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FORORD 
 

 

I forbindelse med store sykehusbyggprosjekter, med en forventet kostnad på over 500 MNOK, 

skal det gjennomføres en ekstern kvalitetssikring av konsept (KSK). Grunnlaget vil være de 

utredningene som er gjennomført i konseptfasen, og som er dokumentert i konseptrapporten 

med underliggende dokumenter. Kvalitetssikringen kan enten skje som en følgeevaluering 

gjennom konseptfasen eller som en punktevaluering etter valg av konsept (beslutning B3). KSK 

skal sikre at de utredninger som er gjennomført, på en tilfredsstillende måte har ivaretatt 

overordnede målsetning med prosjektet. Kvalitetssikringen skal gjennomføres i henhold til 

“Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter (2017), vedlegg H”.  

 

Denne kvalitetssikringen er en ekstern kvalitetssikring av konseptvalg for innplassering av deler 

av Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) fra Oslo universitetssykehus HF i nytt bygg for 

livsvitenskap – Livsvitenskapsbygget. Oppdraget er gjennomført for Helse Sør-Øst RHF og Oslo 

universitetssykehus HF og har blitt gjennomført som en følgeevaluering. Prosjektet som 

utarbeidet utredningen og kvalitetssikrer har jobbet med korte tidsfrister og det har tilkommet ny 

informasjon til prosjektet og kvalitetssikrer gjennom hele kvalitetssikringsperioden. Dette har 

påvirket gjennomføringen av oppdraget, men vår vurdering er at hensikten med en KSK er 

tilstrekkelig oppfylt og at resultatene fra kvalitetssikringen er dekkende og valide.   

 

Kvalitetssikringen er gjennomført i perioden mars til mai 2021, og kvalitetssikringen er i 

hovedsak basert på konseptrapport versjon 0.95 oversendt 21. mai 2021. Dette er 

sluttrapporten fra oppdraget overlevert 24. mai 2021. I etterkant av overleveringen er det utført 

mindre oppdateringer av rapporten, og ny rapport ble oversendt 1. juni 2021. 

 

Vi ønsker å takke for tilliten og oppdraget, og ønsker lykke til videre med arbeidet.  
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1 KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 
 
 

Vår rolle som KSK er definert i “Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter. Sept./Okt. 2017 

(heretter omtalt som “tidligfaseveilederen” eller “veilederen”) punkt 7.11:  

 

“KSK skal sikre at de utredninger som er gjennomført, på en tilfredsstillende måte har 

ivaretatt overordnede målsetning med prosjektet. De som utfører kvalitetssikringen skal 

gi svar ut fra en standardisert sjekkliste som framkommer i rammeavtale for KSK 

(vedlegg H).” 

 

I dette kapittelet har vi sammenfattet våre konklusjoner og anbefalinger. Vi vil innledningsvis 

gjøre oppmerksom på at prosessen av naturlige årsaker ikke har fulgt en vanlig prosess for 

konseptfase slik det en er beskrevet i veilederen.  

 

 

1.1 KONKLUSJONER 

 

Nedenfor følger våre vurderinger knyttet til de sju spørsmålene som KSK skal besvare. 

 

Spørsmål som skal 
besvares 

Kvalitetssikres vurdering 

1. Er det samsvar med 
det virksomhets- 
strategiske grunnlaget 
for investeringen 
formulert i 
utviklingsplanen og den 
framlagte 
konseptrapporten? 

Kvalitetssikrer mener styresak 124-2020, vedtakspunkt 7 for OUS HF gir et 

mandat for å utrede om det er grunnlag for å innplassere deler av OUS sin 

virksomhet i Livsvitenskapsbygget. Det foreligger ikke et eget 

styringsdokument knyttet til utredningen for Livsvitenskapsbygget.  

 

Det er tatt høyde for et nytt lab-bygg på Gaustad både i ØLP for OUS HF 

og i hovedprogrammet for “Nytt sykehus på Gaustad Oslo 

universitetssykehus HF - Del I Funksjonsprogram”, dog i etappe 2 av 

utbyggingen. Kvalitetssikrer er imidlertid ikke forelagt beregninger som 

eksplisitt sier noe om en inntreden i Livsvitenskapsbygget er en rimeligere 

eller dyrere løsning for OUS enn det å bygge et eget lab-bygg i etappe 2. 

Frem mot B3 bør beslutningstaker vurdere om beslutningsunderlaget er 

tilstrekkelig. 

 

Det er samsvar mellom OUS HF sin utviklingsplan for laboratoriefag og det 

hovedprogram som konseptfasen for Livsvitenskapsbygget beskriver hva 

gjelder utviklingstrekkene innen de aktuelle fagområdene, betydningen av 

å samarbeide om forskning samt tanken om å dele tung IKT infrastruktur 

og andre kjernefasiliteter med UiO. Estimatene knyttet til arealbehov og 

bemanning for fremtiden er beheftet med usikkerhet utfra det vi antar om 

forventet aktivitetsvekst innen laboratoriemedisin-fagene, men så lenge 

mye av den klinisk rettede delen av driften uansett skal plasseres i 

sykehusene og ikke i Livsvitenskapsbygget reduserer dette isolert sett 
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risikoen knyttet til innplassering av gjenværende funksjoner i 

Livsvitenskapsbygget-bygget.  

 

Kvalitetssikrer oppfatter at det er et samsvar mellom den vedtatte 

konseptfasen for Nye OUS HF hva gjelder planlagt innretning av 

laboratoriemedisin og konseptfasen for innplassering av Klinikk for 

laboratoriemedisin i Livsvitenskapsbygget.  

 

Kvalitetssikrer bemerker at det er diskrepans mellom en del av utsagnene i 

Kunnskapsgrunnlaget og konseptrapporten. Kunnskapsgrunnlaget 

fokuserer i større grad på å samle all aktivitet for Klinikk for 

laboratoriemedisin i ett bygg enn det som er tilfelle i konseptrapporten. 

2. Er målhierarkiet 

konsistent, avklart og 

ikke for komplisert eller 

generelt til å være 

operasjonelt? 

Kvalitetssikrer oppfatter at de vedtatte samfunnsmålene for Nye Aker og 

Nye Rikshospitalet er gyldige også for Livsvitenskapsbygget. Disse 

vedtatte samfunnsmålene er videre konsistente med Statsbygg sitt 

samfunnsmål for Livsvitenskapsbygget.  

 

Kvalitetssikrer oppfatter at de foreslåtte fem effektmålene i 

konseptrapporten for Livsvitenskapsbygget er konsistente med de fem 

avklarte effektmålene for Nye Aker og Nye Rikshospitalet.  

 

Kvalitetssikrer påpeker at konseptrapporten for Livsvitenskapsbygget ikke 

har utviklet egne resultatmål for OUS, men utelukkende viser til Statsbyggs 

resultatmål for prosjektet 

 

Kvalitetssikrer oppfatter at målhierarkiet for Livsvitenskapsbygget er 

konsistent med målhierarkiet i Utviklingsplan OUS HF 2035 og at det 

aktuelle målbildet omfatter de innsatsfaktorer som fremkommer i “Veileder 

for arbeidet med utviklingsplaner”. 

 

Kvalitetssikrer oppfatter at UiO og OUS har sammenfallende samfunnsmål 

for Livsvitenskapsbygget-prosjektet. Kvalitetssikrer er ikke blitt forelagt 

effektmålene til UiO for Livsvitenskapsbygget-prosjektet, men forstår det 

slik at disse kan bli endret for å sikre kompatibilitet med OUS sine 

effektmål for prosjektet.  

 

Kvalitetssikrer oppfatter at prosjektorganisasjonen til HSØ har planer om å 

utvikle egne resultatmål for Livsvitenskapsbygget-prosjektet samt 

avstemme disse mot Statsbygg sine resultatmål, men per i dag foreligger 

dette altså ikke. 

3. Er alternativene 

vurdert opp mot det 

regionale foretakets 

økonomiske og 

finansielle bæreevne til 

gjennomføring? 

Vår vurdering er at man i utredningen har gjennomført de nødvendige 

analysene for økonomisk bæreevne, men at analysene hviler på en rekke 

forutsetninger. Flere av disse forutsetningene har stor påvirkning på 

prosjektets økonomi og prosjektet bør vurdere å verifiseres 

forutsetningenes godhet i forkant av de kommende beslutningene. 

 

Alternativet som innebærer en etablering av samlet Klinikk for 

laboratoriemedisin ved Rikshospitalet har noe bedre nåverdi enn delvis 

samling av klinikken rundt ti år tidligere i Livsvitenskapsbygget. Det er også 
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mulig at det finnes andre, mer optimale, løsninger for å etablere nye 

lokaler for Klinikk for laboratoriemedisin. 

4. Er alternativene 

vurdert opp mot 

gevinster som ønskes 

realisert? 

Det er kvalitetssikres vurdering at konseptrapporten vurderer alternativet 

opp mot de opp mot de gevinster som ønskes. 

 

Vi oppfatter at foreligger en sammenheng mellom målsettinger og 

gevinster. Kvalitetssikrer oppfatter det som en styrke at det er gjennomført 

gevinstanalyser og utviklet gevinstplaner på avdelingsnivå med involvering 

av gevinsteiere. 

 

Kvalitetssikrer vil påpeke prosessen har vært gjennomført under sterkt 

tidspress og at dette i seg selv medfører risiko.  

 

Kvalitetssikrer vil understreke at gevinstpotensialene og -planene hviler på 

noen kritiske forutsetninger, forutsetninger som ligger utenfor 

innflyttingsprosjektets kontroll, herunder innføring av IKT-løsninger, 

sammenhengende rørpostløsninger og økt salg av analysetjenester til 

aktører utenfor OUS.  

5. Er prosjektets 

lokalisering vurdert i 

forhold til regionale 

helseforetakets totale 

tilbud? 

Livsvitenskapsbygget ligger tett på Rikshospitalet. Kvalitetssikrer vurderer 

at en innplassering av Klinikk for laboratoriemedisin i dette bygget påvirker 

grunnlaget for lokaliseringsvurderingen i liten grad og at lokaliseringen er 

tilstrekkelig vurdert mot det Helse Sør-Øst RHFs totale tilbud. 

6. Hvordan forholder 

prosjektet seg til 

overordnede krav til 

ivaretakelse av indre og 

ytre miljø? 

Kvalitetssikrer vurderer at konseptrapporten for Livsvitenskapsbygget 

delvis ivaretar krav til indre miljø i prosjektet, men omtaler i liten grad HMS-

planer og smitteverntiltak.  

 

Krav til ivaretakelse av ytre miljø ivaretas primært gjennom å definere et 

tydelig effektmål for ytre miljø i prosjektet, men det gjenstår å definere 

kriterier for hvordan effektmålet skal følges opp.  

 

Konseptrapporten viser til føringene som byggherren (Statsbygg) allerede 

har lagt til grunn for ivaretakelse av det ytre miljø i byggeprosjektet. Uten at 

kvalitetssikrer kjenner alle detaljene i disse virker føringene i stor grad til å 

overlappe med anbefalingene i Helse Sør-Øst styresak 098-2013 om 

miljøtiltak i sykehusbygg-prosjekter.  

 

Det foreligger ikke en separat miljøplan fra HSØ-PO knyttet til 

konseptfasen for Livsvitenskapsbygget.  

7. Hvordan kan planlagte 

bygg og infrastruktur 

påvirke uønskede 

hendelser innenfor 

pasientsikkerhet? 

Kvalitetssikrer vurderer at konseptrapporten for Livsvitenskapsbygget 

understøtter arbeidet med å bedre pasientsikkerheten. Planene slik de 

fremkommer i konseptrapporten er konsistente både med Utviklingsplan 

2035 for OUS og regionale strategier hva gjelder pasientsikkerhet. 
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1.2 ANBEFALINGER 

 

I tabellen nedenfor presenteres våre anbefalinger for det videre arbeidet med prosjektet. 

Anbefalingene er basert på den fremlagte konseptrapporten, på underlag delt med oss i 

prosjektet og på observasjoner vi ha gjort oss underveis.  

Kvalitetssikres anbefaling for videre arbeid med prosjektet 

Spørsmål som skal besvares Kvalitetssikres vurdering 

1. Virksomhetsstrategisk 

grunnlag 

Prosjektorganisasjonen bør sikre at det foreligger et 

styringsdokument for neste fase av prosjektet, enten for eget prosjekt 

eller i samarbeid med Statsbygg. 

 

Prosjektorganisasjonen bør vurdere om det skal gjøres ytterligere 

detaljering av forventet aktivitetsvekst og da med tilhørende oppdatert 

areal- og bemanningsbehov, frem mot 2030 før neste fase av 

prosjektet. 

 

Utredningen kan med fordel drøfte de foreslåtte løsningene opp mot 

hvilke løsninger OUS ville ha valgt om virksomheten skulle bygge sitt 

eget lab-bygg i etappe to for utbyggingen på Gaustad. Dersom det er 

mulig å si noe om kostnadskonsekvensene for et eget, samlet OUS 

lab-bygg i etappe 2, kontra det å tre inn i Livsvitenskapsbygget, bør 

dette også fremkomme.  

2. Målhierarki 

På lik linje med arbeidet knyttet til det overordnede konseptfase-

arbeidet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet bør det jobbes med å 

finne gode måleindikatorer for effektmålene definert for 

Livsvitenskapsbygget-prosjektet. 

 

Det må sikres at de to organisasjonene som skal leve sammen i 

Livsvitenskapsbygget, det vil si OUS og UiO, har kompatible 

effektmål for Livsvitenskapsbygget-prosjektet.  

 

Ifølge Tidligfaseveilederen bør OUS definere sine egne resultatmål 

for Livsvitenskapsbygget-prosjektet, men samtidig er det viktig å sikre 

at disse ikke står i motsetning til Statsbygg sine resultatmål for 

prosjektet. Dersom OUS ønsker å definere identiske resultatmål som 

Statsbygg i prosjektet bør dette fremgå eksplisitt 

3. Økonomisk og finansiell 

bæreevne 

Som det fremgår av sensitivitesanalysene påvirkes prosjektets 

bærekraft av flere området. Vi anbefaler at det arbeides videre med å 

konkretisere risikoreduserende tiltak knyttet til prosjektets kostnader. 

Prosjektet bør videre følge opp foreliggende gevinstrealiseringsplaner 

for å sikre at man henter ut de forventede driftsgevinstene. Dette 

arbeidet bør inkludere en vurderinger om de foreliggende planene er 

tilstrekkelige. 
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Prosjektet bør oppdatere de økonomiske beregningene ved 

vesentlige endringer på kostnads- eller nyttesiden frem mot endelig 

beslutning B4 senere i år. 

4. Gevinster 

Beslutningstakere må vurdere og følge opp kritiske forutsetninger for 

gevinstarbeidet, også de som ligger utenfor prosjektets kontroll.  

 

Kvalitetssikrer anbefaler at det arbeidet systematisk videre med 

risikoreduserende tiltak i de følgende fasene i arbeidet, herunder 

kvalitetssikring av første versjon gevinstplaner, oppfølgning av OU-

prosess og sikre at IKT-prosjekt leverer på rett funksjonalitet til rett tid 

for prosjektet. 

5. Lokalisering 
Vi vurderer at det ikke er behov for ytterligere utredning på dette 

temaet. 

6. Indre og ytre miljø 

Det videre planarbeidet knyttet til indre miljø i Livsvitenskapsbygget 

kan med fordel omtale HMS-planer generelt og smitteverntiltak 

spesielt i noe større grad enn det som er tilfelle i konseptrapporten. 

 

Det bør, som for alle effektmålene i konseptrapporten, utarbeides et 

sett med måleindikatorer for effektmålet “Anlegget skal være mest 

mulig klimanøytralt i utbygging og drift, i tråd med OUS sin målsetting 

om miljøsertifisering.” 

 

For etterlevelse av styrevedtak 098-2013 i Helse Sør-Øst bør det 

utarbeides en egen miljøplan fra OUS sin side. Denne bør 

avstemmes med byggherres planer for ivaretakelse av det ytre 

miljøet i byggeprosjektet. 

7. Pasientsikkerhet 

Kvalitetssikrer oppfatter at den største risikoen knyttet til 

pasientsikkerheten vil være knyttet til overgangene, det vil si ved 

tidspunktet for innføring av et felles LIMS, ved introduksjonen av et 

felles prøvemottak og ved innflytting i nye lokaler. Planleggingen av 

disse overgangene er derfor svært viktig.  

 

 

1.3 FORBEHOLD, SÆRSKILTE FORHOLD OG MERKNADER 

 

Vi vil gjøre oppmerksom på følge de særskilte forhold i prosess og/eller dokumentasjon knyttet 

til denne KSKen:  

 

– Konseptfasen er gjennomført på meget kort tid, og til tross for høy kompleksitet, mange 

aktører og korte frister, har man utarbeidet rapporter og underlag. Som ekstern 

kvalitetssikrer må vi på generelt grunnlag påpeke at dette innebærer økt risiko for å 

“kutte hjørner”, for at valg ikke blir belyst eller debattert i tilstrekkelig grad eller at noe 

blir oversett. Covid-19 situasjonen har også satt sitt preg på gjennomføringen av 

arbeidet. Det har gitt sterke begrensninger i fysisk møteaktiviteter, men samhandling er 

løst på andre måter, blant annet utstrakt bruk av digitale møter.  
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– Tidsaspektet har satt naturlige begrensninger på hvor detaljert vi har kunnet gå som 

kvalitetssikrer og de siste leveransene er også i større grad en punktevaluering enn en 

følgeevaluering. KSK fikk de endelige økonomiske beregningen tre dager før frist for 

endelig KSK-rapport. Dette har gitt oss begrenset tid til å etterse dette innholdet. Vi har 

imidlertid tilstrebet å svare ut veilederens spørsmål på best mulig måte.  

 

– Vi presiserer at vi har ikke blitt forelagt eller foretatt noen kvalitetssikring av underlag fra 

hovedprosjektet til Statsbygg 

 

– En rekke parter er involvert i prosjektet, eksempelvis Statsbygg, OUS og HSØ, inkludert 

Sykehuspartner og Klinikk for laboratoriemedisin, UiO og Kunnskapsdepartementet. 

Dette er et meget komplisert aktørbilde. Det innebærer blant annet behovet for 

“samstyring” for ulike offentlige sektorer. At prosjektet krysser sektorgrenser og 

involverer flere aktører øker prosjektets kompleksitet og innebærer økt risiko.  

 

– På grunn av prosjektets karakter, er konseptfasen gjennomført på en måte som avviker 

fra veilederes standardprosess, herunder er det ikke gjennomført ordinære 

alternativvurderinger før en B3A-beslutning om valg av hovedalternativ. 

Beslutningssituasjonen for prosjektet videre avviker noe fra normalen. De forestående 

beslutningene i OUS og HSØ vil omfatte: 

– B3: Endelig valg av hvilket konsept som skal bearbeides videre i neste fase 

– B4: Investeringsbeslutningen ved at prosjekteier godkjenner at prosjektet 

videreføres  

 

– For samlingen av deler av Klinikk for laboratoriemedisin inn i Livsvitenskapsbygget 

kommer disse beslutningspunktene mye tettere enn vanlig, samt at fasene etter B3 i 

stor grad gjennomføres av Statsbygg. Endelig husleieavtale, som normalt skal foreligge 

ved B4, vil etter plan først være klar i desember 2021. Beslutningene i juni 2021, må 

ses i sammenheng med den pågående statlige prosessen med KS2, regjerings-

behandling og endelig fastsettelse av kostnads- og styringsrammer. Ved en økning av 

prosjektets sluttkostnad utover forventet kostnad vil HSØ bære risikoen for at husleien 

vil øke. Dersom prosjektstyret anbefaler utløsning av midler fra usikkerhetsavsetningen, 

vil styret fremlegge dette for Kunnskapsdepartementet og HSØ.  

 

– Vårt inntrykk er at prosjektarbeidet har vært preget av en positiv og optimistisk holdning 

og et oppriktig ønske om å få til realiseringen av dette prosjektet i tråd med beslutninger 

på regjeringsnivå og styrer i Helse Sør-Øst og OUS. På generelt grunnlag vil vi 

imidlertid påpeke at man i slike situasjoner kan risikere å undervurdere eller 

underkommunisere utfordringer og overvurdere eller overkommunisere gevinster. Vi har 

dog ikke avdekket indikasjoner på at dette er tilfelle i prosjektet.  
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2 INNLEDNING 
 

 

2.1 BAKGRUNN 

 

Konseptfaseutredningen for innplassering av laboratoriefunksjoner fra Oslo Universitetssykehus 

HF (OUS) i nytt bygg for livsvitenskap (Livsvitenskapsbygget, LVB) er en delutredning i det 

pågående prosjektet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Oppstart av forprosjektet Nye Aker og 

Nye Rikshospitalet ble vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF (HSØ) 25. juni 20201. HSØ 

opprettet i 2017 en prosjektorganisasjon, HSØ PO, for å gjennomføre en trinnvis utbygging av 

nye lokaler for OUS. Det er denne prosjektorganisasjonen som er ansvarlig for å planlegge 

OUS sin inntreden i Livsvitenskapsbygget, og gjennom samarbeid med OUS ansvarlig for å 

sikre sentrale interessenters medvirkning innen de enkelte funksjonsområdene. 

 

Arbeidet med å etablere en egen konseptfaseutredning knyttet til Livsvitenskapsbygget oppsto 

som en konsekvens av at det åpnet seg en mulighet for å legge deler av Klinikk for 

laboratoriemedisin (KLM) fra OUS inn i Livsvitenskapsbygget-bygget til Universitetet i Oslo 

(UiO). Livsvitenskapsbygget skal bygges og eies av Statsbygg på oppdrag fra Kunnskaps- 

departementet (KD) som et bygg for kjemi, farmasi og livsvitenskap ved UiO. Da det ble klart at 

man ikke ville kunne realisere Livsvitenskapsbygget-prosjektet innenfor gjeldende kostnads- 

ramme ble det utredet ulike alternativer for å holde kostnadsrammen. Regjeringen vurderte 

imidlertid at omfattende kutt vil medføre at prosjektets formål ikke ville bli realisert. Regjeringen 

besluttet dermed at det skulle arbeides videre med sikte på å innplassere Klinikk for 

laboratoriemedisin i det planlagte bygget, samt i tilbygg. For OUS gir dette mulighet for å 

realisere en delvis samlokalisering av laboratoriefag og forskningsarealer omkring ti år tidligere 

enn opprinnelig planlagt ettersom en slik samlokalisering initialt var planlagt i etappe to av 

utbyggingen knyttet til nye OUS. I september 2020 ba regjeringen om et beslutningsunderlag for 

å belyse muligheten for en samlokalisering av UiO og OUS i Livsvitenskapsbygget. Medio 

oktober 2020 forelå dette i rapporten Kunnskapsgrunnlag for lokalisering av deler av Oslo 

universitetssykehus i nytt bygg for Livsvitenskap.  

 

Som følge av OUS sin inntreden i Livsvitenskapsbygget har byggets planlagte størrelse økt, og 

bygget er nå planlagt til i underkant av 100 000 kvadratmeter. Noen arealer er definert som 

arealer utelukkende tiltenkt hver av aktørene, men rundt 35 000 er definert som fellesareal, 

inkludert felles kjernefasiliteter. OUS sin andel av fellesarealene er på rundt 20 prosent. Totalt 

vil OUS disponerer i overkant av 29 000 kvadratmeter. 

 

Det er HSØ PO som har fått i oppdrag å etablere «Innplassering av laboratoriefunksjoner fra 

Oslo universitetssykehus HF i Livsvitenskapsbygget» som et nytt prosjekt i porteføljen, med 

ansvar for å følge opp utredningen på vegne av HSØ. Det er lagt opp til at det skal utarbeides 

en utredning før sommeren 2021 og at det i denne forbindelse det skal gjennomføres en KSK. 

Dette oppdraget ble tildelt Dovre Group Consulting AS som sammen med NEO Consulting AS 

har stått for gjennomføring av KSK-oppdraget.  

 
1 Helse Sør-Øst RHF, styresak 124-2020 
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2.2 RAMMEVERKET FOR KVALITETSSIKRINGEN 

 

Overordnet gjennomføring av en konseptfase 

 

Konseptfasen er en av flere faser som inngår i tidligfasen som skal gjennomføres før et 

byggeprosjekt. Disse fasene beskrives i “Veileder for tidligfasen i sykehusprosjekter, sept./okt. 

2017” (Tidligfaseveilederen). Formålet med veilederen er å bidra til at tidligfasen gjennomføres i 

tråd med helseforetakets strategi og behov, samtidig som det legges et godt fundament for 

oppstart av selve byggeprosjektet. 

 

Tidligfaseveilederen deler inn tidligfasen i tre hovedfaser, illustrert nedenfor og markert innenfor 

stiplet linje (Figur 1 fra Tidligfaseveilederen. Faser og beslutningspunkter fra nasjonale og 

regionale føringer til investeringsbeslutning). Beslutningspunktene er markert som gule sirkler.  

 

 

 

 

I Tidligfaseveilederen består konseptfasen av to steg, illustrert i 

figur (Figur 5 fra Tidligfaseveilederen). I steg 1 klargjøres 

premissene for byggets innhold før det utvikles og utredes flere 

alternative løsninger og konsepter. Deretter anbefales ett av disse 

alternativene i beslutningspunkt B3A. Dette alternativet tas med til 

steg 2 hvor det videreutvikles gjennom utarbeidelsen av et 

skisseprosjekt og detaljerte økonomiske kalkyler. 

Konseptrapporten og den eksterne kvalitetssikringen (KSK), det vil 

si denne rapporten, skal danne grunnlag for å beslutte hvilket 

konsept som skal bearbeides videre i en forprosjektfase 

(beslutning B3). 

 

 

 

2.2.1 OM EKSTERN KVALITETSSIKRING AV KONSEPTFASEN (KSK) 

 

Ekstern kvalitetssikring av konseptfasen (KSK) beskrives i veilederens vedlegg H: 

 

“KSK skal sikre at de utredninger som er gjennomført i konseptfasen på en tilfredsstillende måte 

har ivaretatt overordnede krav (målhierarki, bredde i utredninger av alternativ, riktige 

prioriteringer og økonomisk bæreevne), men også spesifikke krav til metode og innhold i 

utredninger og analyser knyttet til gevinstrealisering, struktur og sammenheng i tjenestetilbudet, 
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forholdet til samhandlingsreformen, beregning av framtidig aktivitet og kapasitetsbehov, 

omstilling og effektivisering, miljøhensyn, pasientsikkerhet og befolkningens krav til tjenesten.” 

 

Med andre ord innebærer KSK en helhetlig vurdering av utredningene som er gjort i 

konseptfasen. Vedlegg H i veilederen definerer også syv spørsmål kvalitetssikringen skal 

besvare: 

 

Spørsmål som skal besvares 

1. Er det samsvar med det virksomhetsstrategiske grunnlaget for investeringen formulert i 
utviklingsplanen og den framlagte konseptrapporten? 

2. Er målhierarkiet konsistent, avklart og ikke for komplisert eller generelt til å være 

operasjonelt? 

3. Er alternativene vurdert opp mot det regionale foretakets økonomiske og finansielle 

bæreevne til gjennomføring? 

4. Er alternativene vurdert opp mot gevinster som ønskes realisert? 

5. Er prosjektets lokalisering vurdert i forhold til regionale helseforetakets totale tilbud? 

6. Hvordan forholder prosjektet seg til overordnede krav til ivaretakelse av indre og ytre 

miljø? 

7. Hvordan kan planlagte bygg og infrastruktur påvirke uønskede hendelser innenfor 

pasientsikkerhet? 

 

Disse spørsmålene er formulert som en sjekkliste med ja/nei-spørsmål og inneholder rom for 

tolkning. For å sikre transparens har vi tatt for oss hvert spørsmål i eget kapittel og redegjort for 

tolkningen av spørsmålet i forhold til dette prosjektet. 

 

 

2.2.2 OM FØLGEEVALUERINGER 

 

At kvalitetssikringen har blitt gjennomført som en følgeevaluering, som innebærer at 

dokumentasjon fra prosjektets konseptfase har blitt utarbeidet og tilgjengeliggjort parallelt med 

den pågående kvalitetssikringen. Basert på dette, gir ekstern kvalitetssikrer løpende 

tilbakemeldinger til prosjektet, slik at mest mulig kan avdekkes og eventuelt korrigeres 

underveis.  
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2.2.3 ANNEN NORMERENDE DOKUMENTASJON 

 

I tillegg til veilederens krav har vi supplert våre vurderinger støttes oss på andre normerende og 

veiledende dokumenter. Det gjelder spesielt: 

 

– Finansstrategi for Helse Sør-Øst. Driftsøkonomiske effekter i tidligfasen. Retningslinjer 

for estimering av driftsøkonomiske effekter av investeringsprosjekter 

– https://www.prosjektveiviseren.no/ 

– Veileder i samfunnsøkonomiske analyser, Direktoratet for økonomistyring 

– Sykehusprosjekters økonomiske bæreevne. Veileder for beregning av samlet 

økonomisk konsekvens av investeringsprosjekter i helsebygg 

 

Vi understreker at vi ikke har foretatt fullstendig kvalitetssikring i forhold til disse dokumentene, 

men at de har fungert som utfyllende der veilederen for KSK ikke har utdypende beskrivelser.   

 

 

2.3 OPPBYGNING AV RAPPORTEN 

 

Denne rapporten starter med en overordnet vurdering av fullstendighet, konsistens og 

sporbarhet. Hver av de sju spørsmålene definert i vedlegg H i Tidligfaseveilederen er behandlet 

i egne kapitler. For hvert av spørsmålene er det vist til hva vi har lagt til grunn for vår tolkning av 

spørsmålet, hvilke observasjoner vi har gjort og hva som er våre vurderinger av det 

foreliggende grunnlaget. Basert på vurderinger for hvert enkelt spørsmål fra vedlegg H er det 

formulert en konklusjon og anbefalinger for det videre arbeidet. 

 

Vår tolkning av tidligfaseveilederen er at KSK-rapporten ikke må leses uavhengig av 

konseptrapporten med tilhørende grunnlag. Vi har derfor lagt til grunn at leseren har satt seg inn 

i grunnlaget som inngår i kvalitetssikringen før vår KSK-rapport leses. Våre observasjoner 

innenfor hvert tema eksemplifiseres med utdrag av den styrende dokumentasjonen. 

 

 

2.4 GRUNNLAG FOR DENNE RAPPORTEN  

 

2.4.1 Dokumentasjon og underlag 

 

Denne KSK-rapporten er basert på versjon 0.95 av konseptutredningrapport, datert 21. mai 

2021, som dokumenterer innplassering deler av laboratoriefunksjonene til Oslo 

Universitetssykehus HF i nytt bygge for livsvitenskap, samt grunnlag og observasjoner fra 

følgeevalueringen. Konseptutredningrapport omtales i det videre som konseptrapporten. 

 

Figuren under viser overordnet Helse Sør-Østs aktiviteter, fra oppstart av konseptfase til 

beslutningspunktene B3 og B4, samt påfølgende fase etter en positiv B4-beslutning. Fasene 

som leder opp til B3 og B4 påvirkes av at dette ikke er et standard prosjekt, og at tiden som er 

tilgjengelig er kort. 
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Oversikt over møter der vi har vært delaktige og underlagsdokumentasjon for kvalitetssikringen 

fremgår av vedlegg til denne rapporten. I sum danner dette grunnlaget for vår følgeevaluering 

og for vår KSK-sluttrapport.  

 

 

2.4.2 Følgeevaluering 

 

At evalueringen skulle gjennomføres som en følgeevaluering, lå til grunn for utlysningen og ble 

besluttet på grunn av prosjektets stramme fremdriftsplan fram mot beslutningsprosessen i Oslo 

universitetssykehus. Gjennomføring av kvalitetssikring som en følgeevaluering fordrer at 

prosess, innhold og resultatdokumenter evalueres og kvalitetssikres i parallelt med 

gjennomføring av konseptfasen, og at vår sluttrapport ferdigstilles kort tid etter prosjektets 

konseptrapport. Prosjektet har hatt som mål å besvare/lukke/korrigere kvalitetssikres observerte 

avvik, mangler eller feil fortløpende. 

 

Vi har fulgt denne konseptfasens prosesser ved å vurdere utkast til, så vel som ferdige, 

dokumenter underveis, delta i presentasjoner av rapporter og utvalgte tema samt gjennom 

løpende dialog med prosjektleder. Basert på oversendt dokumentasjon har vi utarbeidet og 

oversendt arbeidsnotater med innspill underveis i prosjektperioden, slik at våre merknader kan 

følges opp fortløpende. Det har vært gjennomført jevnlige statusmøter med prosjektleder. 

Fokuset her har vært praktiske forhold til gjennomføring av prosjektet, samt diskusjon av 

observasjoner og tilbakemeldinger. Kvalitetssikringen er utført i perioden mars–mai 2021. 

Endelig grunnlag for kvalitetssikring forelå 21. mai 2021, og sluttrapport for kvalitetssikringen ble 

overlevert 24. mai 2021. 

 

Vi opplever at prosjektorganisasjonen har lagt godt til rette for vår jobb som kvalitetssikrer. Vi 

har fått tilgang til foreliggende dokumenter, og det har blitt satt av tid til gode presentasjoner 

etter hvert som delrapporter har blitt utarbeidet. Vi har opplevd en prosjektorganisasjon med et 

sterkt ønske om å få til gode løsninger og levere en konseptrapport i tråd med forventninger, og 

som har ønsket konstruktive innspill og diskusjoner velkommen..  

 

Basert på oversendt dokumentasjon og gjennomganger i møter, har KSK oversendt følgende 

notater som underveis i prosessen.  
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Dato Aktivitet/dokument 

24.03.2021 Spørsmål etter innledende arbeidssamling 

12.04.2021 Status på KSK-arbeidet og veien videre 

03.05.2021 Kommentar og spørsmål etter møte om målhierkarki,husleie og avtaler 

03.05.2021 Kommentarer og spørsmål etter møte om notatet Økonomiske driftsgevinster 

03.05.2021 Spørsmål vedr. utkast til hovedrapport - konseptrapport med vedlegg 

21.05.2021 Enkelte spørsmål knyttet til forutsetninger for de økonomiske analysene oversendt 

 

Spørsmål og kommentarer i notatene har blitt oppklart, forklart, utdypet eller kvittert ut løpende 

av prosjektorganisasjonen, men både denne og kvalitetssikrer har jobbet med korte tidsfrister 

og det har tilkommet ny informasjon til prosjektet gjennom hele kvalitetssikringsperioden. Dette 

har påvirket gjennomføringen av oppdraget, men vår vurdering er at hensikten med en KSK er 

tilstrekkelig oppfylt og resultatene fra kvalitetssikringen er dekkende og valide.   
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3 OVERORDNEDE VURDERINGER 
 

 

Dette kapittelet inneholder en overordnet vurdering av den foreliggende utredningen for 

innplassering av deler av laboratoriefunksjoner fra Oslo universitetssykehus HF i nytt bygg for 

livsvitenskap – Livsvitenskapsbygget, for områdene fullstendighet, konsistens og sporbarhet. 

Begrepene er nærmere forklart under. 

 

Begrep Forklaring 

Fullstendig Fullstendighet omhandler i hvilken grad dokumentasjonen omfatter 

alle aspekter som konseptfasen skal omfatte i henhold til de føringer 

som foreligger i mandatet og tidligfaseveilederen. 

Konsistens Konsistens omfatter i hvilken grad ulike deler av dokumentasjonen fra 

konseptfasen er konsistent med hverandre, og om vurdering og valg 

er konsistente med analyser og drøftinger. I tillegg må det være 

konsistens mellom den foreliggende dokumentasjonen og tidligere 

utredninger som ligger til grunn for konseptfasen. 

Sporbarhet Sporbarhet handler om i hvilken grad dokumentasjonen i 

konseptfasen er dokumentert slik at grunnlag og forutsetninger er 

tilgjengelige og etterprøvbare. I tillegg må kilder til vurderinger og 

beslutninger vises til for at sporbarheten skal vurderes som 

tilfredsstillende. 

 

 

3.1 VÅR VURDERING 

 

3.1.1 OM PROSESSEN 

 

Dette prosjektet har hatt en litt annen gjennomføring av konseptfasen, og avviker derfor noe fra 

standardprosessen beskrevet i veilederen. Det er ikke gjennomført et Steg 1 i konseptfasen og 

Steg 2 er gjennomført parallelt med resten av forprosjektarbeidet for Nye Aker og Nye 

Rikshospitalet. Dette medfører at det ikke har vært et skille mellom steg 1 og steg 2 med et 

beslutningspunkt, B3A. Dette fordi regjeringen og styrene i Oslo universitetssykehus HF og 

Helse Sør Øst RHF besluttet at det skulle arbeides videre med sikte på å innplassere Klinikk for 

laboratoriemedisin i det planlagte Livsvitenskapsbygget. I realiteten vurderes hovedalternativet, 

det vil si innplassering av laboratoriefunksjoner i Livsvitenskapsbygget, opp mot å følge 

opprinnelig plan. Opprinnelig plan var å videreføre laboratoriefag og forskningsarealer på 

Ullevål i første etappe ved utbyggingen av Nye Aker og Nye Rikshospitalet sammen med 

avdeling for øyesykdommer, administrasjon og stråleterapi. Muligheten for å innplassere Klinikk 

for laboratoriemedisin i Livsvitenskapsbygget innebærer at en samling av deler av 

laboratoriefagene og forskningsarealer kan realiseres tidligere enn planlagt.  
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3.1.2 Fullstendighet 

 

Vår vurdering er at den fremlagte konseptrapporten med tilhørende dokumenter langt på vei er 

et fullstendig grunnlag slik dette er definert i tidligfaseveilederen. Vi anbefaler visse supplerende 

elementer i det påfølgende arbeidet, men vår oppfatning er at grunnlaget er tilstrekkelig i 

henhold til tidligfaseveilederen.  

 

Konseptfasen knyttet til innplassering av Klinikk for laboratoriemedisin i Livsvitenskapsbygget er 

en utredning om innplassering i et pågående byggeprosjekt utenfor helsesektoren og er derfor 

ikke i utgangspunktet et vanlig sykehusbyggeprosjekt. Derfor avviker denne prosessen av 

naturlige årsaker noe fra standardprosessene beskrevet i tidligfaseveilederen. Vår oppfatning er 

imidlertid at avvikene er forklarbare og at de ikke er vesentlige. Vår vurdering er at den 

fremlagte dokumentasjonen av den gjennomførte prosessen er tilstrekkelig fullstendig.  

 

Prosessen rundt innplassering i Livsvitenskapsbygget er preget av meget korte tidsfrister og 

styringsmessig kompleksitet. Det er et prosjekt der to sektorer og en rekke aktører samhandler. 

Dette gjør styring og risiko til to meget viktige faktorer. I veilederens vedlegg A fremgår det at et 

styringsdokument skal etableres ved B2, og oppdatert en oppdatert versjon skal legges frem 

som beslutningsunderlag før forprosjekt skal besluttes ved B3. For igangsettelsen av konsept- 

fasen for innplassering i Livsvitenskapsbygget er det forelagt et mandat, men vi har ikke blitt 

forelagt et eget styringsdokument for dette prosjektet. På dette punktet er det derfor vår 

vurdering at underlaget ikke er fullstendig og komplett. Mange av aspektene som normalt inngår 

i et styringsdokument er imidlertid å finne andre steder eller kommer til å finnes andre steder. 

For totalprosjektet Nye Rikshospitalet og Nye Aker er vi blitt informert om at det foreligger et 

mandat for forprosjektet og at det skal etableres et styringsdokument for forprosjektet. Vi er 

videre blitt opplyst om at Statsbygg utarbeider et styringsdokument for gjennomføringen av 

Livsvitenskapsbygget byggeprosjektet som ivaretar deler av oppgavene for innplassering av 

Klinikk for laboratoriemedisin/OUS og at HSØ-PRO vurderer et styringsdokument som ivaretar 

oppgaver/ansvar innenfor de delene som ikke inngår i byggeprosjektet direkte (blant annet  

O-IKT og utstyr). Vår anbefaling er like fullt at det etableres et eget styringsdokument for 

Livsvitenskapsbygget forprosjektet som ivaretar OUS sine spesifikke behov.  

 

I veilederens vedlegg D - “Mandat for hvert enkelt fase” omhandler kapittel 8 usikkerhet – risiko 

og muligheter. Kapittel 8.5 i konseptrapporten beskriver kort ulike risikoaspekter ved prosjektet 

og hvilke områder som trenger særskilt oppmerksomhet fremover. I tillegg er det gjort en 

risikovurdering knyttet til realisering av gevinster i Livsvitenskapsbygget (Kapittel 9.6 og tabell 

23 i “Økonomiske driftsgevinster, Livsvitenskapsbygget, Delrapport til utredning, Versjon 2.0)  

Kvalitetssikrer oppfatter at det vil være risikoelementer som blir ivaretatt av totalprosjektet Nye 

Rikshospitalet og Nye Aker eller gjennom den styringsstruktur som etableres i fellesskap rundt 

Statsbyggs prosjektledelse. Vi anbefaler like fullt at det arbeides videre med risikovurderingene 

for Livsvitenskapsbygget sett fra OUS sitt ståsted, spesielt ettersom vi i delrapportens kapittel 

9.6 leser at:  

 

“Det er spesielt usikkerhet knyttet til om klinikken får på plass et felles, funksjonelt 

laboratorieinformasjonssystem (LIMS) for fagområdene medisinsk biokjemi, medisinsk 
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mikrobiologi, immunologi og farmakologi. Dette er den viktigste forutsetningen for at 

gevinstplanene kan gjennomføres og danner utgangspunktet for en optimal håndtering 

av analyser i klinikken. Det må vurderes ytterligere risikoreduserende tiltak for å sikre 

dette. Et annet risikoområde er om det vil bli identifisert tilstrekkelig med funksjonsareal 

og/eller at det vil bli lagt til grunn for stor arealeffektivisering av funksjonene. Her må det 

også vurderes ytterligere risikoreduserende tiltak for å sikre at funksjonsarealet er 

tilstrekkelig for å realisere gevinstene.” 

 

Vi tror et videre arbeid med risikovurderinger vil være nødvendig for å fullt ut ivareta intensjonen 

bak styrevedtak i OUS-styret (styresak 95/2020 den 18. desember 2020) der vedtakspunkt 2 

lød:  

 

“Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret med resultatet av 

utredningen inkludert driftsøkonomi- og risikovurdering før endelig beslutning fattes.» 

 

 

Det er videre laget en oversikt over forventet utvikling av antall ansatte år for år frem mot 2030 

(Kapittel 9.5, tabell 20, “Økonomiske driftsgevinster Livsvitenskapsbygget, delrapport til 

utredning, Oslo universitetssykehus HF versjon 2.0, 12.05.2021”), men det foreligger etter det 

kvalitetssikrer kan se ikke en korresponderende oversikt over forventet aktivitetsvekst for 

Livsvitenskapsbygget år for år frem mot 2030 utover den vekst som er tenkt hentet fra 

primærhelsetjenesten. Kvalitetssikrer oppfatter at mye av aktivitetsveksten er tenkt absorbert av 

økt automatisering og optimaliserte arbeidsprosesser, men fravær av detaljert aktivitets- 

framskriving bidrar i så måte til usikkerhet rundt arealbehovet og bemanningsestimatene.  

 

 

3.1.3 Konsistens 

 

Innenfor gitte tidsrammer har vi ikke avdekket vesentlig inkonsistens i det fremlagte materialet. 

Basert på dette er det derfor vår vurdering at den fremlagte dokumentasjonen har tilstrekkelig 

grad av konsistent. Det gjelder både med hensyn til i hvilken grad de ulike deler av 

dokumentasjonen fra konseptfasen er innbyrdes konsistente, og om det er konsistens mellom 

den foreliggende dokumentasjonen og tidligere utredninger som ligger til grunn for 

konseptfasen. Det er en rød tråd fra utviklingsplan, økonomisk langtidsplan og hovedprogram i 

konseptfasen for Nye OUS til planene som nå foreligger. Disse planene inkluderer tanken om å 

samle ulike laboratoriefag i et eget bygg og legge til rette for økt forskningssamarbeid med UiO. 

 

Et tilleggsaspekt som etter vår vurdering må tas med i dette prosjektet, er graden av konsistens 

på tvers, det vil si mellom HSØ-prosjektet og UiO sitt byggeprosjekt. Vi har heller ikke her 

avdekket vesentlige forhold som er inkonsistente. Vi har observert at prosjektene har hatt fora 

og møtepunkter for løpende å avstemme slike forhold. Det er imidlertid viktig for oss å 

understreke at det er mange avhengigheter i dette prosjektet og at den knappe tiden har gjort 

arbeidet krevende både for HSØ-prosjektet og for KSK. Vi understreker derfor at vi har hatt 

begrenset mulighet til å ettergå dokumentasjonen i detalj og at vi erfaringsmessig vet at 
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hastverk øker risikoen for at ikke alt fanges opp. Vår anbefaling til neste fase er derfor at man 

setter av bedre tid.  

 

 

3.1.4 Sporbarhet 

 

Vår vurdering er at den fremlagte dokumentasjonen har et akseptabelt nivå på sporbarhet 

knyttet til vesentlige forhold. Den overordnede rapporten bygger på delrapportene i struktur og 

innhold, og delrapportene inneholder også en del videre referanser til viktige forutsetninger. 

Videre ser vi at viktige beslutninger som ligger til grunn for prosjektet redegjøres for. Underveis i 

arbeidet har vi også observert at endringer i funksjonsprogrammet har blitt dokumentert med 

interne arbeidsnotat. Dette bidrar til økt sporbarhet og er en viktig kilde for å sikre at utgåtte 

forutsetninger ikke blir hengende igjen i ulike deler av rapporten. Eksempelvis vil en endring av 

hvilke funksjoner som legges til Livsvitenskapsbygget, medføre endring knyttet til beregninger 

av areal, kostnader, gevinster med videre.  
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4 VIRKSOMHETSSTRATEGISK GRUNNLAG 
 

 

4.1 HVA SIER VEILEDEREN OM TEMAET 

 

Er det samsvar med det virksomhetsstrategiske grunnlaget for investeringen formulert i 
utviklingsplanen og den framlagte konseptrapporten? 

 

Et prosjekts virksomhetsmessige grunnlaget skal komme fra utviklingsplanen og økonomisk 

langtidsplan. Ifølge veilederens kapittel 3.1 skal disse gi “en samlet utviklingsretning for viktige 

innsatsfaktorer som organisering og ledelse, samhandling og oppgavedeling, kompetanse, 

teknologi og utstyr, og bygg”. Forholdet er illustrert i veilederens figur 2.  

 

Prosjektinnrammingen er det første trinnet i tidligfasen av et sykehusbyggprosjekt, jf, 

veiledernes figur 3. Prosjektinnrammingen innebærer ifølge veilederens kapittel 3.3 å lage et 

styringsdokument som beskriver rammebetingelser og hvordan prosjektet er definert og 

avgrenset. I tillegg skal det utarbeides et forslag til mandat for påfølgende trinn, det vil si 

konseptfasen.  

 

Konseptfasen skal ifølge veilederens kapittel 3.5 beskrive virksomhetsinnhold, 

dimensjoneringsgrunnlag, organisatoriske virkninger og overordnede funksjonelle samt tekniske 

krav til bygg, utstyr og infrastruktur.  

 

 

4.2 FORHOLD SOM ER VURDERT FOR DETTE TEMAET 

 

For Nye Aker og Nye Rikshospitalet foreligger det allerede en godkjent konseptrapport og en 

tilhørende godkjent KSK-rapport. 

 

Innplasseringen av Klinikk for laboratoriemedisin i Livsvitenskapsbygget kan betraktes som en 

del av utbyggingen knyttet til Nye Rikshospitalet, eller mer presist et alternativ til at OUS selv 

bygger et eget nytt lab-bygg på Gaustad slik konseptrapporten for Nye Rikshospitalet legger 

opp til i etappe 2 av utbyggingen.  

 

For kvalitetssikrer av konseptfasen for Livsvitenskapsbygget står det derfor sentralt å undersøke 

om det virksomhetsstrategiske grunnlaget for et nytt lab-bygg gjenfinnes i utviklingsplanen og 

den økonomiske langtidsplanen for OUS så vel som i konseptfaserapporten for Nye Aker og 

Nye Rikshospitalet. I tillegg er det viktig å sikre konsistens mellom den aktivitetfremskriving som 

foreligger i utviklingsplanen for OUS og den dimensjonering av Livsvitenskapsbygget som 

konseptrapporten for Livsvitenskapsbygget legger opp til. Endelig er det viktig å sikre 

konsistens mellom det såkalte virksomhetsgrunnlaget for Livsvitenskapsbygget og de faktisk 

valgte løsningene i konseptrapporten for bygget.  

 

For å kunne vurdere dette har vi støttes oss på følgende dokumenter: 
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– Utviklingsplan OUS HF 2035 

– Økonomisk langtidsplan 2019 - 2062 Konseptfase Aker - Gaustad (ØLP) 

– Videreutvikling Aker og Gaustad - Konseptfase Gaustad - Steg 1 Oslo 

Universitetssykehus HF 

– Ekstern kvalitetssikring KSK Videreutvikling av Aker og Gaustad (KSK Aker/Gaustad) 

– Kunnskapsgrunnlag for lokalisering av deler av Oslo universitetssykehus i nytt bygg for 

Livsvitenskap (Kunnskapsgrunnlaget) 

 

sammen med de vedlegg og utredninger det er henvist til.  

 

I vårt arbeid er følgende spesifikke vurderinger gjort knyttet til dette temaet:  

 

– Foreligger det et mandat og et styringsdokument for konseptfasen knyttet til 

Livsvitenskapsbygget?  

– Er det samsvar mellom ønsket om finansiering av et nytt laboratoriebygg ved OUS HF 

og OUS HF sin økonomiske langtidsplan? 

– Er det samsvar mellom OUS HF sin utviklingsplan for laboratoriefag og det 

hovedprogram som konseptfasen for Livsvitenskapsbygget legger opp til?  

– Er det samsvar mellom den vedtatte konseptfasen for Nye OUS HF hva gjelder planlagt 

utbygging av laboratoriemedisin og konseptfasen for innplassering av Klinikk for 

laboratoriemedisin i Livsvitenskapsbygget?  

– Er det samsvar mellom Kunnskapsgrunnlaget for Livsvitenskapsbygget og den endelige 

foreslåtte løsningen i Konseptrapporten for innflytting av Klinikk for laboratoriemedisin i 

Livsvitenskapsbygget? 

 

 

4.3 OBSERVASJONER 

 

4.3.1 Foreligger det et mandat og et styringsdokument for konseptfasen knyttet 

til Livsvitenskapsbygget?  

 

Det foreligger et mandat for å utrede om hvorvidt deler av OUS sin virksomhet skal 

samlokaliseres med deler av UiO sin virksomhet i Livsvitenskapsbygget. Vi leser i styresak 

95/2020 for OUS HF at: 

 

1. Styret viser til orienteringen i saken, herunder pressemeldingen om Regjeringens 

behandling og styrevedtak i sak 124/2020 i Helse Sør Øst RHF og ber 

administrerende direktør å følge opp samarbeidet med å utrede en mulig 

samlokalisering av virksomhet i Livsvitenskapsbygget. 

 

2. Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret med resultatet av 

utredningen inkludert driftsøkonomi- og risikovurdering før endelig beslutning 

fattes. 
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Det foreligger ikke et styringsdokument for denne konseptfasen. Det gjorde det heller ikke for 

konseptfasen knyttet til Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Vi viser til side 10 i KSK-rapporten for 

Aker/Gaustad:  

 

"I henhold til tidligefaseveilederens kapittel 7.2 skal konseptfasen bygge på godkjent 

styringsdokument for tidligfasen. Vi ønsker å påpeke at det ikke foreligger et 

styringsdokument for konseptfasen, og det er informert at årsaken til dette er at 

mandatet anses å være dekkende for de gjeldende føringer." 

 

 

4.3.2 Er det samsvar mellom ønsket om finansiering av et nytt laboratoriebygg 

ved OUS HF og OUS HF sin økonomiske langtidsplan? 

 

Fra Økonomisk langtidsplan 2019- 2062 Konseptfase Aker - Gaustad kapittel 4.1 Investeringer 

under overskriften “Investeringer etappe 2” leser vi: 

 

“(...) nytt laboratoriebygg på Gaustad inngår i planene (...) Etappe 2 er planteknisk 

forutsatt ferdigstilt i 2033, med innflytting fra 2034.” 

 

Vi gjenfinner denne tanken i hovedprogram for “Nytt sykehus på Gaustad Oslo 

universitetssykehus HF - Del I Funksjonsprogram” der vi i kapittel 10.2.1 om laboratorier leser 

ai: 

 

“Blodbankvirksomheten (immunhematologi, komponentfremstilling, aferese og noe FoU 

knyttet til denne virksomheten) prioriteres flyttet til Gaustad i etappe 1. Videre prioriteres 

ny analysehall med automasjonsløsning. Øvrige laboratoriefunksjoner som nå er 

lokalisert på Ullevål, vil forbli der inntil etappe 2.” 

 

 

4.3.3 Er det samsvar mellom OUS HF sin utviklingsplan for laboratoriefag og 

det hovedprogram som konseptfasen for Livsvitenskapsbygget 

beskriver? 

 

I Utviklingsplan OUS HF 2035 kapittel 4.15 om laboratoriemedisin leser vi: 

 

Mye taler for at diagnostikk generelt vil organiseres annerledes i fremtiden. Den kan bli 

mer sykdoms- eller temaorientert, slik at alle labfag på en hensiktsmessig måte 

samarbeider om å løse det diagnostiske problem for den enkelte pasient. I fremtidens 

OUS bør prøver som samtykkes anvendt til forskning, samles effektivt og være optimalt 

tilgjengelig for videre forskning. Dette krever at prøveinnsamlingen til biobanking følger 

prøvestrømmen til analysene ved KLM ved integrering av biobanking med øvrig 

rutinedrift. 

 

Det er videre ventet store utviklinger innen fagområdene som i dag hører inn under Klinikk for 

laboratoriemedisin, ikke minst knyttet til utviklingen innen persontilpasset medisin. I denne 
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sammenheng løfter utviklingsplanen frem en utvikling med stort behov for integrert analyse av 

data fra genomikk, proteomikk, metabolomikk, farmakometri og digitalisert bildediagnostikk av 

celler og vev for alle fagfelt. 

 

Videre leser vi i samme kapittel at:  

 

Tilgang til tung IKT-infrastruktur og avansert IKT-kompetanse blir avgjørende for 

utvikling av nødvendige IKT-verktøy for (semi-)automatisert analyse av svært store 

datamengder. OUS vil arbeide for å etablere et regionalt (evt. nasjonalt) 

tungregnesenter for helsetjenesten i samarbeid med UiO.  

 

Kapittel 4.35 i utviklingsplanen handler om forskning og innovasjon. Der omtales også behovet  

for tett samarbeid med utdanningsinstitusjoner på en rekke områder; et spesifikt tiltak som 

nevnes er: 

 

“I større grad organisere avansert utstyr som kjernefasiliteter, i samarbeid med UiO.” 

 

Hva gjelder aktivitetsframskriving viser kapittel 3.11 og tabell 32 samlet framskrevet aktivitet 

2015 - 2035 for somatikk, basert på Nasjonal modell for aktivitetsframskrivning utført av 

Sykehusbygg HF. I perioden 2015-2035 forventes en økt aktivitet på alle omsorgsnivå, 

herunder 14% økning av antall liggedøgn, 65% økning i antall dagopphold og 56% økning i 

polikliniske konsultasjoner.   

 

Det er i denne sammenheng verd å merke seg at det i hovedprogrammets del 1 - funksjon 

kapittel 4.4 for LVB fremkommer at  

 

“Historisk har klinikkens (KLM, anm.)  aktivitet vokst rundt det dobbelte av aktiviteten til 

somatisk virksomhet i Oslo universitetssykehus.” 

 

 

4.3.4 Er det samsvar mellom den vedtatte konseptfasen for Nye OUS HF hva 

gjelder planlagt utbygging av laboratoriemedisin og konseptfasen for 

innplassering av KLM i Livsvitenskapsbygget?  

 

Konseptfasen for Nye Aker og Nye Rikshospitalet, inkludert hovedprogram funksjon, går ikke i 

detalj knyttet til laboratorievirksomheten. Dette er naturlig all den tid et nytt laboratoriebygg 

uansett først var tiltenkt i etappe 2 av utbyggingen.   

 

Det er dog verdt å merke seg at konseptfasen for Nye Aker og Nye Rikshospitalet påpeker 

behovet for at rutineundersøkelsene må ha nærhet til pasientbehandlingen. Vi leser i 

Videreutvikling Aker og Gaustad - Konseptfase Gaustad - Steg 1 på side 16 at  

 

“Laboratoriedriften (rutinelab) må ha nærhet til pasientbehandlingen. Lokalisering av 

laboratoriedrift i et behandlingsbygg vil sikre drift nær akutt klinisk virksomhet. Det er en 
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forutsetning for alle laboratorievirksomheter at det etableres et velegnet system for 

transport av prøver” 

 

Behovet for gode prøvetransport-systemer utdypes ytterligere i hovedprogrammet “Nytt sykehus 

på Gaustad Oslo Universitetssykehus HF - Del I Funksjonsprogram” kapittel 10.2.3 

Pasientnære analyser (PNA): 

 

“Klinikk for laboratoriemedisin vil ha ansvar for kvalitetsovervåkning av PNA. Det settes 

av plass/areal til instrumentene, reagenser og utstyr i alle funksjonsområder der det vil 

være aktuelt med pasientnære analyser. Det må være tilgang til strøm og datapunkter. 

Funksjonen vil ha nærhetsbehov til rørpost og plassering av blodbankskap. Det bør 

utredes om Tempus prøvetransport skal installeres i områder der det er viktig å få raske 

prøvesvar for analyser som ikke kan utføres på PNA.” 

 

 

4.3.5 Er det samsvar mellom Kunnskapsgrunnlaget for Livsvitenskapsbygget 

og den endelige foreslåtte løsningen i Konseptrapporten for innflytting av 

KLM i Livsvitenskapsbygget? 

 

I sammendraget til Kunnskapsgrunnlaget leser vi at: 

 

En samling av store deler av KLMs virksomhet i ett bygg i nærheten av Nye 

Rikshospitalet, vil gi betydelige driftsøkonomiske gevinster for OUS. Dette er 

økonomiske forutsetninger som ligger til grunn for å kunne realisere nye sykehusbygg i 

Nye OUS. Nye lokaler i LVB for KLM må derfor ha et tilstrekkelig areal til å kunne huse 

klinikkens samlede behov. Dersom KLM ikke får samlet sin aktivitet i ett bygg, vil dette 

medføre en varig strukturell ulempe med negative økonomiske konsekvenser for OUS i 

flere tiår fremover. 

 

Kunnskapsgrunnlagets sammendrag er tydelig på at:  

 

UiO vil tilby OUS/HSØ et nødvendig areal i LVB slik at KLM kan få samlet sin ønskede 

aktivitet i LVB. 

 

Fra UiO sin side slår det samme Kunnskapsgrunnlag fast at:  

 

Ved at OUS legger store deler av sin forsknings- og laboratorievirksomhet til LVB, vil 

dette styrke bygget som et anlegg for utstrakt tverrfaglig samhandling, teknologisk 

avansert utstyr, og utvikling av fremragende forskningsmiljø på tvers av fagområder og 

disipliner. OUS er et av Nord-Europas største sykehus med en betydelig bredde 

innenfor spesialhelsetjenesten. OUS fyller lokale og regionale funksjoner for Norges 

tettest befolkede region, ivaretar en rekke nasjonale spesialfunksjoner, og står for en 

stor del av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge. OUS inntreden 

i LVB bringer inn helse og pasientbehandling som et fjerde element, og tilfører således 

en helt ny dimensjon til prosjektet 
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4.4 KVALITETSSIKRES VURDERING 

 

4.4.1 Foreligger det et mandat og et styringsdokument for konseptfasen knyttet 

til LVB?  

 

Selv om den aktuelle utredningen om Livsvitenskapsbygget avviker noe i prosess og innhold fra 

en ordinær konseptfase er kvalitetssikrer bedt av oppdragsgiver om å utføre en kvalitetssikring 

over samme lest som er tilfelle ved en ordinær konseptfaserapport.  

 

Styrevedtak 95/2020 for OUS HF gir et mandat for å utrede om det er grunnlag for å 

innplassere deler av OUS sin virksomhet i Livsvitenskapsbygget.  

 

Det foreligger ikke et eget styringsdokument for konseptfasen knytte til Livsvitenskapsbygget. 

Kvalitetssikrer er av HSØ sin prosjektorganisasjon gjort oppmerksom på at Statsbygg har et 

eget styringsdokument for Livsvitenskapsbygget, men vi er ikke blitt forelagt dette.  

 

Kvalitetssikrer gjør oppmerksom på at konseptfaserapporten for Nye Aker og Nye Gaustad ble 

godkjent uten at det forelå et styringsdokument, selv om daværende ekstern kvalitetssikrer 

påpekte dette også den gang.  

 

 

4.4.2 Er det samsvar mellom ønsket om finansiering av et nytt laboratoriebygg 

ved OUS HF og OUS HF sin økonomiske langtidsplan? 

 

Det er tatt høyde for et nytt laboratoriebygg i ØLP for OUS HF, men dette er primært planlagt til 

etappe 2 av utbyggingen på Gaustad. Det er også tatt høyde for et nytt laboratoriebygg i 

hovedprogrammet for “Nytt sykehus på Gaustad Oslo universitetssykehus HF - Del I 

Funksjonsprogram”, dog i etappe 2 av utbyggingen.  

 

 Det er relevant å etterspørre om en inntreden i Livsvitenskapsbygget vil være en rimeligere 

eller dyrere løsning enn den opprinnelige planlagte løsningen. Som underlag for beslutningen er 

inntreden i Livsvitenskapsbygget sammenliknet med nullalternativet og mot en løsning som 

avspeiler størrelser og kostnader som i Livsvitenskaps-alternativet, men som er skjøvet ut i tid. 

Beslutningstaker må vurdere om dette gir tilstrekkelig trygghet for beslutningen som skal tas.  

 

 

4.4.3 Er det samsvar mellom OUS HF sin utviklingsplan for laboratoriefag og 

det hovedprogram som konseptfasen for LVB beskriver? 

 

Hovedprogram del 1 - Funksjon knyttet til konseptfasen for Livsvitenskapsbygget beskriver de 

samme utviklingstrekkene innen fagområdene til Klinikk for laboratoriemedisin som fremkommer 

av Utviklingsplanen for OUS 2035. Samarbeid om forskning samt tanken om å dele tung IKT 

infrastruktur og andre kjernefasiliteter med UiO gjenfinnes også både i utviklingsplanen og i 

konseptrapporten. 
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Det er krevende å fremskrive aktivitet og bemanning for laboratoriefag ettersom det ikke kan 

legges standardiserte SSB-modeller til grunn slik som det normalt gjøres ved framskriving 

knyttet til planlegging av sengeavdelinger og poliklinikker. Vurdering av arealbehov for Klinikk 

for laboratoriemedisin i Livsvitenskapsbygget er i Hovedprogram del 1 - Funksjon gjort ut fra 

følgende forhold: 

 

- Kvalitativ vurdering basert på areal og aktivitet i dagens sykehus 

- Behov for automatisering, samling av funksjoner og spesialfunksjoner 

- Forventning om arealeffektivisering på 25 % i forhold til dagens areal 

- Erfaringstall fra andre laboratorievirksomheter 

 

Samtidig beskrives i kapittel 4.4 Forventet aktivitetsvekst 2030 at:  

 

“Klinikk for laboratoriemedisin estimerer en samlet aktivitetsvekst, målt i antall analyser, 

på 22,7% (2,5 årlig i gjennomsnitt) fra 2021 til 2030. Historisk har klinikkens aktivitet 

vokst rundt det dobbelte av aktiviteten til somatisk virksomhet i Oslo 

universitetssykehus. I framskrivningen av klinikkens aktivitet til 2030 er det forutsatt at 

denne historiske utviklingen fortsetter. Denne veksten er uten effekter av det nye 

Livsvitenskapsbygget. Aktivitetsveksten knyttet til antall analyser er vesentlig høyere 

enn oppdaterte befolkningsframskrivinger og knyttes til en historisk utvikling der 

diagnostikk pr pasient øker. Særskilt er det fagområdene medisinsk genetikk og 

molekylær patologi det er knyttet høyest vekstanslag til som følge av persontilpasset 

medisin. Klinikken forventer større vekst på poliklinisk aktivitet, enn på inneliggende 

aktivitet.” 

 

Det er laget en oversikt over forventet utvikling av antall ansatte år for år frem mot 2030 

(Kapittel 9.5, tabell 20, “Økonomiske driftsgevinster Livsvitenskapsbygget, delrapport til 

utredning, Oslo universitetssykehus HF versjon 2.0, 12.05.2021”), og det fremkommer i teksten 

at 

 

“Dette knytter seg til at fire av avdelingene får gevinster ved fysisk samlokalisering og 

ny organisering rundt driftskonseptene samtidig som hele klinikken unngår årlig behov 

for bemanningsvekst. Samlet sett vil klinikken ha en bemanningsvekst tilnærmet 0 % i 

perioden 2027-2030” 

 

 

Det foreligger etter det kvalitetssikrer kan se ikke en korresponderende oversikt over forventet 

aktivitetsvekst for Livsvitenskapsbygget år for år frem mot 2030 ut over den vekst som er tenkt 

hentet fra primærhelsetjenesten. I så måte er det en usikkerhet knyttet til arealbehovet og 

bemanningsestimater selv om den omtalte delrapporten slår fast at “I Nye Oslo 

universitetssykehus vil driftskonseptene i Livsvitenskapsbygget (...) legge til rette for 

stordriftsfordeler og automatisert håndtering av store analysevolum.” 

 

Kvalitetssikrer noterer imidlertid også at mye av den kliniske rettede virksomheten i Klinikk for 

laboratoriemedisin, i denne sammenheng menes da rutine-laboratorisk virksomhet, uansett er 

planlagt å ligge pasientnært i sykehuset. Det betyr at usikkerheten knyttet til avsatt areal og 
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bemanning for Livsvitenskapsbygget i Klinikk for laboratoriemedisin i mindre grad er eksponert 

for den forventede aktivitetsøkningen innen laboratoriefag enn om all klinisk rettet virksomhet 

skulle innplasseres i bygget.  

 

 

4.4.4 Er det samsvar mellom den vedtatte konseptfasen for Nye OUS HF hva 

gjelder planlagt utbygging av laboratoriemedisin og konseptfasen for 

innplassering av KLM i LVB? 

 

Kvalitetssikrer oppfatter at konseptfasen for Nye OUS HF legger vekt på at rutinelab- 

undersøkelser legges pasientnært, videre at det må utvikles gode systemer for intern 

prøvetransport i sykehuset. Kvalitetssikrer mener at dette ivaretas i utredningen for 

Livsvitenskapsbygget gjennom fokus på at mye av den direkte klinisk-rettede virksomheten 

plasseres pasientnært i sykehusene samtidig som det legges opp til felles prøvemottak i 

Livsvitenskapsbygget, rørpost og Tempus prøvetransport.  

 

 

4.4.5 Er det samsvar mellom Kunnskapsgrunnlaget for Livsvitenskapsbygget 

og den endelige foreslåtte løsningen i Konseptrapporten for innflytting av 

KLM i LVB? 

 

Kvalitetssikrer bemerker at det er diskrepans mellom en del av utsagnene i 

Kunnskapsgrunnlaget og konseptrapporten hva gjelder Hovedprogram del 1 - funksjon. I 

Kunnskapsgrunnlaget fokuserer stedvis på å samle Klinikk for laboratoriemedisin sin aktivitet i 

ett bygg. Det er ikke tilfelle slik konseptrapporten nå foreligger.  

 

Kvalitetssikrer forstår det slik at  

 

– det er en gevinst å samle både klinisk rettet og forskningsrettet aktivitet for en avdeling i 

Klinikk for laboratoriemedisin på ett sted 

– det er også en gevinst å samle forskningsaktivitet til flere avdelinger i ett bygg (LVB), da 

basert på konvergeringsprinsippet og tilgangen til infrastruktur som UiO bidrar med 

– det er en gevinst for enkelte laboratoriefag å være lokalisert tett på den kliniske driften 

(dvs. ikke være i LVB) 

 

Kvalitetssikrer oppfatter at det i konseptrapporten i realiteten er gjort en gevinstavveining for 

hvert fagområde med tanke på hvilke fagområder som legges til Livsvitenskapsbygget i sin 

helhet, hvilke som deles mellom Livsvitenskapsbygget og klinikken og hvilke som ikke legges til 

Livsvitenskapsbygget. Kvalitetssikrer legger til grunn at Klinikk for laboratoriemedisin er godt 

kvalifisert til å foreta disse avveiningene, og det argumenteres kortfattet for de ulike valgene for 

de ulike fagområdene i konseptrapporten. Kvalitetssikrer påpeker imidlertid at vi ikke har blitt 

forelagt et dokument som drøfter de foreslåtte løsningene i utredningen for 

Livsvitenskapsbygget opp mot hvilke løsninger OUS ville ha valgt om virksomheten skulle 

bygge sitt eget lab-bygg i fase to av utbyggingen på Gaustad. 
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4.5 OPPSUMMERT 

 

Spørsmål som skal 
besvares 

Kvalitetssikres vurdering 

Er det samsvar med 
det virksomhets- 
strategiske grunnlaget 
for investeringen 
formulert i 
utviklingsplanen og 
den framlagte 
konseptrapporten? 

Kvalitetssikrer mener Styrevedtak 95/2020 for OUS HF gir et mandat 

for å utrede om det er grunnlag for å innplassere deler av OUS sin 

virksomhet i Livsvitenskapsbygget. Det foreligger ikke et eget 

styringsdokument knyttet til utredningen for Livsvitenskapsbygget.  

 

Det er tatt høyde for et nytt lab-bygg på Gaustad både i ØLP for OUS 

HF og i hovedprogrammet for “Nytt sykehus på Gaustad Oslo 

universitetssykehus HF - Del I Funksjonsprogram”, dog i etappe 2 av 

utbyggingen. Kvalitetssikrer er imidlertid ikke forelagt beregninger 

som eksplisitt sier noe om en inntreden i Livsvitenskapsbygget er en 

rimeligere eller dyrere løsning for OUS enn det å bygge et eget lab-

bygg i etappe 2. Frem mot B3 bør beslutningstaker vurdere om 

beslutningsunderlaget er tilstrekkelig. 

 

Det er samsvar mellom OUS HF sin utviklingsplan for laboratoriefag 

og det hovedprogram som konseptfasen for Livsvitenskapsbygget 

beskriver hva gjelder utviklingstrekkene innen de aktuelle 

fagområdene, betydningen av å samarbeide om forskning samt 

tanken om å dele tung IKT infrastruktur og andre kjernefasiliteter med 

UiO. Estimatene knyttet til arealbehov og bemanning for fremtiden er 

beheftet med usikkerhet utfra det vi antar om forventet aktivitetsvekst 

innen laboratoriemedisin-fagene, men så lenge mye av den klinisk 

rettede delen av driften uansett skal plasseres i sykehusene og ikke i 

Livsvitenskapsbygget reduserer dette isolert sett risikoen knyttet til 

innplassering av gjenværende funksjoner i Livsvitenskapsbygget-

bygget.  

 

Kvalitetssikrer oppfatter at det er et samsvar mellom den vedtatte 

konseptfasen for Nye OUS HF hva gjelder planlagt innretning av 

laboratoriemedisin og konseptfasen for innplassering av Klinikk for 

laboratoriemedisin i Livsvitenskapsbygget. 

 

Kvalitetssikrer bemerker at det er diskrepans mellom en del av 

utsagnene i Kunnskapsgrunnlaget og konseptrapporten. 

Kunnskapsgrunnlaget fokuserer i større grad på å samle all aktivitet 

for Klinikk for laboratoriemedisin i ett bygg enn det som er tilfelle i 

konseptrapporten. 
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Kvalitetssikres anbefaling for videre arbeid  

Prosjektorganisasjonen bør sikre at det foreligger et styringsdokument for neste fase av 

prosjektet, enten for eget prosjekt eller i samarbeid med Statsbygg. 

 

Prosjektorganisasjonen bør vurdere om det skal gjøres ytterligere detaljering av forventet 

aktivitetsvekst, og da med tilhørende oppdatert areal- og bemanningsbehov, frem mot 2030 

før neste fase av prosjektet. 

 

Konseptrapporten kan med fordel drøfte de foreslåtte løsningene i utredningen for 

Livsvitenskapsbygget opp mot hvilke løsninger OUS ville ha valgt om virksomheten skulle 

bygge sitt eget lab-bygg i etappe to for utbyggingen på Gaustad. Dersom det er mulig å si noe 

om kostnadskonsekvensene for et eget, samlet OUS lab-bygg i etappe 2, kontra det å tre inn i 

Livsvitenskapsbygget, bør dette også fremkomme.  
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5 MÅLHIERARKI 
 

 

5.1 HVA SIER VEILEDEREN OM TEMAET 

 

Er målhierarkiet konsistent, avklart og ikke for komplisert eller generelt til å være operasjonelt? 

 

Et tidligfaseprosjekt skal ha et styringsdokument som inneholder en oppsummering, eventuelt 

også en tydeliggjøring, av det målbildet som er beskrevet i utviklingsplanen og som er relevant 

for prosjektet.  

 

Styringsdokumentet skal kort beskrive, på et overordnet nivå, hvordan det aktuelle målbildet er 

tenkt nådd når det gjelder de innsatsfaktorer som fremkommer i “Veileder for arbeidet med 

utviklingsplaner”: 

 

– Pasientens helsetjeneste - brukertilfredshet 

– Pasientbehandling - faglig prioritering, pasientsikkerhet, kvalitet og 

pasientopplæring 

– Oppgavedeling og samhandling 

– Bemanning og kompetanse 

– Forskning og innovasjon 

– Økonomi 

– Teknologi og utstyr  

– Bygg  

 

Hver enkelt del av tidligfasen for et sykehusbyggprosjekt, herunder konseptfasen, skal ha et 

mandat der mål for prosjektet skal fremgå, da i form av et målhierarki som beskriver 

samfunnsmål, effektmål og resultatmål. 

 

 

5.2 FORHOLD SOM ER VURDERT FOR DETTE TEMAET 

 

Den nåværende veilederen setter i liten grad krav for målformuleringene. Vi har derfor sett til en 

eldre versjon av tidligfaseveilederen (Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter: veileder IS-

1369, Helsedirektoratet, datert desember 2011.) punkt 5.3 Innhold i konseptfasen med 

tilhørende punkt 5.3.12 Evaluering og anbefaling av alternativ: 

 

“Alternativene skal vurderes og rangeres i forhold til de oppsatte kriteriene. Klare og 

operasjonaliserbare mål som er formulert fra starten av prosjektet gir et godt 

grunnlag for evalueringen: 

 

– Samfunnsmål/sektormål: Overordnede, strategiske samfunnsmål som gjelder for 

o sektoren og som er relevant for prosjektet slik dette er beskrevet i 
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o spesialisthelsetjenesteloven § 2.  

– Effektmål: Kvantitative og kvalitative mål knyttet til driften av kjernevirksomheten. 

o Dette kan også omfatte konkrete forhold knyttet til bygget. 

 

– Resultatmål: Mål for gjennomføringen av prosjektet. Er i hovedsak knyttet til styring 

o av prosjektet innenfor rammer for tid og kost. 

 

I vårt arbeid er følgende spesifikke vurderinger gjort knyttet til dette temaet: 

 

– Om målene er konsistente, avklarte, ikke for kompliserte eller generelle til å være 

operasjonaliserbare 

– Om målhierarkiet for LVB er konsistent med målhierarkiet i Utviklingsplanen for OUS 

HF 2035, samt om det aktuelle målbildet omfatter de innsatsfaktorer som fremkommer i 

Veileder for arbeidet med utviklingsplaner 

– Om hvorvidt målhierarkiet til de to organisasjonene som skal sameksistere i LVB er 

forenlig med hverandre   

 

 

5.3 OBSERVASJONER 

 

5.3.1 Om målene er konsistente, avklart, ikke for komplisert eller generelle til å 

være operasjonaliserbare 

 

Samfunnsmålet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet slik det er formulert i konseptrapporten for 

videreutvikling av Aker og Gaustad (godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF i sak 006-2019 og 

050-2019), slår blant annet  fast at 

 

 “Utviklingen av Nye Aker og Nye Rikshospitalet skal (...) sørge for at (...) 

universitetsfunksjoner ivaretas på en god måte..” 

 

og videre at: 

 

“Nye Aker og Nye Rikshospitalet skal videreutvikles sammen med Universitetet i Oslo 

som sentrale nasjonale arenaer for forskning, utdanning og innovasjon, integrert med 

pasientbehandlingen.” 

 

Samfunnsmålet for UiO sitt Livsvitenskapsbygget-prosjekt fremgår av oppdragsbrev fra KD til 

Statsbygg 19.4.21: 

 

«Livsvitenskapsbygget skal være et felles anlegg for ledende universitets- og 

sykehusmiljø innen livsvitenskap og sikre Norge internasjonal konkurransekraft på 

området.» 

 

I konseptfasearbeidet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet ble det besluttet fem effektmål for 

forprosjektfasen med tilhørende måleindikatorer.  
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For å knytte disse overordnede effektmålene for Nye OUS tydeligere til selve Livsvitenskaps-

prosjektet er det foreslått følgende effektmål i utredningen for Livsvitenskapsbygget: 

 

1. Gjennom samlokaliseringen skal UiO og OUS styrke sine ledende roller innen 

forskning, innovasjon, utdanning, fag- og metodeutvikling. 

2. Klinikk for laboratoriemedisin skal levere tjenester med god kvalitet på en 

kostnadseffektiv måte. Samling og effektivisering av drift, sambruk av arealer 

og utstyr på tvers av fagområder skal bidra til en kostnadseffektiv drift.   

3. Arealene for Klinikk for laboratoriemedisin skal være tilrettelagt for effektive 

arbeidsprosesser og gode arbeidsforhold. 

4. Bygningsmassen og arealet for klinikken skal være robust, generell og fleksibel, 

slik at dette bidrar til lave årlige kostnader til drift, vedlikehold og ombygging. 

5. Anlegget skal være mest mulig klimanøytralt i utbygging og drift, i tråd med 

OUS sin målsetting om miljøsertifisering.  

 

Konseptrapporten for Livsvitenskapsbygget stadfester at: 

 

“Det pågår et arbeid med å konkretisere egne målindikatorer for LVB på grunnlag av de 

spesifikke effektmålene for LVB. Dette skjer i samarbeid med UiO og Statsbygg. På 

samme måte som for de spesifikke effektmålene, vil HSØ-PO vil påse at det nye settet 

med målindikatorer blir konsistent med målindikatorene for Nye Aker og Rikshospitalet.” 

 

Det foreligger ikke egne resultatmål for OUS sin inntreden i Livsvitenskapsbygget, men i 

konseptrapporten for Livsvitenskapsbygget vises det til Statsbyggs utkast til styringsdokument 

der det er angitt følgende resultatmål og målprioritering: 

 

Resultatmålene for hvert av kriteriene tid, kost og kvalitet listes opp i prioritert 

rekkefølge. For gjennomføringsfasen (detaljprosjektering og bygging) gjelder følgende:  

 

- Resultatmål 1: Kostnad  

- Resultatmål 2: Kvalitet (miljømål er en del av kvalitetsmålet)  

- Resultatmål 3: Tid 

 

Den planlagte prosessen med fastsettelse av endelig kostnads- og styringsramme 

høsten 2021, og målprioriteten ovenfor vil for HSØ/OUS innebære en «design-to-cost»-

modell fra neste fase.” 

 

 

5.3.2 Om målhierarkiet for LVB er konsistent med målhierarkiet i 

Utviklingsplanen OUS HF 2035 og det aktuelle målbildet omfatter de 

innsatsfaktorer som fremkommer i “Veileder for arbeidet med utviklingsplaner” 

 

Utviklingsplan OUS HF 2035 har overordnede mål (samfunnsmål) som fokuserer på at OUS 

også i fremtiden kan dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester både lokalt, 

regionalt og nasjonalt. Effektmålene i utviklingsplanen er knyttet til å kunne yte god kvalitet på 
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en kostnadseffektiv måte samtidig som planen skal “være grunnlag for prioriteringer av 

virksomhetsmessige og bygningsmessige tiltak som er godt begrunnet, fremtidsrettede og 

avstemt i forhold til en helhetlig utvikling”. Resultatmålene knyttet til arbeidet med selve 

utviklingsplanen er å danne en rapport som redegjør for en rekke faktorer, herunder fremtidig 

arealbehov og sammenheng mellom utvikling av virksomhet og bygg. 

 

De omtalte innsatsfaktorene fra “Veileder for arbeidet med utviklingsplaner” som vi vurderer mot 

målbildet fremkommer i avsnitt 5.1 over. 

 

 

5.3.3 Om hvorvidt målhierarkiet til de to organisasjonene som skal sameksistere 

i LVB er forenlig med hverandre   

  

Utover samfunnsmålet til Livsvitenskapsbygget for UiO slik det fremgår av oppdragsbrev fra KD 

til Statsbygg 19.4.21 er kvalitetssikrer ikke forelagt andre mål, det vil si effektmål eller 

resultatmål, for UiO 

 

 

5.4 KVALITETSSIKRES VURDERING 

 

5.4.1 Om målene er konsistente, avklart, ikke for komplisert eller generelle til å 

være operasjonaliserbare 

 

Kvalitetssikrer oppfatter at de vedtatte samfunnsmålene for Nye Aker og Nye Rikshospitalet er 

gyldige også for Livsvitenskapsbygget. Disse vedtatte samfunnsmålene er videre konsistente 

med Statsbygg sitt samfunnsmål for Livsvitenskapsbygget.  

 

Som ekstern kvalitetssikrer oppfatter vi at de foreslåtte fem effektmålene i konseptrapporten for 

Livsvitenskapsbygget er konsistente med de fem avklarte effektmålene for Nye Aker og Nye 

Rikshospitalet. Kvalitetssikrer registrerer at et relevant sett med måleindikatorer vil komme på 

plass: 

 

“På samme måte som for de spesifikke effektmålene, vil HSØ-PO vil påse at det nye 

settet med målindikatorer blir konsistent med målindikatorene for Nye Aker og 

Rikshospitalet” 

 

 

Kvalitetssikrer påpeker at konseptrapporten for Livsvitenskapsbygget ikke har utviklet egne 

resultatmål for OUS, men utelukkende viser til Statsbyggs resultatmål for prosjektet.  
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5.4.2 Om målhierarkiet for LVB er konsistent med målhierarkiet i Utviklingsplan 

OUS HF 2035 og det aktuelle målbildet omfatter de innsatsfaktorer som 

fremkommer i Veileder for arbeidet med utviklingsplaner 

 

Kvalitetssikrer oppfatter at det er konsistens mellom målhierarkiet beskrevet i Utviklingsplan 

OUS HF og det målhierarkiet som beskrives i utredningen for Livsvitenskapsbygget knyttet til 

samfunnsmål og effektmål.  

 

Kvalitetssikrer oppfatter at innsatsfaktorene som beskrives i “Veileder for arbeidet med 

utviklingsplaner” ikke spesifikt kan knyttes til en konseptfase utelukkende for et laboratoriebygg, 

men at disse primært er tiltenkt konseptfasen for nye sykehusprosjekt i sin helhet. 

Kvalitetssikrer oppfatter like fullt at de foreslåtte effektmålene i konseptrapporten for 

Livsvitenskapsbygget berører mange av de omtalte innsatsfaktorene i “Veileder for arbeidet 

med utviklingsplaner”. 

 

 

5.4.3 Om hvorvidt målhierarkiet til de to organisasjonene som skal sameksistere 

i LVB er forenlig med hverandre 

 

Kvalitetssikrer oppfatter at UiO og OUS har sammenfallende samfunnsmål for 

Livsvitenskapsbygget-prosjektet.  

 

Kvalitetssikrer er ikke forelagt effektmålene til UiO for dette prosjektet. Det er uansett på siden 

av kvalitetssikres ansvarsområde, men kvalitetssikrer ønsker å påpeke betydningen av 

konsistens på tvers av de to organisasjonene hva gjelder effektmål. Dette er viktig internt for 

OUS knyttet til de ulike delprosjektene for Nye Aker og Nye Rikshospitalet, men også eksternt 

mellom to parter som skal sameksistere i et planlagt bygg. Kvalitetssikrer noterer at det i 

utredningen for Livsvitenskapsbygget står:  

“Det er tidligere fastsatt effektmål for UiO som vil bli vurdert i lys av at prosjektet utvides 

til å omfatte OUS. Effektmålene derfor kunne bli oppdatert. Det arbeidet som pågår med 

å konkretisere de felles effektmålene for prosjektet, vil underbygge og være konsistente 

med den planlagte sameksistensen i Livsvitenskapsbygget.” 

Ekstern kvalitetssikrer for konseptfasen av Nye Aker og Nye Rikshospitalet påpekte den gang at 

 

“Resultatmål i prioritert rekkefølge må utarbeides tidlig i forprosjektfasen” 

 

Kvalitetssikrer oppfatter at prosjektorganisasjonen til HSØ har planer om å utvikle egne 

resultatmål samt avstemme disse med Statsbygg, men per i dag foreligger dette altså ikke.  
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5.5 OPPSUMMERT 

 

Spørsmål som skal 
besvares 

Kvalitetssikres vurdering 

Er målhierarkiet 

konsistent, avklart og 

ikke for komplisert 

eller generelt til å 

være operasjonelt? 

Kvalitetssikrer oppfatter at de vedtatte samfunnsmålene for Nye Aker 

og Nye Rikshospitalet er gyldige også for Livsvitenskapsbygget. 

Disse vedtatte samfunnsmålene er videre konsistente med Statsbygg 

sitt samfunnsmål for Livsvitenskapsbygget.  

 

Kvalitetssikrer oppfatter at de foreslåtte fem effektmålene i 

konseptrapporten for Livsvitenskapsbygget er konsistente med de 

fem avklarte effektmålene for Nye Aker og Nye Rikshospitalet.  

 

Kvalitetssikrer påpeker at konseptrapporten for Livsvitenskapsbygget 

ikke har utviklet egne resultatmål for OUS, men utelukkende viser til 

Statsbyggs resultatmål for prosjektet 

 

Kvalitetssikrer oppfatter at målhierarkiet for Livsvitenskapsbygget er 

konsistent med målhierarkiet i Utviklingsplan OUS HF 2035 og og at 

det aktuelle målbildet omfatter de innsatsfaktorer som fremkommer i 

“Veileder for arbeidet med utviklingsplaner”. 

 

Kvalitetssikrer oppfatter at UiO og OUS har sammenfallende 

samfunnsmål for Livsvitenskapsbygget-prosjektet. Kvalitetssikrer er 

ikke blitt forelagt effektmålene til UiO for Livsvitenskapsbygget-

prosjektet, men forstår det slik at disse kan bli endret for å sikre 

kompatibilitet med OUS sine effektmål for prosjektet.  

 

Kvalitetssikrer oppfatter at prosjektorganisasjonen til HSØ har planer 

om å utvikle egne resultatmål for Livsvitenskapsbygget-prosjektet 

samt avstemme disse mot Statsbygg sine resultatmål, men per i dag 

foreligger dette altså ikke. 

 

 

 

Kvalitetssikres anbefaling for videre arbeid  

På lik linje med arbeidet knyttet til det overordnede konseptfase-arbeidet for Nye Aker og Nye 

Rikshospitalet bør det jobbes med å finne gode måleindikatorer for effektmålene definert for 

Livsvitenskapsbygget-prosjektet. 

 

Det må sikres at de to organisasjonene som skal leve sammen i Livsvitenskapsbygget, det vil 

si OUS og UiO, har kompatible effektmål for Livsvitenskapsbygget-prosjektet.  
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Ifølge Tidligfaseveilederen bør OUS definere sine egne resultatmål for Livsvitenskapsbygget-

prosjektet, men samtidig er det viktig å sikre at disse ikke står i motsetning til Statsbygg sine 

resultatmål for prosjektet. Dersom OUS ønsker å definere identiske resultatmål som 

Statsbygg i prosjektet bør dette fremgå eksplisitt.   
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6 ØKONOMISK OG FINANSIELL BÆREEVNE  
 

 

6.1 HVA SIER VEILEDEREN OM TEMAET 

 

Er alternativene vurdert opp mot det regionale foretakets økonomiske og finansielle bæreevne 
til gjennomføring? 

 

Valg i konseptfasen påvirker alternativenes kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og 

utvikling av det ferdige bygget, og det er viktig at livssykluskostnader (LCC) estimeres for å vise 

hvilke kostnadseffekter tomtevalg, plassering på tomt, bygningsutforming, miljøkvaliteter og 

tekniske og bygningsmessige valg har.  

 

Tidligfaseveilederen beskrives det at det som en del av alternativvurderingen i konseptfasen 

skal gjennomføres beregninger av livssykluskostnader (LCC) for samtlige alternativer (kapittel 

7.6). Beregningen skal være tilstrekkelige for beslutningen som skal fattes. De drifts- 

økonomiske analysene baseres på hovedprogrammets prinsipper for person og vareflyt, 

organisering og bemanning, funksjonelle og tekniske krav for bygget. Hensikten er å undersøke 

om de definerte alternativene kan innpasses i investeringsrammene og dokumentere effekten 

gjennomføringen har på helseforetakets økonomiske bæreevne. Veilederen fremhever 

viktigheten av å få frem de driftsøkonomiske ulikhetene mellom alternativene. 

 

Kostnadskalkylen for Hovedalternativet, vanligvis basert på detaljerte skisser og standardisert 

kontoplan, skal inkludere samlede prosjektkostnader fram til ibruktagelse, herunder 

tomtekostnader, veier og utomhusanlegg, brukerutstyr, byggherrekostnader samt 

finanskostnader (kapittel 7.7). Byggelånsrente, basert på foreliggende tidsplan, beregnes 

adskilt. Prosjektet skal gjennomføre usikkerhetsanalyser som viser forventet prosjektkostnad 

(P50) og kostnadsramme (P85). 

 

Økonomisk bæreevne over investeringsprosjektets levetid defineres som: nåverdi større eller lik 

null samt likviditetsstrøm fra driften, uavhengig av finansieringsform, som overstiger avdrag og 

renter for finansieringen (kapittel 9.2). Grunnlaget for beregning av økonomisk bæreevner 

(kapittel 9.4):  

 

– Prosjektkalkyle med forventet prosjektkostnad på bakgrunn av gjennomført 

usikkerhetsanalyse 

– Planlagt finansieringsløsning, spesifisert per år, på ekstern lånefinansiering, lån fra 

helseregion, samt egenfinansiering fordelt på bankbeholdning, eiendomssalg, og 

eventuelle konsernfordringer 

– Øvrige forutsetninger som fremtidig renteutvikling og lignende 

– Driftsøkonomiske konsekvenser av prosjektet, herunder fremtidig aktivitetsnivå, 

arbeidsprosesser og logistikk i planlagt bygningsmasse, bemanningsutvikling, endringer 

i vare- og andre kostnader, blant annet endringer i FDVU-kostnader 
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– Estimat for ikke-byggnær IKT, samt eventuelle påvirkninger på IKT-området som følge 

av endrede driftskonsept 

 

 

6.2 FORHOLD SOM ER VURDERT FOR DETTE TEMAET 

 

Forhold som er vurdert i under spørsmålet: 

 

– Prosjektkalkyle inklusive usikkerhetsanalyse 

– Kostnadsanslag for ikke-byggnær IKT 

– Forutsetninger som er lagt til grunn for beregninger av økonomisk bærekraft 

– Samlet finansieringsløsning 

– Analyser av økonomiske bæreevne, inklusive vurdering av usikkerhet/sensitivitet, for 

prosjektet og for det regionale foretaket  

 

 

6.3 OBSERVASJONER 

 

Regjeringen legger til grunn at det Livsvitenskapsbygget gjennomføres som et prosjekt i regi av 

Statsbygg og at det ferdige bygget vil inngå i statens husleieordning. Helse Sør-Øst vil måtte 

dekke sin del av prosjektet gjennom en kostnadsdekkende husleie, og betale en andel av 

Statsbyggs arbeider innen forvaltning, drift og vedlikehold av bygget. I tillegg tilkommer 

kostnader knyttet til blant annet brukerutstyr, IKT og prosjektkostnader. 

 

 

6.3.1 AREAL 

 

Kostnadsberegninger for OUS sin andel av Livsvitenskapsbygget er basert på rundt 10 000 

kvadratmeter netto funksjonsareal som er eksklusive for OUS. Av disse er andelen laboratorier 

rundt 44 prosent. Sammenliknet med dagens spredte arealer for Klinikk for laboratoriemedisin 

er det lagt til grunnen en arealeffektivisering på 25 prosent. 

 

Etter at Statsbygg hadde ferdigstilt sine kostnadsanalyser, inkludert usikkerhetsanalyse, og 

KS2-prosessen for bygging av Livsvitenskapsbygget var påbegynt, ble innholdet i OUS sitt 

innhold justert: 

 

“Anbefalingen om hvilke deler av virksomheten som bør flytte til LVB er endret i 

sluttfasen av utredningen. Hormonlaboratoriet og ernæringslaboratoriet er inkludert i 

LVB, mens forskningsseksjonene for IMM og PAT er tatt ut. Foreliggende hovedrapport 

er i all hovedsak oppdatert for å ivareta endringen, men det pågår (av Statsbygg) 

vurderinger av eventuelle konsekvenser for kostnader og løsninger for teknikk. 

Statsbygg kommer med et addendum (tilleggsnotat) i forkant av styremøtet til Helse 

Sør-Øst RHF som belyser eventuelle konsekvenser for bygg, teknikk og kostnader”.  
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Slik vi forstår denne endringen vil i overkant av 1000 kvadratmeter kontorareal erstattes med 

laboratorieareal. Arealer for laboratorier er vesentlig med kostbare enn kontorarealer, så denne 

endringen vil medføre økte kostnader og vil øke husleien OUS betaler til Statsbygg. 

 

I tillegg til eksklusive arealer for OUS kommer en andel av fellesareal på rundt 20 prosent. 

Kjernefasiliteter er avansert forskningsinfrastruktur som inngår i bygget. Her har OUS en 

arealandel i underkant av 15 prosent. For OUS utgjør disse arealene brutto henholdsvis rundt 

5500 og 1300 kvadratmeter. Totalt vil OUS disponerer i overkant av 29 000 kvadratmeter. 

 

Kvalitetssikringen er basert på rapport om “Økonomiske effekter og økonomisk bæreevne 

ved Livsvitenskapsbygget” versjon 01, utkast, 21.05.2021. 

 

 

6.3.2 KOSTNADER 

 

Investeringskostnadene for bygget har steget vesentlig etter at kunnskapsgrunnlaget for 

samlokalisering av OUS og UiO ble utarbeidet høsten 2020. Forventet kostnad ble her vurdert 

til å ligge i intervallet 7,9–8,3 milliarder kroner. Nå har bygget en forventet kostnad mellom 9,2 

og 9,5 milliarder kroner. Dette gir en årlig husleie for OUS på rundt 150 millioner kroner. 

 

I tillegg skal OUS finansierer brukerutstyr, 699 millioner, ikke-byggnær IKT tilsvarende 416 

millioner kroner og kostnader i bygg A ved Rikshospitalet kalkulert til 132 millioner kroner. 

 

Vesentlig endringer etter kunnskapsgrunnlaget som ble utarbeidet høsten 2020 er realrente på 

Statsbyggs kapitalleie på fire prosent og at investeringsnivå for IKT og utstyr har økt med 600 

millioner kroner. 

 

 

6.3.3 DRIFTSGEVINSTER 

 

Prosjektets lønnsomhet bestemmes av de besparelsene i drift og andre kostnader man kan 

forvente. Besparelser knyttet til effektivisering i bemanning, variable inntekter, varekostnader og 

reduserte driftskostnader bygg er kalkulert til 227 millioner kroner:  

 

Klinikk for laboratoriemedisin har estimert årlige varige kjernedriftsgevinster på til 

sammen 227 millioner kroner ved delvis samling av klinikkens virksomhet i 

Livsvitenskapsbygget eller på Gaustad. Av disse gevinstene er 112 millioner kroner 

knyttet til redusert behov for bemanning (139 årsverk). Samling av klinikken forventes 

også å lede til en rekke øvrige driftsøkonomiske effekter. Redusert behov for 

utstyrsinvesteringer i en periode etter innflytting og kostnadsdekkende husleie for 

ansatte med arbeidsforhold hos Universitetet i Oslo er positive driftseffekter. Kapital- og 

utstyrskostnadene knyttet til oppføringen av bygget, økte FDVU-kostnader samt 

kostnader forbundet med organisasjonsutvikling og flytteprosess er eksempler på 

negative driftseffekter. 
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Det er kartlagt at rundt 650 årsverk for Klinikk for laboratoriemedisin vil flyttes inn i 

Livsvitenskapsbygget. En reduksjon med 139 årsverk, i perioden 2027–2030 tilsvarer over 20 

prosent. I prosjektets gevinstnotat fremgår det at reduksjonen i antallet ansatte knytter seg til at 

fire av avdelingene får samlokaliseringgevinster samt at hele klinikken unngår årlig behov for 

bemanningsvekst. Sammenliknet med dagens antall ansatte innebærer ikke nedgangen en 

reduksjon, men heller at man grunnet samlokalisering i nybygg legger til grunn en vekst frem 

mot 2030 som er 139 årsverk lavere enn man har estimert i en videreføring av dagens løsning. 

 

 

6.3.4 ØKONOMISK BÆREEVNE 

 

I Helse Sør-Østs finansstrategi fremgår det at det primære målet er å sikre en stabil finansiering 

av virksomheten, basert på økonomisk bærekraft i gruppen. Gruppens krav til økonomisk 

bæreevne har et forsterket fokus på de likviditetsmessige konsekvensene av et 

investeringsprosjekt: 

 

Et prosjekt har økonomisk bæreevne over investeringsprosjektets levetid når2: 

 

– Prosjektets nåverdi er lik eller større enn null 

– Likviditetsstrøm fra driften overstiger avdrag og renter av finansieringen 

 

Et helseforetak har økonomisk bæreevne når helseforetaket har evne til å håndtere sine 

økonomiske forpliktelser over investeringsprosjektenes levetid. Det betyr at: 

 

– Likviditetsstrømmer fra driften overstiger samlede avdrags- og rentebetalinger 

– Foretaket har likviditetsmessig evne til å opprettholde planlagt virksomhetsnivå 

samt gjennomføre tilstrekkelige reinvesteringer og vedlikehold 

– Foretaket realiserer et positivt akkumulert årsresultat over prosjektets levetid, slik at 

fremtidig egenfinansieringsevne til investeringsprosjekter opprettholdes 

– Og at eventuelt behov for mellomfinansiering etter ferdigstilt prosjekt er innenfor 

helseforetakets bæreevne samt regionale handlingsrom 

 

Alternativer som inngår i prosjektets analyser av økonomisk bæreevne: 

 

– Samling av deler av klinikk for laboratoriemedisin i Livsvitenskapsbygget (LVB-

alternativet) 

– Samling av deler av klinikk for laboratoriemedisin på Rikshospitalet som del av etappe 2 

i Nye Rikshospitalet på Gaustad (Gaustad-alternativet) 

 

Analysene av de to alternativene er gjort på et mindre modent grunnlag enn normalt: 

 

 
2 Finansstrategi for Helse Sør-Øst. versjon 4.1, 29. mai 2019 
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“Alternativutredningen vil normalt vil være basert på egne kalkyler og estimater for 

driftsgevinster, investeringer og lignende prosjektspesifikke økonomiske drivere. I 

denne utredningen foreligger det kun en detaljert utredning på skissenivå av LVB-

alternativet, mens det er utført en mer overordnet vurdering av Gaustadalternativet. 

Gaustad-alternativet har blitt utredet ved å ta utgangspunkt i samme virksomhets-

innholdet som ligger til grunn for Livsvitenskapsbygget. Forutsetningen om likt 

virksomhetsinnhold er lagt til grunn for å gjøre det mulig å sammenligne alternativene. 

Nivået på investeringer og driftsøkonomiske effekter i LVB-alternativet har derfor også 

vært utgangspunktet for å utarbeide de økonomiske analysene i Gaustad-alternativet.  

 

Prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst har vurdert at investeringskalkylen for 

Livvitenskapsbygget kan leggestil grunn for bygging av samme virksomhetsinnhold i 

Gaustad-alternativet.” 

 

I utredningen er det gjennomført en analyse hvor en samlokalisering av klinikk for 

laboratoriemedisin tilsvarende samlingen i Livsvitenskapsbygget, men hvor finansieringen gjøre 

tilsvarende som for andre investeringer i Helse Sør-Øst. Denne analysen viser en positiv 

akkumulert likviditetseffekt ved utløp av analyseperioden på fem milliarder kroner samt en 

positiv nåverdi, gitt fire prosent diskonteringsrente, på 145 millioner kroner. Dersom man endre 

finansieringsmodellen til å reflektere Statens husleiemodell svekkes den akkumulert 

likviditetsstrøm med 2,9 milliarder kroner og nåverdien svekkes med over 700 millioner kroner. 

 

Alternativet for leide lokaler i Livsvitenskapsbygget og et egenfinansiertt Gaustad-alternativ har 

tilnærmet lik positiv akkumulert kontantstrøm ved utløp av analyseperioden; 2,1 milliarder 

kroner. Gaustad-alternativet har om lag 180 millioner kroner bedre nåverdi. Nåverdien for 

Gaustad-alternativet er på negativ 380 millioner kroner, mot omtrent 560 millioner kroner 

negativ nåverdi for leie i Livsvitenskapsbygget. Prosjektets egen analyse peker på at dette 

skylde at fordelen med tidligere realisering av driftsgevinster motvirkes av høyere finansierings-

kostnader for Livsvitenskapsbygget 

 

 

6.3.5 SENSITIVITETER 

 

Det er vurdert hvor sensitivt prosjektets lønnsomhet er for følgende faktorer: 

– Kjernedriftsgevinster: ± 33 % 

– Nåverdi: diskonteringsrate ± 1 prosentpoeng 

– Lånerente: rentebane ± 1 prosentpoeng 

– Husleie FDVU-element: ± ~33 % (tar utgangspunkt i P90/P10) 

– Husleie kapitalelement: ± ~12,5 % (tar utgangspunkt i P85/P15) 

– Investeringer i bygg og utstyr; ± ~12,5 % 

– Økonomisk levetid: ± 2 år 

For nåverdien er det endringer i besparelser i kjernedriften som påvirker klart mest. Disse årlige 

besparelsene er kalkulert til 227 millioner kroner. En reduksjon av med 33 prosent, ned til 151 

millioner kroner forringer nåverdien med nesten 1,2 milliarder kroner, og gjør dette prosjektet 
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sterkt ulønnsomt. Nest høyest sensitivitet er prosjektets diskonteringsrente. Kostnader knyttet til 

bygget, husleie og FDV-kostnader, påvirker i mindre grad prosjektets lønnsomhet i positiv eller 

negativ retning med rundt 300 millioner hver. 

 

 

 

 

 

6.4 KVALITETSSIKRES VURDERING 

 

Våre vurderinger er basert på oversendt dokumentasjon, informasjon fra møter og styrende 

dokumenter3, og vår overordnede vurdering at de forventede analysene av økonomisk og 

finansiell bæreevne er gjennomført på en tilfredsstillende måte. Dette gjelder blant annet for 

prosjektkalkyle inklusive usikkerhetsanalyse, som i dette tilfellet er gjennomført av Statsbygg og 

som kvalitetssikres gjennom Finans- departementets kvalitetssikringsordning. Gjennomføringen 

som et statlig byggeprosjekt innebærer at det vil bli gjennomført en uavhengig usikkerhets-

analyse med tilhørende anbefalinger om styrings- og kostnadsramme. Kostnadsanslag for ikke-

byggnær IKT er gjennomført av prosjektet.  

 

Forutsetninger som er lagt til grunn for beregninger av økonomisk bærekraft er tydelig beskrevet 

i prosjektdokumentasjonen og virker stort sett til å være i henhold til god praksis. Prosjektet har 

også analysert den samlede finansieringsløsning og økonomiske bæreevne, inkludert 

sensitiviteter, for prosjektet og for det regionale foretaket. Vi har gjennomgått analysene og 

forutsetningene, i den grad tiden har tillatt, og det er oversendt spørsmål knyttet til bruken av 

ulik diskonteringsrente for kostnader og nytte, manglende restverdi for Gaustad-alternativet, 

virkning av ulik analyseperioden for de to alternativene og hvorvidt sensitivitetsanalysene for 

nåverdi tar hensyn til renter for mellomfinansiering. Disse spørsmålene ble besvart kortfattet, 

men vi anbefaler at prosjektet følger opp spørsmålene videre og vurderer behov for endringer. 

 

Som vi har nevnt tidligere, avviker dette prosjektet fra normalen, både ved at det skal etableres 

et leieforhold med Statsbygg, OUS samlokaliseres med UiO i det nye bygget og at utredningen 

er gjennomført på kort tid. Disse forholdene gir økt risiko, og prosjektet bør bruke tiden etter en 

eventuell B3-beslutning til å verifisere riktigheten av de økonomiske beregningene. Vi ser videre 

at prosjektets lønnsomhet er i spesielt høy grad påvirket av de forventede besparelsene og 

gevinstene i klinikkens kjernedrift og prosjektet må påse at det utarbeidet planer for å sikre at 

disse gevinstene realiseres.  

 

Alternativet som innebærer en etablering av samlet Klinikk for laboratoriemedisin ved 

Rikshospitalet midt på 2030-tallet har rundt 200 millioner kroner bedre nåverdi enn en delvis 

samling av klinikken i Livsvitenskapsbygget rundt ti år tidligere. Styrene i OUS og HSØ må i sin 

vurdering holde denne forskjellen opp mot de øvrige egenskapene til de to alternativene. 

 

 
3 Herunder Driftsøkonomiske effekter i tidligfasen, Retningslinjer for estimering av 
driftsøkonomiske effekter av investeringsprosjekter 04. juli 2018 Versjon 1.0 
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6.5 OPPSUMMERT 

 

Spørsmål som skal 
besvares 

Kvalitetssikres vurdering 

Er alternativene 

vurdert opp mot det 

regionale foretakets 

økonomiske og 

finansielle bæreevne 

til gjennomføring? 

Vår vurdering er at man i utredningen har gjennomført de nødvendige 

analysene for økonomisk bæreevne, men at analysene hviler på en 

rekke forutsetninger. Flere av disse forutsetningene har stor 

påvirkning på prosjektets økonomi og prosjektet bør vurdere å 

verifiseres forutsetningenes godhet i forkant av de kommende 

beslutningene. 

 

Alternativet som innebærer en etablering av samlet Klinikk for 

laboratoriemedisin ved Rikshospitalet har noe bedre nåverdi enn 

delvis samling av klinikken rundt ti år tidligere i Livsvitenskapsbygget. 

Det er også mulig at det finnes andre, mer optimale, løsninger for å 

etablere nye lokaler for Klinikk for laboratoriemedisin.  

 

 

Kvalitetssikres anbefaling for videre arbeid  

Som det fremgår av sensitivitesanalysene påvirkes prosjektets bærekraft av flere området. Vi 

anbefaler at det arbeides videre med å konkretisere risikoreduserende tiltak knyttet til 

prosjektets kostnader. Prosjektet bør videre følge opp foreliggende gevinstrealiseringsplaner 

for å sikre at man henter ut de forventede driftsgevinstene. Dette arbeidet bør inkludere en 

vurderinger om de foreliggende planene er tilstrekkelige. 

 

Prosjektet bør oppdatere de økonomiske beregningene ved vesentlige endringer på kostnads- 

eller nyttesiden frem mot endelig beslutning B4 senere i år. 

  



 

 

KSK – KLINIKK FOR LABORATORIEMEDISIN I LIVSVITENSKAPSBYGGET 

50 
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7 GEVINSTER 
 

 

7.1 HVA SIER VEILEDEREN OM TEMAET 

 

Er alternativene vurdert opp mot gevinster som ønskes realisert? 

 

Tidligfaseveilederens vedlegg A og F spesifiserer at en konseptrapport skal inneholde en 

“Gevinstoversikt, spesifisert på minimum klinikknivå”.  

 

Ut over dette spesifiseres ikke det ytterligere krav til arbeidet med gevinstrealisering. 

Digitaliseringsdirektoratets prosjektveiviser4 og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring5 

(DFØ) har veiledere og eksempler på god praksis vi har lagt til grunn som nyttig og veiledende. 

Eksempelvis deler DFØ gevinster inn i tre hovedtyper:  

 

– Effektiviseringsgevinster for staten er gevinster som gir besparelser på budsjettene til 

statlige virksomheter. Eksempler på slike gevinster er redusert bemanning og reduserte 

utgifter til lokaler. Disse gevinstene bør verdsettes i kroner siden de skal synes på 

virksomhetenes budsjetter. 

– Kvalitetsgevinster for staten er gevinster som medfører økt kvalitet på ett eller flere 

områder. Eksempler på kvalitetsgevinster er færre situasjoner med avvik fra normal 

drift, raskere svar, bedre arbeidsmiljø og økt tillit til en virksomhet. Disse gevinstene kan 

det være hensiktsmessig kun å tallfeste i fysiske størrelser og beskrive. 

– Gevinster for øvrige aktører er besparelser og kvalitetsgevinster for kommuner, 

statsforetak, privatpersoner og privat sektor. Eksempler på slike gevinster er reduserte 

utgifter til porto, lavere transportutgifter, redusert bemanning, bedre arbeidsmiljø og økt 

tillit. 

 

Gevinster, synergier, investerings- og driftsøkonomi samt bærekraft er beslektede tema. Det 

valgte konseptet sine livssykluskostnader og driftsøkonomiske gevinster dekkes nærmere under 

kapittelet om økonomisk og finansiell bæreevne. For å unngå dublering fokuserer dette 

kapittelet derfor i hovedsak på gevinster ut over de pekuniære.  

 

 

7.2 FORHOLD SOM ER VURDERT UNDER DETTE TEMAET 

 

Følgende forhold er vurdert:  

 

– Hvilke gevinster ønskes realisert? 

– Er alternativet vurdert opp mot gevinstene som ønskes realisert? 

 

 
4 https://www.prosjektveiviseren.no/god-praksis/viktige-tema-i-alle-faser/gevinster 
5 https://dfo.no/fagomrader/gevinstrealisering/hva-er-en-gevinst 
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I tillegg har vi supplert med følgende vurderinger:  

– Metodisk tilnærming for å vurdere gevinster 

– Prosessen rundt arbeidet med gevinstvurderinger og gevinstrealisering 

 

Kvalitetssikrer har gjennomført vurderingene knyttet til gevinster med utgangspunkt i OUS sine 

målsettinger og behov, og har ikke vurdert gevinster i forhold til UiO og KD sine målsettinger, 

selv om vi vil påpeke at mange av disse er sammenfallende.  

 

 

7.3 OBSERVASJONER 

 

7.3.1 Utgangspunkt 

 

Prosjektet skal levere gevinster i forhold til overordnet samfunnsmål for Nye Aker og Nye 

Rikshospitalet slik det er formulert i konseptrapporten for videreutvikling av Aker og Gaustad, 

godkjent av styret i HSØ i sak 006-2019 og 050-2019. Dette inkluderer samfunnsmål som:  

 

“..Oslo universitetssykehus HF gir et helsemessig godt og driftsmessig effektivt 

spesialisthelsetjenestetilbud til Oslos befolkning, samt at region-, lands- og 

universitetsfunksjoner ivaretas på en god måte og i henhold til forutsatte planer.”   

og  

“Nye Aker og Nye Rikshospitalet skal videreutvikles sammen med Universitetet i Oslo 

som sentrale nasjonale arenaer for forskning, utdanning og innovasjon, integrert med 

pasientbehandlingen” 

 

Videre skal det det overordnede prosjektet blant annet levere på effektmålene:   

 

“1. Oslo universitetssykehus HF skal innfri befolkningens behov for 

spesialisthelsetjenester med god kvalitet på en kostnadseffektiv måte 

2. Oslo universitetssykehus HF skal være tilrettelagt for effektive arbeidsprosesser og 

gode arbeidsforhold 

3. Oslo universitetssykehus HF skal ha en ledende rolle innen forskning og utdanning 

4. Oslo universitetssykehus HF skal ha en god og tilpasningsdyktig bygningsmasse 

5. Utbyggingen skal gi et mest mulig klimanøytralt anlegg og være i tråd med Oslo 

universitetssykehus HFs målsetting om miljøsertifisering” 

 

For å knytte effektmålene tydeligere til selve Livsvitenskapsprosjektet, er det foreslått følgende 

effektmål hvor OUS vil være ansvarlig for gevinstrealisering: 

 

“1. Gjennom samlokaliseringen skal UiO og OUS styrke sine ledende roller innen 

forskning, innovasjon, utdanning, fag- og metodeutvikling. 

2. Klinikk for laboratoriemedisin skal levere tjenester med god kvalitet på en 

kostnadseffektiv måte. Samling og effektivisering av drift, sambruk av arealer og utstyr 

på tvers av fagområder skal bidra til en kostnadseffektiv drift.   
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3. Arealene for Klinikk for laboratoriemedisin skal være tilrettelagt for effektive 

arbeidsprosesser og gode arbeidsforhold. 

4. Bygningsmassen og arealet for klinikken skal være robust, generell og fleksibel, slik 

at dette bidrar til lave årlige kostnader til drift, vedlikehold og ombygging. 

5. Anlegget skal være mest mulig klimanøytralt i utbygging og drift, i tråd med OUS sin 

målsetting om miljøsertifisering.” 

 

I Statsbyggs utkast til styringsdokument er det angitt følgende resultatmål og målprioritering: 

«Resultatmålene for hvert av kriteriene tid, kost og kvalitet listes opp i prioritert rekkefølge.  

For gjennomføringsfasen (detaljprosjektering og bygging) gjelder følgende:  

 

  Resultatmål 1: Kostnad  

Resultatmål 2: Kvalitet (miljømål er en del av kvalitetsmålet)  

Resultatmål 3: Tid» 

 

Oppsummert kan vi si at samlokalisering og økonomisk bærekraft er de to overordnede 

områdene prosjektet skal levere på.  

 

 

7.3.2 Prosess og metode 

 

Kvalitetssikrer har blitt orientert om arbeidet med gevinster i perioden. Det fremstår som et 

omfattende og involverende arbeid der klinikkene (KLM og OUS) har vært sentral delaktige. 

Klinikkene vil i stor utstrekning være dem som “eier” gevinstene ved gjennomføring av 

prosjektet. Helse Sør-Øst har utarbeidet egne retningslinjer for denne type arbeid formulert i 

retningslinjene “Driftsøkonomiske effekter i tidligfasen. Retningslinjer for estimering av 

driftsøkonomiske effekter av investeringsprosjekter. 2018”. Prosjektet har vært referert til dette 

dokumentet i arbeidet.  

 

 

7.3.3 Nivå og innhold  

 

En rekke av de kvalitative gevinstene av typen “samlokalisering”, “god og tilpasset 

bygningsmasse”, “ledende rolle innen forskning” skapes det grunnlag for med valgte konsept.  

De er beskrevet på overordnet nivå. Mange av disse gevinstene og nytten av dem kommer 

trolig 10 år tidligere ved innflytting i Livsvitenskapsbygget nå enn de ellers ville ha gjort dersom 

dette hadde blitt realisert i etappe to av prosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet. 

  

De økonomiske gevinstene er for Klinikk for laboratoriemedisin kvantifisert og detaljert ned på 

berørte fagområder på avdelingsnivå. Dette er mer detaljert enn kravet til en konseptfase i følge 

tidligfaseveilederen der minimumsnivået er klinikknivå (nivået over).  

 

Det er videre utarbeidet en risikovurdering i forhold til gevinstene og det er utarbeidet 

gevinstrealiseringsplaner på avdelingsnivå med gevinsteiere. Det er tatt høyde for ny 

informasjon som Statens husleiemodell (inkl. en risikojustert realrente på 4 prosent), 
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innplassering av ulike funksjoner, behovet for ny IKT og MTU, kostnadsdekkende husleie for 

UIO ansatte og andre driftsøkonomiske effekter.  

 

 

7.4 KVALITETSSIKRES VURDERING 

 

Det er kvalitetssikres vurdering at konseptrapporten vurderer alternativet opp mot de gevinster 

som ønskes. Vi oppfatter at det foreligger sammenheng mellom målsettinger og gevinster. 

Metodisk tilnærming på overordnet nivå er etter vår vurdering, og etter det vi har kunnet 

observere, i tråd med tidligfaseveileder og HSØ sine egne retningslinjer for vurdering av 

driftsøkonomiske effekter i tidligfasearbeid. Kvalitetssikrer oppfatter det som en styrke at det er 

gjennomført gevinstanalyser på et mer detaljert nivå enn det veilederens krav tilsier og viser til 

at gevinstplaner er på plass på avdelingsnivå.  

 

Kvalitetssikrer er av den oppfatning at prosessen har vært omfattende, men vi vil påpeke at 

arbeidet har vært gjort under sterkt tidspress og under de gjeldende strenge covid-

restriksjonene. Dette påpeker innebærer økt risiko for at noe er oversett, ikke godt nok 

forankret, belyst eller utredet.  

 

Kvalitetssikrer vil påpeke og understreke de kritiske forutsetninger som ligger til grunn for at 

gevinstene kan kunne realiseres. Noe av dette dette er forhold som prosjektet og klinikken har 

påvirkning på selv og kan styre, men andre, til dels vesentlige forhold, er deler som har 

avhengigheter til andre prosesser, andre aktører og utenforliggende forhold. Et eksempel på 

sistnevnte er et felles LIMS som er kritisk for å oppnå mange av gevinstene og vil kreve at 

prosessene rundt anskaffelse og innføring er synkronisert med innflyttingsprosjektet. På 

generelt grunnlag vil vi peke på at IKT-prosjekter i helsesektoren er tidkrevende og innebærer i 

seg selv stor risiko og har mange avhengigheter. Kvalitetssikrer vurderer at dette krever ekstra 

årvåkenhet og oppfølgning i det videre arbeidet. Vi vil også trekke frem den produktivitetsøkning 

som er forutsatt skal ta unna forventet aktivitetsvekst og at det legges til grunn at man skal 

kunne øke eksterne inntekter. Disse kritiske suksessfaktorene må følges opp i prosjektets 

levetid, og videreføres i linjen når prosjektet avsluttes. 
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7.5 OPPSUMMERT 

 

Spørsmål som skal 
besvares 

Kvalitetssikres vurdering 

Er alternativene 

vurdert opp mot 

gevinster som ønskes 

realisert? 

Det er kvalitetssikres vurdering at konseptrapporten vurderer 

alternativet opp mot de opp mot de gevinster som ønskes. 

 

Vi oppfatter at foreligger en sammenheng mellom målsettinger og 

gevinster. Kvalitetssikrer oppfatter det som en styrke at det er 

gjennomført gevinstanalyser og utviklet gevinstplaner på 

avdelingsnivå med involvering av gevinsteiere. 

 

Kvalitetssikrer vil påpeke prosessen har vært gjennomført under 

sterkt tidspress og at dette i seg selv medfører risiko.  

 

Kvalitetssikrer vil understreke at gevinstpotensialene og -planene 

hviler på noen kritiske forutsetninger, forutsetninger som ligger 

utenfor innflyttingsprosjektets kontroll, herunder innføring av IKT-

løsninger, sammenhengende rørpostløsninger og økt salg av 

analysetjenester til aktører utenfor OUS.  

 

 

Kvalitetssikres anbefaling for videre arbeid med prosjektene 

Beslutningstakere må vurdere og følge opp kritiske forutsetninger for gevinstarbeidet, også de 

som ligger utenfor prosjektets kontroll.  

 

Kvalitetssikrer anbefaler at det arbeidet systematisk videre med risikoreduserende tiltak i de 

følgende fasene i arbeidet, herunder kvalitetssikring av første versjon gevinstplaner, 

oppfølgning av OU-prosess og sikre at IKT-prosjekt leverer på rett funksjonalitet til rett tid for 

prosjektet. 
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8 LOKALISERING 
 

 

8.1 HVA SIER VEILEDEREN OM TEMAET 

 

Er prosjektets lokalisering vurdert i forhold til det regionale helseforetakets totale tilbud? 

 

I tidligfaseveilederen beskriver målet med lokaliseringsprosessen er å utrede og avklare 

lokalisering og tomt for sykehusbygg. Kravet er at lokalisering skal være avklart før oppstart av 

konseptfase og at tomt, innenfor valgt lokalisasjon, skal avklares innen oppstart av 

konseptfasens steg to. I tillegg må reguleringsprosessen for valgt tomt startes opp før oppstart 

av steg 2. 

 

Prosessen skal bygge på følgende grunnlag: 

 

– Utviklingsplan 

– Godkjent mandat for avklaring av lokalisering  

– Godkjent styringsdokument for tidligfasen 

 

Utredning av lokasjon benyttes når ulike plasseringer av bygg kan gi ulike betingelser for driften 

av virksomheten og/eller ulike konsekvenser for interessenter (tidligfaseveileder kapittel 6.3). 

Lokalisering avklares vanligvis i forbindelse med arbeidet med utviklingsplanen. Tomt benyttes 

om den geografiske plasseringen innenfor en valgt lokalisasjon. 

 

Tiltak som kan gi vesentlige virkninger og konsekvenser for miljø og samfunn kan utløse krav 

om konsekvensutredning. For å gi et best mulig beslutningsgrunnlag anbefaler veilederen 

gjennomføring av konsekvensutredninger, basert på regionale og lokale tema, før endelig 

lokaliseringsvalg. Analysene må være offentlig tilgjengelig eller sendes på høring. Behandling 

av lokalisering gjøres i de besluttende organer før lokalisering bestemmes, og 

reguleringsplanprosess kan igangsettes.  

 

For endringer i lokalisering som kan gi vesentlige virkninger på sykehusstruktur og eller 

konsekvenser for miljø og samfunn bør prosjektet vurdere å gjennomføre en ekstern 

kvalitetssikring (KSL). Prosjekteier foretar endelig valg av lokalisering og forelegger dette for 

Helse- og omsorgsdepartementet dersom valget innebærer endring av lokasjon.  

 

Grunnlaget for valg av lokalisering: 

 

– Reisetidsanalyser (reisetid og reisemengde) 

– Tilgjengelighet 

– Rekruttering 

– Kostnadsanalyser og økonomiske effekter 

– Reguleringsmessige forhold 
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– Vurdering i forhold til statlig arealpolitikk 

– Risikovurderinger 

– Miljø- og klimakonsekvenser av lokaliseringen 

– Samfunnseffekter av vesentlig betydning ut over de som fremkommer ovenfor 

 

 

8.2 FORHOLD SOM ER VURDERT FOR DETTE TEMAET 

 

Mulighetene for utredning av lokalisering og tomt er begrenset for dette prosjektet, da 

utgangspunktet for tiltaket er muligheten for å få tilgang til arealer i et bygg hvor tomt allerede er 

valgt og klargjort. Vår vurdering er at de fleste av forholdene som vil inngå i en konseptfase, og i 

påfølgende kvalitetssikring, dermed ikke er relevante for dette prosjektet. Det klare unntaket er 

hovedspørsmålet for dette temaet: Er prosjektets lokalisering vurdert i forhold til regionale 

helseforetakets totale tilbud? Siden tiltaket innebærer en deling av Klinikk for laboratoriemedisin 

mener vi at utredningen bør inkludere en vurdering av denne delingen opp mot helseforetakets 

totale tilbud. I denne kvalitetssikringen dekkes selve delingen av klinikken under kapitlet om 

virksomhetsstrategisk grunnlag, mens vurderinger av hvorvidt prosjektets lokalisering er vurdert 

opp mot det regionale helseforetakes totale tilbud dekkes her. 

 

Forholdene som dermed er vurdert for dette temaet er: 

 

– Er prosjektets lokalisering vurdert opp mot det regionale helseforetakets totale tilbud? 

– Er lokaliseringens godhet vurdert opp mot den samlede utviklingsplanen for OUS? 

 

 

8.3 OBSERVASJONER 

 

Innplassering av laboratoriefunksjoner fra Oslo universitetssykehus HF i nytt bygg for 

livsvitenskap, Livsvitenskapsbygget må ses i sammenheng med målbildet for Oslo 

universitetssykehus HF slik det ble vedtatt i foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF den 

24.6.2016. Klinikk for laboratoriemedisin har ikke hatt mulighet til samlokalisering og 

konsolidering av virksomheten i etterkant av etableringen av Oslo universitetssykehus HF. En 

slik samlokalisering var heller ikke planlagt for første del av prosjektene nye Aker og nye 

Rikshospitalet. I tillegg er en utløsende faktor for mulig innplassering av Klinikk for 

laboratoriemedisin i Livsvitenskapsbygget regjeringens beslutning om å utrede mulig 

innplassering av Klinikk for laboratoriemedisin i bygget. 

 

I utredningen om innplassering av Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus 

HF i Livsvitenskapsbygget trekkes det frem flere fordeler med å plassere Klinikk for 

laboratoriemedisin inn i Livsvitenskapsbygget, herunder: 

“En samlokalisering av livsvitenskapsfag for UiO og Klinikk for laboratoriemedisin ved 

Oslo universitetssykehus HF vil styrke bygget som et anlegg for utstrakt tverrfaglig 

samhandling og utvikling av forskningsmiljø på tvers av fagområder og disipliner, i tråd 

med prosjektets samfunnsmål.” 
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For å understøtte valget er løsninger for logistikk utredet: 

“Logistikkløsningene er et viktig virkemiddel for å oppnå målsettingen om 

driftsøkonomisk gevinst og effektiv drift i Livsvitenskapsbygget. For virksomheten i LVB 

er logistikk og transport av prøver til og fra Rikshospitalet spesielt viktig, men det må 

også sikres en effektiv logistikk for eksterne prøver og prøvetransport til og fra de andre 

lokalisasjonene, i 2026–2030 også mellom LVB og Ullevål.” 

Det er i tillegg gjennomført analyser av person- og varelogistikk og prøveflyt, og lokaliseringen 

av Livsvitenskapsbygget har medført følgende tiltak for prøver: 

“KLM har satt som forutsetning for en flytting til LVB at det blir en effektiv prøvetransport 

mellom Rikshospitalet og LVB. Det etableres en to-veis rørpost mellom de to 

lokalisasjonene. 

Det etableres et felles prøvemottak i LVB hvor biologiske prøver vil bli registrert og 

sortert. Rørpoststasjonen for forsendelse av prøver til og fra Rikshospitalet plasseres i 

prøvemottaket. 

Etter registrering vil prøvene sendes videre til prøvepreparering og analysering i 

tilstøtende areal med automatiserte instrumenter, evt. i andre laboratorieenheter internt 

i LVB eller på Rikshospitalet/andre lokalisasjoner. 

Det legges opp til én-til-én transport av blodprøver (Tempus eller tilsvarende) for 

transport av prøver internt i LVB. Andre typer prøver transporteres manuelt.” 

Det er i også gjort vurderinger for logistikken i umiddelbar nærhet til Livsvitenskapsbygget og 

overordnet om den interne logistikken til bygget. I kunnskapsgrunnlaget ble det vurdert fem 

ulike plasseringer av OUS sine funksjoner internt i Livsvitenskapet.  

 

8.4 KVALITETSSIKRES VURDERING 

 

Livsvitenskapsbygget vil ligge et par hundre meter fra Rikshospitalet, så kvalitetssikrer ser ikke 

at en innplassering av Klinikk for laboratoriemedisin i dette bygget vil påvirke grunnlaget for 

lokaliseringsvurderingen vesentlig. Dette inkluderer vurderinger av lokalisering opp mot det 

regionale helseforetakets totale tilbud. Unntaket her er kostnadsanalyser og økonomiske 

effekter, men dette er dekket i økonomiske og finansielle bæreevne. Tilsvarende gjelder for 

spørsmålet om lokaliseringens godhet er vurdert opp mot den samlede utviklingsplanen for 

OUS. En samlokalisering av store deler av Klinikk for laboratoriemedisin med UiO i 

Livsvitenskapsbygget gir både mulighet for å realisere denne samlokalisering nesten ti år 

tidligere, men også spennende muligheter for samarbeid med universitetet. Vi vurderer at 

lokaliseringen er tilstrekkelig vurdert mot det Helse Sør-Øst RHFs totale tilbud. 
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8.5 OPPSUMMERT 

 

Spørsmål som skal 
besvares 

Kvalitetssikres vurdering 

Er prosjektets 

lokalisering vurdert i 

forhold til regionale 

helseforetakets totale 

tilbud? 

Livsvitenskapsbygget ligger tett på Rikshospitalet. Kvalitetssikrer 

vurderer at en innplassering av Klinikk for laboratoriemedisin i dette 

bygget påvirker grunnlaget for lokaliseringsvurderingen i liten grad og 

at lokaliseringen er tilstrekkelig vurdert mot det Helse Sør-Øst RHFs 

totale tilbud. 

 

 

Kvalitetssikres anbefaling for videre arbeid  

Vi vurderer at det ikke er behov for ytterligere utredning på dette temaet. 
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9 INDRE OG YTRE MILJØ 
 

 

9.1 HVA SIER VEILEDEREN OM TEMAET 

 

Hvordan forholder prosjektet seg til overordnede krav til ivaretakelse av indre og ytre miljø? 

 

Tidligfaseveilederen setter krav til ivaretakelse av miljøet, blant annet ved at KSK-rapporten skal  

 

“...sikre at de utredninger som er gjennomført i konseptfasen på en tilfredsstillende 

måte har ivaretatt overordnede krav, (...) men også spesifikke krav til metode og innhold 

i utredninger og analyser knyttet til (...) miljøhensyn” 

 

men veilederen definerer ikke indre og ytre miljø utover dette. 

 

I arbeidet med prosjekt-innrammingen, det vil si i arbeidet med styringsdokumentet, skal det 

ifølge veilederens punkt 5.3 utarbeides kriterier som grunnlag for alternativ-vurderingene i 

konseptfasen, og der er bærekraft i form av ytre miljø, energibehov og CO2-utslipp nevnt som 

eksempler på slike. 

 

Videre sier veilederen at hovedprogrammets del II (Teknikk) “viser overordnede krav til 

bygningsutforming, teknisk infrastruktur, energieffektivitet, miljøbelastning (...)”.  

 

I veilederens punkt 6.3 leser vi at ved valg av lokalisering bør miljø- og klimakonsekvenser 

inngå som kriterium og underlag for valget.  

 

Veilederen sier også at “Det må innledningsvis avklares om tiltaket er av en størrelse som kan 

gi vesentlige virkninger og konsekvenser for miljø og samfunn slik at tiltaket utløser krav om 

konsekvensutredning (KU) basert på Plan- og bygningslovens § 4-2” 

 

 

9.2 FORHOLD SOM ER VURDERT FOR DETTE TEMAET 

 

Det er ikke spesifisert hvilke krav som skal legges til grunn for vurdering av indre miljø og det 

foreligger ikke en klar definisjon på begrepet. Vi har derfor valgt å støtte oss på “Rammeverk for 

helse, miljø og sikkerhet (HMS) - Helse Sør-Øst 2015 - 2020” i vår vurdering av det indre 

miljøet.  

 

Vi legger til grunn at indre miljø i denne sammenheng omhandler det fysiske miljøet i bygget, 

herunder lyd, lys, inneklima og lignende, i tillegg til elementer fra det kjemiske og biologiske 

arbeidsmiljøet som virus, bakterier og andre mikrober. Videre har vi lagt til grunn at 

sykehusenes nærliggende uteområder er det en del av det fysiske arbeidsmiljøet og dermed 

også noe som påvirker det indre miljøet, for eksempel gjennom støv-eksponering. 
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Hva gjelder ytre miljø legger vedtaket i styresak 098-2013 i Helse Sør-Østs føringer for hvordan 

det ytre miljøet skal hensyntas ved utbyggingen av Nye Aker og Nye Rikshospitalet så vel som 

av Livsvitenskapsbygget spesifikt. I vedtaket står det at:  

 

“Styret slutter seg til vurderingene og anbefalingene fra prosjektgruppen for det 

nasjonale miljø-og klimaprosjektet og ber om at tiltakene som er foreslått i delrapport 2 

«Miljø-og klimatiltak innen bygg og eiendomsforvaltning i spesialisthelsetjenesten» med 

de justeringene som den nasjonale prosjektgruppen foreslår, blir lagt til grunn for og 

iverksatt i byggeprosjektene til helseforetakene.” 

 

Den omtalte delrapporten anbefaler blant annet at det skal utarbeides klimaregnskap så vel 

som en miljøplan for alle nye sykehusprosjekter.  

 

I KSK-rapporten for Nye Aker og Nye Gaustad, som da har en overordnet relevans for den 

videre utviklingen av Nye OUS på Gaustad, leser vi daværende kvalitetssikrers anbefaling for 

forprosjektfasen:  

 

– Det bør gjennomføres ytterligere utredninger og en konkretisering av planer for indre 

miljø, særskilt knyttet til ivaretakelsen av inneklima. 

– Det bør utarbeides en miljøplan som konkretiserer og forankrer ambisjonsnivå og tiltak 

for ytre miljø. 

 

I vårt arbeid er følgende spesifikke vurderinger gjort knyttet til dette temaet:  

 

– Er aspekter ved indre miljø slik som støy, lys, inneklima, støv, smitteeksponering o.l.  

vurdert i konseptrapporten?  

– Har konseptrapporten innarbeidet krav og ambisjoner fra rapporten “Miljø- og klimatiltak 

innen bygg og eiendomsforvaltning i spesialisthelsetjenesten”, herunder også utarbeidet 

en miljøplan for det ytre miljøet? 

 

 

9.3 OBSERVASJONER 

 

9.3.1 Indre miljø 

 

Ett av de fem effektmålene beskrevet i konseptfasen for Livsvitenskapsbygget er at  

 

“Arealene for Klinikk for laboratoriemedisin skal være tilrettelagt for effektive 

arbeidsprosesser og gode arbeidsforhold”. 

 

Utredningen for Livsvitenskapsbygget viser videre til OUS HF sin rutine “Bruk og utforming av 

kontorarealer” som blant annet regulerer ventilasjon og luftkvalitet, dagslys og utsyn, støy og 

vibrasjoner, kontorareal og ergonomiske forhold, og legger dette til grunn i den videre 

prosjektutviklingen. 
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Kvalitetssikrer finner derimot i liten grad omtale av hvordan det indre miljøet skal ivaretas med 

tanke på smittevern utover at det i konseptrapportens kapittel 4.2.7 står at: 

 

“Arbeidsplasser hvor det forekommer biologiske faktorer eller smitte som kan innebære 

helserisiko for arbeidstakerne, skal være utformet på en slik måte at eksponeringen 

reduseres til et lavest mulig nivå, og slik at antall arbeidstakere som kan bli eksponert 

blir lavest mulig.” 

 

 

9.3.2 Ytre miljø 

 

Konseptrapporten for Livsvitenskapsbygget knytter ett av sine frem effektmål til ytre miljø:  

 

5. Anlegget skal være mest mulig klimanøytralt i utbygging og drift, i tråd med OUS sin 

målsetting om miljøsertifisering. 

 

Dette effektmålet gjenfinner vi også i effektmålene til konseptfasen for Nye Aker og Nye 

Rikshospitalet som helhet.  

 

Utredningen for Livsvitenskapsbygget viser også til miljømålene for bygget slik de er definert fra 

Kunnskapsdepartementet og UiO: 

 

– Energi: Bygget skal minimum tilfredsstille «nesten-null-energi»-nivå. Det skal utvikles et 

konsept for miljøvennlig energiforsyning 

– Klimagassutslipp: Det skal velges løsninger som bidrar til å redusere klimagassutslipp 

fra bygget for energi, materialer, transport og uteområdet. Det skal søkes å redusere 

klimagassutslippene med 50% ift. praksis ved prosjektoppstart. 

– Prosjektet skal sertifiseres til å oppnå BREEAM Excellent nivå. 

 

Utredningens punkt 4.3.2 for Livsvitenskapsbygget gir et sammendrag av de energi- og 

miljøtiltak detaljert i hovedprogrammets del II (Teknikk) 

 

Tomten der Livsvitenskapsbygget oppføres er underlagt reguleringsplan for Gaustadbekkdalen 

nord S-4602. I reguleringsplanen fremkommer det at inngår et eget miljøprogram for denne.   

 

 

9.4 KVALITETSSIKRES VURDERING 

 

9.4.1 Indre miljø 

 

Kvalitetssikrer oppfatter at ved å legge OUS HF sin rutine “Bruk og utforming av kontorarealer” 

til grunn for prosjektering av kontorer og arbeidsplasser ivaretar konseptrapporten den del av 

“Rammeverk for helse, miljø og sikkerhet i Helse Sør-Øst” som omfatter ventilasjon og 



 

 

KSK – KLINIKK FOR LABORATORIEMEDISIN I LIVSVITENSKAPSBYGGET 

64 
 

luftkvalitet, dagslys og utsyn, støy og vibrasjoner, kontorareal og ergonomiske forhold, men 

gjenfinner i mindre grad de øvrige momentene fra rammeverket i konseptrapporten. 

 

Kvalitetssikrer påpeker at vi ikke får treff på ordene “HMS” eller “smittevern” i konseptrapporten, 

i hovedprogrammets del I (Funksjon) eller i hovedprogrammets del II (Teknikk). For et 

laboratoriebygg oppfatter kvalitetssikrer HMS-tiltak knyttet til smittevern som et sentralt tema for 

det indre miljø.  

 

Kvalitetssikrer har notert at hovedprogrammets del II (Teknikk) omtaler at Livsvitenskapsbygget 

vil inneholde laboratorier som tilfredsstiller kravene for å arbeide med biologiske agens i 

smitterisikogruppe 2 og 3. Kvalitetssikrer leser i utredningen at “KLM er akkreditert iht. 

internasjonale standarder” og legger også til grunn at OUS har et velfungerende 

infeksjonskontrollprogram. Kvalitetssikrer er derfor ikke bekymret for smittevernet i 

Livsvitenskapsbygget, men utredningen jan med fordel suppleres ytterligere om teamet  

 

 

9.4.2 Ytre miljø 

 

Kvalitetssikrer oppfatter at konseptrapporten beskriver et tydelig effektmål hva gjelder 

Livsvitenskapsbygget sin innvirkning på det ytre miljø. Videre beskriver konseptrapporten at 

indikatorer egnet for å følge opp de ulike effektmålene vil bli utarbeidet.  

 

Kvalitetssikrer ser det som naturlig at prosjektets miljømål kalibreres med de føringer som er 

definert fra KD og UiO slik konseptrapporten legger opp til. Kvalitetssikrer oppfatter at disse 

føringene langt på vei ivaretar de momentene en egen miljøplan for prosjektet i regi av OUS 

ville ha berørt, men påpeker at det altså ikke foreligger en egen miljøplan for konseptfasen slik 

styrevedtaket fra 2013 legger opp til.  

 

 

9.5 OPPSUMMERT 

 

Spørsmål som skal 
besvares 

Kvalitetssikres vurdering 

Hvordan forholder 

prosjektet seg til 

overordnede krav til 

ivaretakelse av indre 

og ytre miljø? 

Kvalitetssikrer vurderer at konseptrapporten for Livsvitenskapsbygget 

delvis ivaretar krav til indre miljø i prosjektet, men omtaler i liten grad 

HMS-planer og smitteverntiltak.  

 

Krav til ivaretakelse av ytre miljø ivaretas primært gjennom å definere 

et tydelig effektmål for ytre miljø i prosjektet, men det gjenstår å 

definere kriterier for hvordan effektmålet skal følges opp.  

 

Konseptrapporten viser til føringene som byggherren (Statsbygg) 

allerede har lagt til grunn for ivaretakelse av det ytre miljø i 

byggeprosjektet. Uten at kvalitetssikrer kjenner alle detaljene i disse 
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virker føringene i stor grad til å overlappe med anbefalingene i Helse 

Sør-Øst styresak 098-2013 om miljøtiltak i sykehusbygg-prosjekter.  

 

Det foreligger ikke en separat miljøplan fra HSØ-PO knyttet til 

konseptfasen for Livsvitenskapsbygget.  

 

 

Kvalitetssikres anbefaling for videre arbeid  

Det videre planarbeidet knyttet til indre miljø i Livsvitenskapsbygget kan med fordel omtale 

HMS-planer generelt og smitteverntiltak spesielt i noe større grad enn det som er tilfelle i 

konseptrapporten. 

 

Det bør, som for alle effektmålene i konseptrapporten, utarbeides et sett med måleindikatorer 

for effektmålet “Anlegget skal være mest mulig klimanøytralt i utbygging og drift, i tråd med 

OUS sin målsetting om miljøsertifisering.” 

 

For etterlevelse av styrevedtak 098-2013 i Helse Sør-Øst bør det utarbeides en egen 

miljøplan fra OUS sin side. Denne bør avstemmes med byggherres planer for ivaretakelse av 

det ytre miljøet i byggeprosjektet. 
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10  PASIENTSIKKERHET 
 

 

10.1 HVA SIER VEILEDEREN OM TEMAET 

 

Hvordan kan planlagte bygg og infrastruktur påvirke uønskede hendelser innenfor 
pasientsikkerhet? 

 

 

Tidligfaseveilederen setter krav til ivaretakelse av pasientsikkerhet, blant annet ved at KSK-

rapporten skal  

 

“...sikre at de utredninger som er gjennomført i konseptfasen på en tilfredsstillende 

måte har ivaretatt overordnede krav, (...) men også spesifikke krav til metode og innhold 

i utredninger og analyser knyttet til (...) pasientsikkerhet” 

 

I arbeidet med prosjekt-innrammingen, det vil si arbeidet med styringsdokumentet, leser vi i 

veilederens vedlegg C at  

 

Styringsdokumentet skal kort beskrive, på et overordnet nivå, hvordan det aktuelle 

målbildet er tenkt nådd når det gjelder de innsatsfaktorer som fremkommer i Veileder 

for arbeidet med utviklingsplaner: 

- (...) 

- Pasientbehandling - faglig prioritering, pasientsikkerhet, kvalitet og 

pasientopplæring 

 

 

10.2 FORHOLD SOM ER VURDERT FOR DETTE TEMAET 

 

Kvalitetssikrer oppfatter at valg knyttet til bygg, infrastruktur og tekniske løsninger generelt er 

faktorer som påvirker pasientsikkerheten. Selv om Livsvitenskapsbygget er regulert slik at det 

ikke åpnes opp for direkte pasientbehandling i selve bygget, vil den klinisk rettede virksomheten 

i bygget daglig håndtere prøver som påvirker diagnostikk og behandling for tusenvis av 

pasienter. Selve kjernevirksomheten knyttet til fagområdene, slik som korrekt bakteriologisk 

dyrkning og genetisk risikokartlegging, forutsettes ivaretatt gjennom den internkontroll som 

allerede er etablert i Klinikk for laboratoriemedisin, men det er viktig at konseptrapporten 

planlegger for tekniske løsninger som forhindrer at prøver og prøvesvar går tapt eller feilmerkes. 

 

Veilederen definerer ikke spesifikt hvordan pasientsikkerhet skal forstås. Vi har derfor støttes 

oss på følgende dokumenter: 

 

– Utviklingsplan OUS 2035; kapittel 4.3 Kvalitet og pasientsikkerhet 

– “Pasientsikkerhet og kvalitet, Helse, miljø og sikkerhet – flere gjensidige 

avhengigheter?” (Dokument fra 2017 som definerer syv satsingsområder med 
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tilhørende tiltak for å bedre pasientsikkerheten ved OUS, refereres til i Utviklingsplan 

2035) 

– “Regional delstrategi for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring - Satsingsområder og 

tiltak” (Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF, 4.2.2021)  

– Regional strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS 2018-2020 (Helse Sør-Øst RHF) 

– Pasientsikkerhetsprogrammet “I trygge hender 24-7” 

 

I vårt arbeid er følgende spesifikke vurderinger gjort knyttet til dette temaet:  

 

- Er det samsvar mellom ambisjonene om pasientsikkerhet slik de fremkommer i 

Utviklingsplan OUS 2035 med underliggende dokumenter og utredningen for 

Livsvitenskapsbygget?  

- Er det samsvar mellom ambisjonene om pasientsikkerhet slik de fremkommer i 

regionale strategier samt nasjonale program og utredningen for Livsvitenskapsbygget?  

 

 

10.3 OBSERVASJONER 

 

10.3.1 Samsvar med Utviklingsplan OUS 2035 og underliggende dokumenter 

 

Kapittel 4.3 i Utviklingsplan 2035 er generelt formulert, men løfter frem akkreditering og 

sertifisering ved at “Sykehuset vil derfor fortsette å understøtte enheter som ønsker å 

akkreditere virksomheten”. Dokumentet “Pasientsikkerhet og kvalitet, Helse, miljø og sikkerhet – 

flere gjensidige avhengigheter” identifiserer hovedutfordring nummer seks som at “Utstyr 

mangler, er gamle eller defekte” 

 

Kapittel 4.2.6 i konseptrapporten for Livsvitenskapsbygget omtaler pasientsikkerhet. Det 

fremkommer at “Klinikken er akkreditert iht. internasjonale standarder og alle 

prosesser/aktiviteter i en prøvehåndtering er beskrevet i «levende» prosedyrer og 

brukerveiledninger” 

 

 

10.3.2 Samsvar med regionale strategier og nasjonale program  

 

Også den regionale delstrategien for pasientforbedring og kvalitet er naturlig nok for generell til 

spesifikt å omtale et laboratoriebygg, men det å “Forbedre systemer og strukturer 

for virksomhetsstyring” er et av satsingsområdene i delstrategien. Tilsvarende fremhever 

Regional strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS behovet for elektronisk styringssystem 

på alle nivåer og utdyper at “Helse Sør-Øst RHFs ambisjon er å utvikle brukersikre og 

samordnede IKT-systemer hvor relevante kvalitetsindikatorer i økende grad kan automatiseres 

og monitoreres. Systemene må legge til rette for effektivt arbeid, med minimal risiko for 

utilsiktede feil og pasientskade.” 
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Det er ingen av innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet som spesifikt treffer 

laboratorievirksomheten utover at område “Ledelse av pasientsikkerhet” generelt kommer til 

anvendelse ved alle avdelinger.  

 

Kapittel 4.2.6 i konseptrapporten for Livsvitenskapsbygget omtaler en rekke faktorer som vil 

bidra til økt pasientsikkerhet, blant annet:  

 

– Felles LIMS (laboratorie-informasjonssystem) vil legge til rette for sømløs elektronisk 

samhandling med laboratoriedriften på Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Aker og 

Ullevål, og det gir laboratoriepersonell tilgang til et samlet analysebilde for pasientene, 

som er viktig ved validering og tolkning av resultater. Felles LIMS vil muliggjøre 

elektronisk rekvirering for flere rekvirentgrupper, noe som bedrer pasientsikkerheten, gir 

økt kvalitet og kortere responstider. Det gir i tillegg rekvirentene en samlet oversikt over 

den enkelte pasients bestillinger og svar i DIPS (elektronisk pasientjournal).  

– Effektive logistikkløsninger som sikrer rask og sikker prøvetransport; rørpost, «1-1 

rørpost» og elektroniske transportbokser 

– Felles prøvemottak med integrerte automasjonsløsninger reduserer manuell håndtering 

av prøver 

– Sporing av prøver 

 

 

10.4 KVALITETSSIKRES VURDERING 

 

10.4.1 Samsvar med Utviklingsplan OUS 2035 og underliggende dokumenter 

 

Kvalitetssikrer oppfatter at laboratoriefagene ved OUS er blant dem som er lengst fremme hva 

gjelder akkreditering/sertifisering.  

 

Kvalitetssikrer oppfatter videre at det å fremskynde innflyttingen i et nytt lab-bygg sammenholdt 

med alternativet, som er å vente til etappe 2-utbyggingen på Gaustad, sannsynligvis vil bidra til 

at Klinikk for laboratoriemedisin får mye nytt, plassbygget utstyr. Kvalitetssikrer presiserer at vi 

ikke kjenner alderen eller tilstanden på utstyret som i dag finnes ved Klinikk for 

laboratoriemedisin i dag, men noterer at en utflytting fra Ullevål til nye fasiliteter i 

Livsvitenskapsbygget vil imøtekomme utfordring nummer seks nevnt i punkt 10.3.1 over.   

 

 

10.4.1 Samsvar med regionale strategier og nasjonale program  

 

Kvalitetssikrer oppfatter at innføring av felles LIMS er en investering som er konsistent med det 

å “forbedre systemer og strukturer for virksomhetsstyring”, jf. satsingsområdene i regional 

delstrategi for pasientsikkerhet. Videre er innføring av felles LIMS i tråd med regional strategi for 

kvalitet, pasientsikkerhet og HMS. jf. “Helse Sør-Øst RHFs ambisjon er å utvikle brukersikre og 

samordnede IKT-systemer.” Tilsvarende oppfatter kvalitetssikrer at tilpasninger i PAS/EPJ, 

elektronisk rekvirering og svar, samt tilpasning for løsning for sporing og lokalisering 

(EPICS/GS1) er konsistent med satsingsområdene i regional delstrategi for pasientsikkerhet. 
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Kvalitetssikrer oppfatter at effektive logistikkløsninger som sikrer rask og sikker prøvetransport, 

felles prøvemottak med integrerte automasjonsløsninger og et system for sporing av prøver 

samlet sett bidrar til å øke pasientsikkerheten sammenholdt med i dag. 

 

 

10.5 OPPSUMMERT 

 

Spørsmål som skal 
besvares 

Kvalitetssikres vurdering 

Hvordan kan planlagte 

bygg og infrastruktur 

påvirke uønskede 

hendelser innenfor 

pasientsikkerhet? 

Kvalitetssikrer vurderer at konseptrapporten for Livsvitenskapsbygget 

understøtter arbeidet med å bedre pasientsikkerheten. Planene slik 

de fremkommer i konseptrapporten er konsistente både med 

Utviklingsplan 2035 for OUS og regionale strategier hva gjelder 

pasientsikkerhet. 

 

 

Kvalitetssikres anbefaling for videre arbeid 

Kvalitetssikrer oppfatter at den største risikoen knyttet til pasientsikkerheten vil være knyttet til 

overgangene, det vil si ved tidspunktet for innføring av et felles LIMS, ved introduksjonen av et 

felles prøvemottak og ved innflytting i nye lokaler. Planleggingen av disse overgangene er 

derfor svært viktig.  
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VEDLEGG 
 

 

Vedlegg 1 Referansepersoner 

  

Vedlegg 2 Intervju- og møteoversikt 

 

Vedlegg 3 Referansedokumenter 
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VEDLEGG 1 REFERANSEPERSONER 

 

Organisasjon Navn Kontaktinfo 

Helse Sør Øst RHF 

Prosjektorganisasjon 
Ole Martin Semb ole.martin.semb@sykehusbygg.no 

Dovre Group Consulting Kent Mikael Rosseland kent.rosseland@dovregroup.com 
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VEDLEGG 2 INTERVJU- OG MØTEOVERSIKT 

 

Dato Aktivitet/dokument 

12.03.2021 Digitalt møte: Livsvitenskapsbygget - oppstart KSK 

23.03.2021 Digitalt møte: Møte med prosjektleder 

26.03.2021 Digitalt møte: Livsvitenskapsbygget - KSK 

14.04.2021 Digitalt møte: “KSK - tema er bl.a. virksomhet til Livsvitenskapsbygget” 

16.04.2021 Digitalt møte: “Statusmøte med prosjektleder KSK OUS Livsvitenskapsbygget” 

20.04.2021 Befaring med prosjektet og Statsbygg på tomt 

22.04.2021 Digitalt møte: Livsvitenskapsbygget - KSK - gjennomgang gevinstnotat 

30.04.2021 Digitalt møte: “Statusmøte med prosjektleder KSK OUS Livsvitenskapsbygget” 

30.04.2021 Digitalt møte: Livsvitenskapsbygget - KSK - husleie/avtaler og målhierarki  

14.05.2021 Digitalt møte: Statusmøte med prosjektleder KSK og prosjektdirektør HSØ 

19.05.2021 Digitalt møte: Gjennomgang endelig økonomisk bærekraft  
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VEDLEGG 3 REFERANSEDOKUMENTER  

 

Helse Sør-Øst (2015).  Rammeverk for helse, miljø og sikkerhet (HMS) - 2015 - 2020” 

Helse Sør-Øst (2018). Driftsøkonomiske effekter i tidligfasen Retningslinjer for estimering av 

driftsøkonomiske effekter av investeringsprosjekter Versjon 1.0 

Helse Sør-Øst (2018). Regional strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS 2018-2020 

Pasientsikkerhetsprogrammet “I trygge hender 24-7 

Helse Sør-Øst (2019). Finansstrategi for Helse Sør-Øst. ver. 4.1 

Helse Sør-Øst (2019). Styresak 006-2019 og 050-2019 

Helse Sør-Øst (2020). Kunnskapsgrunnlag for lokalisering av deler av Oslo universitetssykehus 

i nytt bygg for Livsvitenskap (Kunnskapsgrunnlaget) 

Helse Sør-Øst (2020). Notat Kostnadsestimat for Overordnet IKT Konsept og for brukerutstyr/ 

funksjonsutstyr i Livsvitenskapsbygget 

Helse Sør-Øst (2021) Regional delstrategi for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring - 

Satsingsområder og tiltak” - Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 

Helse Sør-Øst (2021). Forslag endring LVB Arealoversikt 

Helse Sør-Øst (2021). Forutsetninger til grunn for alt 3a v3.0 

Helse Sør-Øst (2021). Fremdriftsplan konseptfase ver. 3 (Excel) 

Helse Sør-Øst (2021). Funksjoner som foreslås plassert i Livsvitenskapsbygget ver. 1.0 

Helse Sør-Øst (2021). Funksjoner som foreslås plassert i Livsvitenskapsbygget ver. 2.0 

Helse Sør-Øst (2021). Hovedprogram Del 1 Funksjon ver. 0.99 

Helse Sør-Øst (2021). Hovedprogram Del 2 Teknikk ver. 0.9 

Helse Sør-Øst (2021). Hovedprogram Del 3 Utstyr ver. 0.99 

Helse Sør-Øst (2021). Hovedprogram Del IV Overordnet IKT Konsept ver. 0.9 
Helse Sør-Øst (2021). Husleie og målhierarki 

Helse Sør-Øst (2021). Kjernefasiliteter - forskningsinfrastruktur (Excel) 

Helse Sør-Øst (2021). Planskisser  

Helse Sør-Øst (2021). Presentasjon KSK 

Helse Sør-Øst (2021). Presentasjon KSK - Gevinstrealisering 

Helse Sør-Øst (2021). Presentasjon KSK - Investeringsanalyse 

Helse Sør-Øst (2021). Presentasjon KSK - Oppstartsmøte 



 

 

KSK – KLINIKK FOR LABORATORIEMEDISIN I LIVSVITENSKAPSBYGGET 

78 
 

Helse Sør-Øst (2021). Presentasjon KSK rev2 

Helse Sør-Øst (2021). Revidert bemanningsoversikt (Excel) 

Helse Sør-Øst (2021). Samlet romprogram for OUS-funksjoner i Livsvitenskapsbygget inkl. 

Hormonlab - foreløpig utkast (Excel) 

Helse Sør-Øst, Statsbygg (2021). Utredning om innplassering av Klinikk for laboratoriemedisin 

ved Oslo universitetssykehus HF i Livsvitenskapsbygget ver. 0.95 

Helse Sør-Øst, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus (2020). Kunnskapsgrunnlag for 

lokalisering av deler av Oslo universitetssykehus i nytt bygg for Livsvitenskap  

Helsedirektoratet (2011). Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter: veileder IS-1369 

Kunnskapsdepartmentet (2021). Oppdragsbrev fra KD til Statsbygg 19.4.21 

Oslo universitetssykehus (2017). Pasientsikkerhet og kvalitet, Helse, miljø og sikkerhet – flere 

gjensidige avhengigheter?  

Oslo universitetssykehus (2018) Videreutvikling Aker og Gaustad, konseptfase Gaustad Steg 1  

Oslo universitetssykehus (2018). Utviklingsplan OUS HF 2035 

Oslo universitetssykehus (2018). Økonomisk langtidsplan 2019 - 2062 Konseptfase Aker - 

Gaustad (ØLP) 

Oslo universitetssykehus (2021). Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus inn 

i Livsvitenskapsbygget 

Oslo universitetssykehus (2021). Livsvitenskapsbygget - Foreløpige økonomiske vurderinger 

Oslo universitetssykehus (2021). Økonomiske driftsgevinster Livsvitenskapsbygget Delrapport 

til utredning ver. 2.0 

Oslo universitetssykehus (2021). Økonomiske driftsgevinster Livsvitenskapsbygget, delrapport 

til utredning, versjon 2.0  

PwC (2018). Ekstern kvalitetssikring KSK Videreutvikling av Aker og Gaustad (KSK 

Aker/Gaustad) 

Statsbygg (2021). FDVU beregning – kapitalleie – Livsvitenskapsbygget 

Statsbygg (2021). Oversiktsplaner funksjoner 

 

 

 

 

 



 

 

KSK – KLINIKK FOR LABORATORIEMEDISIN I LIVSVITENSKAPSBYGGET 

79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Denne rapporten har blitt utarbeidet i tråd med signert kontrakt mellom partene og er utarbeidet for Helse Sør-Øst sitt 
bruk. Vurderingene i denne rapporten er bygget på informasjonsgrunnlag og dokumentasjon oversendt oss eller som 
har fremkommet i arbeidsmøter med representanter for oppdragsgiver og dennes prosjektorganisasjon. Vi har ikke 
foretatt oss selvstendig verifisering av informasjonen som har fremkommet, og vi innestår ikke for at den er fullstendig 
eller korrekt. Vi har heller ikke utført noen form for revisjon eller kontrollhandlinger i dette oppdraget. 
 
Dovre Group Consulting og NEO Consulting påtar seg ikke noe ansvar for tap som er lidt av oppdragsgiver eller andre 
som følge av at vår rapport eller utkast til rapport.  
 
Dovre Group Consulting og NEO Consulting beholder opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter til rapporten 
samt ideer, konsepter, modeller, informasjon og know-how som er utviklet i forbindelse med vårt arbeid. Enhver 
handling som gjennomføres på bakgrunn av vår rapport foretas på eget ansvar. 
 
© 2021 Dovre Group Consulting og NEO Consulting. Med enerett. 
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