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Oslo universitetssykehus HF (OUS) utdanner en stor del av landets helsepersonell, og flere av landets 

fremste forskningsmiljøer innen medisin og helsefag er lagt til sykehuset. Nå planlegges det nye 

sykehusbygg ved både Nye Aker og Nye Rikshospitalet, og det reises spørsmål om det er planlagt med 

et tilstrekkelig areal til forskning og utdanning i de nye sykehusbyggene. 

Etappevis utbygging 

Det planlegges med en etappevis utbygging av nye sykehusbygg ved Nye Aker og Nye Rikshospitalet. 

Sykehuset har ikke god nok økonomi til å flytte all aktivitet fra Ullevål sykehus på en gang. Både 

øyeavdeling, administrasjon, store deler av laboratoriemedisin, og deler av forskning og utdanning er 

planlagt flyttet i senere etapper. Se omtale nedenfor vedrørende laboratorieforskning og planer for 

samling av translasjonsforskningsinstituttene. 

Klinikknær forskning og utdanning blir derimot prioritert inn i nye bygg i etappe 1. Dette har vært en 

klar prioritering fra sykehusets side. Universitetet i Oslo (UiO) skal leie lokaler i de nye byggene, og det 

planlegges for at UiO får tildelt ønsket areal i etappe 1. Størrelsen på de planlagte arealene til forskning 

og utdanning i etappe 1, som for all øvrig virksomhet, ble vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF (HSØ) 

etter gjennomført konseptfase og skisseprosjekt. Dette arealet ble lagt til grunn for forprosjektet for 

Nye Aker og Nye Rikshospitalet. 

 

Livsvitenskapsbygget ferdigstilles i 2026 

I etterkant av avsluttet konseptfase og skisseprosjekt, har OUS i tillegg fått mulighet til å leie om lag 

30.000 kvm i Livsvitenskapsbygget (LVB). LVB forventes klart til innflytting i 2026, og sykehuset har 

prioritert å flytte laboratorievirksomhet med tilhørende forskningsaktivitet til LVB. Laboratoriemedisin 

har et stort forskningsmiljø med mange forskningsgrupper som nå vil få sitt virke ved LVB. Både 

laboratoriemedisin og tilhørende forskning var opprinnelig planlagt flyttet fra Ullevål i en senere 

etappe, men blir nå flyttet til nye bygg flere år før første etappe av Nye Aker og Nye Rikshospitalet. 

Dette inkluderer også sterke forskningmiljøer på Ullevål (Avdeling for medisinsk genetikk) og Aker 

(Hormonlaboratoriet). 

Klinikknær forskning og utdanning 

I forprosjektet har medvirkningsgruppene deltatt i utforming og plassering av arealene til forskning og 

utdanning i nye bygg. Det er planlagt med forskningstun ved både Nye Aker og Nye Rikshospitalet.  

Forskningstun er mindre forskningssatellitter med arbeidsrom, laboratorium og lager, som er plassert 

i kliniske områder. Det riktige antall forskningstun er 2 ved Nye Aker og 5 ved Nye Rikshospitalet (og 

ikke 2 og 1 som det skrives i bekymringsmeldingen). Ved Nye Rikshospitalet er forskningstunene etter 

ønske fra fagmiljøene plassert i bygg J med tilknytning til poliklinikk/dagbehandling og døgnområder, 

og i bygg N tilknyttet poliklinikk og dagbehandling for barn og ungdom. I tillegg er det også lagt to 
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tverrfaglige arbeidsrom som kan benyttes til dette formål i plan 2 ved endoskopi og billeddiagnostikk 

(et 6. forskningstun). 

Det er planlagt med et betydelig antall klinikknære gruppe-, undervisnings- og samtalerom i nye bygg. 

I bekymringsmeldingen nevnes kun OUS sine 37 rom, mens medvirkningsgruppen har vært tydelig på 

at UiO og OUS skal tilstrebe en sambruk av undervisningsarealene. Samlet sett vil OUS og UiO ved Nye 

Rikshospitalet få 64 gruppe-, undervisning- og samtalerom av ulik størrelse i nye bygg. Alle pasientene 

vil få enerom i både døgn- og intensivområder, og det forventes at en større del av både klinisk 

forskning og utdanning kan foregå på pasientens rom.  

 

Eksisterende Rikshospital med sine 200.000 kvm BTA og 5.400 årsverk har egne arealer til forskning og 

utdanning som i hovedsak dekker dagens behov, selv om det også i dag må gjøres løpende 

prioriteringer i klinikkene av areal til ulikt bruk. Flere klinikker har nylig valgt å prioritere noe ekstra 

areal til kliniske studier, i tråd med den nasjonale handlingsplanen, der opptrapping er forutsatt å skje 

innen 2025. Det er for øvrig mangel på tid for klinikere, radiologikapasitet og studiesykepleier som 

meldes som største bekymring fra klinikkene for å oppfylle forventningene i den nasjonale 

opptrappingsplanen. 

Når Nye Rikshospitalet står ferdig, vil eksisterende sykehus fortsatt utgjøre den største delen av 

sykehuset. Arealene til forskning og utdanning i eksisterende sykehus planlegges uendret med unntak 

av to undervisningsrom tilhørende UiO og en forskningspost som alle vil bli erstattet i Nye 

Rikshospitalet.  

 

OsloMet og Lovisenberg Diakonale Høyskole meldte ikke interesse for å leie lokaler i de nye byggene 

innen fristen for etappe 1, men det jobbes med en løsning for å finne areal til deres behov. RETHOS 

legger opp til økt veiledning og simulering innen helse- og sosialfag, men det er ikke lagt føringer for 

om dette skal foregå på sykehuset eller i utdanningsinstitusjonenes egne lokaler. Løpende veiledning 

vil i praksis måtte foregå på sykehuset, mens andre undervisningsformer – som i dag – vil kunne skje 

ved utdanningsinstitusjonene. Simuleringssenteret til OUS, som nå er lokalisert ved Ullevål, planlegges 

videreført og flyttes først i en senere etappe. 

 

Samling av forskningsinstitutter  

Sykehuset har satt i gang et arbeid for å utrede en samling av translasjonsforskningsinstituttene på 

Rikshospitalet, enten i eller i nærheten av A-bygget. I dette arbeidet vurderes også om Institutt for 

eksperimentell medisinsk forskning (IEMF) på Ullevål kan flyttes sammen med Institutt for kirurgisk 

forskning, Pediatrisk forskningsinstitutt og Institutt for indremedisinsk forskning på Rikshospitalet. 

IEMF representerer det største gjenværende eksperimentelle miljøet på Ullevål. Det planlegges også 

med arealer til laboratorieforskning ved Nye Aker. 

 

Biobank planlegges ferdigstilt før Nye Aker og Nye Rikshospitalet 

Sykehuset har som mål å etablere nødvendige arealer til biobanker i god tid før etappe 1 for Nye Aker 

og Nye Rikshospitalet. Biobank er følgelig ikke lagt inn i arealene for de nye sykehusbyggene. Sykehuset 

har i økonomisk langtidsplan satt av 150 mill. kroner til tre fryselager i for årene 2023 – 2026. (ref. OUS 

styresak 2021-42-03, Områdeplan eiendom og logistikk 20210607). Det arbeides med en avklaring av 

aktuelle arealer for automatiserte lagringsfasiliteter til forskningsbiobanker utover planlagte fasiliteter 

i Forskningsveien 2 og LVB. I juni 2022 anbefalte Ledermøtet i OUS (ref. Ledermøtesak 192/22 Behov 
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for lagringsareal i biobanker på OUS frem mot 2023) at det igangsettes kartlegging av mulige 

lagringsarealer på Radiumhospitalet og Aker i tillegg til planlagte fasiliteter i Forskningsveien 2 og LVB. 

Dette arbeidet er satt i gang etter initiativ fra Stab forskning, innovasjon og utdanning i OUS. 

  

Flytting av forskning og utdanning fra Ullevål etter etappe 1 

Sykehuset kan kort tid etter gjennomført etappe 1 prioritere å flytte deler av gjenværende forskning 

og undervisning ved Ullevål til eksisterende arealer ved både Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Gaustad 

sykehus med sine 45.000 kvm BTA ligger tett inntil Nye Rikshospitalet, og det aller meste av Gaustad 

sykehus forventes fristilt etter etappe 1. Det er OUS som eier Gaustad sykehus, og OUS kan følgelig 

prioritere å legge forskning og undervisning dit. Et tilsvarende areal vil Nye Aker ha i sine eksisterende 

bygg. Sykehuset vil nærmere innflytting i etappe 1 ta stilling til hvordan Gaustad sykehus og 

eksisterende bygg ved Nye Aker skal benyttes. 

 

Oslo, 4. november 2022 
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