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Saksframlegg 
 
 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 22. juni 2022 
 
 
 

Sak 076-2022 

Oslo universitetssykehus HF – oppstart konseptfase for etablering av arealer til 
akuttmedisinsk kommunikasjonssentral 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret godkjenner at Oslo universitetssykehus HF starter konseptfase for et prosjekt som 

vurderer nye lokaler til akuttmedisinsk kommunikasjonssentral.  
 

2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne hovedprogram og 
hovedalternativ etter at steg 1 av konseptfasen er fullført. Samlet konseptfase legges 
frem for styrets behandling. 

 
 
 
 
 
 
Hamar, 15. juni 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 akuttmedisinsk kommunikasjonssentral. I denne saken behandles 
fullmaktsøknad om gjennomføring av konseptfase for prosjektet, basert på Oslo 
universitetssykehus HF sin styresak 23/2022 Fremtidig plassering av akutt-medisinsk 
kommunikasjonssentral.  
 
I henhold til finansstrategien må fullmakt fra styret i Helse Sør-Øst RHF foreligge før 
helseforetakene starter konseptfase for investeringer over 100 millioner kroner. Enkelte 
løsningsalternativer medfører at kostnadene kan overstige fullmaktgrensen. 
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Styret i Oslo universitetssykehus HF har i sak 23/2022; Framtidig plassering av akutt-
medisinsk kommunikasjonssentral behandlet oppstart av konseptfase for nytt prosjekt med 
følgende enstemmige vedtak: 

1. Styret anbefaler at det gjennomføres en konseptutredning for etablering av arealer til 
Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral i samsvar med vedlagte prosjektmandat.  

2. Styret ber administrerende direktør oversende saken med vedlegg til Helse Sør-Øst RHF 
for godkjenning av oppstart konseptfase.  

3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre konseptutredningen 
etter at oppstart er godkjent av Helse Sør-Øst RHF.  

 

2.1 Bakgrunn 

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentrals hovedoppgaver er mottak av medisinsk 
nødtelefon 113 fra publikum, vurdere behovet for akutt helsehjelp, fastsette hastegrad, gi 
profesjonell veiledning til innringer og sette i verk nødvendige tiltak som utrykning med 
videre. Sentralen betjener 113-telefoner, ambulanse-/luftambulansebestillinger og 
samarbeider med andre nødetater, legevakter med flere. 
 
Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral i Oslo universitetssykehus HF har både lokale, 
regionale og landsdekkende funksjoner. Sentralen dekker Oslo og Akershus og Østfold samt 
Glåmdalen i Innlandet, og Asker og Bærum kommune i Vestre Viken. 
 
Med sine 116 ansatte er den en av seks avdelinger i prehospital klinikk. Sentralen er 
lokalisert i bygg 2 (Søsterhjemmet) på Ullevål sykehus sammen med klinikkens ledelse og 
stab, samt ambulanseavdelingens ledelse. 
 
AMK-sentralen i Oslo universitetssykehus HF er landets største akuttmedisinske 
kommunikasjonssentral og tok i 2019 imot 35 prosent av alle 113-telefoner på landsbasis. 
Belastning på 113-Oslo har økt jevnt de siste årene, både i form av antall oppdrag, men også 
endringer i henvendelsenes kompleksitet.  
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Arealene i bygg 2 (Søsterhjemmet) på Ullevål sykehus er fullt utnyttet og Oslo 
universitetssykehus HF vurderer at lokalene ikke er egnet til å drive en akuttmedisinsk 
kommunikasjonssentral. De nåværende lokalene er ikke dimensjonert for 
aktivitetsøkningen som forventes framover, og er også lite egnet for dagens virksomhet. 
Lokalene er krevende i forhold til etterlevelse av arbeidsmiljølovens bestemmelser, 
universell utforming, behandling av pasientsensitive opplysninger og bygningsmessig 
robusthet som beredskapssentral.  
 

 

 
Bilde 1: Ullevål sykehus, bygg 2 (Søsterhjemmet) 

 
Det foreligger per i dag ikke konkrete planer for alternativ lokalisering av AMK-sentralen 
som del av planene for videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF.  
 
Oslo universitetssykehus HF har gjennomført en prosjektinnramming, datert 8. desember 
2021. Rapporten «Prosjektinnramming Nye lokaler PRE AMK» peker på ulike 
løsningsalternativer som må kvalitetssikres og videreutvikles. Prosjektet bør derfor 
videreføres til en konseptfase med mål om å finne egnede lokaler med en hensiktsmessig 
plassering for klinikkens virksomhet. Nye lokaler må understøtte framtidig kapasitetsbehov 
og oppfyllelse av lovpålagte krav.  
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Siden dagens løsning har begrenset utviklingspotensial og utvidelseskapasitet vil 
konseptfasen vurdere nye lokasjoner for å ivareta nødvendige og hensiktsmessige arealer 
for virksomheten. Nullalternativet, som innebærer videreføring av dagens løsning, skal 
utredes på sammenlignbart nivå som øvrige alternativer. Konseptfasen skal inneholde 
minimum eie- og leiealternativ i tillegg til nullalternativet.  
 
Det er gjort omfattende brannsikringstiltak i nåværende lokaler for akuttmedisinsk 
kommunikasjonssentral, men bygninger med opprinnelse hundre år tilbake er generelt 
dårlig sikret mot brann. I dette bildet vurderes nullalternativet, å bli værende i bygg 2 på 
Ullevål sykehus, å være en kortsiktig løsning og neppe et varig alternativ. 
 
Det vil ifølge Oslo universitetssykehus HF være behov for kompenserende tiltak i arealene i 
perioden frem mot en eventuell relokalisering av virksomheten. De kompenserende 
tiltakene vil trolig innebære å øke arealer til sentralen og til stab samt nødvendig 
oppgradering av ventilasjon med mer. Dette beskriver helseforetaket at må håndteres 
innenfor ordinære prosesser for utbedring av lokaler ved helseforetaket, og innenfor de 
årlige drifts- og investeringsbudsjettene. Tiltakene inngår ikke prosjektets 
planleggingsramme.  
 
Oslo universitetssykehus HF arbeider med lokaler for de prehospitale tjenestene, jf. Helse 
Sør-Øst RHF sin styresak 118-2021; Etablering av ambulansesenter øst i Oslo. Disse planene 
omfatter imidlertid ikke akuttmedisinsk kommunikasjonssentral, og de påvirker isolert sett 
heller ikke behovet for å finne en løsning for kommunikasjonssentralen. Det er likevel 
hensiktsmessig at de to prosjektene sees i sammenheng, blant annet i forhold til 
innplassering av stabsfunksjoner. 
 

2.2 Løsningsalternativer identifisert av Oslo universitetssykehus HF 

Det er utarbeidet en framskrivning basert på de senere års aktivitetsutvikling. Denne er lagt 
til grunn for forventet aktivitetsøkning, og for å estimere et fremtidig arealbehov. Netto 
arealbehov estimeres under usikkerhet til om lag 2 500 kvadratmeter. Med en brutto-
nettofaktor på 1,3 på «Call-senter» og 1,8 på øvrige arealer blir dette om lag 4000 brutto 
kvadratmeter. Dette inkluderer arealbehov knyttet til koordinering av hvite biler, 
koordinering av ambulansefly, fagutvikling-opplæring, mulighet til oppbemanning ved store 
hendelser samt plass for å kunne være reservesentral for Vestre Viken og Akuttmedisinsk 
kommunikasjonssentral Innlandet.  
 
Prosjektinnrammingen har kort skissert alternative lokalisasjoner innenfor Oslo 
universitetssykehus HF sitt opptaksområde, og inkluderer ulike løsninger som innebærer å 
bygge/eie i egen regi, og å leie med og uten mulighet for utkjøp innenfor leieperioden. 
Alternative løsninger som foreslås ytterligere utredet i konseptfasen er: 

• 0-alternativet – dagens lokaler på Ullevål 
• Nybygg ved Oslo universitetssykehus HFs lokaler ved SPAT (Senter for 

prehospital akuttmedisin og transport), Sykehusveien 19, Lørenskog 
• Påbygg i tilknytning til Storbylegevakten Aker, leieforhold med mulig for å 

seksjonere og kjøpe vår andel. 
• Eventuelt andre alternativer med bakgrunn i en markedsundersøkelse i forhold 

til egnede lokaler innenfor «stor Oslo». 
  



 

 Side 5 av 6 

 
Helseforetaket planlegger å gjøre to vurderinger under hvert alternativ. Ett der det skal 
være lokaler til akuttmedisinsk kommunikasjonssentral, og ett der også ledelse/stab, 
ambulanse og forskning i prehospital klinikk skal ha plass i de nye lokalene. 
 

2.3 Kostnader og finansiering 

Prosjektinnrammingen viser et foreløpig kostnadsoverslag på 225 millioner kroner (2021- 
kroner) gitt et arealbehov på ca. 4 000 brutto kvadratmeter. Estimatet er uten eventuelt 
tomtekjøp. Det er usikkerhet bl.a. i forhold til grunnforhold og ekstraordinære utstyrs-
kostnader i call-senter. I prosjektinnrammingen er det også beskrevet usikkerhet grunnet 
fremdrift på leveranse av nytt kommunikasjonsutstyr fra Helsetjenestens Driftsorganisasjon 
for nødnett HF (HDO HF). Forsinkelser vil kunne medføre behov for at sentralen må flytte 
med seg telefoniløsningen (ICCS), noe som i så fall vil medføre kostnader til infrastruktur. 
 
Det er et behov for oppgradering av dagens lokaler på SPAT, Lørenskog. Dette inngår i 
utgangspunktet ikke i omfanget av dette prosjektet, og er derfor ikke med i 
kostnadsoverslaget. Dersom prosessen viser at det er hensiktsmessig å bygge og 
samlokalisere der, må integrering i SPAT innberegnes i kalkylene. 
 
Omfanget av gevinstrealisering vil avhenge av lokalenes størrelse og funksjonalitet samt i 
hvor stor grad lokalene vil kunne understøtte samarbeid og bedre bruk av ressursene 
internt i klinikken. Det er også av betydning om man kan innplassere lokalene ved én av 
Oslo universitetssykehus HF sine egne eiendommer, om det skal bygges nytt eller om 
lokalene skal leies. Helseforetaket skissert kvantitative gevinster på om lag 9 til 16 millioner 
kroner per år. Oslo universitetssykehus HF vil arbeide videre med driftsgevinstene i 
konseptfasen for å sannsynliggjøre gevinstene som allerede er skissert, og undersøke 
muligheten for ytterligere gevinster.  
 

2.4 Vurdering av alternativer 

Saken forelegges styret i Helse Sør-Øst RHF siden enkelte av løsningsalternativene vil 
medføre kostnader ut over helseforetakets fullmaktgrense på 100 millioner kroner. 
 
Siden prosjektets størrelse er under 500 millioner kroner kan tidligfaseveilederens 
utredningsomfang tilpasses noe. Det er ikke krav til ekstern kvalitetssikring da omfanget 
antas mindre enn 500 millioner kroner. 
 
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.  
 
Videre skal konseptfasen i Oslo universitetssykehus HF inkludere alternativ som innebærer 
at helseforetaket eier lokalene selv, fremfor å leie arealer. Oslo universitetssykehus HF har 
en stor eiendomsportefølje, og innpassering av AMK i egeneide arealer er å foretrekke bl.a. 
ut fra bærekrafts- og miljøhensyn. Lokalisering i nærheten av ny Storbylegevakt gjør arealer 
på dagens Aker spesielt aktuelle. Alternativene som inkluderer nye lokasjoner, skal også 
inkludere en vurdering av etterbruk av fraflyttede arealer, fram til et eventuelt salg av 
Ullevål sykehus. 
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I tillegg til de fire alternativene som Oslo universitetssykehus HF selv har foreslått 
videreført til konseptfase, skal derfor bruk av eksisterende arealer og bygningsmasse på 
Aker inngå som et selvstendig alternativ.   
 
Prosjektet må ivareta koordinering og innspill fra andre pågående prosesser, herunder 
regionalt prosjekt Organisering av prehospitale tjenester i Helse Sør-Øst, som spesielt vil 
vurdere AMK, nasjonalt prosjekt medisinsk koordinering av ambulansefly, og etablering av ny 
helikopterbase for ambulansehelikopter i Elverum.  
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
De nåværende lokalene for akuttmedisinsk kommunikasjonssentral ved Oslo 
universitetssykehus HF er ikke dimensjonert for den aktivitetsøkningen som forventes 
framover, og er også lite egnet for dagens virksomhet. Nye arealer for akuttmedisinsk 
kommunikasjonssentral er foreløpig ikke definert inn i utbyggingsplanene for 
videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF. Det er derfor hensiktsmessig å skille ut 
prosessen med å etablere en lokasjon for akuttmedisinsk kommunikasjonssentral i et eget 
prosjekt, og gjennomføre en konseptfase som vurderer alternativene.  
 
Administrereren direktør anbefaler at styret godkjenner at Oslo universitetssykehus HF 
viderefører prosjektet til konseptfase for å konkretisere alternativene for lokalisering av 
akuttmedisinsk kommunikasjonssentral og eventuelt også stab/ledelse i prehospital klinikk. 
 
Administrerende direktør anbefaler videre at Oslo universitetssykehus HF får ansvaret for 
gjennomføring av konseptfasen, i henhold til fullmaktstruktur for bygginvesteringer i Helse 
Sør-Øst, jamfør sak 073-2019 Revisjon av fullmaktsstruktur for byggeinvesteringer. Det 
regionale helseforetaket skal behandle steg 1 av konseptfasen. Siden saken er av mindre 
omfang, ber administrerende direktør om fullmakt til å godkjenne hovedprogram og 
hovedalternativ etter at steg 1 av konseptfasen er fullført, og anbefaler at styret får saken til 
behandling etter fullført samlet konseptfase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

1. Brev fra Oslo universitetssykehus HF datert 6. april 2022 
2. Sak 23/2022: «Framtidig plassering av akutt-medisinsk kommunikasjonssentral», behandlet i 

Oslo universitetssykehus HF styremøte 31. mars 2022 
3. Protokoll fra styremøtet 31. mars 2022 i Oslo universitetssykehus HF  

 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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