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Saksframlegg 
 
 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 10. februar 2022 
 
 
 

Sak 009-2022 

Oslo universitetssykehus HF – oppstart konseptfase for etablering av arealer til avdeling 
for rettsmedisinske fag 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret godkjenner at Oslo universitetssykehus HF starter konseptfase for etablering av 

arealer til avdeling for rettsmedisinske fag. Konseptfasen skal i tillegg til de alternativer 
helseforetaket peker på, også inneholde et nullalternativ. Det skal redegjøres for 
konsekvenser for virksomheten ved avdeling for rettsmedisinske fag, mulighet for 
samling av funksjoner og konsekvenser for etappe 2 i videreutvikling av helseforetaket. 
  

2. Styret ber om at saken legges frem for styret for ny behandling etter gjennomført 
konseptfase.  

 
 
 
 
 
 
Hamar, 3. februar 2022 
 
 
 
Terje Rootwelt 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 
Oslo universitetssykehus HF ønsker å starte en konseptfase for å konkretisere alternativene 
for lokalisering av rettsmedisinsk virksomhet på mellomlang og lang sikt. I denne saken 
behandles fullmaktsøknad om gjennomføring av konseptfase for prosjektet, basert på Oslo 
universitetssykehus HFs styresak 81/2021 Arealer til Avdeling for rettsmedisinske fag.  
 
I henhold til finansstrategien må fullmakt fra styret i Helse Sør-Øst RHF foreligge før 
helseforetakene starter konseptfase for investeringer, og inngåelse av leieavtaler, over 100 
millioner kroner. Enkelte løsningsalternativer for arealene medfører at kostnadene kan 
overstige grensen på 100 millioner kroner. 
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Styret i Oslo universitetssykehus HF behandlet sak 81/2021 den 29. oktober 2021 med 
følgende enstemmige vedtak: 

1. Styret gir sin tilslutning til at det gjennomføres en konseptutredning for etablering av 
arealer til Avdeling for rettsmedisinske fag. 

2. Styret ber administrerende direktør anmode Helse Sør-Øst RHF om godkjenning av 
oppstart av konseptfase. 
 

Helse Sør-Øst RHF mottok brev fra Oslo universitetssykehus HF datert 4. november. 
 

2.1 Bakgrunn 

Avdeling for rettsmedisinske fag er blant funksjonene som ikke skal flyttes til 
Livsvitenskapsbygget eller inn i nye bygg på Aker eller Rikshospitalet i etappe 1. I denne 
saken foreslås det å gå inn i en konseptfase for å konkretisere alternativene for lokalisering 
av rettsmedisinsk virksomhet på mellomlang og lang sikt. 
 
Oslo universitetssykehus HF overtok avdeling for rettsmedisinske fag fra 
Folkehelseinstituttet fra 2017. Avdelingen er organisert i Klinikk for laboratoriemedisin og 
består av de tre fagområdene rettstoksikologi, rettsgenetikk og rettspatologi, som er 
lokalisert på tre ulike adresser. Oslo universitetssykehus HF har vurdert at rettsmedisinske 
fag ikke skal legges til Livsvitenskapsbygget grunnet virksomhetens oppgaver og  
særskilte bygningsmessige behov. 
 
Rettstoksikologi er lokalisert i Lovisenberggata 6 leid av Statsbygg der Helse- og 
omsorgsdepartementet er beslutningstaker for hvem Statsbygg skal leie ut til. Leieavtalen 
løper frem til januar 2025, og Helse- og omsorgsdepartementet har vurdert at lokalene i 
Lovisenberggata 6 skal fristilles til Folkehelseinstituttet senest når dagens leieavtale 
utløper. Av byggets areal på om lag 15.000 kvm, leier Oslo universitetssykehus HF 6.000 
kvm, hovedsakelig laboratorier med spesielle tekniske installasjoner tilpasset 
rettstoksikologisk analysevirksomhet. Leieavtalen som ble oppdatert i forbindelse med  
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virksomhetsoverdragelsen til Oslo universitetssykehus HF i 2017, har en årlig leiekostnad 
på 16 millioner kroner (ekskl. forvaltning, drift og vedlikeholdskostnader og 
energikostnader). 
 
I tillegg til Lovisenberggata 6, leies om lag 1.600 kvm i Gaustadalléen 30 (NEMKO bygget) fra 
Universitetet i Oslo. Disse arealene benyttes av rettsgenetikk og rettspatologi. Universitetet 
har varslet at denne bygningen skal rives og erstattes med et bygg for odontologi, 
sannsynligvis mot slutten av 2020-tallet. 
 
Avdeling for rettsmedisinske fag benytter også et større areal på om lag 4.000 kvm i A2- 
bygget på Rikshospitalet, herunder blant annet obduksjonslokaler og laboratorier for 
rettsgenetikk og rettspatologi. Obduksjonslokalene i A2 som benyttes av seksjon for 
rettspatologi og klinisk rettsmedisin har oppgraderingsbehov. Obduksjonsarealene må være 
lokalisert i umiddelbar nærhet til likhus/kjølerom, og med fordel også i rimelig nærhet til 
avdeling for patologi.  
 
Avdeling for patologi har også behov for nye obduksjonsfasiliteter for å imøtekomme 
myndighetskrav. Dette kan med fordel etableres i samarbeid med rettsmedisin, da et nært 
samarbeid mellom disse enhetene vil kunne styrke obduksjonsfagmiljøet. 
 
Dagens arealer for Avdeling for rettsmedisinske utgjør til sammen ca. 11.600 kvm, hvorav 
7.600 er leide arealer. Det bør i konseptfasen vurderes hvordan arealbruken kan 
effektiviseres og hvordan en eventuell samlokalisering med patologi vil påvirke helheten for 
ny sykehusstruktur og videreutviklingen av Oslo universitetssykehus HF. 
 

2.2 Løsningsalternativer identifisert av Oslo universitetssykehus HF 

Oslo universitetssykehus HF har i lengre tid vært i dialog med Statsbygg om forlengelse av 
leie i Lovisenberggata 6 ut over 2025, og mener det ville vært en fordel å kunne videreføre 
virksomheten til rettstoksikologi i de bygningsmessig formålstilpassede lokalene frem til 
alternative lokaler er tilgjengelige. Helse- og omsorgsdepartementet varslet imidlertid i brev 
av 28. januar 2021 til Helse Sør-Øst RHF at lokalene i Lovisenberggata 6 skal fristilles til 
Folkehelseinstituttet senest når dagens leieavtale går ut i 2025. Spørsmålet er nå tatt opp på 
nytt med Statsbygg uten at avklaring foreligger. 
 
Det har også vært dialog med Statsbygg i forbindelse med planlagt etterbruk av statens 
eiendom på Adamstuen (tidligere Veterinærinstituttet) om eventuell leie av laboratoriebygg 
som ikke er avhendet til Oslo kommune, og som Statsbygg nå forbereder for salg i det åpne 
markedet. Statsbygg ble i oppdragsbrev for 2019 fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet bedt om å søke å oppnå leiekontrakt med Oslo 
universitetssykehus HF for aktuelle laboratoriebygg med 10-20 års horisont. Bygningene er 
evaluert av Oslo universitetssykehus HF i 2019 og 2021 og funnet godt egnet som 
langsiktige lokaler for rettstoksikologi og rettsgenetikk, gitt nødvendig oppgradering av 
tekniske anlegg og overflater. De aktuelle byggene er fra 70-80-90-tallet og vil dekke 
virksomhetens behov for laboratorier, kontorer, lager og fryserom, tilsvarende dagens leide 
areal i Lovisenberggata 6 og Gaustadalléen 30, men også med utvidet plass for øvrig 
virksomhet i avdeling for rettsmedisinske fag. Oslo universitetssykehus HF vil selv måtte 
utføre og bekoste nødvendige tilpasninger i tillegg til en årlig husleie.  
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Oslo universitetssykehus HF opplyser i sin styresak at det kan være et alternativ å kjøpe de 
aktuelle byggene på Adamstuen. Status er imidlertid at disse arealene legges ut for salg av 
Statsbygg innen kort tid, så dette anses likevel som mindre aktuelt.  Ved et salg vil det være 
en risiko for at arealene ikke blir tilgjengelig for utleie til Oslo universitetssykehus HF. 
 
Det er ikke funnet plass til den rettstoksikologiske virksomheten i helseforetakets egne 
arealer innen utgangen av 2025. Den planlagte samlingen av store deler av Klinikk for 
laboratoriemedisins virksomhet i Livsvitenskapsbygget i 2027 vil bety at det deretter 
frigjøres areal i til laboratoriebasert virksomhet i laboratoriebygg på Ullevål (bygg 25). Bygg 
25 kan trolig benyttes av avdeling for rettsmedisinske fag for en samlokalisering av 
fagområdet rettstoksikologi med rettsgenetikk, eventuelt også med rettspatologi. Dette er 
imidlertid ikke utredet. Dette alternativet vil kreve oppgraderinger, og omfanget av dette er 
så langt ikke vurdert. En slik løsning vil også kreve at leien i Lovisenberggata 6 blir forlenget 
inntil laboratoriebygget på Ullevål er klargjort, og utfordrer således de føringer som fremgår 
i brevet fra Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Det foreligger så langt ikke noen andre alternativer for en fremtidig lokalisering av avdeling 
for rettsmedisinske fag. Oslo universitetssykehus HF mener laboratoriebyggene på 
Adamstuen og bygg 25 på Ullevål peker seg ut som gode alternativer, men også at det bør 
gjøres en videre kartlegging i konseptfase av om det kan finnes andre egnede lokaler med en 
plassering som er formålstjenlig for virksomheten. 
 

2.3 Vurdering av alternativer 

Saken forelegges styret i Helse Sør-Øst RHF siden enkelte løsningsalternativer 
helseforetaket peker på kan medføre kostnader opp til eller ut over fullmaktgrensen på 100 
millioner kroner. 
 
Siden prosjektets størrelse er under 500 millioner kroner kan tidligfaseveilederens 
utredningsomfang tilpasses noe. Helseforetaket har ikke forelagt Helse Sør-Øst RHF noen 
prosjektinnramming. Det forutsettes at helseforetaket sørger for å utarbeide mandat, 
styringsdokument, kriterier for valg mellom alternativer, økonomisk utredning, samt andre 
relevante føringer som følger av en tilpasning til tidligfaseveilederen for dette prosjektet. 
Det er ikke krav til ekstern kvalitetssikring da omfanget antas mindre enn 500 millioner 
kroner. Dersom Oslo universitetssykehus HF etter konseptfasen velger å innstille på et 
leiealternativ, må det omsøkes i henhold til fullmaktstruktur og føringer i finansstrategien 
for Helse Sør-Øst. 
 
For å tilfredsstille Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter (2017) forutsetter Helse 
Sør-Øst RHF at nullalternativet utredes i konseptfasen, som et selvstendig alternativ med 
nødvendige utskiftninger og eventuell kapasitet for å møte forventet aktivitetsøkning. 
Nullalternativet i denne sammenheng er å anse som et utsettelsesalternativ, siden dagens 
leieavtaler har en begrenset varighet. Videre må konseptutredningen i Oslo 
universitetssykehus HF inkludere et alternativ som innebærer at helseforetaket eier 
lokalene selv, fremfor å leie arealer. 
 
Virksomheten i rettsmedisinske fag anvender samme teknologi og i stor grad samme 
kompetanse som tilsvarende fagområder i andre avdelinger i Klinikk for laboratoriemedisin. 
Det ligger derfor til rette for samordningsgevinster ved geografisk samlokalisering, hvilket 
er i tråd med intensjonen for opprettelsen av Oslo universitetssykehus HF. Slike gevinster  
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vil kunne være av både faglig og driftsmessig karakter. Gevinstene er antagelig størst for en 
samlokalisering av rettspatologien med øvrig patologi. Leger som arbeider i 
rettstoksikologien har samme medisinske spesialitet som legene ved avdeling for 
farmakologi, og det anvendes samme teknologiske analysemetoder. I rettsgenetikk er 
gevinstene betinget av en eventuell utvikling av et utstyrs- og metodemessig fellesskap med 
avdeling for medisinsk genetikk.  
 
De ulike alternativene som er skissert vil kunne påvirke mulighetene til å oppnå det 
beskrevne gevinstpotensialet på ulike måter. En permanent lokalisering av retts-
toksikologien til Adamstuen eller bygg 25 på Ullevål vil redusere muligheten for samordning 
med øvrig farmakologisk virksomhet. Flytting av hele rettsgenetikken til Adamstuen eller 
bygg 25 Ullevål vil gi samling av rettgenetikkens to seksjoner og frigjøre verdifulle arealer i 
A-bygget på Rikshospitalet for bedre samordning av rettspatologi og virksomheten ved 
avdeling for patologi.  
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Nye arealer for rettsmedisin ligger i dag ikke inne i planer for videreutvikling av Oslo 
universitetssykehus HF før eventuelt i etappe 2, tidligst i andre halvdel av 2030-tallet. 
Det må derfor etableres en raskere løsning for å sikre rettstoksikologi hensiktsmessige 
arealer når de i starten av året 2025 trolig må flytte ut av dagens lokaler i Lovisenberggata 6.  
 
De ulike alternativene vil kunne ha konsekvenser for utviklingen av fagområdene og for 
ønskede samordningsgevinster både for de rettsmedisinske fag og for tilsvarende 
virksomhet i de øvrige avdelingene i Klinikk for laboratoriemedisin. Det bør i konseptfasen 
vurderes hvordan arealbruken kan effektiviseres, mulighet for samarbeid med øvrige 
avdelinger i Klinikk for laboratoriemedisin og hvordan en eventuell samlokalisering med 
patologi vil påvirke helheten for ny sykehusstruktur for Oslo universitetssykehus. 
  
Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner oppstart av konseptfase for 
prosjektet, og at gjennomført konseptfase forelegges styret for Helse Sør-Øst RHF for 
godkjenning i henhold til etablert fullmaktstruktur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

1. Brev fra Oslo universitetssykehus HF datert 4. november 2021 
2. Sak 81/2021, «Arealer til Avdeling for rettsmedisinske fag», behandlet i Oslo universitetssykehus 

HF styremøte 29. oktober 2021 
3. Protokoll fra styremøtet 29. oktober 2021 i Oslo universitetssykehus HF  
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