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Bekymring vedrørende forskning og utdanning i Nye Aker og Nye Rikshospitalet  

Forprosjektet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet nærmer seg slutten. Medvirkningsgruppe 

(MVG) 19 forskning og undervisning ved Nye Aker og Nye Rikshospitalet har siden første møtet i 

mars 2021 meldt bekymring om betydelig mangel på programmert areal for å kunne ivareta 

Oslo universitetssykehus sine to lovpålagte oppgaver innen forskning og utdanning i nye bygg. 

Vi henviser til bekymringsbrev til direktør Smeland og Ebbesen 09.04.22 fra gruppelederne.  

Livsvitenskapsbygget kan dekke noe av behovet til laboratoriefagene, ellers har Nye OUS ikke 

kommet opp med løsninger på rapporterte mangler i etappe 1. Det er ikke tilført areal eller 

kartlagt mulighetsrom i eksisterende bygningsmasse ved Aker og Gaustad. Da manglene 

fremdeles fremstår alvorlige og i liten grad ivaretatt, velger vi derfor å sende et nytt overordnet 

bekymringsbrev.  

 Innmeldte behov fra konseptfasen (fokusgruppe A7/G7) 2018 er ikke tatt til følge i 

forprosjektfasen. Det ble ikke gjennomført en risikovurdering av konsekvenser av dette 

valget, som innebærer at en del av nåværende forskningsaktivitet må bli igjen på et 

sykehusareal uten pasienter (Ullevål) i etappe 1 av Nye Aker og Nye Rikshospitalet. 

Etappe 2 fremstår usikker, både i finansiering og tidsperspektiv, noe som ytterligere 

øker risikoen for at OUS ikke klarer opprettholde sin forskningsaktivitet og -forpliktelser 

i en sannsynlig lang tidsperiode (minimum etappe 1). 

 Det er ikke foretatt en kvalitetssikret kartlegging over klinikkenes areal og behov knyttet 

til forskning i eksisterende og nye bygg. 

o Riksrevisjonens rapport om forskning i sykehus 2021 angir at god nok tilgang til 

rom og nødvendig utstyr er en sentral faktor for å øke deltakelse i kliniske 

studier.  

o Dagens planer for klinisk forskning består av ett forskningstun i poliklinikk og en 

klinisk forskningspost hver for voksne og barn for Nye Rikshospitalet, mens Nye 

Aker har ett forskningstun tilknyttet poliklinikk/akuttmottak over to plan og ett 

forskningstun i plan 4 for OUS.  

o Det foreligger ingen planer for biobanklagringsenheter som kan dekke dagens 

biobankaktivitet, ei heller fremtidens behov, i Nye OUS. 

 Det er ikke tatt høyde for forventet økning i antall studenter innen helse- og sosialfag, 

samt økte krav til veiledning og supervisjon innen utdanningene. 

o Den nye Spesialistforskriften fra 2019 ilegger helseforetakene ansvar for 

spesialistutdanningen av leger. Dette ansvaret inneholder blant annet nye og 



omfattende krav til veiledning og gruppeveiledning, både innen 

spesialitetsspesifikke læringsmål og felles kompetansemål.  
o I tillegg pågår det er stort utviklingsarbeid for nye nasjonale retningslinjer innen 

helse- og sosialfag, såkalt RETHOS, som skal være førende for institusjonenes 
arbeid med utdanningene og skal forskriftsfestes. Fokus er økt kvalitet i 
utdanningene, og det ser ut til å foreslås mer omfattende krav til veiledning og 
gruppeveiledning enn med dagens retningslinjer. 

o I dagens planer prosjekterer OUS kun 15 smågrupperom og 22 samtalerom i Nye 

Rikshospitalet og 16 smågrupperom og 13 samtalerom i Nye Aker. Dette skal 

ivareta utdanning av majoriteten av ca 2000 helsefagstudenter 

(OsloMet/Lovisenberg Diakonale Høyskole) og 1100 leger i spesialisering (OUS). 

 

Nåværende løsning for FoU i Nye Aker og Nye Rikshospitalet samsvarer derfor IKKE med:  

 Innhold i hovedmål i OUS Utdanningsstrategi 2019-2022  

 Innhold i hovedmål i OUS Forskningsstrategi 2021-2025 

 Anbefalinger fra OUS sitt Scientific Advisory Board 2021 

 Målsetning i Utviklingsplan 2040 (foreløpig utkast) 
 

Svært begrenset programmert areal i nybygg avsatt til klinisk forskning medfører høy risiko for 

at OUS ikke vil klare å opprettholde dagens forskningsaktivitet i etappe 1 og senere, og dermed 

ikke vil klare å møte målsetninger og intensjon fra oppdragsdokument fra HSØ 2022 og 

Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 2021.  

OUS har særegne behov som Norges største helseforetak innen forskning, innovasjon og 

utdanning. Vi ber HSØ om å sørge for en helhetlig plan for forskning og utdanning i Nye OUS 

som samsvarer med lovpålagte oppgaver og oppdragskrav.  
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