070-2017 konseptrapport for ny regional sikkerhetsavdeling. Styret 
mente det er svært viktig å etablere nye lokaler til regional sikkerhetsavdeling og anbefalte at ny 
regional sikkerhetsavdeling, sammen med regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og 
rettspsykiatri, skulle prioriteres for utbygging på Ila i Bærum kommune. Styret gav administrerende 
direktør i Helse Sør-Øst RHF fullmakt til å utarbeide mandat for det videre arbeidet, og etablere et 
eget prosjektstyre for videreføringen av prosjektet.  
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (nå Kommunal- og distriktsdepartementet) ga ultimo 
februar 2021 tilslutning til prosess for statlig regulering for regional sikkerhetsavdeling på Ila sør, på 
anmodning fra Helse- og omsorgsdepartementet. Prosjektet er gitt lån i statsbudsjettet for 2021. 
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF fikk i styresak 010-2018 Oslo universitetssykehus HF – status for etablering av 

ny regional sikkerhetsavdeling og 068-2021 Oslo universitetssykehus HF – oppstart forprosjekt for ny 

sikkerhetspsykiatri oppdatert status for prosjektet. I vedtaket i sak 068-2021 tok styret til etterretning 
at oppgavefordeling i Oslo knyttet til lokal sikkerhetspsykiatri skal avklares, og at kapasitet for lokal 
sikkerhetspsykiatri for Oslo universitetssykehus HF inkluderes i forprosjektet. Styret ba videre om at 
det ble gjennomført en utredning av hva som er egnet lokalisering for regional seksjon for psykiatri 
og utviklingshemning/autisme (PUA). 
 
I styresak 093-2021 Driftsorienteringer fra administrerende direktør, fremgår det at styringsgruppen for 
prosjektet Oppgavefordeling i Oslo i juni behandlet sak om at lokal sikkerhet for Lovisenberg 
Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus overføres fra Oslo universitetssykehus HF til 
Lovisenberg Diakonale Sykehus. Ny sikkerhetspsykiatri på Ila skal dermed dimensjoneres med 20 
plasser for lokal sikkerhetspsykiatri (LSA) for pasienter fra Oslo universitetssykehus HF. 
 
Utredningen om PUA ble behandlet av styret i Helse Sør-Øst RHF 10. februar 2022 i styresak 010-
2022 Oslo universitetssykehus HF – lokalisering av regional seksjon psykiatri og 

utviklingshemning/autisme, etter forutgående behandling i styret ved Oslo universitetssykehus HF, sak 
91/2021. Styret i Helse Sør-Øst vedtok at PUA skal samlokaliseres med Ny sikkerhetspsykiatri og 
bygges ut i en felles etappe. Styret ba videre om at det ble arbeidet særskilt med gode løsninger for 
pasienter og pårørende knyttet til PUA, herunder tilpassede turområder og skjerming for støy. 
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Følgende dokumenter skal legges til grunn for arbeidet i forprosjektet: 

 Konseptrapport Ny regional sikkerhetsavdeling, Oslo universitetssykehus HF, datert 16. mai 
2017, med vedlegg. 

 Tilleggsutredning Ny regional sikkerhetsavdeling, Oslo universitetssykehus HF, datert 17. 
november 2017. 

3. Mål 

3.1. Samfunnsmål 

Utviklingen av Ny sikkerhetspsykiatri skal sammen med et spesialisert kreftsykehus på 
Radiumhospitalet, Nye Aker og Nye Rikshospitalet, og Ny storbylegevakt på Aker, sørge for at Oslo 
universitetssykehus HF gir et helsemessig godt og driftsmessig effektivt spesialisthelsetjenestetilbud 
til Oslos befolkning, samt at regions-, lands- og universitetsfunksjoner ivaretas på en god måte og i 
henhold til forutsatte planer.   
 
Prosjektet Ny sikkerhetspsykiatri skal: 
 

 bidra til å oppfylle nasjonale mål for utvikling av tjenestene innenfor psykisk helsevern, og til 
gode og samfunnsøkonomisk effektive behandlingstilbud til befolkningen i eget 
sykehusområde og i regionen 

 ivareta Helse Sør-Øst RHF sin utvikling av helsetjenester, tilpasset de føringer som 
framkommer av Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 og Regional utviklingsplan 2035 
for utvikling av helsetjenester i et langsiktig perspektiv 

 

3.2. Effektmål  

Prosjektet Ny sikkerhetspsykiatri skal sikre at man bygger på bærende elementer for et fremtidig og 
moderne tilbud innen spesialisthelsetjenesten, med vekt på robuste bygg og løsninger som legger til 
rette for  

 god diagnostikk, utredning og pasientbehandling  

 samling av faglige miljøer for å oppnå dette  

 effektiv drift av eksisterende og fremtidige funksjoner  

 forsvarlig samfunnsvern  

 et trygt og godt behandlings- og arbeidsmiljø  
 

3.3. Resultatmål for forprosjektfasen 

Følgende resultatmål er definert for forprosjektet: 
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 Forprosjektet skal videreutvikle konsepter og løsninger som understøtter sentrale 
driftsforutsetninger for Oslo universitetssykehus HF og som bidrar til realisering av målbildet 
for videreutviklingen av Oslo universitetssykehus HF  

 De ansatte ved Oslo universitetssykehus HF deltar i utviklingen av prosjektet i tråd med Helse 
Sør-Øst RHF sine prinsipper for medvirkning 

 Forprosjektet skal tilpasses de økonomiske rammene som er satt av styret i Helse Sør-Øst 
RHF, jf. kapittel 7 i dette mandatet 

 Forprosjektet skal innen første kvartal 2023 resultere i en forprosjektrapport som gir et godt 
grunnlag for B4-beslutning 

 
Målhierarkiet skal gjennomgås og videreutvikles til endelige prosjektmål i løpet av forprosjektet, som 
skal inngå i sentralt styringsdokument. Prosjektmålene skal være konkrete og målbare. 
Prosjektmålene skal forankres hos prosjekteier Helse Sør-Øst RHF og hos Oslo universitetssykehus HF. 

4. Omfang 

4.1.  Virksomhetsinnhold 

Følgende omfang av prosjektet Ny sikkerhetspsykiatri skal legges til grunn for forprosjektfasen: 
 

1. Regional sikkerhetsavdeling 32 døgnplasser 

2. Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og 
rettspsykiatri 

Kontorer og møterom 

3. Lokal sikkerhetspsykiatri 20 døgnplasser 

4. Regional seksjon for psykiatri og utviklingshemning/autisme (PUA) 12 døgnplasser 

 

4.2  Ikke-byggnær IKT 

I henhold til Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter (2017), ble det i konseptfasen definert et 
eget delprogram som beskriver overordnet IKT-konsept for sykehuset. Hensikten med dette 
delprogrammet er å bidra til at innhold, leveranseansvar og planer for IKT-området utvikles i samsvar 
med utbyggingsprosjektets øvrige planer.  
 
Dette delprogrammet skal videreutvikles i forprosjektet til en IKT-plan med tilhørende budsjett. 
IKT-planen skal utvikles i henhold til gjeldende teknologistrategi i Helse Sør-Øst RHF og avstemmes 
med pågående og planlagte regionale IKT-prosjekter, med lokale initiativ ved Oslo 
universitetssykehus HF og med pågående og planlagte aktiviteter i Sykehuspartner HF. IKT-planen 
skal beskrive hvordan IKT-leveransene skal understøtte det øvrige innholdet i byggeprosjektenes 
forprosjekt. 
 
IKT-planen skal utvikles i tett samarbeid med Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF. IKT-planen 
med tilhørende budsjett skal inngå som et vedlegg til forprosjektrapporten. Den økonomiske rammen 
for ikke-byggnær IKT inngår i prosjektets styringsramme med inntil 36 millioner kroner (prisnivå april 
2020). 
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5. Hovedleveranser i forprosjektet 

5.1. Forprosjektrapporten 

Det skal leveres en forprosjektrapport med beskrivelser og tegninger som dokumenterer at 
prosjektet er utredet til riktig nivå for at B4-belsutning kan fattes, jfr. tidligfaseveileder for 
sykehusbyggprosjekter. 
 
I dette inngår minimum: 
 

 romfunksjonsprogram  

 brutto og netto utstyrsprogram 

 detaljering av bygningsmessige og tekniske løsninger 

 logistikk og forsyningstjenester 

 detaljering av investeringsanalyser og driftsøkonomiske konsekvenser av bygget, herunder: 
o komplett gevinstrealiseringsplan 
o oppdatert kostnadskalkyle med usikkerhetsanalyse og tilhørende kuttliste 
o investeringsanalyser  

 dokumentasjon for valg av entreprisemodell 

 analyser av effektivisering av byggemetoder, inklusiv industrialisering 

 IKT-plan med tilhørende budsjett  

 sentralt styringsdokument for videreføringen av prosjektet 

 milepælsplan for gjennomføringsfasen og for å ta byggene i bruk 

 forslag til mandat for neste fase 

5.2. Regulering 

Det tidligere Kommunal- og moderniseringsdepartementet, nåværende Kommunal- og 
distriktsdepartementet, har gitt sin tilslutning til å utarbeide statlig reguleringsplan.  
 

Prosjektstyret skal sørge for at tilpasninger som avtales mellom Helse Sør-Øst RHF, Oslo 
universitetssykehus HF og staten ved Kommunal- og distriktsdepartementet ivaretas i prosessen. 

6.  Prosjektorganisering, roller og ansvar 

Generelt er det viktig at det for store utbyggingsprosjekter etableres en styringsstruktur som gir 

 klar og tydelig ansvarsdeling mellom eier, prosjekt og helseforetak 

 god ivaretakelse av sentrale forutsetninger for prosjektet og involvering av sentrale aktører 

 trygghet for at prosjektet realiseres innenfor godkjente rammer 

 effektive beslutningsrutiner 

 klare prosedyrer for håndtering av eventuelle forslag om endringer 

 god samhandling mellom prosjektorganisasjonen og Oslo universitetssykehus HF som skal 
realisere gevinstene 

 
Roller og ansvar i det videre arbeid tydeliggjøres og tilpasses til forprosjektfasen, og deretter videre til 
gjennomføringsfasen.  
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6.1. Prosjekteier 

Helse Sør-Øst RHF er prosjekteier for prosjektet Ny sikkerhetspsykiatri. Prosjekteier har ansvaret for å 
sikre at prosjektet gjennomføres på en trygg og effektiv måte, for etterlevelse av prosjektets 
effektmål og at prosjektet gir maksimal verdi for virksomheten, ved at prosjektets midler forvaltes på 
best mulig måte for virksomheten. 
 
Prosjekteierrollen delegeres fra administrerende direktør gjennom dette mandatet til et prosjektstyre 
med særskilt ansvar for å være bindeleddet mellom virksomheten og prosjektledelsen.  
 
Helse Sør-Øst RHF sitt ansvarsområde er i hovedsak å 
 

 utarbeide mandat for forprosjektet og oppnevne prosjektstyret 

 behandle forprosjektet (B4 beslutning) 

 behandle eventuelle vesentlige premissendringer som skal være behandlet av styret i Oslo 
universitetssykehus HF og fremmet av prosjektstyret til Helse Sør-Øst RHF 

 
Helse Sør-Øst RHF har etablert en prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF til å stå for 
den praktiske prosjektgjennomføringen.  
 
Ut over ressurser engasjert via Sykehusbygg HF, vil Helse Sør-Øst RHF sørge for at interne ressurser 
prioriteres til arbeidet etter behov. 
 

6.2. Prosjektstyrets oppgaver 

Prosjektstyret skal sørge for at arbeidet med forprosjektet planlegges og gjennomføres i henhold til 
forutsatte rammer, og at det utvikles et strukturert opplegg for samhandling og samarbeid mellom 
Oslo universitetssykehus HF og prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst RHF. Prosjektstyret skal sørge 
for at det utarbeides en plan for gjennomføring av forprosjektet som tydeliggjør partenes leveranser.  
 
Prosjektstyret har ansvar for å sikre nødvendige avklaringer, og sørge for at prosjektet gjennomføres i 
henhold til rammer og forutsetninger i dette mandatet. Prosjektstyret har ansvar for å 
 

• påse at forprosjektet gjennomføres i henhold til rammer og forutsetninger i dette mandatet 
• ivareta byggherreansvaret i henhold til plan og bygningsloven på vegne av Helse Sør-Øst RHF 
• sørge for at det til enhver tid er en operativ prosjektorganisasjon med tilstrekkelig kapasitet 

og kompetanse 
• påse at rutiner for samhandling og samarbeid mellom Oslo universitetssykehus HF 

driftsorganisasjon og prosjektorganisasjonen følges 
• behandle eventuelle behov for premissendringer og varsle prosjekteier, og ved behov 

forberede sak for Oslo universitetssykehus HF og Helse Sør-Øst RHF 
• påse at løsninger som legges til grunn i prosjektet ivaretar en hensiktsmessig integrering med 

eksisterende virksomhet  
• rapportere tertialvis til Helse Sør-Øst RHF 

 
Prosjektstyret etablerer en prosjektorganisasjon med prosjektledelse og kjernepersonell, bemannet 
med personell fra Sykehusbygg HF, dokumentert gjennom en oppdragsavtale. I henhold til Veileder 
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for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter (2017), skal Sykehusbygg HF benyttes ved alle større 
byggeprosjekter (over 500 millioner kroner).  
 
Prosjektleder er ansvarlig for å organisere prosjektet og rapporterer til prosjektstyret. Endringer i 
nøkkelpersonell drøftes med prosjektstyret ved behov. 
 

6.3. Ansvar Oslo universitetssykehus HF - mottakerorganisasjonen 

Oslo universitetssykehus HF skal sørge for at organisasjonen utvikles og tilpasses til det fremtidige 
målbildet, og at det nye sykehusbygget understøtter viktige forutsetninger for virksomheten. 
Helseforetaket skal overta eierskap til og sørge for driften av det nye sykehusbygget når dette er 
ferdigstilt. Det krever at helseforetaket har eierskap til planene, og at det skal være god involvering 
og medvirkning fra ansatte, brukere og vernetjenesten.  
 
Oslo universitetssykehus HF har ansvar for å avklare sentrale føringer for forprosjektet. Oslo 
universitetssykehus HF må i samarbeid med prosjektet etablere gode prosesser for avklaringer og 
beslutninger knyttet til funksjonsdeling og tilhørende kapasiteter, faglige avhengigheter, standarder 
og andre forhold som påvirker de fysiske forutsetningene for konseptet, slik at gitte 
rammebetingelser og fremdriftsplan for forprosjektet kan følges. Helseforetaket må sørge for at best 
mulige løsninger for sykehusets fremtidige drift prioriteres, innenfor godkjent målbilde og godkjente 
rammer.  
 
Oppsummert innebærer dette at Oslo universitetssykehus HF har ansvar for å: 

 beslutte virksomhetsinnhold og faglige avhengigheter som grunnlag for plassering av 
funksjoner 

 sørge for å gi prosjektet nødvendige avklaringer og beslutninger om virksomhetsinnhold, 
fagfordeling og behandlingskapasitet i samsvar med fremdriftsplanen i forprosjektet 

 bidra til utvikling av standardromskatalog for prosjektet 

 utarbeide en konkret gevinstrealiseringsplan som gir bærekraft i prosjektet, og oppdatere sin 
økonomiske langtidsplan som grunnlag for vurdering av bæreevne på helseforetaksnivå 

 legge til rette for medvirkning og bidra med fagkompetanse til utvikling av løsninger 

 sørge for forankring/eierskap av løsningene i egen organisasjon 

 behandle forprosjektrapporten i styret, før behandling i styret i Helse Sør-Øst RHF  
 
Samhandlingen mellom Oslo universitetssykehus HF og prosjektet har som formål å oppnå:  

 at pasientens helsetjeneste og de ansattes arbeidsplass blir ivaretatt med funksjonsdyktige, 
pasientvennlige og driftsøkonomiske løsninger 

 engasjement, forankring og eierskap hos Oslo universitetssykehus HF som grunnlag for god og 
vellykket organisasjonsutvikling og drift 

 et godt arbeidsmiljø for sykehusets ansatte 

Medvirkningen skal også legge grunnlaget for at det tilrettelegges og organiseres et strukturert 
samarbeid mellom prosjektet og helseforetaket i forbindelse med uttesting og idriftsettelse. Det skal 
sørges for at fremtidig driftsorganisasjon får nødvendig bistand i forbindelse med opplæring og 
teknisk idriftsettelse av bygget. 

Sykehusbygg HFs standardromkatalog skal danne grunnlaget for videreutvikling av standardrom og 
standardiserte funksjonelle løsninger.  
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7. Budsjett, finansiering og øvrige ressurser 

7.1. Styringsramme 

Styret i Helse Sør-Øst RHF la ved godkjennelsen av konseptfasen til grunn at prosjektet skulle utvikles 
innenfor følgende rammer (prisnivå januar 2017):  
 

Styringsramme (P50): 826 millioner kroner 
Ikke-byggnær IKT: 36 millioner kroner  
Tomtekostnad: 50 millioner kroner 
Tilpasninger til tomt: 50 millioner kroner 

 
Etter dette er det avklart at plasser for lokal sikkerhetspsykiatri skal inkluderes i prosjektet (styresak 
068-2021). I styresak 10-2022 ble det videre vedtatt at også regional seksjon for psykiatri og 
utviklingshemning/autisme (PUA) skal inkluderes i prosjektet.  
 
Dette innebærer at beslutning om endelig styringsramme for prosjektet først kan fastsettes etter 
første fase av forprosjektet, når endelig funksjonsinnhold og kapasitet er innarbeidet og 
kostnadskalkylene er oppdatert i tråd med dette. Forprosjektet skal bekrefte konsepter og løsninger 
innenfor denne rammen. 
 

7.2. Gevinstrealiseringsplan og vurdering av økonomisk bæreevne 

Det skal gjøres oppdaterte driftsøkonomiske konsekvensvurderinger ved videreutvikling av 
driftskonsepter, slik at prosjektavhengige gevinster og øvrige driftsøkonomiske effekter konkretiseres 
ytterligere som grunnlag for ivaretakelse av økonomisk bæreevne på prosjekt- og helseforetaksnivå. 
Oslo universitetssykehus HF skal levere de driftsøkonomiske vurderingene.  
 
Som del av forprosjektet skal Oslo universitetssykehus HF ytterligere konkretisere planer for en 
gevinstrealisering, i henhold til Regionale retningslinjer for driftsøkonomiske analyser og vurdering av 
økonomisk bæreevne i investeringsprosjekter (2021). Dette innebærer blant annet at det skal 
etableres en komplett gevinstrealiseringsplan med nullpunktmålinger og fordeling av internt ansvar 
for videre oppfølging. Gevinstrealiseringsplanen skal vise en detaljert oversikt over estimerte 
driftsøkonomiske effekter, beskrivelser av hvordan de økonomiske gevinstene skal realiseres (inkl. 
viktige forutsetninger, avhengigheter og evt. forbehold), hvem som er ansvarlig for realisering og 
hvordan dette skal følges opp av helseforetakets ledelse. Gevinstrealiseringsplanen skal som 
minimum utarbeides på avdelingsnivå.  
 
Fremstillingen av gevinstrealiseringsplanen, driftsøkonomiske konsekvenser og investeringskalkylen 
skal samlet gi en total oversikt over prosjektets forventede økonomiske effekter for Oslo 
universitetssykehus HF, uavhengig av finansieringskilde. 
 
Underlag for gevinstrealiseringsplanene, de driftsøkonomiske vurderingene og oppdatering av 
helseforetakets innspill til økonomisk langtidsplan som grunnlag for vurdering av bæreevne på 
helseforetaksnivå, skal leveres fra Oslo universitetssykehus HF til Helse Sør-Øst RHF. 
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Ved vurdering av helseforetakets bæreevne skal øvrige investeringsbehov og -planer ved 
helseforetaket synliggjøres, herunder deres tilhørende finansiering og økonomiske gevinster. Denne 
vurderingen inngår som del av innspill til økonomisk langtidsplan for Oslo universitetssykehus HF. 
Prosjektet skal gjennomføre investeringsanalyser, herunder vurdering av bæreevne på prosjekt- og 
helseforetaksnivå. Foruten leveransene fra Oslo universitetssykehus HF, skal dette arbeidet 
gjennomføres på grunnlag av prosjektets øvrige utredningsresultater, som investeringskalkyle og 
finansieringsplan, endringer i kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold samt eventuelle IKT-
investeringer som følge av nybygget. 
 

7.3. Budsjett for forprosjektet 

Det legges til grunn et samlet budsjett på inntil 56 millioner kroner inklusive mva. for gjennomføring 
av forprosjekt for Ny sikkerhetspsykiatri.  
 
Oslo universitetssykehus HF dekker egne kostnader til interne ressurser som deltar i gjennomføringen 
av forprosjektfasen.  

8. Usikkerhet (risiko og muligheter) 

Det skal gjennomføres usikkerhetsanalyse av prosjektets investeringskostnad, med bistand fra 
eksterne ressurser. Resultatene fra usikkerhetsanalyse, samt kuttlister for omfang, skal inngå i 
forprosjektrapporten. 
 
Det skal også gjennomføres jevnlig kalkulering av investeringskostnader, samt usikkerhetsanalyser 
hvis praktisk, underveis i forprosjektfasen, med hensikt å verifisere at investeringskostnaden er 
innenfor prosjektets vedtatte styringsramme.  
 
I tillegg til ordinære usikkerhetsanalyser av investeringskostnad skal det, basert på beste praksis, 
etableres en metodikk for identifisering og håndtering av usikkerhet i prosjektet. I 
forprosjektleveransen skal restusikkerhet som overføres til neste fase dokumenteres med 
risikoangivelse og forslag til tiltak. 
 
Ved eventuell anmodning om endring av premisser, samt fremme av forslag til kostnadsreduserende 
tiltak, skal saksunderlaget suppleres med vurderinger av driftsøkonomiske konsekvenser i et 
livssyklusperspektiv. 

9. Avhengigheter til andre prosjekter og arbeider 

9.1. Samhandling med Kriminalomsorgen 

Ved å lokalisere virksomheter i sikkerhetspsykiatrien i Oslo universitetssykehus HF på Ila, vil det 
legges til rette for et økt samarbeid med helsetjenesten i Ila landsfengsel og forvaringsanstalt. Mange 
av de innsatte på Ila har sammensatte behov for psykisk helsehjelp, og noen har også lavt 
funksjonsnivå. Økt faglig samarbeid mellom Ila landsfengsel og forvaringsanstalt og Oslo 
universitetssykehus HF er ønsket fra begge parter, og en avgjørende årsak til at tiltaket er lokalisert 
på Ila.  

Prosjektorganisasjonen skal søke råd hos Kriminalomsorgen når det gjelder sikkerhetsvurderinger 
knyttet til ny sikkerhetspsykiatri og invitere Kriminalomsorgen til å delta samarbeidsmøter. 
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9.2. Samhandling med Universitetet i Oslo 

For ny sikkerhetspsykiatri vil det være behov for noe areal til undervisning og forskning, som benyttes 
i sambruk mellom sykehuset og Universitetet i Oslo. 
 

10. Rammebetingelser og krav til prosjektets arbeid 

Forprosjektet skal gjennomføres i samsvar med Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter 
(2017), jf. styresak 088-2017 i styret i Helse Sør-Øst RHF.   
 
Ved utvikling av forprosjektet skal veilederne som er utarbeidet av Helse Sør-Øst RHF og Sykehusbygg 
HF legges til grunn.  
 
Erfaringer og læringspunkter fra tidligere gjennomførte sykehusprosjekter skal aktivt tas med i 
arbeidet med forprosjektet.  
 
Videreutvikling av prosjektet skal tilpasses de føringer som fremkommer av Nasjonal helse- og 
sykehusplan 2020-2023 og Regional utviklingsplan 2035 for utvikling av helsetjenester i et langsiktig 
perspektiv, og sikre at regions- og universitetsfunksjoner ivaretas på en god måte og i henhold til 
forutsatte planer.  
 
Det vises forøvrig til oversikt over styrende dokumenter i kapittel 13. 
 

10.1. Erverv av tomt 

Tomteerverv inngår som del av oppdraget til prosjektstyret, og prosjektstyret skal sørge for at det 
gjennomføres prosesser for erverv av nødvendig tomteareal. Erverv av tomt skal behandles som egen 
beslutning i styret i Helse Sør-Øst RHF når regulering er gjennomført.  
 
Rammen for tomteerverv er satt til 50 millioner kroner jfr. punkt 7.1.  

11.  Suksessfaktorer  

En vellykket gjennomføring av forprosjektet har følgende suksessfaktorer 
 

 alle involverte har felles målforståelse 

 ansvarsområder og mandater er tydelige 

 rapporteringsstrukturen er tydelig 

 godt planlagt, åpen og transparent prosess 

 tilstrekkelig med tid og ressurser for nøkkelpersoner til å arbeide med prosjektet 

 prosjektet er forankret i organisasjonene 

 interessebildet er avklart, med plan for oppfølging av kritiske aktører og miljøer inklusiv god 
kommunikasjon og samhandling, både internt i prosjektene og mot eksterne aktører 

 
Evnen til å holde fremdriften i forprosjektfasen fordrer:   



   
 MANDAT FORPROSJEKT 

Ny sikkerhetspsykiatri  
Oslo universitetssykehus HF 

Side 12 av 14 
 

 

  

 
• rask prosjektetablering  
• tidlig avklaring av grensesnitt mot andre byggeprosjekter 
• tidlig prioritering av arbeid med bæreevnevurderinger, inklusiv driftsøkonomiske 

konsekvenser og gevinstrealiseringsplaner   
• tidlig avklaring av prosjektets gjennomføringsmodell 
• god og tett dialog med kommunen om avklaring av rammer med tanke på regulering og 

byggesak 

12. Prosjektstyring og oppfølging 

12.1. Resultatoppfølging 

Prosjektorganisasjonen skal rapportere månedlig til prosjektstyret og rapporten skal inneholde: 
 

 sammendrag 

 aktiviteter forrige periode, med oppnådde milepæler 

 aktiviteter neste periode, med planlagte milepæler 

 status prosjektering 

 status IKT 

 HMS og kvalitet 

 Status økonomi, med påløpte kostnader, estimat for fasen og prognose for sluttkostnad, 
herunder revidering/framskriving av budsjett basert på godkjent modell 

 utviklingen av økonomiske reserver i prosjektet 

 status for fremdrift målt opp mot milepælsplan og forutsatt produksjonsomfang 

 risiko og tiltak 

 informasjon om ressurser og samhandling i prosjektet 
 
Prosjektstyret rapporterer hvert tertial til Helse Sør-Øst RHF.  
 
Rapportering til Helse Sør-Øst RHF skal sendes til Rapportering@helse-sorost.no. 

12.2. Framdriftsoppfølging 

Forprosjektfasen gjennomføres med følgende faser og milepæler:  
 

 Fase 1 
o 4. kvartal 2021: Kunngjøring av konkurranse for totalentreprise med samspill 
o 1. kvartal 2022: Kontrahering av entreprenør og rådgivere og oppstart av samspillfase 
o 2. kvartal 2022: Oppdatert skisseprosjekt og styringsramme 

 Fase 2 
o 1. kvartal 2023: Ferdigstilling av forprosjektrapport 

 
Etter den første fasen, hvor endelig kapasitet utredes og kostnadskalkyler oppdateres, skal 
prosjektorganisasjonen utarbeide underlag for beslutning om styringsramme for prosjektet. Endelig 
beslutning om prosjektets styringsramme fattes av styret i Oslo universitetssykehus HF og styret i 
Helse Sør-Øst RHF.  
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12.3. Endringer i arbeidsomfang 

Det skal i gjennomføringen av forprosjektet etableres prosedyre for håndtering og dokumentasjon av 
eventuelle endringer i arbeidsomfang. Det skal etableres prosedyrer for dette i prosjekt-
organisasjonens styringssystem. 
 
Dersom prosjektstyrets leder vurderer at prosjektets kostnader, fremdrift eller kvalitet avviker fra 
mandatet, må dette løftes til prosjekteier.  

12.4. Prosjektarkiv 

Prosjektorganisasjonen skal på vegne av Helse Sør-Øst RHF påse at det etableres et komplett 
prosjektarkiv (fagsystem) som omfatter både dokumenter, kontrakter, teknisk dokumentasjon og i 
nødvendig grad tegninger. Prosjektarkivet eies av og skal være tilgjengelig for Helse Sør-Øst RHF og 
skal følge gjeldende retningslinjer i arkivloven. Det skal tas ut offentlig journal etter nærmere avtale 
med Helse Sør-Øst RHF. Prosjektarkivet skal også kunne deles med andre sykehusprosjekter i henhold 
til de enhver tid gjeldende avtaler og rutiner for deling av prosjektdokumentasjon.  

13.  Prosjektavslutning og gevinstrealisering 

Konseptbearbeidingen i forprosjektfasen skal resultere i en forprosjektrapport, som fremlegges for 
Helse Sør-Øst RHF som grunnlag for prosjektets investeringsbeslutning, B4, i henhold til Veileder for 
tidligfasen i sykehusbyggprosjekter (2017). 
 

13.1. Gevinstrealisering 

Analyser og beregninger av forventede gevinster gjøres i både konseptfase og forprosjekt. Plan for 
gevinstrealisering utarbeides av Oslo universitetssykehus HF, og helseforetaket er ansvarlig for 
realiseringen av gevinstene i driftsfasen.  
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Vedlegg og henvisninger 

 
Uttrykte vedlegg: 
 

 Foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF den 24. juni 2016, med tilhørende saksdokumenter, 
protokoll og vedlegg 

 Styresak 053-2016 i Helse Sør-Øst RHF, med tilhørende saksdokumenter, protokoll og vedlegg 

 Styresak 070-2017 i Helse Sør-Øst RHF, med tilhørende saksdokumenter, protokoll og vedlegg 

 Styresak 010-2018 i Helse Sør-Øst RHF, med tilhørende saksdokumenter, protokoll og vedlegg 

 Styresak 068-2021 i Helse Sør-Øst RHF, med tilhørende saksdokumenter, protokoll og vedlegg  

 Styresak 010-2022 i Helse Sør-Øst RHF, med tilhørende saksdokumenter, protokoll og vedlegg 

 Styresak 08/2016 i Oslo universitetssykehus HF, med tilhørende saksdokumenter, protokoll og 
vedlegg 

 Styresak 28/2016 i Oslo universitetssykehus HF, med tilhørende saksdokumenter, protokoll og 
vedlegg 

 Styresak 37/2017 i Oslo universitetssykehus HF, med tilhørende saksdokumenter, protokoll og 
vedlegg 

 Styresak 21/2021 i Oslo universitetssykehus HF, med tilhørende saksdokumenter, protokoll og 
vedlegg 

 Styresak 40/2021 i Oslo universitetssykehus HF, med tilhørende saksdokumenter, protokoll og 
vedlegg 

 Styresak 91/2021 i Oslo universitetssykehus HF, med tilhørende saksdokumenter, protokoll og 
vedlegg 
 
 

Styrende dokumenter: 
 

 Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter (2017)  

 Regional utviklingsplan 2035 

 Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 

 Delstrategi for eiendomsvirksomheten i Helse Sør-Øst (2018) 

 Helse Sør-Øst RHF finansstrategi (2021) 

 Regionale retningslinjer for driftsøkonomiske analyser og vurdering av økonomisk bæreevne i 
investeringsprosjekter (2021) 

 Helse Sør-Øst RHF delstrategi for teknologiområdet  

 Helse Sør-Øst RHF «12 prinsipper for medvirkning i omstilling»  

 Standard for Klima og miljø i sykehusbyggprosjekter 2021 

 Prosjekteierstyring for sykehusbyggprosjekter i Helse Sør-Øst 
 

 


