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Oslo universitetssykehus HF styresak 86/2022 Side 2 av 11 

 
 

1. Bakgrunn 
 
Helse Sør-Øst RHF har vedtatt å etablere et nytt sykehus på Aker (Nye Aker) og 
et nytt utvidet sykehus på Rikshospitalet (Nye Rikshospitalet). Utbyggingene er 
en del av vedtatt strategi for videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF. 
Konseptfasen for nye sykehus på Aker og Rikshospitalet ble gjennomført i 2018–
2019 og er dokumentert i konseptfaserapporter med tilhørende skisseprosjekter fra 
november 2018 og mai 2019. Planene ble godkjent og finansiert i statsbudsjettet 
fra og med 2020. Styret i Helse Sør-Øst RHF besluttet i november 2020 å 
igangsette forprosjekt.  
 
I mandatet for forprosjektet til Nye Aker og Nye Rikshospitalet fremgår det at 
Oslo universitetssykehus HF har ansvar for: 
 
«Konkretisere samlet gevinstrealiseringsplan som gir nødvendig bærekraft i 
prosjektene, og oppdatere sin økonomiske langtidsplan som grunnlag for 
vurdering av bæreevne på helseforetaksnivå» 
 
Styret ble i møte 30. september (sak 74/2022) gitt en redegjørelse om 
gevinstrealiseringsplan for prosjektene Nye Aker og Nye Rikshospitalet og 
premisser og hovedtall for oppdatert økonomisk langtidsplan (ØLP) for perioden 
2023-2026 (42). Styret fattet følgende vedtak: 
 
Styret tar redegjørelsen om rapporten "Nye Aker og Nye Rikshospitalet: Økonomiske 
konsekvenser for Oslo universitetssykehus HF" til orientering. 
 
Styret ber om at saken legges fram for vedtak i styremøtet den 28. oktober 2022. 
 
Administrerende direktør legger med dette fram forslag til rapport (vedlegg 2) Nye 
Aker og Nye Rikshospitalet: Økonomiske konsekvenser for Oslo 
universitetssykehus HF og oppdatert Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2023–2026 
(42) (vedlegg 3) for godkjenning i styret.  
 
Rapporten fra ekstern kvalitetssikrer (KSF) Dovre Group Consulting AS og NEO 
Consulting AS er vedlagt denne saken. De har på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF 
gjennomført en ekstern kvalitetssikring av forprosjektfasen for Nye Aker og Nye 
Rikshospitalet som også omfatter gevinstrealiseringsarbeidet og oppdatert 
økonomisk langtidsplan.  
 
Etter «Veileder for tidligfasen i sykehusprosjekter» er det ikke et krav til ekstern 
kvalitetssikring av forprosjekter. Styret i Helse Sør-Øst besluttet likevel i juni 
2020 (styresak 063-2020) at forprosjektet skulle underlegges ekstern 
kvalitetssikring etter modell av kvalitetssikring i konseptfasen grunnet 
prosjektenes størrelse og kompleksitet.  
 
Kvalitetssikring av forprosjektfasen har blitt utført som en følgeevaluering. Dette 
innebar at organisering og styring av prosjektet, innhold og resultatdokumenter 
ble evaluert parallelt med gjennomføring av forprosjektet. Helse Sør-Øst RHF sin 
prosjektorganisasjon og Oslo universitetssykehus HF har blitt løpende informert 
om vurderingene.  
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Da gevinstrealiseringsplanen og premisser og hovedtall for oppdatert ØLP 2023-
2026(42) ble omfattende belyst i styresak 74-2022 og nå også i eget vedlegg 3 til 
denne saken, er det i saksframlegget først og fremst omtale av ekstern 
kvalitetssikrers vurderinger og anbefalinger på det arbeidet som er gjennomført 
knyttet til forprosjektet og sykehusets kommentarer til disse. 
 
2. Rapport fra ekstern kvalitetssikrer 

 
Kvalitetssikringsrapporten er bygd opp av to hoveddeler.  
 
I  første del “Del I Bakgrunn” redegjøres for prosjektet og prosjektutviklingen fra 
konseptfasen, og hvordan føringer og anbefalinger fra konseptfasen er fulgt opp i 
forprosjektet.  
 
I rapportens andre del, “Del II Utredninger i forprosjektet”, gjøres en 
kvalitetssikring av dokumentasjonen som er utarbeidet i forprosjektet. For hvert 
tema er det beskrevet forhold som er vurdert, hvilke observasjoner KSF har gjort 
og hva som er kvalitetssikrers vurderinger av det foreliggende grunnlaget. Basert 
på vurderingene er det formulert anbefalinger for det videre arbeidet for hvert 
tema der det er aktuelt. 
 
I det videre i saken trekkes fram hva rapporten sier om de oppgavene Oslo 
universitetssykehus HF har hatt ansvar for i arbeidet med forprosjektet med 
utgangspunkt i følgende formulering i mandatet til forprosjektet:  
 
«Konkretisere samlet gevinstrealiseringsplan som gir nødvendig bærekraft i 
prosjektene, og oppdatere sin økonomiske langtidsplan som grunnlag for 
vurdering av bæreevne på helseforetaksnivå» 
 
I kapittel 1.2 i vedlagte rapport fra KSF, Sammendrag av vurderingene, fremgår 
en oppsummering av rapportens Del I og Del II. 
 
I oppsummeringen av Del 1, hvor KSF har vurdert om det samsvar mellom 
grunnlaget for godkjent konseptfaserapport og forprosjektrapport når det gjelder 
gevinster og økonomisk finansiell bæreevne, fremgår at:  
 
«Oslo universitetssykehus HF har etter vår vurdering gjort et grundig arbeid med 
gevinstrealisering i forprosjektet, da i tråd med de gjeldende føringer fra 
konseptfasen og etterfølgende styrevedtak.  
 
Det er etter vår vurdering gjort et omfattende og grundig arbeid knyttet til 
analyser og vurderinger av økonomisk og finansiell bæreevne i tråd med 
gjeldende føringer og retningslinjer, og det er redegjort for metodiske endringer 
og utvikling fra konseptfasen i dokumentasjonsunderlaget.» 
 
Det fremgår at KSF under Del I har vurdert hvordan anbefalinger fra ekstern 
kvalitetssikring av konseptfasen er fulgt opp. Nedenfor er det gjengitt 
anbefalingene fra konseptfasen i svart boks og vurdering av anbefaling nedenfor: 
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DEL 2 
I oppsummeringen av Del 2 hvor KSF har vurdert utredninger som er gjennomført 
i forprosjektet står det:  
 
«KSF oppfatter at prosjektet har gjennomført og dokumentert økonomiske 
analyser for forprosjektet i samsvar med krav og føringer i tidligfaseveileder og 
forprosjektmandat.» 
 
«KSF påpeker noen forhold som kan påvirke gevinstrealiseringen. Dette 
inkluderer forutsetninger om fremtidige teknologi- og logistikkløsninger, 
organisasjonsutviklingsprosesser, samt forankring av planer som skal 
gjennomføres langt frem i tid fremfor en umiddelbar endring i drift. Dette bør ha 
fokus i videre prosjektutvikling.» 
 
I kapittel 1.3 i vedlagte rapport fremgår oppsummert kvalitetssikres anbefaling for 
videre arbeid med prosjektet herunder at: 

 
«KSF anbefaler å etablere gode mekanismer for økonomisk styringsfleksibilitet.  
KSF anbefaler videre at prosjektet, i valg av løsninger i videre detaljprosjekteringer, 
må ses i sammenheng med, og understøtte, gevinstrealiseringsplanen.  
Med den metodikk som er valgt for justering av gevinster på foretaksnivå kan risikoen 
øke for et overoptimistisk anslag av fremtidig gevinstpotensiale. Vi anbefaler at 
realismen i gevinstplanene og konsistens mellom avdelingenes gevinstplaner følges 
opp i gjennomføringsfasen. Justeringene anbefales derfor forankret også på 
avdelingsnivå i likhet med øvrige gevinstplaner.» 
 
I kapittel 12.3 i rapporten fra KSF fremgår det hvilke vurderinger som er gjort av 
det arbeidet som er gjennomført i forprosjektet knyttet til oppdatering av 
økonomisk langtidsplan og gevinster:  
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«Økonomisk langtidsplan (ØLP)  
I analyser av bæreevne på helseforetaksnivå vurderes økonomisk utvikling for 
helseforetakets hele virksomhet, gitt at investeringsprosjektet gjennomføres. Denne 
vurderingen er gjennomført som en del av økonomisk langtidsplan (ØLP) for 
helseforetaket. ØLP er oppdatert i forprosjektet i tråd med krav i tidligfaseveileder.  
 
«Driftsøkonomiske konsekvenser og dokumentasjon av gevinster  
KSF finner at det er gjort et omfattende og grundig arbeid i tråd med føringer og 
retningslinjer, og det har vært en bred involvering i OUS. Det er i dette arbeidet 
identifisert vesentlige gevinster som skal tas ut i forbindelse med realisering av Nye 
Aker og Nye Rikshospitalet.  
 
Vi vil imidlertid påpeke noen forhold som kan påvirke gevinstrealiseringen:  
Det er noen sentrale forutsetninger som må være oppfylt for å hente ut estimerte 
gevinster for klinikkene, blant annet organisering av fagområder i ønskede arealer. 
Eksempelvis kan det pekes på at Nevroklinikken legger opp til at mesteparten av 
driften på Rikshospitalet skal foregå i eksisterende bygg. Klinikken forutsetter at 
sykehuset gjør nødvendige tilpasninger, inkludert oppgradering av teknologi og 
logistikkløsninger i gamle del av Rikshospitalet hvor klinikken skal gjennomføre sin 
aktivitet. Dersom sykehuset ikke har tilstrekkelige investeringsmidler til oppgradering 
av den gamle delen av Rikshospitalet med moderne løsninger, utgjør dette en risiko 
for gevinstrealiseringen for klinikken. 
 
Endringer og nytt utstyr for eksisterende bygningsmasse er ikke inkludert i 
estimatene, selv om det ligger til grunn for enkelte av gevinstvurderingene. Imidlertid 
et det i oppdatert ØLP for OUS HF satt av 80 millioner kroner fra 2032 som varig 
økt driftskostnad med tanke på implementering av nye driftskonsepter for logistikk. 
Manglende finansiering, utenfor rammene for prosjektet, kan dermed påvirke uttaket 
av driftsøkonomiske effekter negativt. Valg av teknologi og logistikkløsninger i nye 
bygg innenfor prosjektrammene vil også påvirke driftseffekter, og bør vies 
oppmerksomhet i videre detaljering og gevinstanalyser.» 
 
Forholdene som KSF tar opp er håndtert i oppdatert ØLP 2023 -2026(42).  
 
Det fremgår av omtalen i vedlegg 3 at Oslo universitetssykehus HF har innarbeidet 
investeringsmideler til ombygginger knyttet til at fagene fra Ullevål som skal inn i 
eksisterende bygg i størst mulig grad skal samlokaliseres med tilsvarende fag på 
Rikshospitalet. Dette vil medføre flere mindre rokader med investeringsmessige 
konsekvenser. Det er avsatt om lag 400 millioner kroner for perioden 2028 -2032 i 
ØLP til disse formålene ved Rikshospitalet. I tillegg er det i prosjektkalkylen til 
Helse Sør-Øst RHF sin prosjektorganisasjon avsatt om lag 280 mill. kr til 
bygginvesteringer i eksisterende Rikshospitalet. 
 
I oppdatert ØLP 2023-2026(42) er det også  innarbeidet innararbeidet økte 
investeringer knyttet til bredding av teknologi i hele foretaket for perioden 2023 -
2032 med totalt 555 mill. kr sammenlignet med foregående ØLP. Dette i samsvar 
med IKT planen i forprosjektet, herunder også oppgradering av IKT løsninger i 
eksisterende bygg ved Rikshospitalet. Det betyr at samme teknologi knyttet til for 
eksempel helselogistikk vil være implementert både i Nye Rikshospitalet og for 
de fagene som skal samlokaliseres i eksisterende bygg.  
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I oppdatert ØLP er det i tillegg til investeringsmidler til utstyr i nye bygg (i 
prosjektkalkylen) avsatt mer enn 5 milliarder kroner for perioden 2030-2042 til 
MTU, en stor del av disse investeringene vil benyttes til nødvendige 
oppgraderinger av utstyr i eksisterende bygg på Rikshospitalet. 
 
KSF anfører videre at: 
 
«Vi oppfatter at mange gevinstområder er avhengig av å lykkes med en rekke 
innovasjons-, organisasjonsutviklings- og teknologiprosjekter (konsepter) i 
gevinstrealiseringsplanen. Dette innebærer risiko. Vi anbefaler derfor et særlig fokus 
på dette. Eksempler på slike konsepter er «Det virtuelle sykehus», «Det 
fremtidsrettede og utadrettet sykehus», «Det digitale sykehus» osv. Vi anbefaler i 
tillegg å ha et særskilt fokus på gevinster som kommer på tvers av klinikkene, 
eksempelvis forutsetninger som legges til grunn for at tverrgående konsepter skal 
realiseres. Det samme gjelder årvåkenhet i forhold til mulig dobbelttelling av 
gevinster.  
 
Vi opplever at OUS HF har reflektert over våre synspunkt og tatt med seg 
betraktningene inn i gevinstrealiseringsarbeidet.» 
 
Oslo universitetssykehus HF har hensyntatt tilbakemeldinger fra ekstern kvalitetsikrer 
i utarbeidelsen av gevinstrealiseringsplanen. Blant annet har det vært en egen prosess 
for kvalitetssikring av at samme gevinster ikke er tatt med av to klinikker samtidig og 
at det bare er prosjektavhengige gevinster som i går i gevinstplanene. 
 
KSF anfører videre at: 
 
«Kvalitetssikrer berømmer OUS HF for å ha søkt å identifisere mulige driftsgevinster 
ned på avdelingsnivå, for på den måten å tilstrebe sporbarhet, Det er en utfordring å 
sikre forpliktelse og forankring til gevinstrealiseringsplaner som skal realiseres i en 
relativt fjern fremtid, fremfor en umiddelbar endring i drift. Det at OUS HF sine 
økonomiressurser, administrerende direktørs stab og klinikklederne alle har bidratt 
til en «kryss-peiling» og rimelighetsvurdering av gevinstforslagene reduserer 
imidlertid noe av usikkerheten ved planene.  
 
Slik dagens gevinstrealiseringsregime er lagt opp ved planlegging av nye 
sykehusbygg, er gevinstarbeidet som er lagt ned knyttet til Nye Aker og Nye 
Rikshospitalet etter kvalitetssikres vurdering mer omfattende enn det som er vanlig i 
planleggingen av nye sykehusbygg. Veilederen for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter 
legger til grunn at gevinstoversikten minimum er spesifisert på klinikknivå, mens for 
Nye Aker og Nye Rikshospitalet er oversikten spesifisert  
på avdelingsnivå. Når en gevinstplan granuleres, oppstår det gjerne flere 
diskusjonspunkt enn i en overordnet plan. Til tross for dette, er det KSF sin vurdering 
at en detaljering er riktig å gjøre for å øke planens presisjon.  
 
Tillitsvalgte i ulike yrkesorganisasjoner vil nødvendigvis ikke alltid være enig i de 
gevinstrealiseringsplaner som sykehusledelsen legger frem, også etter en gjennomført 
medvirkningsprosess. Veilederen for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter slår 
imidlertid fast at medvirkning fra brukerrepresentanter, ansatte, tillitsvalgte og 
vernetjeneste er rådgivende. Gevinstrealiseringsplanen er til syvende og sist 
linjeledelsens ansvar å beslutte, og deretter svare for.» 
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Når det gjelder medvirkning vises det til internt mandat for prosessen med 
utarbeidelse av klinikkvise og avdelingsvise gevinstplaner, som ble vedtatt av 
ledermøte 2. mars 2021. Mandatet ble gjennomgått i dialogmøte 3. mars 2021 
med foretakstillitsvalgte og vernetjenesten før utsendelse til klinikkledere og 
stabsdirektører 4. mars 2021. Følgende prosesskrav ble satt: 
 
«På bakgrunn av ovenstående legges følgende prosesskrav til grunn: 
 
• Klinikkleder er eier og ansvarlig for utredning av klinikkens 

gevinstrealiseringsplan 
• Klinikkleder skal legge til rette for at relevante ledere, ansatte og 

tillitsvalgte/vernetjeneste medvirker/involveres i prosessen med utarbeidelse 
av gevinstrealiseringsplaner 

• Det er viktig at klinikkens representanter i medvirkningsprosessen for Nye 
Aker og Nye Rikshospitalet kobles til klinikkvise gevinstprosesser» 

 
I styresak 74/2022 ble det gitt en deltaljert oversikt over informasjon med videre 
mellom ledelsen og foretakstillitsvalgte om denne saken. Det har videre nå blitt 
gjennomført formelle klinikkvise drøftninger av hver enkelt klinikk sin leveranse.  
Vedlagte rapport «Nye Aker og Nye Rikshospitalet: Økonomiske konsekvenser for 
Oslo Universitetssykehus HF» ble drøftet på foretaksnivå den 19. oktober. 
Drøftingsreferat fra møtet er vedlagt saken.  Saken er behandlet av AMU den 20. 
oktober, og referat fra møtet er også vedlagt saken. Drøftingene på foretaksnivå 
ble gjennomført så vidt sent for at også KSFs rapport skulle være tilgjengelig.  
 
KSF anfører videre at: 
 
«Vi har i avslutningsfasen av vårt arbeid blitt gjort oppmerksom på at 
gevinstinnfasingsperioden for Nye Aker og Nye Rikshospitalet er økt fra åtte til ti år 
av foretaksledelsen i OUS HF. Dette er en vurdering OUS sin linjeledelse må stå for, 
og KSF har ikke spesifikke kommentarer til en slik vurdering utover at dersom 
avdelingene selv mener at gevinsttaket er nådd etter åtte år vil en eventuell 
ekstrapolering av gevinstinnfasingsperioden kunne lede til at det planlagte 
gevinstuttaket ikke er like godt forankret i organisasjonen. OUS HF opplyser 
imidlertid at tilsvarende fase for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet er satt til tolv 
år. 
 
KSF påpeker avslutningsvis at OUS HF etter de avdelingsinterne prosessene har økt 
driftsgevinstene med 188 millioner kroner, da estimert på foretaksnivå. Bakgrunnen 
for justeringen kommer frem i rapporten «Nye Aker og Nye RH - Økonomiske 
konsekvenser for OUS» kapittel 7.1.2 der det også fremgår at:  
 
«Metoden og resultatene er forankret med foretakets ledergruppe (klinikkledere, 
stabsdirektører og administrerende direktør). Gevinstene eies nå av sykehusets 
ledergruppe, og disse gevinstene vil innarbeides i avdelingsvise gevinstplaner i 
forbindelse med oppdatering av Økonomisk langtidsplan 2024–2027, våren 2023.» 
  
Det kommer frem av metodikken at «Dersom de fire klinikkene som har de laveste 
gevinstene pr liggedøgn øker sine gevinster opp mot de som (har) høyest gevinst pr 
liggedøgn vil det bety en ytterligere gevinst på om lag 27 millioner kroner.”  
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KSF forstår med dette at normaliseringen gjennomgående har lagt til grunn at de 
«svakeste» avdelingene vil kunne nærme seg de «beste» når det gjelder uttak av 
gevinster, nærmere bestemt til 75-percentilen.  
 
Uten i detalj å kunne gå inn i de vurderingene som er gjort av foretakets ledelse, vil 
KSF på generelt grunnlag påpeke at dette metodisk kan øke risikoen noe for et 
overoptimistisk anslag av fremtidige gevinster, og at realismen i gevinstplanene må 
følges opp gjennom gjennomføringsfasen. Ledelsen i foretaket bør også sikre at 
grunnforutsetningene og gevinstene er konsistente på tvers av avdelinger.» 
 
Det fremgår av vedlagte rapport: Nye Aker og Nye Rikshospitalet: Økonomiske 
konsekvenser for Oslo universitetssykehus, kapittel 10.2, hvordan foretaket vil følge 
opp arbeidet med gevinstrealiseringsplanen frem til ibruktakelse av nye bygg:  
 
«Det er mange år til de nye sykehusbyggene er på plass på Aker og Rikshospitalet 
slik at gevinstrealiseringsplanenes forutsetninger kan endres. Det kan være 
endringer som gir økte muligheter for økonomiske gevinster, men det kan også 
komme endringer som truer de oppsatte gevinstene i gevinstrealiseringsplanene. 
For å sikre realisering av de økonomiske gevinstene vil Oslo universitetssykehus 
HF følge opp og justere gevinstrealiseringsplanene underveis.  
 
I hovedsak følges realisering av gevinster med nye sykehusbygg opp på følgende 
vis: 
 
• Tydelig ansvar i lederlinjen: Klinikklederne i Oslo universitetssykehus HF 

rapporterer direkte til administrerende direktør og er en del av helseforetakets 
ledelse. Klinikklederne er ansvarlige for klinikkenes 
gevinstrealiseringsplaner, inkludert risikovurderinger og interessentanalyser. 
Dette ansvaret innebærer å følge opp at planene realiseres og rapportere 
eventuelle endringer.  

• Organisasjonsutvikling: Klinikkenes gevinstrealiseringsplaner følger og gir 
føringer for organisasjonsutviklingen fram til ibruktakelse av de nye 
sykehusbyggene. Programmene for Nye Aker og Rikshospitalet skal i årene 
fram mot innflytting ha særskilt fokus på planlegging av og forberedelser til 
mottak og ibruktakelse av nye bygg, ny teknologi, nye konsepter og nye 
arbeidsprosesser, hele tiden i tett samarbeid med linjeorganisasjonen.  

• Årlig oppdatering av Økonomisk langtidsplan: Økonomisk langtidsplan 
oppdateres normalt hver vår. I forbindelse med Økonomisk langtidsplan vil 
Oslo universitetssykehus HF gå gjennom status på de økonomiske 
konsekvensene av hvert av de nye sykehusbyggene. Det er egne linjer for 
hvert byggeprosjekt i modellen for Økonomisk langtidsplan som Oslo 
universitetssykehus HF benytter. Endringslogg for gevinstrealiseringsplanene 
er en del av dokumentasjonsgrunnlaget til Økonomisk langtidsplan.  

• Årlige budsjettprosesser: Til hver av de seks byggeprogrammene er det satt 
opp gevinster. Når de nye byggene blir tatt i bruk vil klinikkene få 
budsjettkutt tilsvarende de oppsatte økonomiske gevinstene. Klinikkleder 
fordeler budsjettkuttene til avdelingene internt i klinikken. Avdelingslederne 
har ansvar for å realisere tiltak med økonomiske resultater som minimum er i 
tråd med budsjettkuttene.  

• God risikostyring er sentralt i realiseringen av planlagte gevinster. Oslo 
universitetssykehus HF sin plan for risikostyring er redegjort for i kapittel 8.3.» 
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3. Gevinstraliseringsplan i forprosjektet og oppdatert ØLP 2023-2026(42) – 
forslag til vedtak 

 
Gevinstrealiseringsplan i forprosjektet fremgår av rapporten  Nye Aker og Nye 
Rikshospitalet; Økonomiske konsekvenser for Oslo universitetssykehus HF  
(vedlegg 2). Rapporten omtaler også hovedtall for oppdatert ØLP 2023-2026(42) 
og de endringene som er gjort siden den ØLP som styret vedtok i mai i år .  
 
KSF sin sluttrapport har ikke medført endringer i rapporten «Nye Aker og Nye 
Rikshospitalet: Økonomiske konsekvenser for Oslo universitetssykehus HF» i 
forhold til det utkastet som ble lagt fram for styret i slutten av september og som 
tidligere var sendt til ekstern kvalitetssikrer. Rapporten legges nå fram til styret 
for beslutning og anbefaling om at den legges til grunn for Helse Sør-Øst RHF sitt 
arbeid med analyser av økonomisk bærekraft. 
 
Det er nå også utarbeidet et notat som dokumenterer oppdatert  ØLP 2023-
2026(42), vedlegg 3 til denne saken. Notatet er utabeidet som et internt 
arbeidsdokument og skal bidra til dokumentasjon av hva som ligger til grunn for 
den oppdaterte økonomiske langtidsplanen.  Det tallmessige innholdet i oppdatert 
ØLP 2023-2026(42) legges også fram for beslutning og oversendes til Helse Sør-
Øst RHF. 
 
 
4. Administrerende direktørs vurderinger og anbefalinger 
 
Planleggingen av helseforetakets økonomi for hele planperioden 2023-2042 i 
økonomisk langtidsplan er sterkt preget av de store nye byggene som delvis er 
under planlegging og delvis under gjennomføring. Administrerende direktør vil 
derfor minne om de forholdene som er bakgrunnen for disse byggeprosjektene: 
 
• Standarden på helseforetakets eksisterende bygg, først og fremst på 

Radiumhospitalet og Ullevål sykehus, tilsier at disse etter hvert ikke vil være 
egnet for tidsmessig sykehusdrift. 

• Beslutning om å samle de spesialiserte funksjonene (først og fremst 
regionsfunksjonene på Ullevål og Rikshospitalet), noe som også var en del av 
bakgrunnen for etableringen av Oslo universitetssykehus HF i 2009. 

• Behovet for å styrke og samle sykehustilbudet for Oslos befolkning, først og 
fremst ved å tilbakeføre Oslos nordlige bydeler fra Akershus 
universitetssykehus HF sitt opptaksområder. 

 
Investeringskostnadene for de nye byggene er betydelige, nå anslått til om lag 62 
milliarder kroner målt i 2022-priser. Gjennomføringen av de store 
investeringsprosjektene stiller dermed store krav til effektivisering både før 
ibruktakelse og etter for å dekke økte kapitalkostnader. 
 
Administrerende direktør vil vise til at i arbeidet med fjorårets økonomiske 
langtidsplan 2022-2025 gjennomførte klinikkene et omfattende arbeid med å 
planlegge tiltak for å sikre forutsatt resultatutvikling i perioden frem til 2030, det 
vil si årene før Nye Aker og Nye Rikshospitalet skal tas i bruk. I tillegg har 
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klinikkene tidligere arbeidet med gevinstplaner for Storbylegevakten, Nye 
Radiumhospitalet, Ny sikkerehetspsykiatri og Livsvitenskapsbygget. Disse følges 
opp gjennom budsjettprosesser og pågående organisasjonsutviklings-proseser.  
 
Klinikkene har det siste året arbeidet med planer for gevinster som følge av Nye 
Aker og Nye Rikshospitalet. Administrerende direktør 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 foretaket har 
fått ansvaret for. 
 
Administrerende direktør vurderer det slik at arbeidet som er gjennomført også 
danner et viktig grunnlag for videre prosesser knyttet til organisasjonsutvikling og 
forberedelse av mottak av nye sykehusbygg.  
 
Administrerende direkter viser til at det er gjennomført risikovurderinger av alle 
gevinstplanene som er utarbeidet i forprosjektet både på avdelingsnivå og 
klinikknivå. Det er mange år til de nye sykehusbyggene er på plass på Aker og 
Rikshospitalet slik at gevinstrealiseringsplanenes forutsetninger/risikoer kan 
endres. Det kan være endringer/risikoer som gir økte muligheter for økonomiske 
gevinster, men det kan også komme endringer/risikoer som truer de oppsatte 
gevinstene i gevinstrealiseringsplanene. Riskovurderingene som er utarbeidet i 
forprosjektet vil bli fulgt opp i arbeidet med å forberede innflytting i de nye 
byggene. Det vil bli foretatt årlige revisjoner og oppdateringer av gevinstplanene i 
forbindelse med oppdatering av økonomisk langtidsplan. 
 
KSF har gitt en positiv omtale av arbeidet som er utført og dokumentert og 
administrernde direktør vil følge opp KSF sine anbefalinger i det videre arbeid 
med organisasjonsutvikling og gevinstrealiseringsplaner for Nye Aker og Nye 
Rikshospitalet. 
 
Administrende direktør anbefaler at styret nå godkjenner rapporten Nye Aker og 
Nye Rikshospitalet: Økonomiske konsekvenser for Oslo universitetssykehus HF og 
oppdatert Økonomisk langtidsplan 2023-2026 (42) og anbefaler at dette legges til 
gurnn for Helse Sør-Øst RHF sin vurdering av økonomisk bærekraft for Nye Aker 
og Nye Rikshospitalet på prosjketnivå, foretaksnivå og regionsnivå.   
 
Økonomisk langtidsplan tar som vanlig utgangspunkt i siste års budsjett. 
Administrerende direktør er oppmerksom på at Oslo universitetsssykehus HF nå 
ligger an til store avvik i forhold til dette budsjettet. Administrerende direktør vil 
komme tilbake til dette i dette i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 
2023 og neste års oppdatering av økonomisk langtidsplan.  
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