
Vedlegg 1  
Brev fra ansattes organisasjoner til styret i Oslo universitetssykehus 

Bekymring for særdeles høy risiko i prosjektene for videreutvikling av Oslo 
Universitetssykehus (OUS)  

Tillitsvalgte i sykehuset ble i dialogmøtet 15.06.22 gitt en presentasjon som beskriver 
hovedkonklusjonene i gevinstrealiseringsrapporten som er utarbeidet av OUS og nå 
oversendt Helse Sør-Øst. Det framkom at klinikkene ikke har identifisert tilstrekkelige 
gevinster til å dekke inn de økte kostnadene utbyggingsprosjektene medfører.  

Tillitsvalgte har i liten grad blitt tatt med i gevinstarbeidet, og har ikke fått tilgang til 
rapporten eller ekstern kvalitetsikrers (Dovre) rapport, heller ikke etter flere forespørsler de 
siste ukene. Etter vårt syn utgjør forholdet brudd på Hovedavtalen, og det vil følges opp i en 
separat prosess.  

I sykehusets styremøte 25.08.22 anmodet ansatte-valgte om at gevinstrealiseringsrapporten 
ble underlagt selvstendig styrebehandling. Dette ble ikke tatt til følge.  

Tillitsvalgte oppfatter at rapporten og beregningene er av særdeles høy viktighet for 
bærekraften i de planlagte prosjektene i sykehusene. Det kommer frem av økonomisk 
langtidsplan vedtatt mai 2022 og i fremlegg gitt av økonomidirektør i dialogmøtet 24.11.21 
at sykehuset skal effektivisere med om lag 10 prosent – tilsvarende 1,7 milliarder – fram til 
innflytting i Nye Aker og Rikshospitalet. Ved innflytting forutsettes det en ytterligere 
driftseffektivisering på om lag 1,5 milliarder. Samlet krav til effektivisering utgjør da 3,2  

milliarder kroner.  

I den økonomiske langtidsplanen som styret vedtok i mai fremkommer det at 
investeringskostnadene knyttet til nye bygg er økt med 4,3 milliarder sammenholdt med 
forrige års økonomiske langtidsplan.1 Det samlede investeringsnivået i OUS angis i planen å 
være 64,0 milliarder fram til 2030 og 75,4 milliarder i 2036. Langsiktig gjeld forutsettes økt 
fra 3,3 milliarder (2022) til 40,0 milliarder i 2030.2  

I planens senere vedlegg fremkommer det at det ikke er avsatt tilstrekkelige midler til: - 
andre byggetrinn på Radiumhospitalet 
- nye lokaler for Rettsmedisinske fag 
- lokaler for den delen av laboratorievirksomheten som det ikke blir plass til i  

Livsvitenskapsbygget 
- vedlikehold og oppgradering av anlegg på Rikshospitalet 
- infrastruktur-investeringer nødvendige for sammenkopling av ny og gammel  

bygningsmasse på Gaustad 
- IKT og MTU. Det bemerkes at konsekvensen av manglende midler til MTU medfører  



at investeringene vil dreies fra planlagt oppgradering til erstatning ved havari, og at dette er 
fordyrende. Det anføres at 80 prosent av nyinvesteringene allerede i dag er knyttet til havari.  

 

1 OUS ØLP 2023-2026 Side 24, nest nederste avsnitt https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i- 
ous/Documents/Styremøter%202022/2022-05-23/Styresak%202022-48- 
01%20Økonomisk%20%20langtidsplan%202023-2026%20(42)%2020220523.pdf  

2 OUS ØLP 2023-2026 Tabell 17, side 21  

 

Som kjent planlegges det nå å oppføre de nye byggene uten kjøkken, med kutt i 
undervisningsarealer osv. Samlet utgjør dette om lag 700 millioner i manglende leveranser. 
Etter det tillitsvalgte kjenner til har en ennå ikke regnet inn effekten av prisøkningen på 
byggetjenester etter 2021, som har vært betydelig.  

I planene som nå foreligger er altså en rekke betydelige kostnadselementer utelatt. Likevel 
er investeringskostnadene betydelig økt – også før økt pris på byggetjenester er regnet inn. I 
styremøtet ble det varslet om en betydelig reduksjon av årsresultatet for inneværende år 
(fra 462 til om lag 160 millioner). Dette vil medføre skjerpede krav i kommende år. I 
styremøtet anførte administrasjonen at kravet til driftseffektivisering neste år bør ligge i 
størrelsesorden 3 prosent. Styreleder uttrykte at en kunne vurdere å doble dette kravet, til 6 
prosent.  

Etter tillitsvalgtes syn er risiko i de samlede prosjektene nå betydelig øket; kostnadene har 
økt vesentlig, byggeprisene øker, og sykehuset når ikke resultatmålet. Tillitsvalgte vurderer 
at det er usannsynlig at en vil kunne nå driftseffektivisering i den størrelsesorden det nå 
legges opp til. Også i de kommende årene må en påregne driftsforstyrrelser som følge av 
gamle bygg og havari av medisinsk teknisk utstyr, samt problemer med driftseffektivisering i 
et sykehus med en krevende ledelsesorganisering.  

Etter det tillitsvalgte kjenner til har det ikke latt seg gjøre i klinikkene å identifisere 
nødvendige gevinster for inndekning av de økte kapitalkostnadene som belastes sykehuset 
når de nye byggene skal tas i bruk. Differansen utgjør i størrelsesorden 300 millioner i 
driftskostnader. Bærekraften i de ambisiøse investeringsprosjektene som er planlagt i OUS er 
avhengig av tilpasninger i driften og at gevinstene lar seg realisere som forutsatt. At 
sykehuset lykkes med realisering av gevinster, er helt avgjørende.  

Tillitsvalgte vil uttrykke sterk bekymring for den alvorlige situasjonen sykehuset nå er i. 
Videre vil tillitsvalgte uttrykke bekymring for at styret ikke blir forelagt det viktigste 
dokumentet som beskriver hvordan investeringene kan dekkes inn, som separat 
beslutningssak, og at kun ansattrepresentantene ser berettigelsen av en selvstendig 
styrebehandling av gevinstrealiseringsarbeidet. Tillitsvalgte beklager at sykehusets ledelse i 
liten grad har involvert ansatte i utarbeidelsen av gevinstanalysen, og at tillitsvalgte ikke er 
gitt tilgang til dokumentet. Tillitsvalgte mener også det er kritikkverdig at gevinstanalysen er 



sendt til HSØ uten foregående drøfting med tillitsvalgte ved OUS iht hovedavtalens 
bestemmelser og de 12 prinsippene for medvirkning i HSØ.  

Det vises til tidligere korrespondanse om planene for de nye sykehusene, se vedlagte lenke.  

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/oslo-legeforening/nyheter/2020/nye-oslo- 
universitetssykehus-protokolltilforsel-fra-fagforeningene/  

 

Med vennlig hilsen Foretakstillitsvalgte ved OUS,  

Bjørn Wølstad-Knudsen, Fagforbundet 
Svein Erik Urstrømmen, Norsk Sykepleierforbund Anne Marit Wang Førland, Legeforeningen 
Jonathan Faundez, NITO 
Eli Benedicte Skorpen, Norsk Radiograf Forbund Birgit Aanderaa, Psykologforeningen 
Linda Møllersen, Forskerforbundet 
Leif- Ståle Nævestad, Norsk ergoterapeutforbund Michael Lensing, Utdanningsforbundet 
Anne Øslebø, Fellesorganisasjonen 
Tonje Stray Høyland, Jordmorforeningen  

Oslo 31. august 2022  

 

Vedlegg 2  
Brev fra gruppelederne medvirkningsgrupper Nye RH til ledelsen i OUS 

Fra 
Gruppeledere av medvirkningsgrupper Nye RH  

Til 
Nye OUS 
v/ Bjørn Aage Feet og Just Ebbesen  

Bekymring om mangel på areal og ønske om avklaringer vedrørende Nye RH  

Oslo 10.6.2022  

Forprosjektet for Nye RH går inn i den avsluttende fasen og arbeidet i medvirkningsgruppene går mot 
slutten. De undertegnede gruppeledere synes imidlertid at det fremdeles mangler en del sentrale 
avklaringer samtidig som vi frykter at potensielle problemområder kan ha forblitt uoppdaget. 
Våre bekymringer gjelder i hovedsak:  

1. Areal til ansatte, deriblant a. Kontorer  

b. Møterom 
c. Vaktrom / overnatting for vaktgående 
d. Garderober inkl. ut- og innlevering av tøy  



2. Heiskapasitet 
3. Mangler på kvalitetssikring på tvers av gruppene spesielt med tanke på pasientsløyfer /  

transportveier  

Ad 1: 
Kontorer: 
Prosjektet hadde valgt å tildele de enkelte gruppene noen kontorer tiltenkt drift, mens det store 
flertall av kontorer og møterom ble utformet innenfor MVG 21. Antall kontorer som senere skal 
tilfalle de enkelte klinikker skal senere avgjøres av OUS. Av dokumentet «2022-06-03 Dagsorden 
programstyremøte Nye Aker Nye RH v2» fremgår av en tabell på side 118 at man ved optimal 
utnyttelse av areal avsatt til kontorer (6-manns kontorer) planlegger med 407 kontor-arbeidsplasser 
og man maksimalt oppnår at 15 % av planlagte årsverk kan ha kontorarbeidsplass versus 32 % i 
eksisterende bygg. Tallet faller til 11 % (300 kontorarbeidsplasser) hvis man velger å etablere noen 
enekontorer som skissert i det forslaget som programstyret har gitt sin tilslutning til. 
Nye OUS har tidligere forespeilt at nye arbeidsformer skal bidra til dramatisk redusert behov for 
kontorplasser spesielt for legene. Vi er svært bekymret for at man grovt underestimerer det 
fremtidige behov for kontorarbeidsplasser og understreker at hverken forskningsarbeid, 
kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid eller pasientrettet virksomhet er egnet for mobile 
kontorløsninger. Vi ser også av aktuelle tegninger at det ikke er tilstrekkelig driftsnær areal for 
kontorer. Det er stor fare for at man tidlig etter at bygget er tatt i bruk må konvertere areal for 
pasientbehandling til kontorareal for å kunne drifte effektivt. 
Hvordan kvalitetssikret Nye OUS antall kontorer i de nye byggene? Kontorplasser er et problem i OUS 
i dag, det vil med begrenset arealramme medføre økte utfordringer i fremtiden. Hvordan planlegger 
Nye OUS økt behov for kontorplasser i nye bygg ved fremtidig vekst av organisasjonen?  

Møterom: 
Det vil også i fremtidens sykehus være behov for kliniske møter med fysisk tilstedeværelse. Gruppene 
mangler oversikt over antall møterom utenfor egen gruppe. I de gruppene hvor møterom er 
inkludert i romprogrammet er antallet ikke tilstrekkelig for å dekke eget behov. 
Hvordan har Nye OUS kartlagt og dimensjonert behovet for møterom og er denne kartleggingen 
tilgjengelig?  

Vaktrom: 
Vaktgående personale med tilstedevakt, typisk primærvakter i LIS-stilling, men også overlege med 
tilstedevakt eller tilkallingsvakt vil ha behov for hvilerom helst med tilgang til dusj og toalett. Leger i 
tilstedevakt med akutte oppgaver er avhengige av vaktrom og hvilerom i nærhet av 
akuttfunksjonsområdet. Vi kan ikke se at disse behovene er dekket i romprogrammene. 
Er det satt av areal til vakthavende personale?  

Garderober: 
Ved bortfall av kontorer vil et større antall ansatte måtte skifte i personalgarderobene. 
Er dette tatt med i beregningen av antall garderobeplasser? Er det gjort prognoser for fremtidige 
behov ved økning av antall ansatte?  

I noen grupper bemerkes også mangel på areal til oppbevaring og bruk av varer, utstyr, avfall samt 
pasientrelaterte hjelpemidler.  

Ad 2: 
J-bygget blir høyt med akuttmottak i underetasjen, poliklinikk i 1. etasje, bildediagnostikk i 2. etasje, 
intensiv og operasjon i 3. og 4. etasje, føde i 7.etasje, og sengeposter i de øvrige plan. I tillegg er det 



behov for bruk av heis for å komme i 2. etasje fra M/N til D, fra D til J, samt fra J til E. 
Bekymring for heiskapasitet ble i noen grupper allerede referatført tidlig i 2021. Vi er bekymret for 
den totale heiskapasiteten spesielt sett i lys av at enkelte heiser er tenkt reservert for svært akutte 
funksjoner (helipad, føde). De øvrige heiser må deles mellom akutte og elektive transporter. I tillegg 
anser vi det ikke som realistisk at ansatte fra øvre etasjer kommer til å bruke trapp på vei inn og ut av 
sykehuset eller til og fra kantine. Det samme gjelder polikliniske pasienter som skal til 
bildediagnostikk. Kontaminasjon av heisene ved transport av smittepasienter kan redusere 
kapasiteten ytterlige. 
Vi etterlyser en rapport med kritisk gjennomgang av heiskapasitet.  

Ad 3: 
Ved tilfeldige samtaler mellom gruppeledere har flere av oss identifisert problemer som ikke var 
avdekket innenfor gruppearbeidet. Vi synes det er oppsiktsvekkende at Nye RH hittil ikke har 
organisert møter med alle gruppelederne samlet hvor man for eksempel kunne kvalitetssikre 
logistikk ved sentrale pasientsløyfer og nødvendige støttefunksjoner / vareforsyning. Det finnes 
eksempler på pasientsløyfer som er planlagt forskjellig i enkelte grupper uten at gruppelederne er 
gjort oppmerksom på dette, samt eksempler på at planlegging har havnet mellom to stoler. 
Vi er positive til at Nye RH nå planlegger et møte med gruppeledere og anmoder om å organisere 
flere slike møter for å sikre en systematisk gjennomgang av både pasientsløyfer, øvrig logistikk og 
areal som brukes på tvers av gruppene, for eksempel MDT rom.  

Gruppelederne understreker at vi etter beste evne prøver å bidra til at Nye RH finner løsninger som 
fremmer pasientsikkerhet, effektiv drift og godt arbeidsmiljø. Arealrammen var gitt ved oppstart av 
forprosjekt selv om mange avklaringer fremdeles manglet. Vi opplever at de gitte arealrammer er  

svært trange og areal til påkrevde, driftsnære funksjoner er utelatt. Vi er også bekymret for at 
sykehuset planlegges uten reservekapasitet som kunne avhjelpe dersom deler av planleggingen og 
dimensjoneringen skulle vise seg å være feilaktig.  

Av praktiske årsaker omhandler vår henvendelse bare Nye RH, men vi er overbevist om at tilsvarende 
problemstillinger også gjelder for Nye Aker. 
Vi imøteser svar fra Nye OUS og håper at en møteserie med gruppelederne kan gjennomføres før 
forprosjektet avsluttes.  

Med vennlig hilsen  

Helle Midtgaard 
Ivan Bjerknesli Dahl Camilla Friis 
Søren Pischke 
Dyveke Qvenild 
Eric Dorenberg 
Mona Elisabeth Revheim Steinar Krey Voll 
Paulina Wedde 
Kirsti Tangen-Fosser Fredrik Fällman  

MVG 3 Akuttfunksjoner MVG 4.3 Endoskopi 
MVG 5 Føde 
MVG 7 Intensiv og post-op MVG 8 Operasjon  



MVG 9 Bildediagnostikk og kardiologisk intervensjon MVG 9.1 Nukleærmedisin 
MVG 11 Klinisk service 
MVG 12 Logistikk  

MVG 16 Pasient- og personservice 
MVG 21 Kontorarbeidsplasser og møterom  

Kopi: Fagkoordinatorer Nye RH  
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