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Saksframlegg 
 
 
Saksgang: 

Styre Møtedato 
Styret i Helse Sør-Øst RHF 29. november 2022 
 
 
 

Sak 142-2022  

Oslo universitetssykehus HF – Nye Aker og Nye Rikshospitalet, orientering forprosjekt 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret tar rapport og redegjørelse for forprosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet til 

orientering. 
 
2. Styret ber om at det legges frem en sak til styremøtet 16. desember 2022 om beslutning 

om gjennomføring.  
 
 
 
 
 
 
Hamar, 22. november 2022 
 
 
 
Terje Rootwelt 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

Prosjektorganisasjonen for Nye Aker og Nye Rikshospitalet har i perioden januar 2021 til 
oktober 2022 utviklet forprosjektet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet i henhold til mandat 
fra Helse Sør-Øst RHF. Arbeidet har som formål å utrede konseptet tilstrekkelig for å gi 
grunnlag for beslutning om gjennomføring av investeringsprosjektet (beslutningspunkt B4 
iht. Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter).  
 
«Forprosjektrapport for Nye Aker og Nye Rikshospitalet» er avgitt fra 
prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst RHF. Rapporten ble behandlet av prosjektstyret for 
prosjektet 26. oktober 2022. Videre ble forprosjektet lagt fram til orientering for styret i 
Oslo universitetssykehus HF 28. oktober 2022, og legges fram for endelig behandling samme 
sted 2. desember 2022. 
 
I denne saken gis styret en orientering om forprosjektets innhold, og historikk og bakgrunn 
for saken i Helse Sør-Øst RHF.  
 
Til styremøtet 16. desember 2022 vil styret forelegges en beslutningssak for endelig 
behandling av forprosjektrapporten og videreføring av prosjektet til gjennomføringsfasen, 
forutsatt Kommunal- og distriktsdepartementets sluttbehandling av reguleringsplanen og 
endelig vedtak i regjeringen.  
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 

2.1 Bakgrunn 

 
I foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 24. juni 2016 ble videreføring av planer for utviklingen 
av Oslo universitetssykehus HF behandlet. Foretaksmøtet godkjente målbildet for Oslo 
universitetssykehus HF basert på styresak 053-2016 i Helse Sør-Øst RHF, behandlet 16. juni 
2016. Målbildet for videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF slik det ble vedtatt i 
2016, er lagt til grunn for arbeidet med forprosjektet:  
 
Foretaksmøte vedtok: 

1. Foretaksmøtet godkjenner Helse Sør-Øst sitt framtidige målbilde for Oslo 
universitetssykehus HF med et samlet og komplett regionsykehus inkludert 
lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert 
kreftsykehus på Radium hospitalet. 

2. Foretaksmøtet ber om at det ved utvikling av Aker sykehus som lokalsykehus p sikt 
legges til rette for å overta ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet for de tre 
Oslobydelene som i dag tilhører Akershus universitetssykehus sitt opptaksområde. 

3. Foretaksmøtet slutter seg til at Helse Sør-Øst RHF vil starte med konseptfase for 
regional sikkerhetsavdeling og klinikkbygg på Radiumhospitalet, og at den første 
utviklingen på Gaustad og Aker planlegges startet opp samtidig og vil foregå parallelt. 
 

Sak 72-2017 Videreføring av planer for utviklingen av Oslo universitetssykehus HF omhandlet 
oppstart konseptfase, og styret fattet følgende enstemmige vedtak: 
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1. Styret gir sin tilslutning til at arbeidet med utvikling av Oslo universitetssykehus HF 
videreføres med oppstart konseptfase for Aker og Gaustad. 

2. Styret forutsetter at det videre arbeid tilrettelegges med oppstart konseptfase ved 
årsskiftet 2017/18. 

3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å utarbeide mandat for konseptfasen 
for hhv. Aker og Gaustad. 

4. Styret ber Oslo universitetssykehus HF om å avsette nødvendige ressurser til 
medvirkning og forankring, utvikling av virksomhetsmodell, driftskonsepter og 
bemanning, samt planer for gevinstrealisering. 

5. Styret påpeker at det er knyttet gjennomføringsrisiko til lokaliseringsalternativene og 
ber om at det ikke utelukkes alternativ plassering innen Oslo universitetssykehus HFs 
tomtearealer om risikobildet tilsier dette. Styret skal holdes orientert underveis i 
utredningen og spesielt knyttet til gjennomføringsrisiko. 

6. Styret forutsetter at det ikke gjøres disponeringer mens utredningen pågår som kan 
hindre alternative løsninger i fremtiden.  

7. Styret legger til grunn at konseptfasen for både Aker og Gaustad gjennomføres 
innenfor en samlet ramme på 100 MNOK inkl. mva. og at konseptfaserapportene for 
hhv. Aker og Gaustad legges fram for styret til godkjenning i desember 2018. 
 

Rammene for forprosjektet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet ble vedtatt i sak 006-2019 
Konseptrapport videreutvikling av Aker og Gustad hvor styret fattet følgende flertallsvedtak 
(mot tre stemmer): 
 

1. Styret godkjenner konseptrapporten og ber om at tilleggsutredningen videreutvikles til 
en full konseptfaseutredning. Styret forutsetter at Aker og Gaustad utvikles i parallell.  

2. Kapasitetsberegningene for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
skal kvalitetssikres, og behov for endringer skal tas hensyn til i det videre arbeidet.  

3. Styret ber om at Oslo universitetssykehus HF ytterligere belyser planlagt 
virksomhetsinnhold og driftskonsepter for både Aker og Gaustad i forkant av oppstart 
forprosjekt. Spesielt skal det for fagområdene traume- og akuttmedisin, fødselshjelp, 
nyfødtintensiv og kreft beskrives hvordan de valgte løsningene tilrettelegger for 
beredskap, utvikling av kompetanse, kvalitet i pasientbehandlingen og faglig utvikling.  

4. Utnyttelse av tomten på Aker skal vurderes med sikte på å redusere behovet for 
tomteerverv. 

5. Styret viser til stemmeforklaring fra de tillitsvalgte ved behandling av 
konseptrapporten i prosjektets styringsgruppe og ber om at Ullevål belyses som 
alternativ lokalisering til Gaustad, med samme virksomhetsinnhold.  

6. Resultatet av arbeidet under vedtakets punkt 2, 3, 4, og 5 forelegges styret for 
behandling senest innen juni 2019.  

7. Styret skal holdes orientert om utviklingen i reguleringsprosessen. 
8. Oslo universitetssykehus HF skal etablere et opplegg for kartlegging og håndtering av 

risiko i prosjektet.  
9. Økonomisk bærekraft for byggeplanene må realiseres, både ved effektivisering i forkant 

og gevinstrealisering etter innflytting. Det må etableres et 
organisasjonsutviklingsprosjekt ved Oslo universitetssykehus HF for dette arbeidet.  

10. Styret ber administrerende direktør om å søke Helse- og omsorgsdepartementet om lån 
til i henhold til gjeldende retningslinjer, slik at prosjektet sikres finansiering fra og med 
2020. Lånesøknaden skal omfatte konseptrapportens innhold inkludert psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og tilleggsutredningen for 
fagområdene gynekologi, fødselshjelp og barnesykdommer. Oppstart av forprosjekt 
forutsetter styrets godkjenning. 
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Alternativt forslag til vedtak fra styremedlemmene Grimsgaard, Øverland og Brubakk: 
Styret ser behovet for rask progresjon i sykehusplanleggingen og tar konseptfaserapporten 
til foreløpig orientering. Styret merker seg at det er avdekket betydelig risiko, særlig 
knyttet til de økonomiske forutsetningene i prosjektet, reguleringsprosessen, tilgjengelig 
reserve-areal, og fremtidig fleksibilitet. Utredningen etterlater også en del uavklarte 
spørsmål knyttet til driftskonsept, innhold i første etappe, og ivaretakelse av samlet 
kapasitet i hovedstadsområdet. Styret ber om at alternativ lokalisering utredes jfr pkt 5 i 
styrevedtak 072-2017. Null-alternativet skal gjennomgås og optimaliseres i forhold til 
prosjektets målsetting. Styret ber om at det parallelt jobbes med avklaringer i forhold til 
gjennomføringsrisikoen og uavklarte forhold i prosjektet. 
 
Votering: 
Det alternative forslaget fikk tre stemmer (Grimsgaard, Øverland og Brubakk). 
Administrerende direktørs forslag til vedtak fikk seks stemmer (Gjedrem, Frøstrup,  
Vågeng, Limi, Nilsen og Lunde). 
Administrerende direktørs forslag er vedtatt. 

 
I sak 050-2019 Oppfølging av konseptfase Aker og Gaustad fattet styret følgende 
flertallsvedtak (mot tre stemmer): 
 
Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF stadfestet i juni 2016 målbildet for videreutvikling av Oslo 
universitetssykehus HF med et samlet og komplett regionsykehus inkludert 
lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på 
Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en regional sikkerhetsavdeling (RSA) til 
erstatning for nåværende virksomhet på Dikemark. 
 
Utviklingen av Oslo universitetssykehus HF er tatt videre i henhold til målbildet, både ved 
forberedelsene til bygging på Radiumhospitalet og ferdigstilling av oppdatert konseptrapport 
for Aker og Gaustad. Styret vektlegger betydningen av framdrift i disse prosjektene for å 
erstatte gammel og uhensiktsmessig bygningsmasse, samt øke kapasiteten. Styret understreker 
betydningen av samling av regionsfunksjonene. Dette vil gi én dør inn for de aktuelle 
pasientgruppene, bedre utnyttelse av verdifull kompetanse og kostbart utstyr, samt økonomisk 
bærekraft. Det er viktig med løsninger i Oslo som sikrer best mulig bruk av helsepersonell som 
det også er behov for i andre deler av regionen og landet forøvrig. 
 

1. Konseptrapport for Aker og Gaustad godkjent i sak 006-2019 er oppdatert med 
skisseprosjekt for barnevirksomhet, fødselshjelp og gynekologi. Rapporten godkjennes 
og skal legges til grunn for det videre arbeidet. 

2. Styret tar kvalitetssikringen av kapasitetsberegninger for psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Aker til etterretning. Styret for Oslo 
universitetssykehus HF har anbefalt at spesialisthelsetjenesteansvaret for psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for Groruddalen (bydelene Alna, 
Grorud og Stovner), overføres samlet fra Akershus universitetssykehus HF til Aker 
sykehus, Oslo universitetssykehus HF i etappe 1. Styret godkjenner at dette legges til 
grunn for det videre arbeid.  

3. I tråd med vedtak i sak 006-2019 har Oslo universitetssykehus HF ytterligere beskrevet 
virksomhetsinnhold og driftskonsepter for Aker og Gaustad. Styret mener at rapportene 
fra dette arbeidet er et viktig grunnlag for videreutviklingen av Oslo 
universitetssykehus HF. Samtidig er det langt frem til nye bygg skal stå klare, og det 
kan dermed brukes mer tid på å vurdere endelig fordeling av somatisk virksomhet 
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mellom Aker og Gaustad. Styret ber på denne bakgrunn administrerende direktør om å 
gjennomføre et arbeid, som inkluderer interregional og internasjonal deltakelse, for å 
kvalitetssikre og ytterligere konkretisere driftskonseptene og den faglige fordelingen av 
akuttmedisin og akuttkirurgi mellom Aker og Gaustad. Basert på anbefalinger fra 
styret ved Oslo universitetssykehus HF ber styret om at det i arbeidet legges til grunn 
følgende forutsetninger for virksomhetsinnhold og driftskonsepter for traume- og 
akuttmedisin:  
 Opptaksområdet for lokalsykehuset på Gaustad økes fra 170 000 til minst 200 000 

innbyggere.  
 Medisinsk beredskap styrkes ved at en større andel av toksikologiske og 

infeksjonsmedisinske pasienter behandles ved Gaustad. Dette kommer i tillegg til 
økt opptaksområde.  

 Kirurgiske pasienter fordeles slik at traumevirksomheten på Gaustad understøttes, 
samtidig som det skal være bredere tilstedeværelse av kirurgiske spesialiteter på 
Aker enn det som er beskrevet i den overordnede virksomhetsbeskrivelsen per nå.  

 
I etappe 1 skal flytting av trykktank og høysmitteisolater fra Ullevål til Gaustad 
innarbeides.  

4. Styret tar til etterretning at en god bygningsmessig utnyttelse av tomten på Aker uten 
vesentlig erverv av tomteareal, hindres av bestemmelsene om vern og fredning for 
eksisterende bygninger sentralt plassert på tomten. Styret ber om at det arbeides 
videre med avklaringer rundt dette forholdet, jf vedtakspunkt 11.  

5. Styret tar rapporten om Ullevål som alternativ lokalisering til Gaustad til orientering 
og konstaterer at Ullevål-alternativet også kan gi tilfredsstillende bygningsmessig 
funksjonalitet og kapasitet, men innebærer mer nybygg og dermed gjennomføring over 
lenger tid og til vesentlig høyere kostnader. Ullevål-alternativet er dermed ikke 
bærekraftig.  

6. Det videre arbeidet skal baseres på et økonomisk styringsmål på 32 618 millioner 
kroner (P50, prisnivå januar 2018) for byggeprosjektene. Rammen inkluderer 
universitetsarealer på 1 715 millioner kroner, kostnader til ikke-byggnær IKT på 1 382 
millioner kroner og eventuelt tomtekjøp. Mandat for forprosjektet skal legges fram for 
styret i forbindelse med godkjenning av oppstart av forprosjekt. Oppstart av forprosjekt 
forutsetter lån over statsbudsjettet. Endelig økonomisk styringsmål fastsettes ved 
godkjenning av mandat for og oppstart av forprosjektet.  

7. Utbyggingen ved Aker og Gaustad skal skje parallelt, men trinnvis, for å redusere 
gjennomføringsrisiko, oppnå at deler av bygningsmassen kan tas i bruk tidligere og 
styrke økonomisk bærekraft. Styret skal forelegges plan for trinnvis utbygging i 
forbindelse med godkjenning av oppstart av forprosjekt.  

8. Risiko ved bygging tett på sykehus i drift på Gaustad må styres gjennom tiltak som 
reduserer risiko.  

9. Styret viser til vedtakspunkt 9 i sak 006-2019 om et eget 
organisasjonsutviklingsprosjekt ved Oslo universitetssykehus HF. Styret forutsetter at 
Oslo universitetssykehus HF prioriterer dette viktige arbeidet og sørger for bred 
involvering av ansatte, tillitsvalgte, verneombud og brukere. Dette skal skje i samsvar 
med Helse Sør-Østs 12 prinsipper for medvirkning. Styret ber om at det blir fremlagt en 
plan for organisasjonsutviklingsprosjektet ved Oslo universitetssykehus HF og at styret 
holdes orientert om fremdrift og resultater i prosjektet.  

10. Oslo universitetssykehus HF må realisere økonomiske resultater før bygging og etter 
innflytting, som minst er på nivå med det som er lagt til grunn i foretakets oppdaterte 
innspill til økonomisk langtidsplan 2020-2023.  
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11. Styret understreker at arbeidet med desentralisering av tjenester som representerer 
overføring av oppgaver fra Oslo universitetssykehus HF til øvrige helseforetak i 
regionen må følges opp. Det samme gjelder overføring av oppgaver fra Oslo 
universitetssykehus HF til de private ideelle sykehusene i Oslo. Dette skal understøtte 
helhetlige pasientforløp og styrke egendekningen til de private ideelle sykehusene.  

 
Protokolltilførsel fra styremedlem Brubakk:  
Manglende reell involvering og medvirkning fra fagpersoner og tillitsvalgte øker risikoen 
på et allerede stort og komplekst prosjekt og utgjør en trussel for å kunne realisere 
fremtidens OUS. Det er oppsiktsvekkende at bekymringen til 20 000 ansatte ikke legges til 
grunn for beslutningen. Det forventes derfor en reetablering av 
organisasjonsutviklingsprosjektet der blant annet faglige innspill etterspørres, og spørsmål 
knyttet til virksomhetsinnhold, faglige avhengigheter, nye arbeidsmetoder, bruk av ny 
teknologi og sammenhengende pasientforløp blir drøftet  
Protokolltilførsel fra styremedlemmene Sølvberg og Grimsgaard:  
Ansatte i Oslo universitetssykehus har pekt på en rekke mangler og uavklarte forhold i de 
fremlagte planene og at prosjektet er beheftet med betydelig risiko. De har bedt om at 
prosjektet stanses. Disse representantene deler denne vurdering, det vises til 
anmerkningene om risiko i prosjektet vedtatt i sak 072-2017. I tillegg vil representantene 
fremheve at det regionale foretakets samlede likviditet vil kunne rammes selv med mindre 
endringer i de valgte forutsetningene, og at kapasiteten i hovedstadsområdet allerede er 
presset. Det bemerkes særlig at forventet vekst i dagens aktivitet ved Rikshospitalet ikke er 
hensyntatt. Disse forholdene bidrar til økt risiko. Den samlede risikoen gjør det ikke 
forsvarlig å støtte administrasjonens forslag til vedtak. 

 
Prosjektet er gitt lånetilsagn i statsbudsjettet for 2020, basert på grunnlag for lånesøknaden 
med en kostnadsramme, inklusive kostnader til tomteerverv, lik 38 373 millioner kroner 
(P85-estimat, prisnivå januar 2018). Lånet er utbetalt gjennom årlige statsbudsjett fra og 
med 2020. 
 
I styresak 063-2020 Oppstart forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet fattet styret 
følgende flertallsvedtak (mot to stemmer): 
 

1. Styret viser til vedtak i styret i Oslo universitetssykehus HF i sak 55/2020 og godkjenner 
plan for oppstart av forprosjektet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet.  Forberedende 
aktiviteter kan starte medio august slik at oppstart av forprosjektet kan skje 1. 
november 2020. 

2. Styret tar til etterretning at dialogfasen med Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune 
angående reguleringsplanforslag for Nye Aker og Nye Rikshospitalet vil bli utvidet. 

3. Styret ber om at følgende arbeid inngår i forberedende aktiviteter før oppstart av 
forprosjekt: 

 Konkretisering av løsning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling ved Nye Aker, som følge av samlet overføring av 
spesialisthelsetjenesteansvaret for bydelene Alna, Grorud og Stovner i etappe 1 

 Konkretisering av løsninger for trykktank og høysmitteisolater 
 Videre arbeid med reguleringsplanforslaget for Nye Aker og Nye Rikshospitalet 
 Utredning av trinnvis utbygging hvor bygningsmassen tas i bruk stegvis 

Styret ber om at det legges frem en sak om dette arbeidet ved oppstart av forprosjekt. 
4. Styret konstaterer at følgende arbeid pågår i regi av Oslo universitetssykehus HF: 
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 Utarbeidelse av rapport som konkretiserer hvordan akuttmedisinsk og 
akuttkirurgisk virksomhet, inkludert traumevirksomhet, planlegges organisert i 
Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

 Utarbeidelse av rapport med erfaringer fra Covid-19-pandemien som del av 
samlet konsept for smittevern ved Oslo universitetssykehus HF 

 Organisasjonsutviklingsprosjekt – Nye Oslo universitetssykehus 
På bakgrunn av anmodning fra Oslo universitetssykehus HF godkjenner styret at frist 
for levering av arbeidet angående akuttmedisinsk og akuttkirurgisk organisering settes 
til 1. november. Videre ber styret om at Oslo universitetssykehus HF leverer rapport 
med erfaringer fra Covid-19-pandemien og en plan for organisasjonsutviklings-
prosjektet ved helseforetaket til samme frist. Leveransene fra Oslo universitetssykehus 
HF skal fremlegges styret i forbindelse med oppstart av forprosjekt. 

5. Styret fastsetter et samlet økonomisk styringsmål for prosjektet på 32 022 millioner 
kroner (P50, prisnivå januar 2018), eksklusive kostnader til tomteerverv. Rammen 
inkluderer universitetsarealer på 1 715 millioner kroner og en øvre ramme for ikke-
byggnær IKT. Kostnadsramme, inklusive kostnader til tomteerverv, opprettholdes lik 
38 373 millioner kroner (P85, prisnivå januar 2018) i tråd med grunnlaget for godkjent 
lånesøknad. 

6. Styret ber Oslo universitetssykehus HF om å avsette nødvendige ressurser i 
forprosjektet til medvirkning og forankring, videreutvikling av driftskonsepter og 
tilhørende bemanningsplanlegging i det videre arbeidet med blant annet 
gevinstrealiseringsplaner. 

7. På bakgrunn av prosjektets størrelse og kompleksitet ber styret om at forprosjektet 
underlegges ekstern kvalitetssikring etter modell av kvalitetssikringen i konseptfasen. 

8. Styret ber administrerende direktør utarbeide mandat for forprosjektet i tråd med de 
føringer som fremgår av denne styresaken, og fremme mandatet for styret sammen 
med forslag til et prosjektstyre for Nye Aker og Nye Rikshospitalet før oppstart av 
forprosjektet. 

9. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå kontrakt for 
prosjekteringstjenester for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. 

10. Styret ber om at det fremmes egen sak om erverv av tomt. 
 

Stemmeforklaringer fra styremedlemmene Sølvberg og Grimsgaard: 
Det vises til drøftingsinnspill fra Akademikerne og LO i saken.  Reguleringssaken er ikke 
avklart. En rekke andre sentrale forhold er også stadig uavklart og det foreligger ennå ikke 
virksomhetsplan som beskriver driftsmodeller og detaljerte gevinster knyttet til disse. 
Prosjektet størrelse tilsier at hele foretaksgruppen vil rammes hvis gevinstene ikke lar seg 
realisere. Samlet sett fremstår det ikke forsvarlig å signalisere oppstart av forprosjekt og å 
starte kontrahering nå. 
 
Protokolltilførsel fra styremedlem Brubakk: 
Styremedlem Brubakk viser til drøftingsprotokoll i denne saken fra Unio, YS og SAN og 
fremmer dette som protokolltilførsel. 

 
Oppdraget med gjennomføring av forprosjektfasen ble ytterligere konkretisert i styresak 
124-2020 Oppstart forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Styrets fattet følgende 
flertallsvedtak (mot to stemmer): 
 

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF viser til vedtak i styret ved Oslo universitetssykehus HF i sak 
79/2020 og ber på denne bakgrunn om at følgende rapporter og løsninger legges til 
grunn i det videre arbeidet i forprosjektet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet: 
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 Rapport om konkretisering av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet, 
inkludert traumevirksomhet, i Nye Oslo universitetssykehus, sett i sammenheng med 
resultat av fagfordelingsprosjektet 

 Rapport om psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
 Rapport om barn og ungdom 
 Rapport om smittevern, inkludert erfaringer fra Covid-19 pandemien 
 Høysmitteisolater etableres ved Nye Aker 
 Trykkammer legges til Nye Rikshospitalet 

2. Styret tar status for arbeidet med reguleringsplanforslaget for Aker og Gaustad til 
orientering, inkludert den utvidete dialogfasen med Plan- og bygningsetaten i Oslo 
kommune og de endringer som det nå arbeides med. 

3. Styret ber om at arbeidet med en trinnvis utvikling, hvor bygningsmassen tas i bruk 
stegvis, videreføres. 

4. Styret tar fremlagte mandatet for forprosjektet til orientering og gir administrerende 
direktør fullmakt til å fastsette endelig mandat. 

5. Styret utpeker Siri Hatlen som leder av prosjektstyret og gir administrerende direktør 
fullmakt til å oppnevne øvrige medlemmer. Det skal være to medlemmer i 
prosjektstyret utpekt av de ansattes organisasjoner. 

6. Styret viser til vedtak i sak 063-2020 hvor økonomisk styringsmål for prosjektet Nye 
Aker og Nye Rikshospitalet er satt. I samme sak vedtok styret at det skal være ekstern 
kvalitetssikring av forprosjektet.   

7. Styret viser til orienteringen om mulig samlokalisering av deler av Oslo 
universitetssykehus’ virksomhet med Universitetet i Oslo i Livsvitenskapsbygget, og ber 
administrerende direktør utrede dette  

8. Styret viser til vedtak i styret i Oslo universitetssykehus i sak 79/2020 og ber 
administrerende direktør utrede om overføring av ansvaret for spesialisthelsetjenesten 
for somatikk for bydelen Alna fra Akershus universitetssykehus HF til Oslo 
universitetssykehus HF bør skje på et tidligere tidspunkt enn når bygningsmassen på 
Nye Aker er planlagt ferdigstilt. Konsekvenser for kapasitet og økonomi for både Oslo 
universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF skal belyses. Et samlet 
beslutningsgrunnlag skal fremlegges styret for behandling. 

9. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å iverksette prosesser for erverv av 
nødvendige tomtearealer. Ervervet av tomter behandles som egne beslutninger i styret. 

10. Styret ber om at Oslo universitetssykehus HF arbeider videre med 
organisasjonsutvikling, ytterligere konkretisering av planer for gevinstrealisering og 
med å ivareta økonomisk bærekraft for prosjektet og helseforetaket. Arbeidet skal følge 
de 12 prinsippene for medvirkning og kravene i Veileder for tidligfasen i 
sykehusbyggprosjekter. 

11. Styret viser til at Oslo universitetssykehus HF har gjennomført omfattende 
forberedende aktiviteter og avklaringer av virksomhetsinnhold og fagfordeling mellom 
Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Styret godkjenner oppstart av forprosjekt. 

 
Det ble fremmet alternativt vedtaksforslag som er inkludert sammen med voteringsoversikt 
og stemmeforklaringer til saken, se godkjent protokoll fra styremøtet 26. november 2020.  
 
I sak 108-2022 Oslo universitetssykehus HF – Nye Aker og Nye Rikshospitalet, status 
forprosjekt og fullmakt til forberedende arbeider, ble styret sist informert om status for 
arbeidet i forprosjektet. Styret fattet følgende flertallsvedtak (mot tre stemmer):  
 

1. Styret tar status for forprosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet og tilknyttede 
aktiviteter for tomteerverv og helikopterlandingsplasser til orientering. 
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2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til anskaffelse av prosjekteringstjenester 
for forberedende arbeider før gjennomføringsfasen for Nye Aker og Nye Rikshospitalet 
innenfor en økonomisk ramme på inntil 90 millioner kroner. 

 
Protokolltilførsel fra medlemmene Kirsten Brubakk, Christian Grimsgaard og Lasse  
Sølvberg: Disse medlemmene viser til konserntillitsvalgte drøftingsinnspill i saken. 

 
Oslo universitetssykehus HF behandlet i styremøte den 28. oktober 2022 sak 87/2022 
Forprosjektrapport Nye Aker og Nye Rikshospitalet, og fattet følgende vedtak: 
 

Styret tar redegjørelsen for Forprosjektrapport Nye Aker og Nye Rikshospitalet til 
orientering med de kommentarer som ble gitt i møtet. 

 
Det ble fremmet en protokolltilførsel til saken, som er gjengitt i sin helhet i vedlagte 
protokoll fra Oslo universitetssykehus HFs styremøte 28. oktober 2022 (vedlegg 4). Se også 
vedlagte Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2022 vedlegg 5 Referater fra drøfting 19. 
oktober 2022 og AMU 20. oktober 2022 (vedlegg 5). 
 
Prosjektstyret for Nye Aker og Nye Rikshospitalet gjorde følgende vedtak i sak 95-2022 
Godkjenning av forprosjektleveransen: 
 
Vedtak: 
 

1. Prosjektstyret viser til rapport fra ekstern kvalitetssikrer som bekrefter at 
forprosjektrapporten og tilhørende underlag er fullstendig, konsistent og sporbart som 
beslutningsunderlag for en B4-beslutning vurdert opp mot grunnlag for godkjent 
konseptfaserapport, KSK-rapport og prosjektmandat. 

2. Prosjektstyret anser at det foreligger en forprosjektrapport for Nye Aker og Nye 
Rikshospitalet som på en god måte oppfyller kravene til forprosjekt iht. til mandat av 
06.01.2021 og øvrige krav til forprosjekt. 

3. Prosjektstyret ber om at forprosjektrapporten oversendes Helse Sør-Øst RHF for 
behandling, og anbefaler at den legges til grunn for gjennomføring av prosjektet 

4. Prosjektstyret peker på at sentrale premisser for planlagt oppstart og ferdigstillelse av 
prosjektene er klargjøring for riving og tilkomst på Rikshospitalet gjennom 
rokadeprosjektet, og erverv av tomter på Aker. Gjennom sin tilslutning til forprosjektet 
med tilhørende fremdriftsplan forutsetter prosjektstyret at dette gjennomføres i 
henhold til forutsatte planer. 

5. Prosjektstyret påpekte viktigheten av at prosjektet videreføres med nødvendig 
bemanning og at forberedende aktiviteter gjennomføres iht. mandat fra HSØ RHF for å 
sikre kontinuitet i prosjektet frem mot planlagt B4 beslutning.  

 
Saken ble vedtatt mot 3 stemmer fra styremedlemmene Erik Høiskar, Bjørn Wølstad-
Knudsen og Svein Erik Urstrømmen. 

 
Det ble fremmet en stemmeforklaring som protokolltilførsel til saken, som er gjengitt i sin 
helhet i vedlagte foreløpig protokoll fra møte i prosjektstyret – Nye Aker og Nye 
Rikshospitalet 26. oktober 2022 (vedlegg 6). 
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2.2 Leveranser forprosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet  

Forprosjektet består av en samling av dokumenter og rapporter fra flere aktører, og 
omfatter følgende leveranser: 

• Overordnet forprosjektbeskrivelse 
• Forprosjektrapport for Nye Aker 
• Forprosjektrapport for Nye Rikshospitalet 
• IKT-plan 
• Økonomiske analyser, delrapport til forprosjektfase 
• Sentralt styringsdokument (utkast) 

 
Oslo universitetssykehus HF: 

• Økonomiske konsekvenser for Oslo universitetssykehus HF, bidrag til 
forprosjektrapport 

 
Eksterne leverandører: 

• Rapport fra ekstern kvalitetssikrer (Dovre Group Consulting AS) 
• Usikkerhetsanalyse Nye Aker (Atkins Norge) 
• Usikkerhetsanalyse Nye Rikshospitalet (Atkins Norge) 

 
Forprosjektrapportene ble ferdigstilt i løpet av oktober 2022. Forprosjektrapportene vil i 
sin helhet inngå i underlaget for beslutning om gjennomføring. Det vises i den forbindelse til 
vedlegg 1, og de uttrykte vedleggene.  
 

2.3 Videreføring og forutsetninger fra konseptfasen 

Prosjektutløsende faktorer springer ut av et stort behov for å erstatte gamle, 
uhensiktsmessige bygg og at det må planlegges for økt sykehuskapasitet. I tillegg har det fra 
etableringen av Oslo universitetssykehus HF ligget en klar målsetting om en samling av 
lands- og regionfunksjonene. Samling av funksjoner skal sørge for bedre kvalitet i 
pasientbehandlingen og god ressursbruk, deriblant av medisinsk teknologisk utstyr, 
bygningsmessig infrastruktur og personell. 
 
Programforutsetninger og virksomhetsinnhold for prosjektet er fastlagt av styret i Helse 
Sør-Øst RHF gjennom behandling av konseptfaserapportene fra 2018 og 2019, og 
etterfølgende styresaker i Helse Sør-Øst RHF i sak 063-2020 og sak 124-2020. 
 
Dimensjonering av aktivitet og kapasitet ved Nye Aker og Nye Rikshospitalet, som ble 
gjennomført i konseptfasen, ligger til grunn for prosjektet. Beregningen av fremtidig 
aktivitet er basert på en felles nasjonal modell for dimensjonering av sykehus, og denne 
benyttes for alle sykehusprosjekter i Norge. Som basis for framskriving av aktivitet er det 
benyttet data fra Norsk pasientregister (NPR) fra 2017 som er framskrevet til 2035. 
Framskrivingsmodellen er basert på sykehusforbruk per bydel fordelt på alder og kjønn. 
Modellen tar hensyn til utviklingen i sykdomsbildet. Befolkningens faktiske bruk av 
helsetjenester framskrives med bakgrunn i Statistisk sentralbyrås prognoser for 
befolkningsutvikling og sammensetning (2018). 
 
I etterkant av konseptfasen er det besluttet (styresak 063-2020 i Helse Sør-Øst RHF) at 
trykkammer, høysikkerhetsisolat, samt psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling for hele Groruddalen, skal inkluderes i prosjektene. Disse tilleggene inngår i 
det økonomiske styringsmålet slik det ble fastsatt at styret i sak 063-2020. I henhold til 
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mandatet for forprosjektet har Oslo universitetssykehus HF ansvar for å avklare sentrale 
føringer for forprosjektet, inklusive vurderinger som følger av fagutredningene gjennomført 
i 2020. Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i styresak 124-2020 at disse skulle legges til grunn 
i forprosjektet. Fagutredningene har medført enkelte endringer i prosjektet. De største 
endringene er dokumentert som programavklaringer og innarbeidet i prosjektene, og 
omfatter: 
 

• Utvidelse av opptaksområde for Nye Rikshospitalet fra 170 000 til 200 000 
innbyggere (lokalsykehusfunksjoner), med tilsvarende reduksjon ved Nye Aker, og 
konkretisering av fagfordeling 

• En samling av barn og ungdom i nye bygg ved Nye Rikshospitalet 
• Økt antall kontakt- og luftsmitteisolat og tilrettelegging for kohortisolering 
• Tilrettelagt for økt antall operasjonsstuer med ultraren luft 
• Etablering av farmasitun 

 
I forprosjektrapporten er endringene fra konseptfasen til forprosjektet beskrevet i større 
detalj, se vedlegg 11 Forprosjektrapport for Nye Aker og Nye Rikshospitalet, kapittel 4.2 
Fagutredninger og programavklaringer.  
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Tabell 1: Kapasiteter lagt til grunn i henholdsvis forprosjektet og konseptfasen for Nye Aker, somatikk 

 

 
Tabell 2: Kapasiteter lagt til grunn i henholdsvis forprosjekt og  konseptfasen for Nye Aker, psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
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Tabell 3: Kapasiteter lagt til grunn i henholdsvis forprosjekt og konseptfasen for Nye Rikshospitalet 

 
De to sykehusene planlegges dermed med de kapasiteter som framgår av tabellen under:  
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Tabell 4: Dimensjonerende kapasitet for prosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

 Fotnote til operasjon: Av disse er seks hybridstuer på Nye Rikshospitalet og én på Nye Aker.  
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Tabell 5: Antall kontakt- og luftsmitteisolat er i forprosjektet økt med 186 kontaktsmitteisolater og 15 luftsmitteisolater. 

 

2.4 Arbeidet med forprosjektet 

Formålet med forprosjektet har vært å bearbeide de valgte konseptene fra konseptfasen, 
supplert med tilhørende analyser, til et nivå som gir grunnlag for beslutning om 
gjennomføring, i tråd med Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter, beslutningspunkt 
B4. Forprosjektet omfatter og dokumenterer de analyser, beskrivelser, løsninger og 
illustrasjoner som skal foreligge i et forprosjekt, slik det er beskrevet i nevnte veileder. 
Videre redegjør forprosjektet for rammer og forutsetninger som er lagt til grunn for 
prosjektet, og beskriver viktige elementer i gjennomføringen av prosjektet.  
 
Forprosjektet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet er gjennomført i to faser. Første del ble 
gjennomført våren 2021 hvor endringer fra konseptfasen ble innarbeidet, og konseptene ble 
justert i henhold til innspill fra reguleringsplanprosessen. Dette medførte økt areal og 
kostnad. Status for fase 1 ble dokumentert i egen rapport datert 24. juni 2021. I denne 
rapporten ble de viktigste aktivitetene og arbeidsprosessene som ble utført, beskrevet. Det 
ble også beskrevet hvordan disse har påvirket prosjektets status før videreføringen høsten 
2021. 
 
For å bearbeide prosjektet og optimalisere areal og løsninger, slik at det tilpasses 
økonomiske rammer, ble det høsten 2021 igangsatt et arbeid for å optimalisere prosjektene. 
Som del av dette arbeidet ble det gjennomført ekstern kvalitetssikring av areal og løsninger 
(bygg, teknikk, geometri og logistikk) for begge prosjektene. Formålet var å sørge for at det 
utvikles arealeffektive løsninger som understøtter god funksjonalitet. Den eksterne 
kvalitetssikringen bidro positivt, og flere tiltak for å forbedre arealeffektiviteten ble 
innarbeidet i prosjektene. 
 
Løsningen som presenteres i forprosjektet, er resultatet etter prosjektutvikling og 
optimalisering, innarbeidelse av programavklaringer, endringer som følge av arbeidet med 
regulering og omfattende medvirkning fra Oslo universitetssykehus HF og Universitetet i 
Oslo. 
 
Forprosjektet er gjennomført etter en modell der arkitekter og rådgivende ingeniører, med 
unntak av rådgiver IKT og rådgiver utstyr, er kontrahert som en samlet 
prosjekteringsgruppe per prosjekt. Rådgiverne for IKT og Utstyr er kontrahert i egne 
kontrakter med team som arbeider på tvers av prosjektene. Kontraktene med de 
prosjekterende er delt opp i faser, og det er opsjon for fasene etter forprosjektet. 
Prosjektorganisasjonen har hatt ansvaret for styring av prosjekteringen. 
Prosjektorganisasjonen og de prosjekterende har vært samlokalisert fra oppstart 
forprosjekt med unntak av de periodene hvor Covid-19 pandemien medførte 
hjemmekontor. 
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Nye Aker og Nye Rikshospitalet er både ett og to prosjekter. Det skal etableres nye 
sykehusbygg på to tomter. Samtidig har det i arbeidet med forprosjektet vært en sentral 
forutsetning å etablere standardiserte og felles løsninger med koordinerte fremdriftsplaner. 
Utviklingen av forprosjektet er derfor gjennomført i parallell med utstrakt samarbeid i 
prosjektorganisasjonen og mellom de prosjekterende. Eksempel på dette er utvikling av 
felles standardromkatalog for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Katalogen skal sørge for 
standardisering av samme type rom, internt i det enkelte prosjekt og på tvers av 
prosjektene. Standardisering av rom og utstyr forenkler opplæring, sertifisering, drift og 
vedlikehold, og gir gevinster i planlegging og gjennomføring av prosjektene. Andre 
eksempler er felles IKT-plan og etablering av felles prinsipper for logistikk basert på blant 
annet bruk av Helse Sør-Østs forsyningssenter, standardisering av prosedyrepakker og 
sortiment, og innføring av regional ERP. 
 
Forprosjektet er gjennomført parallelt med reguleringsplanarbeidet. For begge prosjektene 
er det i forprosjektet innarbeidet endringer for å imøtekomme innspill og innsigelser gitt i 
forbindelse med høring av reguleringsforslaget. Det er lagt til grunn for prosjektutviklingen, 
at det skal tilstrebes å velge de løsninger som totalt sett gir de laveste årskostnader og 
gunstige drifts- og vedlikeholdskostnader, samtidig som prosjektets rammer for kvalitet, 
omfang, tid og økonomi oppfylles. Det er forutsatt at sykehuset skal etableres med en 
nøktern og robust standard, basert på kjente materialer og teknologi.  
 

2.5 Arkitektur og løsningskonsept – Nye Aker 

Nye Aker blir et stort lokalsykehus med akuttfunksjoner. Konseptet innebærer 
samlokalisering av somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB), og samlokalisering med nye Oslo storbylegevakt. Nye Aker skal utvikles til en arena 
for klinisk forskning innenfor somatikk, psykisk helsevern og avhengighet. Universitetet i 
Oslo (UiO) vil leie arealer i det nye sykehuset. 
 
I byggeprosjekter av denne størrelsen er det en målsetting at sykehusområdene kan gi en 
merverdi, også for nærområdene. På Aker vil de to hovedaksene på området; Akerløperen 
og Sinsenaksen knytte området sammen og skape gode forbindelser for ansatte, pasienter, 
pårørende og mennesker som besøker eller ferdes her. Torg, møteplasser og grøntområder 
plasseres med utgangspunkt i disse aksene. Historien på Aker ivaretas ved at de gamle 
historiske byggene integreres og blir en del av det nye sykehuset. 
 



 

Side 17 av 48 

 

 
Figur 1: Nye Aker, situasjonsplan. 

Situasjonsplanen viser at det dannes nye byrom langs Sinsenaksen og Akerløperen. 
Byrommene utformes som gater og organiserer området arkitektonisk, funksjonelt, trafikalt 
og visuelt. Områdets kvaliteter er ment å understøtte god og fremtidsrettet 
pasientbehandling og gi gode oppholdskvaliteter og grøntarealer for byens innbyggere. 
Hovedgrepet tar i bruk og innplasserer eksisterende fredet og vernet bebyggelse og 
landskap. Det planlegges flere grønne soner innenfor planområdet, med ulik karakter og 
funksjon. Grønnstrukturen skal koble seg på byromsstrukturen og bidra til en grønn 
innramming og en historisk kontekst. Den somatiske virksomheten, psykisk helsevern og 
avhengighet og teknikk/forsyning er organisert i separate bygg og gjør at området oppleves 
oversiktlig og tilgjengelig. Med hensyn til de store dimensjonene har det stått sentralt å gi 
sykehuset en menneskelig skala og variasjon i det arkitektoniske uttrykket.  
 
Menneskelig skala og variasjon er søkt oppnådd ved å: 

• Bevare mest mulig av eksisterende bebyggelse og innlemme disse funksjonelt i 
sykehuset 

• Dele opp nybygget i lesbare funksjonelle og arkitektoniske enheter 
• Trappe nybygg med store dimensjoner ned mot gammel bebyggelse som har 

beskjedne dimensjoner 
• Skape rytme og variasjon i fasadeuttrykk med sprang og tilbaketrekninger i 

fasadelivet 
• Bruke forskjellige fasadematerialer på forskjellige bygningsdeler 
• Trekke høye bygg tilbake fra fasadeliv mot byrom og parker 
• Gi høyhusene et lyst, lett og vertikalt preg 
• Dele PHA sør i det som visuelt kan oppleves som en tyngre del mot Sinsenaksen og 

en lettere del i parken mot sør 
 
Behov for variasjon søkes oppnådd ved å: 

• Bruke rød teglstein som hovedmateriale i basen i nybygget for den somatiske 
virksomheten og i poliklinikkdelen av PHA sør, som dermed blir en videreføring av 
eksisterende materialbruk i flere vernede bygg på Aker 

• Bruke kledning av treverk på nybygg tett tilknyttet Sinsenveien 76 



 

Side 18 av 48 

 

• Bruke «grid» eller oppruting av teglfasader som hovedmotiv med variasjon i modul 
både i nederste del av somatikkbygget og i bygg for psykisk helsevern og 
avhengighet 

• Søke gjenbruk av teglstein, takstein i tegl og andre bygningselementer fra bygg som 
rives 

• Legge til rette for en utvidelse i etappe 2 som ivaretar sammenheng mellom 
funksjoner, ved å bygge basen videre mot vest. 

 
Vern gjennom bruk er et viktig premiss som ligger til grunn for konseptet for ombygging på 
Nye Aker. Dette synliggjøres ved gjenbruk av flere vernede og fredede bygninger. De 
eksisterende byggene bidrar til å skape varierte bygningsmiljøer og en menneskelig skala, 
samtidig som de er med på å fortelle historien om sykehusdriften på Aker fra den tidlige 
starten og frem til i dag. 
 

 
Figur 2: Nye Aker, oversikt med perspektiv fra sørvest. 

Arealer for psykisk helsevern (PHA) etableres med en lavere bygningsstruktur vendt mot 
sør. Bygningsstrukturen er utformet med tanke på å skape gode, stille uterom som inngår i 
funksjonsarealene for pasientbehandling. Det er i tillegg regulert mulighet for takhager som 
sikrer direkte utgang til utearealer for rom som ikke har utgang til bakkeplan. 
Reguleringsplanen sikrer at det ikke plasseres rom for langvarig opphold som vender mot 
støy fra veitrafikken på Ring 3 tilsvarende rød støysone.  
 
Det er utført solstudier for tomten. PHA-anleggene har utearealer som benyttes terapeutisk, 
og det er spesielt lagt vekt på utforming av uteområder i PHA med hensyn på solforhold. 
PHA sør har store hager vendt mot sør, og PHA midt har lave bygningsvolumer rundt en stor 
skjermet hage som får mye sol hele dagen. PHA nord har uteområder felles med bygg 12, og 
får områder med mye sol selv om det vender mot nord. Aksene og torgene får også gode 
solforhold, spesielt midt på dagen i sykehusets travleste timer. Den store tomten gjør at man 
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kan finne det man trenger; enten det er sol eller skygge i en urban setting eller i grønne 
parkarealer. 
 
I forprosjektet er konseptet bearbeidet i vesentlig grad for å legge til rette for gode 
uteområder og skjerme for støy. Det etableres store atrier og tilrettelagte uteområder som 
vil understøtte ulike behandlingsformål for pasientgruppene og ivaretar behov for 
skjerming. Bygningsstrukturen og uteområdet er tilrettelagt for å understøtte dette, samt 
for å sørge for skjerming av trafikkstøy. I konsekvensutredningen er det dokumentert at 
støyforholdene i uteområdene tilfredsstiller anbefalinger til utearealer i henhold til statlige 
retningslinjer for støy. Anbefalingene er videreført som krav i reguleringsplanens 
bestemmelser. Det etableres støyskjerm mot Ring 3 og en skjerming med beplantning slik at 
gangvei skjermes fra bebyggelsen. 
 

2.6 Utviklingsmuligheter for Nye Aker 

Det er et premiss at Nye Aker skal kunne videreutvikles i en utbyggingsetappe 2, hvor blant 
annet spesialisthelsetjenester for somatikk for bydelene Grorud og Stovner skal kunne inngå 
i opptaksområdet. I forprosjektet er det vist at et tilbygg vest for basen vil gi mulighet for 
utvidelse av behandlingsfunksjoner innenfor den somatiske virksomheten. 
 
Samlet potensial for videre utbygging i henhold til reguleringsplanforslaget utgjør om lag 35 
000 kvadratmeter BRA. Av disse ligger 25 000 kvadratmeter BRA i sørvestre del av tomten 
og 10 000 kvadratmeter nord på tomten. I et lengre perspektiv er det i tillegg et potensial 
for ytterligere utvikling av eksisterende bygningsmasse nord på tomten. 
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Figur 3: Nye Aker, oversiktsplan med områder for framtidig utvidelse. Utvidelsesmulighetene omfatter felt G, vest i felt D 
(bygg D7) og utvikling av eksisterende bygningsmasse nord på tomten. 

 

2.7 Arkitektur og løsningskonsept for Nye Rikshospitalet 

Målbildet beskriver et samlet og komplett regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på 
Gaustad. I arbeidet med å utvikle forprosjektet har det vært en viktig målsetting å få de nye 
sykehusbyggene og dagens Rikshospital til å bli ett funksjonelt sykehus med korte avstander 
i en kompakt bygningsmasse, med god pasientsikkerhet og effektiv drift. Det skal altså ikke 
bygges to sykehus ved siden av hverandre, men ett samlet sykehus. Det betyr at de nye 
byggene må komme tett innpå de eksisterende byggene. Beslektede funksjoner i nye og 
eksisterende sykehusbygg må fungere samlet i en integrert bygningsmasse for å oppnå 
effektiv kommunikasjon mellom funksjoner med nærhetsbehov.  Funksjonsområdene i 
eksisterende bygg fortsetter inn i nye bygg. Det er poliklinikk i første etasje av eksisterende 
bygg, og poliklinikk i første etasje av det nye J-bygget. Det er billeddiagnostikk i 2. etasje i 
eksisterende bygg, og det samme legges til samme etasje i nytt bygg. I 3. etasje i eksisterende 
bygg er det hovedsakelig teknisk areal og kontor/møterom, mens det i 4. etasje er operasjon 
og intensiv. I nytt bygg legges operasjon og intensiv både til 3. og 4. etasje. Alt dette gjøres 
for å få byggene til å henge godt sammen. 
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Figur 4: Nye Rikshospitalet, fugleperspektiv. 

 
Det har i arbeidet med forprosjektet vært en forutsetning å videreføre eksisterende 
kvaliteter og skape ett samlet og komplett sykehusanlegg. Ved ferdigstillelse skal bygget 
fremstå som ett samlet sykehus, der de enkelte funksjoner i nye bygg er godt integrert med 
eksisterende bygningsmasse.  
 
Videre har det vært viktig å tilrettelegge for fremtidige utvidelsesmuligheter for sykehuset 
og se hele planområdet som et helhetlig anlegg. Ved Nye Rikshospitalet legges det til rette 
for en forsterkning av grøntarealene rundt sykehuset, med et sammenhengende grøntareal 
fra vestsiden av sykehuset og opp mot skogsområdene nord for Nye Rikshospitalet og 
Gaustad sykehus. Det vil bli etablert sti langs Sognsvannsbekken forbi sykehuset og opp mot 
skogsområdene, og parken rundt Gaustad sykehus vil utvides og beplantes. 
 
Sykehuset er planlagt med et stort, moderne akuttmottak som også skal romme et regionalt 
traumemottak. I tillegg skal sykehuset ha et samlet barne- og ungdomssenter, inkludert eget 
akuttmottak for barn og unge. På taket skal det bygges landingsplass for helikopter med 
direkte heisadkomst til både akuttmottak, billeddiagnostikk og operasjonsstuer i bygg J. På 
taket av bygg N (barne- og ungdomssenteret) skal det bygges takterrasse med uteområde 
for barn, ungdom og deres pårørende.  
 
Siden skisseprosjektet er det foretatt noen større endringer i den bygningsmessige 
utformingen. Dette er endringer som til dels er gjennomført for å imøtekomme uttalelser og 
innsigelser gitt i forbindelse med høring av reguleringsforslaget, og dels for å imøtekomme 
fagutredninger og innspill fra Oslo universitetssykehus HF. 
 
De viktigste grepene for utvikling av Nye Rikshospitalet og planområdet er: 

• Tilpasse fremtidig bygningsmasse til eksisterende bebyggelse og områdets topografi 
ved gradvis oppbygging av bygningsvolumer innenfor planområdet 

• Plassere nye sykehusfunksjoner i nær tilknytning til eksisterende sykehus 
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• Ny adkomstvei og nytt adkomsttorg til sykehuset med ny hovedinngang øst for 
eksisterende Rikshospital 

• Knytte den nye bygningsmassen sammen med eksisterende bygninger på en slik 
måte at man får en funksjonell helhet i anlegget  

• Videreføre konseptet med innvendige glassgater som gir gode kommunikasjonsveier 
og binder alle deler av sykehuset sammen til et helhetlig anlegg 

• Knytte eksisterende Gaustad sykehus, eksisterende Rikshospital og senere 
utbyggingsmuligheter sammen til et helhetlig sykehusområde 

 
Figuren under viser de nye byggene med nytt adkomsttorg. 
 

 
Figur 5: Nye Rikshospitalet og  nytt adkomsttorg, sett fra sør og fra øst. 

Det legges til rette for at like fag kan samles ved Nye Rikshospitalet. Dette er forberedt og 
sammenstilt i rapporten «Virksomhetsplassering ved Nye Rikshospitalet». Rapporten ble 
utarbeidet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe bestående av deltakere fra alle klinikker, 
tillitsvalgte, verneombud og brukere ved Oslo universitetssykehus HF. Rapporten planlegger 
for hvilken virksomhet som skal legges til eksisterende bygg, til nye bygg, og til både 
eksisterende og nye bygg. For den virksomhet som skal legges til eksisterende bygg, er det 
planlagt både hvilken etasje og fløy virksomheten skal legges til. Det er planlagt for store fag 
som nevrokirurgi og nevrologi til eksisterende bygg. Disse fagene har som en klar 
forutsetning at de skal ligge tett på operasjon, intensiv og billeddiagnostikk, og slik blir det 
ved Nye Rikshospitalet. Det samme gjelder for thoraxkirurgi. Hjertemedisin har som krav at 
de skal komme tett på intervensjonslaboratorene. Disse blir lagt til 2. etasje i 
behandlingsbygget i eksisterende bygg. Og rett over gangen i eksisterende bygg planlegges 
det for døgnområdene til hjertemedisin. I nye bygg planlegges det også for samling av like 
fag. Det innebærer at noen fagområder flyttes fra eksisterende bygg og legges sammen med 
tilsvarende virksomhet fra Ullevål og samlokaliserer dette i nye bygg. Dette gjelder føde og 
barsel, nyfødtintensiv, endoskopi, barneintensiv og ikke minst barn. 
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2.8 Makeskifter og tilkobling mellom nye og eksisterende bygg på Nye 
Rikshospitalet 

For å få gode funksjonssammenhenger med dagens Rikshospital og understøtte effektive 
arbeidsprosesser, er det i forprosjektet gjort en vurdering av behovet for å samlokalisere 
eksisterende funksjoner på dagens Rikshospital med tilsvarende funksjoner som skal flyttes 
fra Ullevål. Dette medfører flyttinger (kalt makeskifter) mellom dagens Rikshospital og 
programmet for nybygget, der noen funksjoner som inngår i programmet til det nye 
sykehuset vil bli plassert i eksisterende Rikshospital, mens andre funksjoner i dagens 
Rikshospital flyttes fra eksisterende lokalisasjoner til nye bygg. De viktigste justeringene 
som er innarbeidet i forprosjektet, er: 
 

• Samling av barn og ungdom i nybygg 
• Samling av føde og barsel i nybygg 
• Samling av nukleærmedisin (PET/CT) i eksisterende Rikshospital (bygg D7) 
• Etablering av ny, samlet analysehall i nybygg. Arealer til klinisk service etableres i 

frigjorte arealer i bygg B2 
• Varemottak i bygg A utvides til å ivareta funksjon som samlet varemottak inkl. 

avfallssentral og ekstern matleveranse 
 
I tillegg er det avklart følgende endringer: 

• Intervensjonslaboratorier samlokaliseres med sykehusets øvrige 
intervensjonslaboratorier i eksisterende Rikshospital, og er tatt ut av prosjekts 
omfang. Utstyr til intervensjonslaboratoriene vil inngå i en samlet vurdering og 
prioritering av utstyrsanskaffelser innenfor utstyrsrammen for prosjektet. 
Erstatningsareal for to kliniske forskningsinstitutter (Pediatrisk forskningsinstitutt 
og Institutt for indremedisinsk forskning) er tatt inn i prosjektets omfang. 

• Funksjonene dialyse og blodprøvetaking for voksne er overført fra byggeprosjektet 
til Oslo universitetssykehus HF, og inngår som del av deres rokadeprosjekt. Dialyse 
og blodprøvetaking for voksne er i dag lokalisert i arealer på eksisterende 
Rikshospitalet som skal rives i forbindelse med at det skal bygges nye sykehusbygg. 
Opprinnelig var det tenkt at disse funksjonene skulle re-etableres i midlertidige 
lokaler, for deretter å bli flyttet inn i ny bygningsmasse sammen med den virksomhet 
som blir overflyttet fra Ullevål i 2031. I stedet for å etablere nye lokaler for dialyse 
for ibrukstakelse både i 2024 og 2031, etablerer rokadeprosjektet nye permanente 
lokaler allerede i 2024. Oslo universitetssykehus HF dekker kostnaden gjennom 
rokadeprosjektet, mens funksjonsarealet for de to funksjonene (998 netto 
funksjonsareal) utgår fra byggeprosjektets omfang.  

• Det er utredet hvordan sterilforsyningen samlet sett skal løses for Oslo 
universitetssykehus HF. Utredningen anbefaler en løsning med en stor sentral på 
Nye Aker, i tillegg til at sterilsentralen på eksisterende Rikshospitalet videreføres. 
Dette betyr at det ikke skal bygges ny sterilsentral ved Nye Rikshospitalet i etappe 1, 
og at programmert areal 700 kvadratmeter overføres til Aker, slik at samlet areal for 
sterilsentralfunksjonen ved Nye Aker blir på 1 650 kvadratmeter. 

 
Følgende tiltak er tatt ut av prosjektet som prosjekteringsforutsetning og i kalkylen: 

• Reetableringen av sykehotell (Gaustad hotell): Gaustad hotell er planlagt avviklet og 
skal rives høsten 2024 i forbindelse med byggingen av nye bygg på Rikshospitalet. 
Totalt er det 124 rom i hotellet for utleie. Oslo universitetssykehus HF planlegger 
hotelltilbud i byggeperioden utenfor sykehusområdet. Oslo universitetssykehus HF 
har ivaretatt endringen ved å øke budsjettet for driftskostnader for transport av 
pasienter. Når Nye Rikshospitalet står ferdig, vil alle sengerom for barn og ungdom 
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være ensengsrom med eget bad og tilrettelagt for at foreldre kan overnatte på 
rommet. På nyfødtintensiv vil foreldrene enten overnatte sammen med barnet – eller 
i egne soverom tett inntil barnets intensivrom. Det forventes derfor at behovet for 
foreldreovernatting på hotell vil gå ned.  Oslo universitetssykehus HF utreder løsning 
for å samlokalisere hotelltjenester ved Nye Rikshospitalet etter 2031.  

• Reetablering av produksjonskjøkken: Det er lagt til grunn at det ikke reetableres 
produksjonskjøkken på Nye Rikshospitalet i etappe 1, og at det eksisterende 
produksjonskjøkkenet på Ullevål også skal betjene hele Rikshospitalet, i tillegg til 
Aker og Radiumhospitalet. Endringen medfører økt behov for transport av mat. I 
byggeprosjektet er det innarbeidet økt areal til etablering av vare- og 
distribusjonssentral for å ivareta matleveranser. I tillegg må produksjonskjøkkenet 
på Ullevål utvides for økt kapasitet. Oslo universitetssykehus HF har ivaretatt 
endringene ved å øke budsjett for driftskostnader for transport av mat, og for en 
mindre ombygging av produksjons- kjøkkenet på Ullevål. 

• Stort auditorium for Oslo universitetssykehus HF: Auditorium er erstattet med to 
seminarrom. 

 
For å ivareta funksjonell flyt og drift i hele det nye sykehuset er det for de nye byggene 
planlagt flere tilkoblingspunkter mot eksisterende sykehus. Tilkoblinger skjer i hovedsak 
der bygg J og bygg M møter eksisterende bygg. Det er planlagt tilkoblinger i etasjene der 
eksisterende og nye bygg er forbundet horisontalt, dvs. plan U2 til plan 04. Tilkoblingene og 
konsekvenser for berørte områder er identifisert, og dokumentert som del av forprosjektet. 
 

2.9 Utviklingsmuligheter Nye Rikshospitalet 

Videreutviklingen av Oslo universitetssykehus HF skal skje etappevis, og en sentral del i 
utviklingen av Nye Rikshospitalet er å vise muligheter for senere etapper. 
Reguleringsplanene viser videre utvikling av området med senere utbygging av byggene Q, 
R, S, DM, V og W som vist i figuren under. Disse områdene er regulert med en samlet 
arealramme på 100 000 kvadratmeter BRA, hvorav om lag 20 000 kvadratmeter omfatter 
reetablering og oppgradering av eksisterende bygg. I tillegg er det et potensial i å utvikle 
Gaustad sykehus, som har et areal på ca. 40.000 kvadratmeter. Arealene fristilles når dagens 
virksomhet flytter til nye lokalisasjoner (Nye Aker og Ny sikkerhetspsykiatri). 
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Figur 6: Oversikt over sykehusområdet på Gaustad. Sorte bygg etableres i etappe 1, blå bygg er utvidelsesmuligheter for 
senere etapper. 

 

2.10 Klima og miljø 

Helse Sør-Østs gjeldende miljøstrategi er basert på gjeldende lover og forskrifter, og 
nasjonal Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter godkjent av Helse Sør-Øst RHF 
høsten 2021. Standarden bygger på Grønt sykehus, som også er basis for prosjektenes 
miljømål fra konseptfasen. I forprosjektet er miljømålene forsterket som følge av at 
Standard for klima og miljø i sykehusbygg er innarbeidet i prosjektet, og gjennom BREEAM-
NOR sertifisering. Det søkes å oppnå BREEAM nivå Very Good for alle objektene som skal 
sertifiseres (de nye byggene). BREEAM er et anerkjent og etablert miljøsertifiseringssystem 
for bygg. 
 
For Nye Aker og Nye Rikshospitalet er det lagt til grunn løsninger for de nye byggene som 
skal tilfredsstille kravene etter standard for passivhus (NS 3701) og energimerke A. 
Passivhus er bygg som har lavere energiforbruk enn vanlige bygg, og medfører at det legges 
inn en rekke tiltak for å redusere energibehovet. Passivhus er definert som standard både 
for nytt sykehus i Drammen, og for nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet som er 
under bygging. Tønsberg-prosjektet var det første sykehusprosjektet i Norge med BREEAM 
NOR-sertifisering. Prosjektet består av tre bygg på totalt 45 000 kvadratmeter, og er 
sertifisert BREEAM NOR Very Good.  
 
Eksempler på større tiltak for å ivareta målsetting om redusert klimaavtrykk er at det i 
størst mulig grad vil bli brukt betong med et lavere karbonavtrykk (lavkarbonbetong), og at 
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byggene for psykisk helsevern på Aker skal oppføres med bæresystem i massivtre. Det 
legges opp til ombruk og gjenbruk av materialer, men omfanget detaljeres nærmere i 
gjennomføringsfasen. 
 

2.11 Samhandling og funksjonelle forutsetninger 

Før forprosjektet startet opp, ble det etablert en prosedyre som beskriver ansvar, roller og 
oppgaver i samhandlingen mellom Oslo universitetssykehus HF og prosjektorganisasjonen.  
 
Oslo universitetssykehus HF har hatt ansvaret for medvirkning internt i Oslo 
universitetssykehus HF, og har sørget for at ansatte er fristilt slik at de kunne delta i 
planlegging og medvirkning i forprosjektet.  
 
Medvirkning og involvering av medarbeidere, ansattes organisasjoner, vernetjeneste og 
brukerorganisasjoner i forprosjektet er gjennomført som en strukturert prosess hvor mye 
av arbeidet har foregått i medvirkningsgrupper. Medvirkningsgruppene har bidratt med 
kunnskap slik at det etableres gode og driftseffektive løsninger for de nye sykehusene 
innenfor fastlagte areal- og styringsrammer. Standardisering av løsninger og konsepter på 
tvers av prosjektene har vært sentralt i forprosjektet og arbeidet i medvirkningsgruppene.  
 
Følgende overordnede konsepter er innarbeidet i prosjektene: 

 Alle sengerom er én-sengsrom med eget bad  
 Intermediærplasser er innlemmet i sengeområdene 
 Poliklinikker er plassert lett tilgjengelig nær sentrale innganger og er standardisert 

for å gi fleksibilitet mellom fagområder  
 Deler av for helseforetakets og universitetets forskningsareal er plassert klinikknært 
 Samling av barn og unge i eget senter på Rikshospitalet 
 Fødeavdeling og nyfødtintensiv finnes i begge prosjekter 
 Det etableres kjernelaboratorie for analyser som krever svar 24/7 i begge prosjekter 
 Samlokalisering av somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling på Aker legger til rette for tverrfaglig samarbeid og behandling av 
pasienter  

 Sterilsentral på Aker skal betjene operasjonsvirksomheten i nye bygg på Aker, 
Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Eksisterende sterilsentral på Rikshospitalet skal 
betjene operasjonsvirksomheten i dagens bygg på Rikshospitalet 

 
Medvirkning knyttet til utvikling av konsept og løsninger har vært ivaretatt i tråd med 
samhandlingsstrukturen som er omtalt over, mens involvering knyttet til drift av de nye 
byggene er håndtert i den ordinære lederlinjen ved Oslo universitetssykehus HF. 
 
I medvirkningsprosessen har 42 medvirkningsgrupper gjennomført ni møteserier. Om lag 
500 ansatte fra Oslo universitetssykehus HF har deltatt i medvirkningen sammen med 
ansatte, vernetjenesten og representanter for brukerne. Det høye antallet grupper og 
deltakere har medført et betydelig arbeid i å planlegge, koordinere og gjennomføre 
medvirkningsprosessen. I forkant av medvirkningsmøtene er det gjennomført 
forberedelsesmøter hvor gruppeleder har deltatt. Etter medvirkningsmøtene er det 
gjennomført oppfølgingsmøter med deltagelse fra prosjektorganisasjonen til Oslo 
universitetssykehus HF - Nye Oslo universitetssykehus. 
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Råd, innspill og endringsforslag fra medvirkerne er dokumentert i referater fra møtene, og 
medvirkningsgruppene har hatt mulighet til å gi kommentarer til referatene. Innspill er 
gjennomgått og i de fleste tilfeller fortløpende innarbeidet i prosjektet. Dersom det har vært 
uenighet om løsninger, er saken belyst og lagt frem for avklaring på ledelsesnivå, i tråd med 
samhandlingsprosedyren og den ordinære ledelsesstrukturen i Oslo universitetssykehus HF. 
Endringsønsker som ville medført økning av arealer eller kapasiteter ut over vedtatte, 
samlede rammer, er ikke innarbeidet i prosjektene. 
 
Etter forprosjektfasen videreføres prosjektet til gjennomføringsfasen. I gjennomføringsfasen 
vil det være en ytterligere detaljprosjektering, hvor samhandlingen mellom 
prosjektorganisasjonene, Oslo universitetssykehus HF og Universitet i Oslo videreføres 
gjennom strukturerte prosesser for medvirkning og involvering. Som en del av 
detaljprosjekteringen vil det etableres et funksjonsprosjekt. I funksjonsprosjektet 
videreutvikles løsningene for funksjonsområdene. Funksjon og utstyr i de enkelte rom 
gjennomgås og detaljeres med medvirkning fra ansatte, tillitsvalgte, vernetjeneste og 
brukere, slik at det kan danne grunnlag for prosjektering, anskaffelser og gjennomføring. 
 
Når man etter avslutning av forprosjektet går videre i å detaljere ut løsningene i 
detaljprosjektet, skal det arbeides videre med å avklare de enkelte løsningene endelig. Dette 
er vanlig prosedyre ved overgang mellom forprosjekt og gjennomføringsfase. I detaljfasen 
skal det blant annet arbeides videre med å avklare interiørkonsept og løsning for velferds, 
kontor- og garderobekonsept. Det samme gjelder endelig utforming av løsning for 
sterilsentral på Nye Aker og utforming av bad. I første del av detaljfasen vil tilbakemeldinger 
fra siste runde medvirkningsserie bli håndtert, spesielt forhold som peker mot løsning og 
innredning for det enkelte rom. 
 

2.12 Utforming av sengeområder 

Døgnområdene er utformet slik at de gir en god oversikt, og med desentrale 
arbeidsstasjoner og lager. Dette minimaliserer gangavstanden til støttefunksjoner slik at 
arbeidsprosessene blir effektive og sikre, samt øker tryggheten til pasientene ved å være 
nær personell. De nye døgnområdene er planlagt med ensengsrom med eget bad med 
toalett. Ensengsrom forebygger og avgrenser forekomster av infeksjoner, ivaretar 
pasientens privatliv og konfidensialitet, samt bidrar til bedret utnyttelse av total 
sengekapasitet. Dette fordi ensengsrom kan benyttes fullt ut uten hensyn til pasientenes 
kjønn, smittetilstand, alvorlighet i sykdom og behov av besøk fra familie. 
 
Ved eventuelt smitteutbrudd, vil en enkelt kunne gjøre en kohortisolering. Rapport om 
smittevern, inkludert erfaringer fra Covid-19 pandemien, som omtalt i styresak 124-2020, 
presiserer og understøtter behovet for enerom. For å ivareta prinsippet om 
driftseffektivitet, er det i tilknytning til døgnområdene også etablert intermediærplasser, 
hvor tre sengerom samles med tilkomst mellom rommene, og felles arbeidsstasjon som kan 
overvåke tre pasienter. For Nye Rikshospitalet er det 77 døgnplasser på hvert plan, hvorav 
12 døgnplasser inngår i fire intermediær clustre. For Nye Aker er det tilsvarende konsept 
med 64 døgnplasser på ett plan, hvorav 12 døgnplasser inngår. I området for forsterket 
overvåkning (K2) på Nye Aker, er det planlagt 15 senger, hvorav fire av sengerommene er 
planlagt som tosengsrom. Også på intensiv er det planlagt med ensengsrom, men der 
sengerommene ikke er kategorisert som isolater, etableres direkte forbindelse mellom to og 
to rom, for å ivareta god ressursbruk i drift. 
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2.13 Funksjonsutstyr 

Funksjonsutstyr omfatter i hovedsak medisinsk teknisk utstyr, men også utstyr til logistikk, 
løst inventar og IKT-utstyr. Planlegging og spesifisering av funksjonsutstyret er håndtert på 
tvers av prosjektene. Koordinering mot øvrige fag har vært viktig gjennom hele 
forprosjektet. Tekniske spesifikasjoner og informasjon om grensesnitt er kvalitetssikret på 
artikkelnivå, og oppdatert i prosjektets rom- og utstyrsdatabase. Det er utarbeidet faglige 
utredninger og notater som en del av forprosjektet. 
 
For utstyr i standardrom er det tatt utgangspunkt i standardromskatalogen, og 
utstyrslistene er gjennomgått som en del av medvirkningsprosessen. For utstyr i unike rom 
(rom det finnes ett eller få av i prosjektet), er det utarbeidet et grunnlag som skal 
gjennomgås i medvirkningsprosessene med Oslo universitetssykehus HF i 
detaljprosjekteringsfasen.  
 
Det er estimert et totalt utstyrsbehov basert på innspill fra medvirkningen gjennomført i 
forprosjektet og erfaringer fra andre sykehusprosjekter. Det ble i konseptfasen for Nye Aker 
og Nye Rikshospitalet forutsatt at Oslo universitetssykehus HF skal bidra med 20 prosent av 
utstyrsprogrammet. I dette inngår overflytting av utstyr fra eksisterende sykehus og utstyr 
som anskaffes frem til ibruktakelse. Andelen fra Oslo universitetssykehus HF er i løpet av 
forprosjektet økt til ca. 29 prosent, og lagt til grunn for utstyrsanskaffelsene i prosjektet. 
Dette er gjort i en dialog med Oslo universitetssykehus HF, og forankret i prosjektstyret. I 
den videre prosjektutviklingen vil fordeling mellom utstyrsprogrammet og utstyr som skal 
overføres fra helseforetaket, og hvilket utstyr som skal anskaffes av prosjektets 
utstyrsbudsjett avklares i nær dialog med Oslo universitetssykehus HF.  
 
Det er i forprosjektet laget en felles handlingsplan for utstyr som viser oppgaver og 
ansvarsfordeling mellom Oslo universitetssykehus HF og prosjektorganisasjonen. I den 
videre prosjektutviklingen vil partene i fellesskap fordele ansvar for utstyrsanskaffelser 
mellom Oslo universitetssykehus HF og prosjektorganisasjonen. I planlegging og 
gjennomføring av utstyrsanskaffelser vil det også være tett samarbeid med Sykehusinnkjøp 
HF. 
   
Investeringsramme for funksjonsutstyr samlet for begge prosjektene er på ca. 2,8 milliarder 
kroner (januar 2021-kroner).  
 
Oslo universitetssykehus HF har ansvar for å prioritere utstyr innenfor vedtatte rammer og 
å sette av nødvendige investeringsmidler slik at andelen overflyttbart utstyr på 29 prosent 
blir ivaretatt. 
 
Utstyrsanskaffelsene i prosjektene vil gjennomføres over en periode på flere år med en stor 
grad av medvirkning fra ansatte i Oslo universitetssykehus HF. Det er en hurtig teknologisk 
utvikling innenfor medisinsk teknisk utstyr for flere fagområder. Dette sammen med økt 
automatisering og omfattende IKT-grensesnitt, gjør at det er viktig å planlegge anskaffelsene 
i tid slik at helseforetaket får mest mulig optimalt utstyr samtidig som prosjektets 
rådgiveres behov for informasjon til riktig tid blir ivaretatt. 
 

2.14 IKT 

I henhold til prosjektmandatet er det utviklet en IKT-plan som inngår som en delrapport til 
forprosjektet. IKT-planen viser hvilke IKT-løsninger som understøtter arbeidet med å 
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realisere planlagte konsepter og arbeidsprosesser for nye bygg, slik at forutsetningene for 
omstilling, effektivisering, kvalitetsforbedring og framtidig optimalisering av driften kan 
innfris. IKT-planen identifiserer prosjekter, roller og ansvar for å realisere dette. IKT-planen 
omfatter både IKT-leveranser og tilhørende budsjetter til eksisterende sykehus (fase 1), og 
planlagte leveranser til de nye sykehusene (fase 2). 
 
IKT-planen vil bli oppdatert i gjennomføringsfasen med faste intervaller. Dette vil gjøres i 
henhold til beslutninger og utvikling av planer hos Helse Sør-Øst RHF, Oslo 
universitetssykehus HF, Sykehuspartner HF, Sykehusapotekene HF og for byggeprosjektene 
frem mot 2031. 
 

2.15 Arealer til forskning og undervisning 

Oslo universitetssykehus HF står for en stor del av medisinsk forskning og utdanning av 
helsepersonell i Norge. Både Nye Aker og Nye Rikshospitalet skal arealmessig ta høyde for 
gjennomføring av undervisning og forskning som blant annet kliniske studier og 
laboratorieforskning. Dette inkluderer areal både for Oslo universitetssykehus HF og 
Universitetet i Oslo.  
 
Det planlegges med en etappevis utbygging av nye sykehusbygg ved Nye Aker og Nye 
Rikshospitalet. Både øyeavdeling, administrasjon og deler av forskning og utdanning er 
planlagt flyttet i etappe 2. Klinikknær forskning og utdanning er prioritert inn i nye bygg i 
etappe 1.  
 
I arbeidet med å utvikle forprosjektene er følgende prinsipper lagt til grunn:  
 

• Integrerte arealer i de kliniske områdene til forskning og undervisning for både Oslo 
universitetssykehus HF og Universitetet i Oslo (f.eks. grupperom, simuleringsrom) 

• Mindre forsknings- og undervisningsarealer spredt i de kliniske områder (f.eks. 
forskningstun)  

• Auditorier, større undervisningsrom og kontorer for Universitetet i Oslo sentralt 
plassert i sykehuset 

 
Det er lagt vekt på at et nært samarbeid og samlokalisering mellom Universitetet i Oslo og 
Oslo universitetssykehus HF vil gi gode forutsetninger for å utvikle sykehus- og 
universitetsmiljøet sammen. Et godt samarbeid er nødvendig for effektiv ressursbruk og er 
en sentralt premiss for å nå de overordnede målene i utdannings- og forskningsstrategien.  
 
Ved at deler av Klinikk for laboratoriemedisin inkluderes i Livsvitenskapsbygget, sammen 
med Universitetet i Oslo, vil store deler av samlingen for laboratoriefagene realiseres 
tidligere enn opprinnelig planlagt. Livsvitenskapsbygget planlegges ferdigstilt i 2026/2027. 
 

2.16 Investeringskostnader og økonomiske rammer 

Styret i Helse Sør-Øst RHF fastsatte i juni 2020 (styresak 063-2020) et samlet økonomisk 
styringsmål for prosjektet på 32 022 millioner kroner (P50-estimat, prisnivå januar 2018), 
eksklusive kostnader til tomteerverv. Rammen inkluderer universitetsarealer på 1 715 
millioner kroner (P50-estimat, prisnivå januar 2018) og en øvre ramme for ikke-byggnær 
IKT lik 1 382 millioner kroner (januar 2018-kroner). 
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I henhold til finansstrategien for Helse Sør-Øst prisjusteres styringsrammen for prosjektet 
én gang i året med fastlagt fordelingsnøkkel basert på byggekostnadsindekser fra Statistisk 
sentralbyrå. Indeksen viser 10,8 prosent for byggrelaterte kostnader, og 11,7 prosent for 
utstyr og overordnet IKT for perioden januar 2018 til januar 2021. Dette gir en samlet 
styringsramme på 35 519 millioner kroner, jf. tabell under, når den prisjusteres til 
forprosjektets prisnivå januar 2021. 
  

  Prisnivå januar 2018 Prisnivå januar 2021 

  Nye Aker Nye RH Sum Nye Aker Nye RH Sum 

Basiskalkyle, konseptfase 2019 12 949 13 923 26 872 14 358 15 440 29 798 

Estimat trykkammer   90 90   100 100 

Estimat høysikkerhetsisolat 274   274 304   304 

Estimat PHA for Grorud og 
Stovner etappe 1 

631   631 700   700 

Sum basiskalkyle 13 854 14 013 27 868 15 360 15 540 30 900 

Forventet tillegg konseptfase 
2019 

1 211 1 467 2 678 1 343 1 627 2 970 

Forventet tillegg fra 
trykkammer, høysikkerhets-
isolat og PHA for Grorud og 
Stovner etappe 1 

85 10 94 94 11 105 

Sum 15 150 15 490 30 640 16 797 17 178 33 975 

Ikke-byggnær IKT (samlet begge 
prosjekter) 

  1 382   1 544 

Samlet inkl. ikke-byggnær IKT     32 022     35 519 

Tabell 6: Samlet styringsramme fra konseptfasen (tall i millioner kroner og inklusive mva). 

Anbefalt styringsramme basert på usikkerhetsanalysen i juli 2022 

En sentral forutsetning for arbeidet med forprosjektet har vært å tilpasse prosjektene til 
basiskalkylen fra konseptfasen. Basiskalkylen for Nye Aker fra konseptfasen var 15 360 
millioner og for Nye Rikshospitalet 15 540 millioner kroner, det vil si samlet 30 900 
millioner kroner (prisnivå januar 2021). 
 
Basert på de justeringer som er lagt til grunn for forprosjektet, inklusiv endelig 
funksjonsfordeling mellom sykehusene, er basiskalkylen fra konseptfasen bekreftet, med en 
litt annen fordeling mellom delprosjektene. Prosjektstyret vedtok i sak 54-2022 at følgende 
basiskalkyle skulle legges til grunn for usikkerhetsanalysen: 
 

 
Tabell 7: Basiskostnad Nye Aker og Nye Rikshospitalet, prisnivå januar 2021. 

For å komme frem til hvilke usikkerhetsavsetninger som skal gjøres for å fastsette 
styringsrammen (P50-estimat) og kostnadsrammen (P85-estimat), er det gjennomført 
økonomiske usikkerhetsanalyser. Analysene er gjennomført i regi av en ekstern aktør, og 
har bidratt til at det for begge prosjektene er etablert et oppdatert usikkerhetsbilde med 
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tilhørende vurdering av estimat og hendelsesusikkerhet. Følgende er definert som de 
største usikkerhetselementene ved avslutning av forprosjektet (de samme for Nye Aker og 
Nye Rikshospitalet): 
 

• Markedsusikkerhet. Denne usikkerhetsdriveren omfatter usikkerhet knyttet til 
tilgjengelig kapasitet i entreprenør-, rådgiver-, råvare- og utstyrsmarkedet for 
kontrakter som skal inngås. Markedsusikkerheten omhandler også usikkerhet til 
hvor attraktiv Helse Sør-Øst RHF sin prosjektorganisasjon er som byggherre, og 
hvordan entreprenører og leverandører responderer på entreprisestrategien. 
Usikkerhetsdriveren skal også dekke usikkerhet knyttet til om de indekser som 
benyttes for å regulere prosjektets økonomiske rammer favner reell prisutvikling 

• Generelle kostnader. Dette omfatter usikkerhet (estimat) som er vurdert for konto 
8 Generelle kostnader (prosjektledelse, prosjektering, mv). Kostnadsposten er en av 
de største i basiskalkylen, og vurdering av usikkerhet gjør at denne bidrar nest mest 
til den totale økonomiske usikkerheten 

• Bygning. Dette omfatter usikkerhet (estimat) som er vurdert for konto 2 Bygning. 
Kostnadsposten er den største i basiskalkylen, og vurdering av usikkerhet gjør at 
denne bidrar tredje mest til den totale økonomiske usikkerheten.  

 
Prosjektet har definert de viktigste tiltakene som vil bli iverksatt for å redusere den 
definerte usikkerheten. Oppfølging av tiltak vil bli en sentral del av det videre arbeidet i 
gjennomføringsfasen, som en del av prosjektets løpende risikostyring.  
 
I tabellen under er resultatet fra usikkerhetsanalysene gjennomført i forprosjektet, 
sammenlignet med usikkerhetsanalysene gjennomført i konseptfasen. 
 
  

  
Usikkerhetsanalyse, skisseprosjekt 

mai 2019, prisnivå januar 2021 
  

Usikkerhetsanalyse juli 2022, 
prisnivå januar 2021 

  Differanse, 
samlet 

  Nye Aker Nye RH Sum   Nye Aker Nye RH Sum   

Basiskalkyle 15 360 15 540 30 900   15 540 15 350 30 890   -10 

Forventet tillegg (1) 1 437 1 638 3 075   1 660 1 950 3 610     

P50-estimat 16 797 17 178 33 975   17 200 17 300 34 500   525 

Ikke-byggnær IKT     1 544       1 544     

P50 inkl. ikke-
byggnær IKT 

    35 519       36 044   525 

Tabell 8: Oppsummering resultat usikkerhetsanalyser gjennomført i 2019 og 2022. 

(1)  Tallene for skisseprosjektet er supplert med PHA for Grorud og Stovner og høysikkerhetsisolat (Nye Aker) og 
trykkammer (Nye Rikshospitalet). Disse er gitt samme påslag for forventet tillegg (opp til P50) som skisseprosjektet. 

 
Basert på usikkerhetsanalysene er oppdatert P50-estimat 36 044 millioner kroner (prisnivå 
januar 2021), eksklusive kostnader til tomteerverv. P50-estimatet inkluderer en øvre 
ramme for ikke-byggnær IKT på 1 544 millioner kroner. 
 
P50-estimatet fra forprosjektet er 525 millioner kroner (prisnivå januar 2021) høyere enn 
styringsrammen fastsatt i konseptfasen. Prisjustert P85-estimat inklusiv ikke-byggnær IKT 
og tomeerverv øker fra 40,7 milliarder kroner (prisnivå januar 2021) i konseptet, til 41,7 
milliarder kroner (prisnivå januar 2021) i forprosjektet. 
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I usikkerhetsanalysene i forprosjektfasen som nevnt ovenfor, ble det lagt til grunn standard 
metodikk for vurdering av markedsusikkerhet i tråd med etablert praksis for gjennomføring 
av usikkerhetsanalyser. I tillegg gjennomførte ekstern aktør en tilleggsanalyse som viser et 
scenario for hvordan effekter fra krigen i Ukraina og effekter fra Covid19-pandemien kan 
påvirke prosjektet, hvis den ekstraordinære situasjonen i dagens marked ikke vender 
tilbake til en normalsituasjon i perioden hvor prosjektene skal kontrahere i markedet. 
Tilleggsanalysen viser et samlet P50-estimat for begge prosjekter inkludert ikke-byggnær 
IKT på 38,6 milliarder kroner (prisnivå januar 2021) og et P85-estimat inkludert ikke-
byggnær IKT på 45,6 milliarder kroner (prisnivå januar 2021). 
 
På oppdrag fra prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst er det gjort eksterne vurderinger av 
markedsutviklingen i perioden 2024 til 2031 som viser forventet lavere nybyggaktivitet i 
perioden. Dette tilsier at det vil være tilstrekkelig kapasitet på entreprenørtjenester når de 
store kontraheringene i prosjektet skal gjennomføres, og gir dermed grunnlag for å benytte 
resultatene fra hovedanalysen for å anbefale prosjektets styrings- og kostnadsramme. 
 

2.17 Gevinstrealiseringsplaner 

Gjennomføringen av de store investeringsprosjektene ved Oslo universitetssykehus HF 
stiller store krav til effektivisering både før ibruktakelse og etter, for å dekke økte 
kapitalkostnader. 
 
I mandatet for forprosjektet til Nye Aker og Nye Rikshospitalet fremgår det at Oslo 
universitetssykehus HF har ansvar for å: Konkretisere samlet gevinstrealiseringsplan som gir 
nødvendig bærekraft i prosjektene, og oppdatere sin økonomiske langtidsplan som grunnlag 
for vurdering av bæreevne på helseforetaksnivå. 
 
I Oslo universitetssykehus HFs styresak 86/2022 Gevinstrealiseringsplan for prosjektene Nye 
Aker og Nye Rikshospitalet og oppdatert økonomisk langtidsplan 2023-2026 (42), redegjøres 
det for at klinikkene etter mottatt mandat for forprosjektet har arbeidet med å konkretisere 
planer for gevinster som følge av Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Oslo universitetssykehus 
HF viser til at arbeidet som er gjennomført, har vært meget omfattende og komplekst, og 
vurderer det slik at resultatet som nå foreligger på en god måte svarer på oppgaven som 
helseforetaket har fått ansvaret for. 
 
Gevinstrealiseringsarbeidet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet har vært gjennomført 
gjennom lederlinjen i helseforetaket med involvering av tillitsvalgte og verneombud. Alle 
klinikkene i helseforetaket har levert hver sin gevinstrealiseringsplan. Hver klinikkleder har 
vært ansvarlig for å utarbeide klinikkenes gevinstrealiseringsplaner, og klinikkleder har 
inkludert avdelingsledere, tillitsvalgte og verneombud i arbeidet. Avdelingslederne har vært 
ansvarlig for avdelingenes innmeldte gevinster til klinikkenes gevinstrealiseringsplaner. 
Samlet sett er det innmeldt gevinster fra 80 avdelinger. 
 
Arbeidet som er gjennomført danner et viktig grunnlag for videre prosesser knyttet til 
organisasjonsutvikling og forberedelse av mottak av nye sykehusbygg. Det er gjennomført 
risikovurderinger av alle gevinstplanene som er utarbeidet i forprosjektet på avdelingsnivå 
og klinikknivå. Det er mange år til de nye sykehusbyggene er på plass på Aker og 
Rikshospitalet, hvilket betyr at gevinstrealiseringsplanenes forutsetninger/risikoer vil 
endres. Det kan være endringer og usikkerhet som gir økte muligheter for økonomiske 
gevinster, men det kan også komme endringer og risikoer som truer de oppsatte gevinstene 
i gevinstrealiseringsplanene. Risikovurderingene som er utarbeidet i forprosjektet, vil bli 



 

Side 33 av 48 

 

fulgt opp i arbeidet med å forberede innflytting i de nye byggene. Det er lagt planer for årlige 
revisjoner og oppdateringer av gevinstplanene i forbindelse med oppdatering av økonomisk 
langtidsplan.  
 
Ekstern kvalitetssikring av forprosjekt (KSF) har gitt en positiv omtale av arbeidet som er 
utført og dokumentert, og Oslo universitetssykehus HF bekrefter at de vil følge opp 
KSFsanbefalinger i det videre arbeid med organisasjonsutvikling og 
gevinstrealiseringsplaner for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. 
 

2.18 Økonomisk bæreevne 

I forprosjektet er det gjennomført analyser av økonomisk bæreevne på prosjekt-, 
helseforetaks- og regionalt nivå. Analysene er basert på oppdatert informasjon fra 
forprosjektet, og er basert på informasjon fra henholdsvis prosjektorganisasjonen i Helse 
Sør-Øst og Oslo universitetssykehus HF.  

2.18.1 Prosjektkostnad 

Tabell 9 viser en oppsummering av basiskalkylen og P50-estimatet som er lagt til grunn for 
de økonomiske analysene i forprosjektet. I tabellen er tallene gitt i både januar 2021-kroner 
(som er prisnivået basiskalkylen ble utarbeidet for, jamfør kapittel 2.16) og i juni 2022-
kroner (som er prisnivået for analysene av økonomisk bæreevne). Samlet sett viser 
usikkerhetsanalysen gjennomført i forprosjektet et P50-estimat på 37 420 millioner 2022-
kroner. I tillegg kommer kostnader for ikke-byggnær IKT på 1 653 millioner 2022-kroner.  
 

  
Tabell 9: Basiskalkyle og prosjektkostnad, inkludert ikke-byggnær IKT, millioner januar 2021-kroner og juni 2022-
kroner.  

Kostnadene for ikke-byggnær IKT er å betrakte som en øvre ramme for prosjektet. 
Kostnader for universitetsarealer er vist i investeringsestimatene. Det forutsettes at disse 
arealene finansieres av universitets- og høyskolesektoren fullt ut gjennom etablering av 
kostnadsdekkende leieavtaler, i tråd med omtale i statsbudsjettet i 2018. Tabellen er 
eksklusive eventuelle tomteervervskostnader, men det er tatt høyde for 
tomteervervskostnader i vurderingene av økonomisk bæreevne.  
 
I oppdatert økonomisk langtidsplan for Oslo universitetssykehus HF er prosjektene 
innarbeidet under de samme forutsetningene som i tabellen over, men inkludert 
tomteerverv og byggelånsrenter. I tillegg er investeringer som vil belastes helseforetaket 
som en tjenestepris fra Sykehuspartner HF lagt inn som en driftskostnad i helseforetaket og 
ikke som en investering. I oppdatert økonomisk langtidsplan fra Oslo universitetssykehus 
HF er den samlede investeringen for Nye Aker og Nye Rikshospitalet inkludert med en 
investering på 42,5 milliarder kroner, inkludert tomteerverv og byggelånsrenter. I tillegg 
kommer ikke-byggnær IKT og øvrige investeringer i prosjektet som vil belastes som en 
tjenestepris via Sykehuspartner HF.  
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Per oktober 2022 er det påløpt 724 millioner kroner i forprosjektet for Nye Aker og Nye 
Rikshospitalet, dette som del av prosjektets totale styringsramme. I tillegg påløp det 269 
millioner kroner i konseptfasen. Kostnader for konseptfasens steg 2 og forprosjektet er 
aktivert som anlegg under utførelse, og utgjør 958 millioner kroner per oktober 2022. I 
tillegg kommer ressursinnsatsen i Oslo universitetssykehus HF knyttet til deres bidrag inn 
til byggeprosjektet. 
 

2.18.2 Driftsøkonomi og gevinstrealisering 

Vurderingen av de driftsøkonomiske effektene er gjennomført av Oslo universitetssykehus 
HF, og er basert på et omfattende arbeid i helseforetaket.  
 
Tabell 10 viser en oversikt over de driftsøkonomiske effektene som er lagt til grunn i 
forprosjektet. Samlet er det lagt til grunn 1 574 millioner kroner i kjernedriftsgevinster, og 
en netto varig effekt fra øvrige driftsøkonomiske effekter på 234 millioner kroner i år 2041. 
 

 
Tabell 10: Estimerte driftsøkonomiske effekter som følge av investeringsprosjektene, millioner 2022-kroner. 

Kjernedriftsgevinstene er i hovedsak utredet og forankret på avdelingsnivå («nedenfra-og-
opp»). Samlet sett har avdelingene meldt inn gevinster på 1 225 millioner kroner basert på 
en analyseperiode fra 2032 til 2038. 
 
I tillegg ønsket ledelsen i Oslo universitetssykehus HF å synliggjøre variasjon i gevinster 
mellom like driftsområder og fag. En mulig konsekvens med en «nedenfra-og-opp»-prosess 
er at det er lagt til grunn forskjellige forutsetninger som medfører variasjoner i gevinster for 
ellers like driftsoppgaver. Gevinstprosessen slik den er gjennomført, har også risiko for at 
kunnskapsdeling på tvers av avdelinger ikke er ivaretatt, og at det har vært for stor 
variasjon i gevinstambisjonene mellom avdelingene. Metoden og resultatene er forankret 
med ledergruppen (klinikkledere, stabsdirektører og administrerende direktør) i Oslo 
universitetssykehus HF. Også disse siste gevinstene vil innarbeides i avdelingenes 
gevinstplaner i forbindelse med oppdatering av økonomisk langtidsplan 2024-2027, våren 
2023. Samlet er det inkludert 188 millioner i gevinster som følge av den ledelsesmessige 
tilnærmingen.  
 
I tillegg ble analyseperioden for gevinstrealisering økt i løpet av arbeidet med 
gevinstrealiseringsplanen. Opprinnelig var gevinstperioden satt til 2038, men den ble 
senere økt til 2041, som tilsvarer en analyseperiode på 10 år. Bakgrunnen er at det 
forventes at avdelingene trenger lang tid på å ta i bruk nye konsepter og utnytte moderne 
bygg optimalt (for eksempel enerom og logistikkløsninger), samt at de gamle byggene i 
nullalternativet lenge vil ha vesentlige flere ulemper i forhold til å håndtere aktivitetsøkning 
på en driftsøkonomisk effektiv måte enn nyere sykehusbygg. I tillegg vil det være slik at ved 
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en bedre produktivitet enn nullalternativet vil gevinstene øke; gitt fortsatt aktivitetsvekst 
for perioden 2039 -2041. Til sammenligning er analyseperioden for gevinstrealisering i Nye 
Radiumhospitalet 12 år. Effekten av tre år lenger analyseperiode er 160 millioner kroner.  
 
I perioden 2032 til 2038 har avdelingene meldt inn gevinster på 1 225 millioner kroner i 
årlige gevinster. I tillegg kommer utvidet analyseperiode til 2041 som øker gevinstene med 
160 millioner samt ledelsens vurdering av gevinstnivået som øker gevinstene med 
ytterligere 188 millioner kroner. Samlet 1 574 millioner kroner i årlige gevinster. Totalt er 
80 prosent av tiltakene i gevinstrealiseringsanalysen utarbeidet av klinikkene og 20 prosent 
av tiltakene vurderinger fra ledelsen i Oslo universitetssykehus HF.  
 
Det er også identifisert midlertidige økonomiske effekter fra Oslo universitetssykehus HF 
sitt mottaksprosjekt, ulempekostnader i driften, organisasjonsutvikling, samt kostnader 
knyttet til rokader og øvrige investeringer på om lag 2,7 milliarder kroner i perioden 2023 
til 2036. Dette inkluderer kostnader knyttet til prosjektet Rokade C1 med 725 millioner 
kroner.  
 

 
Tabell 11: Midlertidige økonomiske effekter, millioner 2022-kroner. 

Oslo universitetssykehus HF har gjennomført en vurdering av om gevinstene utløses som 
følge av samlokalisering eller nybygg. I vurderingen har helseforetaket lagt til grunn at 
samlokaliseringsgevinster er knyttet til at relativt like funksjoner (for eksempel sengeposter 
og poliklinikker) og/eller fagmiljøer (for eksempel barnemedisin) fysisk samles. I 
definisjonen av samlokaliseringsgevinster er også skala- og stordriftsfordeler inkludert, som 
for eksempel ved at overtakelse av nye bydeler integreres med eksisterende virksomhet. 
Gevinster knyttet til nye bygg innebærer ibruktakelse av nye bygningsmessige løsninger (for 
eksempel enerom), ny teknologi, nye logistikkløsninger og nye konsepter.  
 
Kategoriene samlokalisering og nye bygg er ikke gjensidig utelukkende definert i 
gevinstplanene og gevinstene kan være sammensatt av begge forhold samtidig. I 
vurderingen til Oslo universitetssykehus HF er gevinstene fordelt mellom kategoriene etter 
hvilken effekt som utløser gevinsten. Gevinstrealiseringsplanen viser at 41 prosent av 
avdelingenes innmeldte gevinster er knyttet til samlokalisering av fagmiljøer og like 
funksjoner. Samlokalisering er dermed en vesentlig forutsetning for å sikre økonomisk 
bæreevne i prosjektene og skyldes at Oslo universitetssykehus HF reduserer antall 
lokalisasjoner fra tre (Aker, Ullevål og Rikshospitalet) til to lokalisasjoner (Aker og 
Rikshospitalet) og at de fleste regionsfunksjonene samlokaliseres på Rikshospitalet.  
 

2.18.3 Økonomisk bæreevne 

Økonomisk bæreevne – prosjektnivå 

Analysene av økonomisk bæreevne på prosjektnivå viser at prosjektene Nye Aker og Nye 
Rikshospitalet har positiv netto akkumulert likviditetsstrøm fra og med 2057 og ut 
analyseperioden. Samlet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet er netto likviditetsstrøm fra 
prosjektene på om lag 21,5 milliarder kroner ved analyseperiodens slutt (2064).  
 

Midlertidige økonomiske effekter 2023 2024 2025-28 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Sum

Mottaksprosjekt, ulempekostnader og organisasjonsutvikling -50 -62 -315 -84 -186 -260 -371 -30 -30 -30 -30 -1 448

Rokade C1 -300 -425 -725

Øvrige rokader og investeringseffekter -3 -8 -85 -75 -50 -170 -153 0 0 0 0 -543

Sum midlertidige økonomiske effekter -353 -494 -400 -159 -236 -430 -524 -30 -30 -30 -30 -2 716
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Figur 7: Netto likviditetsstrøm fra Nye Aker og Nye Rikshospitalet, millioner 2022-kroner. 

Ved fire prosent diskonteringsrente viser analysene samlet for Nye Aker og Nye 
Rikshospitalet en negativ nåverdi på 6,7 milliarder kroner. Nye Rikshospitalet viser en 
negativ nåverdi på om lag tre milliarder kroner, og Nye Aker viser en negativ nåverdi på om 
lag 3,7 milliarder kroner. Internrenten for prosjektene samlet sett er på 3,2 prosent, for Nye 
Rikshospitalet er internrenten 3,3 prosent og for Nye Aker er internrenten 3,1 prosent. 
 

 
Figur 8: Netto nåverdi for Nye Aker og Nye Rikshospitalet, millioner 2022-kroner. 

Prosjektene Nye Aker og Nye Rikshospitalet oppfyller ikke kravene for økonomisk 
bæreevne ved fire prosent diskonteringsrente. Diskonteringsrenten på fire prosent benyttes 
som en fast referanse for beregning av nåverdi på investeringsprosjekter i Helse Sør-Øst, og 
følger som en anbefaling fra Prinsipper og retningslinjer ved utarbeidelse av 
samfunnsøkonomiske analyser (2021), fra Finansdepartementet.  
 
Helse Sør-Øst beregner imidlertid ikke en samfunnsøkonomisk analyse, men en 
foretaksøkonomisk analyse, uten prissetting av samfunnsøkonomiske gevinster. I tillegg har 
den risikofrie renten de siste årene (selv om den de siste månedene har steget) vært lavere 
enn det som ligger til grunn for diskonteringsrenten på fire prosent, og er blant annet 
årsaken til at Statens pensjonsfond utland har redusert forventet realavkastning fra fire 
prosent til tre prosent. Gitt Helse Sør-Øst sine forutsetninger og rammebetingelser, vil et 
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prosjekt med positiv nåverdi ved tre prosent diskonteringsrente gi god foretaksøkonomisk 
bæreevne. 
 

Endringer fra konseptfasen på prosjektnivå  

Sammenlignet med konseptfasen (styresak 050-2019 i Helse Sør-Øst RHF) har målene for 
økonomiske bæreevne på prosjektnivå utviklet seg i hver sin retning. Netto akkumulert 
likviditetsstrøm fra prosjektene har økt fra om lag 11,5 milliarder kroner til 21,5 milliarder 
kroner. Samtidig er netto nåverdi ved fire prosent diskonteringsrente redusert fra -2,7 
milliarder kroner til -6,7 milliarder kroner. 
 
Begge målene baserer seg på samme underliggende kontantstrøm, men avkastningskrav og 
kapitalkostnader beregnes ulikt i de to målene. I netto akkumulert likviditetsstrøm 
forutsettes det at prosjektene lånefinansieres og det legges til grunn langsiktig lånerente 
basert på renteforutsetninger i økonomisk langtidsplan 2023-2026. Ved bruk av netto 
nåverdi diskonteres kontantstrømmen med en fast diskonteringsrente på fire prosent.  
 
Sammenlignet med konseptfasen er den langsiktige rentebanen redusert fra om lag 2,9 
prosent til om lag 2,1 prosent, noe som reduserer kapitalkostnadene og gir høyere netto 
likviditetsstrøm i forprosjektet. Endring i den langsiktige rentebanen påvirker imidlertid 
ikke netto nåverdi som benytter en fast diskonteringsrente.  
 
I tillegg har det skjedd endringer i de underliggende kontantstrømmene. I etterkant av 
styresak 050-2019 i Helse Sør-Øst RHF ble det besluttet at trykktank, høysmitteisolat og 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for hele Groruddalen skulle 
inkluderes i prosjektene med et investeringsestimat på 1,09 milliarder 2018-kroner, jamfør 
styresak 063-2020 i Helse Sør-Øst RHF. I tillegg har investeringen økt, både som følge av økt 
forventet tillegg i forprosjektet, men også på grunn av prisjustering av investeringskalkylen.  
 
På den andre side har flere av gevinstene som var inkludert i konseptfasen økt 
sammenlignet med konseptfasen. Spesielt har gevinstene og effektene knyttet til økt 
opptaksområde, kjernedriftsgevinster og endring i kostnader knyttet til forvaltning, drift og 
vedlikehold gitt positive kontantstrømbidrag sammenliknet med konseptfasen. Samtidig er 
det inkludert nye driftsøkonomiske effekter med negativ kontantstrømeffekt som ikke var 
inkludert i konseptfasen, som kostnader til nye driftskonsepter, samt rokader og øvrige 
investeringseffekter i Oslo universitetssykehus HF. Målt ved kontantstrøm er den samlede 
effekten positiv og bidrar til høyere akkumulert likviditetsstrøm fra prosjektene. 
 
Ved beregning av netto nåverdi får kontantstrømmen mindre økonomisk nåverdi jo senere 
den inntreffer og reduksjonen i netto nåverdi viser at økningen i driftsøkonomiske gevinster 
ikke veier opp for økte investeringer ved fire prosent diskonteringsrente. Særlig er netto 
nåverdi for Nye Rikshospitalet redusert sammenlignet med konseptfasen. Selv om 
kjernedriftsgevinstene i prosjektet er på samme nivå som i konseptfasen påvirkes netto 
nåverdi negativt av at det i forprosjektet er tatt inn kostnader for rokader og øvrige 
investering som i hovedsak kun treffer Nye Rikshospitalet. I tillegg påvirkes netto nåverdi 
for Nye Rikshospitalet negativt på grunn av oppdaterte forutsetninger for fordeling av fri 
kontantstrøm fra drift til prosjektene. Sammenlignet med konseptfasen er fri kontantstrøm 
fra drift totalt sett for Nye Aker og Nye Rikshospitalet på samme nivå, men det er fordelt en 
større andel til Nye Aker og en mindre andel til Nye Rikshospitalet. 
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Økonomisk bæreevne – helseforetaksnivå 

Oppdatert økonomisk langtidsplan fra Oslo universitetssykehus HF viser at helseforetaket 
har økonomisk bæreevne for Nye Aker og Nye Rikshospitalet med de forutsetninger som er 
lagt til grunn.  
 

 
Figur 9: Utvikling i driftsresultat 2022-2042 (venstre) og utvikling i netto av driftskreditt og basisfordring 2022–2042 
(høyre). 

Figur 9 (venstre side) viser helseforetakets budsjetterte utvikling i driftsmargin 
(driftsresultat før avskrivninger og renter som prosent av inntekten). Oslo 
universitetssykehus HF planlegger med effektivisering i forkant av byggeprosjektene. 
Driftsmarginen går fra om lag fem prosent i budsjett 2022 til om lag åtte prosent i 2031, året 
før de tar i bruk de nye sykehusene. I 2032 tas de nye byggene i bruk, og gevinstene fra 
prosjektet øker driftsmarginen til i overkant av ti prosent.  
 
Helseforetakets bæreevne i et likviditetsperspektiv uttrykkes som netto av foretakets 
driftskreditt og basisfordring mot Helse Sør-Øst RHF (basisfordring/-gjeld). Denne 
bæreevnen påvirkes av investeringsnivået, finansieringsforutsetninger og prosjektenes 
konsekvenser for driftsøkonomien. Figur 9 (høyre side) viser framskrevet utvikling av netto 
driftskreditt og basisfordring ved gjennomføring av prosjektene Nye Aker og Nye 
Rikshospitalet.  
 
Figuren viser at Oslo universitetssykehus HF forventes å ha spart om lag seks milliarder 
kroner i netto av driftskreditt og basisfordring før byggene er ferdigstilt. I 2031 overføres 
byggene til helseforetaket, og finansieres i henhold til prosjektenes finansieringsplan. I 
perioden fra 2031 til 2034 har helseforetaket behov for mellomfinansiering fra Helse Sør-
Øst RHF. I 2031 er netto lånebehov størst med om lag 4,8 milliarder kroner. I perioden 2032 
til 2036 er det forutsatt at Ullevål og Spesialsykehuset for epilepsi i Sandvika selges, og 
dermed bidrar til at mellomfinansieringsperioden blir kort. I 2041 er likviditeten i 
helseforetaket re-etablert på samme nivå som i 2030. 
 

Økonomisk bæreevne – helseforetaksgruppen 

Basert på vedtatt regional økonomisk langtidsplan, jamfør sak 068-2022 Økonomisk 
langtidsplan 2023-2026, er det gjennomført en oppdatering av den regionale økonomiske 
bæreevnen som reflekterer endringer i prosjektet gjennom forprosjektfasen. 
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Figur 10: Økonomisk bæreevne for helseforetaksgruppen oppdatert med forprosjektet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. 

Sammenlignet med innspillet forut for sak 068-2022 har investeringskostnadene for Nye 
Aker og Nye Rikshospitalet økt noe som følge av høyere forventet tillegg. I tillegg har Oslo 
universitetssykehus HF forskjøvet delsalgene av Ullevål og salget av Sognsvannsveien med 
ett år som følge av at prosjektet har ett år lenger gjennomføringstid. Samlet sett gir 
endringene fra forprosjektfasen noe lavere likviditet i foretaksgruppen fra 2031, men 
differansen mot sak 068-2022 lukker seg gradvis når periodiseringseffekten fra salgene er 
utjevnet. Perioden med lavest likviditet i foretaksgruppen (årene 2027 til 2030), er i liten 
grad påvirket av endringene fra forprosjektfasen.   
 
Med de felles prioriterte prosjektene som det nå er planlagt for, er den regionale likviditeten 
gjennom hele analyseperioden fortsatt godt over sikkerhetsgrensen på 1 milliard kroner 
som ble forutsatt i sak 068-2022. 
 

2.18.4 Økonomisk risiko 

 
Analysene viser at den økonomiske bæreevnen på både prosjekt- og helseforetaksnivå er 
sensitive for endringer i forutsetningene. Spesielt viser analysene at det stilles strenge krav 
til realisering av driftsøkonomiske gevinster i Oslo universitetssykehus HF. Bæreevnen i 
helseforetaket er avhengig av at både effektiviseringen i forkant og gevinstrealiseringen i 
Nye Aker og Nye Rikshospitalet gjennomføres i henhold til de budsjetter, mål og ambisjoner 
som er satt av helseforetaket. I tillegg viser analysene at den økonomiske bæreevnen er 
sensitiv for endringer i de langsiktige rentene og investeringen. 
 
På prosjektnivå er det gjennomført sensitivitetsanalyser som belyser denne risikoen for 
henholdsvis akkumulert netto likviditetsstrøm og netto nåverdi. Figur 11 viser resultatene 
av sensitivitetsanalysene på prosjektnivå. Den grønne vertikale linjen viser basisanalysen 
slik den er presentert i foregående kapitler. De ble horisontale søylene viser hvordan 
henholdsvis akkumulert netto likviditetsstrøm og netto nåverdi påvirkes av endringer i 
sentral forutsetninger. 
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Figur 11: Sensitivitetsanalyser på prosjektnivå, millioner 2022-kroner. 

Sensitivitetsanalysene viser at prosjektenes økonomiske bæreevne er sensitiv for endringer 
i både investeringen og kjernedriftsgevinstene. I tillegg er likviditetsstrømmen fra 
prosjektene sensitiv for endringer i lånerenten og netto nåverdi sensitiv for endringer i 
diskonteringsrenten. Prosjektene har samlet sett positiv likviditetsstrøm i alle scenarioene 
isolert sett, mens netto nåverdi kun blir positiv ved tre prosent diskonteringsrente. 
Likviditetsstrømmen vil kunne bli negativ ved en kombinasjon av flere negative scenarioer 
samtidig.  
 
I tillegg er det gjennomført sensitivitetsanalyser av økonomisk bæreevne på 
helseforetaksnivå. Figur 12 (venstre side) viser Oslo universitetssykehus HF sin utvikling i 
netto av driftskreditt og basisfordring hvis Nye Aker og Nye Rikshospitalet gjennomføres til 
kostnadsrammen (P85-estimat), som tilsvarer en økning på om lag 16,5 prosent. Analysen 
viser at mellomfinansieringsperioden øker, men at likviditeten re-etableres i løpet av 
analyseperioden, og at helseforetaket fortsatt har økonomisk bæreevne.  
 

 
Figur 12: Sensitivitetsanalyser på helseforetaksnivå, millioner 2022-kroner. 

Figur 12 (høyre side) viser Oslo universitetssykehus HF sin utvikling i netto av driftskreditt 
og basisfordring hvis kjernedriftsgevinstene reduseres med 33 prosent. Analysen viser at 
helseforetakets likviditet ikke re-etableres i løpet av analyseperioden, og gitt 
forutsetningene som ligger til grunn for økonomisk langtidsplan er det ikke økonomisk 
bæreevne hvis kjernedriftsgevinstene reduseres med 33 prosent. Hvis 
kjernedriftsgevinstene reduseres med om lag 20 prosent, vil det fortsatt være økonomisk 
bæreevne på helseforetaksnivå. 
 

2.19 Den økonomiske situasjonen i Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus HF 

Gjennom 2022 har økonomien i spesialisthelsetjenesten generelt, i Helse Sør-Øst, og i 
økonomien for øvrig vært preget av høy lønn- og prisstigning, stigende renter og økt 
usikkerhet. I tillegg er aktiviteten (lavere enn budsjettert) og sykefraværet (høyere enn 
forutsatt) i helseforetaksgruppen fortsatt preget av virkninger fra pandemien.  
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For foretaksgruppen er det estimert et årsresultat på 166 millioner kroner, som gir et 
negativt budsjettavvik på 1 308 millioner kroner. Det negative budsjettavviket skyldes i all 
hovedsak lavere aktivitet enn budsjettert, høyere bemanning enn planlagt og høye 
varekostnader som følge av ikke-finansiert og uventet høy prisstigning. Per oktober er det 
en inntektssvikt på om lag 850 millioner kroner målt ved samlet ISF-aktivitet for alle 
tjenesteområder, hvorav somatikken utgjør 820 millioner kroner. Av dette ble 426 millioner 
kroner kompensert gjennom tilskudd i revidert nasjonalbudsjett, jamfør styresak 072-2022 
Fordeling av bevilgninger i revidert nasjonalbudsjett, og gjenstående tilskudd til 
pandemirelaterte utgifter i 2022. 
 
Estimert likviditetsreserve ved utgangen av 2022 er 14,8 milliarder kroner. Dette er 1,2 
milliarder kroner lavere enn budsjett. Svakere resultat, høyere kapitalbinding og innfrielse 
av lån i begynnelsen av januar til Helse- og omsorgsdepartementet gir et negativt avvik mot 
budsjett. Lavere investeringsnivå gir et positivt avvik mot budsjett. 
 
Oslo universitetssykehus HF har et budsjettert resultat på 462 millioner kroner for 
inneværende år. Per oktober er prognosen for årsresultatet minus 120 millioner kroner. Det 
negative budsjettavviket skyldes i hovedsak lavere aktivitet enn budsjettert innen somatikk 
(i stor grad pandemirelatert), høyere bemanningskostnader enn planlagt, og høye 
energikostnader knyttet til fjernvarme. 
 
Analysene av økonomisk bæreevne i foregående kapittel er basert på budsjett 2022, og 
økonomisk langtidsplan 2023-2026 i henhold til etablert praksis og regionale retningslinjer. 
Den økonomiske utviklingen gjennom 2022 er derfor ikke inkludert i analysene av 
økonomisk bæreevne for Oslo universitetssykehus HF og helseforetaksgruppen.  
 
Kortvarige variasjoner i den økonomiske utviklingen påvirker den økonomiske bæreevnen i 
liten grad, men varige negative resultater vil på mellomlang sikt kunne påvirke 
likviditetssituasjonen i regionen. Gitt forutsetningene som ligger til grunn for analysene av 
økonomisk bæreevne har prosjektene Nye Aker og Nye Rikshospitalet positiv netto nåverdi 
ved tre prosent diskonteringsrente. Dette gir foretaksøkonomisk god avkastning, og det vil 
ikke være lønnsomt å utsette prosjektene. Hvis prosjektene ikke gjennomføres som planlagt 
vil ikke gevinstene til prosjektene realiseres. Oslo universitetssykehus HF må dermed 
håndtere nødvendig omstilling, effektivising og samlokalisering for en langsiktig bærekraftig 
utvikling av helseforetaket med færre virkemidler dersom prosjektene utsettes. 
 
I regional økonomisk langtidsplan 2023-2026 ble det gjort tilpasninger og foreløpige 
forskyvninger av enkelte investeringsprosjekter. Å gjennomføre investeringsprosjekter 
innenfor vedtatte rammer, samtidig som driftsøkonomien normaliseres etter pandemien, 
blir avgjørende og krever tett ledelsesmessig oppfølging. 
 
Utviklingen den senere tiden gjør at Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus HF står i en 
mer krevende økonomisk situasjon. Utviklingen framover vil følges opp nøye med sikte på å 
normalisere den driftsøkonomiske situasjonen ved helseforetakene, og det er i den 
forbindelse opprettet innsatsteam som skal jobbe på tvers av helseforetak for å bidra til å 
finne forbedringsområder som raskt kan bedre driftssituasjonen. Tilsvarende er det etablert 
et innsatsteam bygg som skal overvåke og iverksette tiltak for å redusere risiko for 
porteføljen av regionalt prioriterte byggeprosjekter. 
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2.20 Gjennomførings- og fremdriftsplan 

I konseptrapporten ble det lagt til grunn en tidsplan som viste at prosjektet kunne 
ferdigstilles og være klar for klinisk ibruktakelse i løpet av 2030. Denne tidsplanen var 
basert på at reguleringsplan var godkjent høsten 2020, og at investeringsbeslutning (B4) ble 
fattet i løpet av fjerde kvartal (Q4) 2021. 
 
Basert på endringene knyttet til fremdrift for reguleringsplanen og tidspunkt for oppstart og 
gjennomføring av forprosjektet, er det gjort oppdaterte vurderinger av 
gjennomføringsplanen, inkludert prosjektets tidsplan og hovedmilepæler. For både Nye 
Aker og Nye Rikshospitalet er den oppdaterte tidsplanen basert på følgende forutsetninger: 
 

 Investeringsbeslutning innen utgangen av 2022 
 Godkjent statlig regulering ved årsskiftet 2022/2023  
 Fysiske arbeider på byggeplass starter 3. kvartal 2023  

 
Fra oppstart av grunnarbeider til klinisk ibruktakelse er varigheten vurdert til 7,5 år. 
Varigheten er basert på erfaringene til prosjektorganisasjonen og prosjekteringsgruppene. 
Gjennomføring av byggenes hovedfaser som grunnarbeider, betongarbeider etc., er gitt av 
underliggende delaktiviteter med sine varigheter og innbyrdes avhengigheter. Varighetene 
på delaktivitetene er basert på prosjektenes omfang (mengder), kapasitetsvurderinger, og 
stedlige lokale forhold. For eksempel er varighet på grunnarbeider beregnet ut fra volumet 
masser som skal transporteres ut fra byggeplassen og vurdering av hvor mye som kan 
transporteres per dag, basert på trafikale forhold. Arbeider som spunting, pigging av fjell, 
boring og sprengningsarbeider må gjennomføres i henhold til gjeldende støy- og 
rystelsesbegrensninger, og de forutsetninger som gjelder for å drive byggearbeider tett inn 
på sykehus i drift (det siste gjelder primært Nye Rikshospitalet).  
 
Varigheten på råbyggsfasen er basert på valgte byggemetoder. Det er planlagt med overlapp 
mellom hovedfasene av byggeriet til de største byggene, og siden det skal utføres arbeider 
på et relativt stort grunnavtrykk legges det opp til en viss parallellitet mellom fasene. 
Prosjektets størrelse innebærer et stort volum av innvendige arbeider og tekniske 
installasjoner. Tidlig oppstart av disse arbeidene blir derfor viktig for å utjevne 
aktivitetsnivået og unngå unødvendige bemanningstopper. For innvendige arbeider og 
teknikk vil det først og fremst være entreprenørenes kapasitet som blir avgjørende for den 
samlede varigheten. En oppsplitting i flere byggherrestyrte sideentrepriser er vurdert som 
viktig for å sikre kapasitet. 
 
Det er i planen satt av tid til sluttfasen basert på erfaringer fra tidligere prosjekter. I 
gjennomføringsfasen vil det bli etablert en egen plan (samlet plan) for sluttfasen etter 
metodikk fra tidligere prosjekter, hvor igangkjøring, idriftsettelse med ulike tester frem til 
ibruktakelse og eierskifte til helseforetaket beskrives og defineres. Planen vil bli utarbeidet 
tilstrekkelig tidlig til at det sikres en omforent forståelse for sluttfasen. 
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Figur 13: Hovedframdriftsplan Nye Aker. 

Forklaring til milepælene i tidsplanen: M3 - Start grunnarbeider, M4 - Start råbygg, M5 - Start innredning og teknikk, 
M6 – Tett bygg, M7 - Mekanisk ferdig, M8 – Klart for klinisk ibruktakelse. 

 

 
Figur 14: Hovedframdriftsplan Nye Rikshospitalet. 

Forklaring til milepæler: M3 - Start grunnarbeider, M4 - Start råbygg, M5 - Start innredning og teknikk, M6 – Tett 
bygg, M7 - Mekanisk ferdig, M8 – Klart for klinisk ibruktakelse 
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Det er i arbeidet med gjennomføringsplanen benyttet erfaringer fra blant annet utbyggingen 
av Akershus universitetssykehus på Nordbyhagen, nytt Østfoldsykehus, nytt sykehus i 
Drammen og nytt proton- og klinikkbygg ved Radiumhospitalet.  
 
Tidsplanen viser at de nye sykehusene er klare for klinisk ibruktakelse i 3. kvartal 2031. 
 

2.21 Reguleringsplanprosessen 

Utgangspunktet for reguleringsprosessen på Aker og på Gaustad er planprogrammet som 
ble fastsatt av Oslo bystyre i mars 2018 (Aker) og i februar 2019 (Gaustad). 
Planprogrammene stiller krav til konsekvensutredning og gir føringer for utforming av 
reguleringsplanene. I tett dialog med Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune er det 
utarbeidet detaljreguleringsplaner med reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser 
som gir juridisk bindende rammer og føringer for prosjekteringsarbeidet. 
 
Våren 2021 ble reguleringsplanen for Nye Aker og Nye Rikshospitalet lagt ut til førstegangs 
offentlig ettersyn og høring, og flere justeringer ble tatt inn i planene. 
 
I april 2022 besluttet regjeringen at reguleringsplanen for Nye Aker og Nye Rikshospitalet 
skal behandles som statlig plan for å sikre nødvendig forutsigbarhet for fremdriften i 
planarbeidet. Dette innebærer at rollen som planmyndighet er overført fra Oslo kommune 
til Kommunal- og distriktsdepartementet. 
 
I mai 2022 ble planforslaget lagt ut til andregangs høring og offentlig ettersyn, med 
høringsfrist 8. juli. Statsforvalteren, Statens vegvesen og Oslo kommune fikk utvidet 
høringsfrist til medio september 2022. Etter høringsfristens utløp er alle høringsinnspill 
vurdert og kommentert, og oppdaterte planforslag ble sendt Kommunal- og 
distriktsdepartementet 14. oktober 2022.  Kommunal- og distriktsdepartementet 
sluttbehandler reguleringsplanen med forventet endelig vedtak i regjeringen ved årsskiftet 
2022-2023. 
 

2.22 Ekstern kvalitetssikring 

Styret i Helse Sør-Øst RHF besluttet i juni 2020 (styresak 063-2020) at forprosjektet skulle 
underlegges ekstern kvalitetssikring etter modell av kvalitetssikring i konseptfasen grunnet 
prosjektenes størrelse og kompleksitet. 
 
Ekstern kvalitetssikring av forprosjektfasen er utført som en følgeevaluering. Dette 
innebærer at organisering og styring av prosjektet, innhold og resultatdokumenter 
evalueres parallelt med gjennomføring av forprosjektet. Forprosjektet har som mål å 
besvare, lukke eller korrigere observerte avvik, mangler og feil detaljeringsgrad fortløpende. 
 
Hovedoppgaven til ekstern kvalitetssikrer er å vurdere om forprosjektleveransen er 
fullstendig, konsistent og sporbar. Ekstern kvalitetssikrer har avlagt egen rapport som følger 
forprosjektleveransen, og deres overordnede vurdering er gjengitt i tabellen nedenfor: 
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Tabell 12: Kvalitetssikrers vurdering av forprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet. 

Ekstern kvalitetssikrer har påpekt usikkerhet knyttet til Rokade C1. Styret fikk i sak 118-
2022 den 21. oktober 2022 en orientering om rokadeprosjektet hvor denne påpekningen 
ble adressert med redegjørelse om oppdaterte planer for å frigi bygg C1 senest to år etter 
beslutning om gjennomføring. 
 
Sentralt styringsdokumentet følger i tilstrekkelig grad de krav som følger av Veileder for 
tidligfasen i sykehusbyggprosjekter. Ekstern kvalitetssikrer tilrår at enkelte forhold ved 
styringsdokumentet videreutvikles for å styrke styringen, og at dokumentet beskriver 
hvordan styringen skal organiseres og gjennomføres. 
 

2.23 Bydelstilhørighet og oppgavedeling mellom sykehusene i Oslo 

Styret ba i styresak 124-2020 administrerende direktør om å utrede om overføring av 
ansvaret for spesialisthelsetjenesten for somatikk for bydelen Alna fra Akershus 
universitetssykehus HF til Oslo universitetssykehus HF bør skje på et tidligere tidspunkt enn 
når bygningsmassen på Nye Aker er planlagt ferdigstilt. I henhold til styresak 063-2022 
Driftsorienteringer fra administrerende direktør, er det etablert et prosjekt som vurderer 
oppgavedeling og bydelsfordeling mellom sykehusene i Oslo. Hensikten med prosjektet er å 
foreslå en hensiktsmessig og faglig god fordeling mellom sykehusene der planlagt kapasitet 
ved Oslo universitetssykehus HF, og allerede eksisterende kapasitet ved Diakonhjemmet 
Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus, benyttes best mulig.  
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Kapasiteten ved Akershus universitetssykehus HF er presset, og prosjektet ser derfor i 
første omgang på om Alna bør overføres fra Akershus universitetssykehus HF til Oslo 
universitetssykehus HF på et tidligere tidspunkt enn opprinnelig planlagt.  
 
Oppgavedelingsprosjektet består av ledere og tillitsvalgte fra Oslo universitetssykehus HF 
og Akershus universitetssykehus HF, Helse Sør-Øst RHF, én representant fra regionalt 
brukerutvalg, og Oslo kommune. Prosjektet rapporterer til en styringsgruppe, ledet av 
administrerende direktør. 
 
Vurdering av tidspunkt for overføring av bydel Alna fra Akershus universitetssykehus HF til 
Oslo universitetssykehus HF forventes å kommer til behandling i Helse Sør-Øst styret våren 
2023. Tidspunkt og behov for overføring vurderes primært i forhold til den samlede 
kapasiteten for Oslo universitetssykehus HF slik den foreligger på kort sikt etter 
ibrukstakelse av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet og Oslo storbylegevakt.  
 
Dimensjonerende kapasitet som beskrevet i forprosjektrapporten for Nye Aker og Nye 
Rikshospitalet legges til grunn for videre utredninger av egnet tidspunktet for overføring av 
Grorud og Stovner, samt eventuelle øvrig justering av funksjonsfordeling mellom 
sykehusene i Oslo. Prosjektet ser spesielt på tre forhold: hvilke sykehus som skal ha 
akuttkirurgi, potensial for økt egendekning hos de private ideelle sykehusene og fordeling 
av bydeler mellom sykehusene i Oslo. I dimensjoneringen av Nye Aker og Nye Rikshospitalet 
er det forutsatt at hver av de private ideelle sykehusene i Oslo øker sin egendekning med 
cirka ti prosentpoeng. I arbeidet legges det til grunn at sykehusene skal ha et helhetlig 
ansvar, altså både somatisk virksomhet og psykisk helsevern for de aktuelle bydelene.   
 
Oppdaterte befolkningsframskrivinger fra SSB 2022 viser en lavere befolkningsvekst i Oslo 
enn befolkningsframskrivingen fra 2018 som ligger til grunn for dimensjonerende kapasitet 
for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Det er også en reduksjon i antall innleggelser fra 2017 
til 2022. Det er vanskelig å vurdere hva som er forbigående pandemieffekter av denne 
reduksjonen. Dette vil bli vurdert nærmere i løpet av 2023. 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Målbildet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet ble vedtatt i 2016. Etter flere år med 
tidligfaseutredninger, er forprosjektrapporten for Nye Aker og Nye Rikshospitalet ferdig. 
Det foreligger et samlet og komplett materiale som dokumenteter alle forhold som skal 
utredes, og som skal inngå i et forprosjekt. Rapporten svarer ut målbildet og vedtak fra 
tidligere styresaker. 
 
Nye Rikshospitalet blir et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehus-
funksjoner og nasjonale funksjoner. Barn og ungdom med somatiske sykdommer samles i et 
eget senter med egen inngang, eget akuttmottak og egne poliklinikkarealer og døgnposter. 
 
Nye Aker blir et stort lokalsykehus med mange akuttfunksjoner. Somatikk, psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling samlokaliseres, med de mulighetene 
dette gir for å kunne utvikle gode og helhetlige tjenester. Pasientforløpene vil kunne ta 
hensyn til at pasientene kan trenge tverrfaglig bistand. Barn og ungdom med psykiske 
lidelser skjermes i et eget område, med egne døgnposter, poliklinikkarealer, 
aktivitetsarealer og uteområder. 
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Det er i forprosjektfasen gjennomført et omfattende arbeid som involverer arkitekt- og 
konsulentteam og ansatte, brukere og vernetjenesten i Oslo universitetssykehus HF og 
Universitetet i Oslo for å komme frem til konsepter og løsninger som samlet sett legger de 
beste rammene for fremtidig drift, innenfor de rammer som er tilgjengelig. IKT og utstyr 
som skal understøtte driften, er dokumentert, og driftsmessige konsekvenser for Oslo 
universitetssykehus HF er utredet i egen rapport. Prosjektet er tilpasset basiskalkylene fra 
konseptfasen, noe som er en viktig forutsetning for forprosjektfasen. Gjennomført 
økonomisk usikkerhetsanalyse viser behov for noe høyere avsetninger til forventede tillegg 
enn tilsvarende i konseptfasen, men innenfor rammer som vurderes som realistiske relatert 
til et oppdatert risikobilde og dagens marked. 
 
Forprosjektet er basert på godkjent konseptrapport med de tillegg og justeringer som følger 
av vedtak om oppstart av forprosjekt.  
 
Det er gjennomført en ekstern kvalitetssikring av forprosjektet (KSF), som bekrefter at 
forprosjektet er fullstendig utredet, og har den dokumentasjonsgrad som kreves for at det 
kan tas beslutning om gjennomføring av prosjektet. Ekstern kvalitetssikrer har ikke sett 
svakheter som tilsier at det ikke anbefales å godkjenne forprosjektrapporten. Den eksterne 
kvalitetssikringen av forprosjektfasen har vurdert at det er samsvar mellom 
forprosjektrapporten og grunnlaget for godkjent konseptfaserapport, etterfølgende 
styrevedtak og mandat for forprosjektet når det gjelder virksomhetsstrategisk grunnlag, 
prosjektkostnad, gevinster, økonomisk og finansiell bæreevne, og krav til klima og miljø. 
Administrerende direktør vil komme tilbake til styring av organisering og gjennomføring av 
prosjektene i beslutningssaken i desember. 
 
Administrerende direktør vurderer at det er lagt frem to gode og gjennomarbeidede 
forprosjekt med funksjonelle konsepter som vil legge gode rammer for drift og utvikling av 
Oslo universitetssykehus HF. Konseptene er utviklet i parallell med reguleringsplanarbeidet, 
slik at nødvendige justeringer er fanget opp. Kommunal- og distriktsdepartementet 
sluttbehandler reguleringsplanen med forventet endelig vedtak i regjeringen ved årsskiftet 
2022-2023. Videreføring av prosjektet til gjennomføringsfasen betinges av vedtak om 
reguleringsplanen. 
 
Driftseffektiviseringen som er planlagt i forkant av nye bygg og de prosjektrelaterte 
gevinstene som forutsettes etter ferdigstillelse av byggeprosjektet, skal til sammen gi en 
utvikling med økonomisk bæreevne. Utarbeidede gevinstrealiseringsplaner viser at en stor 
andel av gevinstene er knyttet til samlokalisering av funksjoner og fagmiljøer ved at antall 
lokalisasjoner reduseres fra dagens tre lokalisasjoner ved Ullevål, Aker og Rikshospitalet til 
fremtidens to lokalisasjoner ved Aker og Rikshospitalet, og at de fleste regionsfunksjoner 
samlokaliseres på Nye Rikshospitalet. Samlokalisering av funksjoner og fagmiljøer er 
dermed et viktig element for den økonomiske bæreevnen til prosjektene isolert sett og for 
helseforetaket. 
 
I denne saken orienteres styret om prosess og innhold i forprosjektrapporten for Nye Aker 
og Nye Rikshospitalet. Administrerende direktør inviterer styret til å ta rapporten til 
orientering. Administrerende direktør vil legge frem en B4-beslutningssak om 
gjennomføring i styremøtet 16. desember 2022.  
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Trykte vedlegg: 

 Vedlegg 1 Forprosjektrapport for Nye Aker og Nye Rikshospitalet, datert 14. oktober 
2022 

 Vedlegg 2 Oslo universitetssykehus HF styresak 87/2022 Forprosjektrapport Nye 
Aker og Nye Rikshospitalet 

 Vedlegg 3 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2022 Gevinstrealiseringsplan for 
prosjektene Nye Aker og Nye Rikshospitalet og oppdatert ØLP 2023-2026 (42)  

 Vedlegg 4 Protokoll fra styremøte i Oslo universitetssykehus HF 28. oktober 2022 
 Vedlegg 5 Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2022 vedlegg 5 Referater fra 

drøfting 19. oktober 2022 og AMU 20. oktober 2022 
 Vedlegg 6 Foreløpig protokoll fra møte i prosjektstyret - Nye Aker og Nye 

Rikshospitalet 26. oktober 2022 
 
 
Utrykte vedlegg:  
 
https://helse-sorost.no/stort-akuttsykehus-pa-aker-og-regionsykehus-pa-
rikshospitalet/forprosjektrapporter-nye-aker-og-nye-rikshospitalet 

 
01. Forprosjektrapport for Nye Aker  
02. Forprosjektrapport for Nye Rikshospitalet 
03. Delrapport økonomi forprosjekt 
04. Nye Aker og Nye RH - Økonomiske konsekvenser for OUS 
05. IKT Plan ARH 
06. Rapport usikkerhetsanalyse Nye Aker 
07. Rapport usikkerhetsanalyse Nye Rikshospitalet 
08. Sluttrapport - KSF for Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

 
 

https://helse-sorost.no/stort-akuttsykehus-pa-aker-og-regionsykehus-pa-rikshospitalet/forprosjektrapporter-nye-aker-og-nye-rikshospitalet
https://helse-sorost.no/stort-akuttsykehus-pa-aker-og-regionsykehus-pa-rikshospitalet/forprosjektrapporter-nye-aker-og-nye-rikshospitalet
https://helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/OUS/Aker%20Gaustad/Forprosjekt/02.%20Forprosjektrapport%20for%20Nye%20Aker.pdf
https://helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/OUS/Aker%20Gaustad/Forprosjekt/03.%20Forprosjektrapport%20for%20Nye%20Rikshospitalet.pdf
https://helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/OUS/Aker%20Gaustad/Forprosjekt/04.%20Delrapport%20%C3%B8konomi%20forprosjekt.pdf
https://helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/OUS/Aker%20Gaustad/Forprosjekt/05.%20Nye%20Aker%20og%20Nye%20RH%20-%20%C3%98konomiske%20konsekvenser%20for%20OUS.pdf
https://helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/OUS/Aker%20Gaustad/Forprosjekt/06.%20IKT%20Plan%20ARH.pdf
https://helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/OUS/Aker%20Gaustad/Forprosjekt/07.%20Rapport%20usikkerhetsanalyse%20Nye%20Aker.pdf
https://helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/OUS/Aker%20Gaustad/Forprosjekt/08.%20Rapport%20usikkerhetsanalyse%20Nye%20Rikshospitalet.pdf
https://helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/OUS/Aker%20Gaustad/Forprosjekt/09.%20Sluttrapport%20-%20KSF%20for%20Nye%20Aker%20og%20Nye%20Rikshospitalet.pdf

