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Innledning  

Oslo universitetssykehus overtok Avdeling for rettsmedisinske fag fra 

Folkehelseinstituttet fra 2017.  Avdelingen er organisert i Klinikk for 

laboratoriemedisin og består av tre fagområder rettstoksikologi, rettsgenetikk og 

rettspatologi, som er lokalisert på tre ulike adresser. 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.  

 

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. 

 

Bakgrunn 

Klinikk for laboratoriemedisin vil få store deler av sin virksomhet samlet i 

Livsvitenskapsbygget fra 2027.  Avdeling for rettsmedisinske fag er blant 

funksjonene som ikke skal flyttes til Livsvitenskapsbygget eller inn i nye bygg på 

Aker sykehus og Rikshospitalet i etappe 1. Det er derfor behov for å finne alternative 

funksjonelle arealløsninger for virksomheten i rettsmedisin. 

 

Rettstoksikologi utfører analyser for å påvise rusmidler, legemidler og gifter i 

biologisk materiale, hovedsakelig til bruk i rettslig eller annen sanksjonær 

sammenheng.  Oppdragsgivere er i all hovedsak innen rettsvesenet og annen statlig 

forvaltning, herunder politi- og påtalemyndighet, domstolene, kriminalomsorgen, 

barnevernet m.fl.  Det er det klart største rettstoksikologiske laboratoriet i Norge med 

100 ansatte og i overkant av 1,5 millioner enkeltanalyser per år.  

 

Rettstoksikologi har fra 1995 vært lokalisert i Lovisenberggata 6 i et leieforhold med 

Statsbygg. Lovisenberggata 6 (Laboratoriebygget) ble bygget av Statsbygg i 1993-94 

på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet med formålsegnede lokaler til Statens 

rettstoksikologiske institutt. Av byggets areal på om lag 15 000 kvm, leier Oslo 

universitetssykehus 6000 kvm, hovedsakelig laboratorier med spesielle tekniske 

installasjoner tilpasset rettstoksikologisk analysevirksomhet. Leieavtalen som ble 

oppdatert i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen til Oslo universitetssykehus i 

2017, har en årlig leiekostnad på 16 millioner kroner (ekskl. FDV og 

energikostnader) og utløper januar 2025.  

 

I tillegg til Lovisenberggata 6, leies om lag 1600 kvm i Gaustadalleen 30 (NEMKO 

bygget) av Universitetet i Oslo. Disse 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 4000 kvm i 

A2 bygget på Rikshospitalet, herunder blant annet obduksjonslokaler (AU2) og 

laboratorier for rettsgenetikk og rettspatologi.  Obduksjonslokalene i A2 som 

benyttes av Seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin har et stort 

oppgraderingsbehov. Obduksjonsarealene må være lokalisert i umiddelbar nærhet til 

likhus/kjølerom og med fordel også i rimelig nærhet til Avdeling for patologi.   
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Avdeling for patologi har også behov for nye obduksjonsfasiliteter for å 

imøtekomme myndighetskrav med henhold til P-3 standard1. Dette kan med fordel 

etableres i samarbeid med rettsmedisin, da et nært samarbeid mellom disse enhetene 

vil kunne styrke obduksjonsfagmiljøet. 

 

Løsningsalternativer 

Oslo universitetssykehus har i lengre tid vært i dialog med Statsbygg om forlengelse 

av leie i Lovisenberggata 6 ut over 2025.  Det ville vært en fordel å kunne videreføre 

virksomheten til Rettstoksikologi i de formålsbyggede lokalene i Lovisenberggata 6 

frem til alternative lokaler er tilgjengelige. 

 

Det har også vært dialog med Statsbygg i forbindelse med planlagt etterbruk av 

statens eiendom på Adamstuen (tidligere Veterinærinstituttet) om eventuell leie av 

laboratoriebygg i det området som ikke er avhendet til Oslo kommune, og som nå i 

2021 planlegges solgt i det åpne markedet.  Statsbygg ble i oppdragsbrev i 2019 fra 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) bedt om å søke å oppnå 

leiekontrakt med Oslo universitetssykehus for aktuelle laboratoriebygg med 10-20 

års horisont. Bygningene er evaluert av Oslo universitetssykehus 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 vil selv måtte utføre og bekoste nødvendige tilpasninger i 

tillegg til en årlig husleie.  Et alternativ til å leie lokaler på Adamstuen kan være å 

kjøpe aktuelle bygg som nå planlegges solgt i markedet, og kan være et scenarie med 

tanke på permanent plassering av rettsmedisin. 

 

Det er ikke funnet plass til den rettstoksikologiske virksomheten i helseforetakets 

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. Det 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. 

 

Det foreligger så langt ikke noen andre konkrete alternativer for en fremtidig 

lokalisering av Avdeling for rettsmedisinske fag. Selv om laboratoriebyggene på 

Adamstuen og bygg 25 på Ullevål peker seg ut som gode alternativer, bør det også 

gjøres en videre kartlegging av egnede lokaler med en plassering som er 

formålstjenlig for virksomheten.  

 

                                                           
1 Ved mistanke om smittefarlig sykdom må obduksjon bli foretatt ved fasiliteter egnet til å beskytte ansatte og 

omgivelsenes sikkerhet. Myndighetene stiller krav til dette i arbeidsplassforskriften og forskrift om tiltaks- og 

grenseverdier. 
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Det vil ta tid å få på plass alternative arealer for rettstoksikologi (rettsmedisin) og for 

å sikre nødvendig framdrift bør det parallelt med en videre dialog med Statsbygg og 

Helse- og omsorgsdepartementet om en forlenget leie i Lovisenbergata 6, startes opp 

en konseptutredning for en langsiktig løsning for arealbehovet til Avdeling for 

rettsmedisinske fag.  En slik konseptfase er forutsatt i finansstrategi for Helse Sør-

Øst jf. Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter.  I konseptfasen vil 

utredningen gjennomføres med utgangspunkt i det foreliggende utredningsarbeidet i 

saken, og med hensyn til alternative lokaliseringer, tilstand, oppgraderings og 

tilpasningsbehov.  

 

Oppstart av konseptfase for prosjekter over 50 millioner kroner krever godkjenning 

fra Helse Sør-Øst RHF.  

 

Medvirkning og involvering 

Arealsituasjonen har lenge vært på agendaen i Avdeling for rettsmedisinske fag som 

har vært involvert i det utredningsarbeidet som er gjort så langt.  Avdelingen har 

oppnevnt en prosjekt-/brukergruppe med prosjektleder, representanter for 

avdelingens fagområder, to avdelingstillitsvalgte og avdelingsverneombudet.  

Gruppen har hver andre uke besørget skriftlig informasjon til alle i avdelingen og har 

holdt to allmøter. Alle ansatte i avdelingen er invitert til å spille inn kommentarer og 

spørsmål via en egen epostadresse for prosjektet og prosjektet har egen intranettside.  

Areal har vært tema i avdelingens dialogmøter med tillitsvalgte og verneombud.  

Rapportene fra utredningsarbeidet i 2019 og 2021 er gjort tilgjengelig for alle 

ansatte. Det legges opp til fortsatt god involvering i det videre arbeidet med 

planlegging og gjennomføring av flytting til nye lokaler. 

 

Administrerende direktørs vurdering og anbefaling 

Nye arealer for rettsmedisin ligger i dag ikke inne i utbyggingsplan for Oslo 

universitetssykehus før eventuelt i etappe 2, tidligst i andre halvdel av 2030-tallet. 

 

Det må derfor etableres en raskere løsning for å sikre rettstoksikologi nødvendige og 

hensiktsmessige arealer når de må flytte ut at dagens lokaler i Lovisenberggata 6 i 

2025 eller en noe lenger tidshorisont.   

 

Oslo universitetssykehus HF har allerede en presset arealsituasjon for sin 

laboratoriebaserte virksomhet. Laboratoriebyggene på Adamstuen og bygg 25 på 

Ullevål peker seg ut som gode alternativer for virksomheten i Avdeling for 

rettsmedisinske fag og bør utredes i en konseptfase samtidig som det kartlegges 

andre alternativer og dialogen om utvidet leietid i Lovisenberggata 6 opprettholdes. 

 

Det tar tid å etablere så store laboratoriearealer og konseptfasen bør iverksettes nå for 

å kunne ha en løsning på plass innen 2025. 

 

Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at styret slutter seg til at det 

gjennomføres en konseptutredning for etablering av lokaler for Avdeling for 

rettsmedisinske fag som omtalt i denne saken.  Oppstart av konseptfase må 

godkjennes av Helse Sør-Øst RHF. 


