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TIL ADMINISTRASJON OG STYRE I HELSE SØR-ØST 

 

NYE RIKSHOSPITALET ER ET ELENDIG SYKEHUSPROSJEKT 

OMBYGGING INNE I RIKSHOSPITALET - ØDELEGGER FOR PASIENTER OG ANSATTE 
-IKKE STENG SYKEHOTELLET, PASIENTENE TRENGER DET  

SYKE BARN ER OGSÅ BARN - BYGGPROSJEKTET HAR IKKE PLASS TIL DEM 
-SYKE BARN TRENGER FORELDRE, IKKE FLYTT OVERNATTINGEN VEKK FRA BARNA  
-FRILUFTSSYKEHUSET ER ET PUSTEHULL FOR LANGTIDSSYKE, DET MÅ BEVARES 
 

REDD RIKSHOSPITALET, IKKE LA SYKEHUSET DØ 

RIKSHOSPITALET KAN IKKE DRIVES PÅ EN GIGANTISK, PERMANENT BYGGEPLASS 
 

BEVAR GAUSTAD SYKEHUS FOR PASIENTENE  

IKKE STJEL VELFERDSBYGGET, PASIENTENE FÅR DET ALDRI TILBAKE  
 
 

 
Drift for og med pasienter, restaurering og oppgradering er den beste bevaring 
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Finnes det en farbar vei ut av uføret med Nye OUS for Helse Sør-Øst?  

Helse Sør-Øst har store økonomisk utfordringer og har ikke bærekraft til å gjennomføre 
byggeprosjektet Nye Oslo universitetssykehus uten å utsette en rekke andre nødvendige prosjekter i 
regionen på ubestemt tid. OUS får et resultat i 2022 som er rundt 600 millioner lavere enn forutsatt 
for å kunne følge investeringsplanen for det nye sykehuset. Ingen av helseforetakene i regionen 
ligger an til å nå sine økonomiske mål. Alle må holde stillinger og senger ledige. Det er stopp av 
innleie og overtid samtidig som alle skal produsere mer. Det færreste tror egentlig at dette vil lykkes. 
2023 ser enda dystrere ut. Spesialisthelsetjenesten har ikke fått kompensert prisveksten på neste års 
budsjett og har nedgang i realinntektene. Alle investeringer i helsevesenet må derfor granskes nøye. 

De økonomiske styringsmålene i HSØ er urealistiske. Å ikke revurdere bruken av investeringsmidlene 
i Nye OUS i dagens økonomiske situasjon, er uforsvarlig.  

Til tross for egne vedtak fra i sommer fortsetter planleggingen av den vedtatte sykehusplanen for 
Oslo, ufortrødent: 

Styret i Helse Sør-Øst vedtok i styremøtet 22.6.22: Trinnvis utbygging skal utredes for regionalt 
prioriterte byggeprosjekter. Således også for Nye Aker og Nye Rikshospitalet, etappe 1, ved Oslo 
universitetssykehus HF.  

I samme sak, punkt 6 i vedtaket: Styret understreker at oppstart av investeringsprosjekter skal 
fremmes for styrets behandling i henhold til etablert fullmaktstruktur. Eventuelle ytterligere 
prioriteringer av investeringsprosjekter i 2023-2026 skal være begrunnet primært i kapasitetsbehov.  

Vedtakene må bety at investeringsbeslutningen for Nye Aker og Nye Rikshospitalet stanses i påvente 
av at en trinnvis utbygging blir utredet.  
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Hva er galt med planene for Nye OUS 

De nye sykehusene som planlegges blir stadig mindre fornuftige. Når kostnadene stiger, 
øker ikke bevilgningene tilsvarende, for å holde investeringsrammen reduseres funksjonsarealene til 
de blir ubrukelige og hele driftsenheter forsvinner. Konstruksjonen rakner, faglig og økonomisk. På 
Rikshospitalet er så langt sykehotell, kjøkken, kontorer, auditorium og trolig sterilsentral fjernet.  
Det er mange problemer og spørsmål i prosjektet. Svaret er stadig at virksomheten må opprettholdes 
på Ullevål.  Og mer kommer til. Helse Sør-Øst har utsatt de såkalte strålesatelittene på Ahus og 
Kalnes, som skulle erstatte strålebehandlingen på Ullevål. Strålebehandling skal nå opprettholdes på 
Ullevål sammen med både medisinske og ikke-medisinske støttefunksjoner. Dessuten en del 
behandling av barn, Smerteklinikken, Øyeavdelingen, administrasjon og mye forskningsaktivitet. 
Prehospital klinikk med 1000 ansatte (ambulanser, AMK-sentral osv.) finnes det ingen vedtatte 
planer for, det er en stor enhet som i hovedsak ligger på Ullevål.  
Når mange enheter blir liggende igjen på Ullevål, blir det umulig å legge ned sykehuset. Utviklingen 
blir lett at når det likevel ikke vil være mulig å legge ned Ullevål sykehus, blir det enklere å la flere 
enheter ligge igjen for å forsvare investeringsrammen. Et halvtomt sykehus som må opprettholde 
krevende støttefunksjoner for et fåtall pasienter vil imidlertid, drive driftskostnadene i været.  

En trinnvis utbygging av Ullevål sykehus fremfor en mangelfull og dysfunksjonell utbygging av 
Rikshospitalet, er eneste vei ut av uføret. Da opprettholdes dagens drift og logistikk på Ullevål 
samtidig som utbyggingen kan skje trinnvis på de store, ledige tomtearealene.  

 

 
 
Rikshospitalet innpasset på ledige tomter på Ullevål. «Belysningen, HSØ 2019» viser hvordan 
utbyggingen kan skje i to alternativ. 
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En vurdering av forprosjektene for Nye Aker og Nye Rikshospitalet  
 
HSØ har presentert  forprosjektene for Nye Rikshospitalet og Nye Aker, to sykehus med 
grunnleggende forskjellige strukturer. 
 

Nye Aker sykehus 

Nye Aker bygges som et nytt sykehus på en ledig tomt, men det er for stort og bruker opp 
tomtekapasiteten etter byggefase 2. Hvis langtidspsykiatrien som ikke bør ligge i støyen fra 
Sinsenkrysset, flyttes til nybygg på Gaustad sykehus, blir det et lokalsykehus som kan skaleres i 
størrelse. Det henger godt sammen, har god logistikk, korte forbindelser og utnytter terrengfallet til 
adkomst på flere etasjeplan.  

Å samle sengeavsnittene i en høyblokk, kan gi enkelte driftsfordeler, men sykehus må kunne tilpasse 
seg demografiske endringer. Vokser sengebehovet, kan ikke en høyblokk bygges ut trinnvis. 
Høyblokken har som alle høybygg, også for små etasjearealer til å gi tilstrekkelig fleksibilitet for 
alternativ bruk, oppdeling i ulike sengepoststørrelser osv. Det bør vurderes en lavere bygning som 
ligger langs eller oppå «basen» med behandlingsfunksjonene, en slik «orm» vil fordele trafikken på 
flere punkter, gi større nærhet mellom behandling og pleie, gi fleksibel oppdeling av sengepostene, 
enklere utvidelsesmuligheter og bedre seksjonering mot brann og smitte.  

Nye Rikshospitalet  

Nye Rikshospitalet blir ikke ett sammenhengende, kompakt sykehus. 

• Etasjehøydene og nivåene i nytt og gammelt bygg, medfører at de viktigste etasjene for 
diagnostikk og behandling, ikke kan knyttes sammen i plan. Samtidig medfører de planlagte 
tilpasningene av mellom det nye og det gamle sykehuset, at også nybygget får svært anstrengte 
etasjehøyder. Sammenkoblingen av nytt og gammelt gir lav fleksibilitet.   

• Dagens Rikshospitalet lar seg ikke renovere for tilpassing til fremtidens infrastruktur, til det er 
etasjehøydene for lave, og bygningsfløyenes form og størrelse har liten tilpasningsdyktighet til en 
ukjent, fremtidig bruk. Bygningene har lav generalitet.  

• Ingen ledige tomter for utbygging etter byggefase 2. Nye Rikshospitalet har ingen elastisitet. 
 
Dagens sykehus med funksjonene fordelt på et fåtall store etasjeplan, skal fortettes med høybygg og 
tilfeldig plasserte tilbygg med få og svake tverrgående forbindelser. I byggefase 2 «oppløses» 
sykehusanlegget med flere frittliggende bygninger plassert rundt i terrenget med så store innbyrdes 
nivåforskjeller at de vanskelig kan knyttes sammen på fornuftig vis.   
 
Etasjehøyden i det gamle sykehuset er for lav (3,3 m netto) til å gi plass til dagens og morgendagens 
infrastruktur, det gjelder særlig ventilasjon og tungt medisinsk-teknisk utstyr.  
Ny og gammel bygningsstruktur passer ikke sammen og tilpasningene som er foretatt mellom 
gammelt og nytt, skader funksjonaliteten også i det nye anlegget.  

Nivåforskjellene i etasjene mellom gammelt og nytt sykehus  
Nivåsprangene i etasjene stanser enkel bevegelse mellom nytt og gammelt sykehus og hindrer god 
arealutnyttelse i de aller viktigste etasjene for diagnose og behandling, 2. og 3. etasje. Dette er løst 
på tradisjonelt vis med løftebrett, tosidig heis, ramper og trappetrinn, kjent fra de fleste sykehus som 
ødeleggende for god fleksibilitet og logistikk. 
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Bare underetasjen, 1. og 4. etasje ligger i plan mellom det gamle og det nye sykehuset.  
Mellom 2. etasje i nytt og gammelt er det et sprang på 1,5 m. Forbindelsen i glassgaten 
over vestibylen har heis og trapp, men ingen rampe (fløyene J og B), i vest er det antydet én enslig 
rampeforbindelse som må være minst 25 m lang for å virke (fløy J1 og D1 nær E-fløyen).  
Mellom det eksisterende sykehuset og de nye fløyene mot øst og Gaustad sykehus, er det et sprang 
på 1,2 m og ingen rampeforbindelse for rullende trafikk (fløy D1 og M). 
I 3. etasje er spranget mellom nytt og gammelt bare 0,6 m. Rampelengden for rullende trafikk blir 
likevel min. 8 m, noe som binder opp arealer og reduserer fleksibiliteten tilsvarende.  
I 4. etasje er nytt og gammelt i plan, men det er ingen gode tverrgående forbindelser, de går alle 
gjennom driftsenheter.  
 
Det er også sprang i 2. og 12. etasje på hhv. 0,3 m opp og ned, mellom de nye fløyene (J og M/N). 
Når nivåene må tilpasses små funksjonelle avvik, viser det hvor presset etasjehøydene er i 
nybyggene. 
 
Etasje 2, 3 og 4 er de viktigste behandlingsetasjene med billeddiagnostikk i 2. etasje og 
operasjon/intensiv i 3. og 4. Funksjonene er for pasienter i seng fra alle deler av sykehuset selv om 
bygningsstrukturen og de svake tverrgående forbindelsene mellom gammelt og nytt, tilsier en 
todeling av virksomheten. 
 
Forbindelsen mellom de nye fløyene i parken mot Gaustad sykehus (fløy M/N) og den store fløyen på 
dagens torg (J-fløyene), viser hvor dårlig forbindelsen er for pasienter i seng. Den eneste brukbare 
veien mellom de to fløyene er via to heiser og kulverten i underetasjen, om ikke transporten tar 
snarveien gjennom sengeposten for barn i 4. etasje (fløy M). 
 
Tilpassingen mellom nytt og gammelt sykehus har presset etasjehøyden i de nye bygningsfløyene. Vel 
4,0 m netto etasjehøyde for billeddiagnostikk er knapt når det skal inn både gulv- og takstativer, 
kabelgater og ventilasjon. Det går, men fremtidsrettet er det ikke. Operasjon er også anstrengt med 
vel 3,7 m netto etasjehøyde når det settes stadig større krav til ventilasjon og teknisk utstyr. 
 
I byggefase 1 er nytt og gammelt i plan bare i underetasjen og 1. etasje (glassgaten).  
I byggefase 2 vil heller ikke 1. etasje være tverrgående til den store nye fløyen (DM) i syd på motsatt 
side av «Markaporten». De fremtidige fløyene på det nåværende parkeringshuset i syd og ved 
teknisk sentral og Gaustad sykehus i nord, vil ikke ha noen forbindelser i plan.  
 
Nye Rikshospitalet vil ikke kunne drives ut over den tiden den gamle delen holder seg funksjonell, 
sannsynligvis vil den vise seg kritisk rett etter ferdigstillelsen av byggefase 2 og utover på 2040-tallet.  
Nåværende Rikshospitalet oppgraderes kontinuerlig, men bygnings- og infrastruktur setter likevel 
grenser. Den vil gradvis hindre og komplisere nødvendige tiltak over en 20 års periode. 

 
 
 
 
 
 
 
Ring 2 gir god tilgjengelighet til  
Ullevål fra hele regionen 
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Den farbare veien 
Rikshospitalet kan drives videre som det er 
En bærekraftig plan for Rikshospitalet vil være å drifte det så lenge det er funksjonelt, når det blir 
innhentet av den teknologiske og medisinske utviklingen, bygges nytt for funksjonene på Ullevål slik 
at sykehuset kan flyttes over i én operasjon den dagen det står ferdig. 
Rikshospitalet som et elektivt spesialsykehus, har en ideell størrelse som i sin funksjon, uten ansvar 
som akutt- og lokalsykehus, er den mest driftseffektive sykehustypen. OUS vinner ingen ting ved å slå 
sammen akuttfunksjonene på Ullevål med de elektive på Rikshospitalet. 

Bygg et lokalsykehus bare for de fire bydelene i Groruddalen på Aker  
Ahus har ansvar for en befolkning som er det dobbelte av hva sykehuset er dimensjonert for. Det 
som vil hjelpe, er å overføre de fire bydelene i Groruddalen, tre fra Ahus og en fra Ullevål, til et nytt 
lokalsykehus på Aker. Det vil gi en kapasitetsøkning som kan avlaste både Ahus og Ullevål og samtidig 
imøtekomme Groruddalens behov for et eget lokalsykehus.  

Befolkningen i Groruddalen på ca. 145 000, har behov for et lokalsykehus (uten akuttfunksjon) med 
ca. 200 - 300 senger, tilsvarer ca. 70 000 m2 eller rundt 1/3 av det planlagte Nye Aker. 
Kapasitetsøkningen i OUS vil da være så stor at den videre utbyggingen av Ullevål som det store 
akuttsykehuset, kan vente til senere byggetrinn.  

Det store lokalsykehuset på Aker er avhengig av en parallell utbygging med Rikshospitalet fordi 
funksjonene er innvevde i hverandre. Et mindre lokalsykehus på Aker vil ikke dele funksjoner med 
Ullevål, det står på «egne ben» og kan derfor bygges «i morgen».  

Det kan innvendes at storbylegevakten er bygget, men den skal fordele pasienter til alle sykehusene 
avhengig av skade og tilhørighet og passer like godt sammen med et mindre lokalsykehus.  

Gaustad sykehus kan bevares og utvikles for langtidspsykiatrien 
Psykiatrien er i krise, kapasiteten er for liten. Gaustad sykehus har ideelle omgivelser for terapi og 
behandling. Nødvendige, nye døgnavdelinger kan bygges nord for dagens anlegg. Det gamle 
kulturminnet kan brukes til poliklinikker og annet. Anslått areal nybygg er 15-20 000 m2 pluss ca. 10 
000 m2 restaurerte bygninger på Gaustad sykehus.  

Regjeringen har uttalt at lokalsykehuset for hele Groruddalen skal gjennomføres raskt, etter planen 
til HSØ tilsier det tidligst i 2037. HSØ angir i «Belysningen av Ullevål som alternativ til Rikshospitalet» 
en realistisk fremdrift for et sykehusprosjekt på en konfliktfri, ledig tomt (som på Aker), verifisert av 
Plan- og bygningsetaten: 3 år parallell tidligfaseprosjektering og omregulering før 5 år 
detaljprosjektering og gjennomføring. Hvis Groruddalsykehuset realiseres med oppstart i 2023, kan 
sykehuset stå ferdig i 2031, 6 år tidligere enn etter fremdriftsplanen til HSØ. Gaustad sykehus kan 
bygges parallelt med samme fremdrift.  

Første byggetrinnet, bestående av å opprettholde Rikshospitalet, bygge et mindre lokalsykehus på 
Aker og bevare og utvikle Gaustad sykehus, kan realiseres for ca. 10 mrd. Det er en fornuftig, 
bærekraftig og god løsning på uføret.I senere byggetrinn kan det moderne storsykehuset bygges 
uavhengig av dagens sykehus på ledige tomter på Ullevål sykehus, men slik at de mest moderne og 
funksjonelle av dagens bygninger kan «kobles» til det nye.  
 
Planen er betydelig rimeligere enn «Målbildet» fordi grunninvesteringene på Rikshospitalet og Aker 
faller bort samtidig som funksjonelle bygninger på Ullevål og Gaustad kan driftes videre. 
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Å drive sykehus på en byggeplass 
Gjennomføringen av nye Rikshospitalet er et eksperiment som i skala aldri har vært 
forsøkt gjennomført. Mens sykehuset er i full drift og til overmål skal øke produktiviteten, skal det 
rives, bygges og ominnredes innvendig, utvendig, rundt og over på alle kanter.  

Først skal det bygges en midlertidig plattform for redningshelikoptre som noen syntes var greit å 
plassere mellom prematur- og intensivenheten på barneavdelingen. Deretter skal det settes opp 
modulbygg (brakker) for kontorer, overnatting og andre enkle funksjoner på taket av sykehuset og en 
rekke steder på plenen mot Gaustad sykehus for å frigjøre deler av sykehuset til midlertidige 
funksjoner, som sengeavsnitt, behandlingsavdelinger, akuttmottak o.a. som må ut av byggene som 
skal rives. I tillegg annekteres velferdsbygget på Gaustad sykehus.  

Så gjennomføres rivning, først av utbyggene på torget, deretter pasienthotellet og til sist fløy C1 med 
akuttmottak og hjerteovervåking.  

Så skal det spuntes, graves og sprenges, hele torget og bakken ned mot bekken graves helt ut og 
likedan store deler av plenen mellom sykehusene. Alle bygnings- og anleggsarbeider vil så foregå tett 
på dagens sykehusbygg og forårsake støy, støv og vibrasjoner. Til slutt blir det en ny rokade med flere 
ombygginger for å tilpasse og knytte nybygget til det gamle.  

Denne kaotiske situasjonen med støy, støv, vibrasjoner og organisatorisk kaos, vil vedvare i ca. 10 år 
før det roer seg i påvente av den noe mindre inngripende byggefase 2 som ikke vil være avsluttet før 
i 2037. Når alt er ferdig, er det gamle sykehuset modent for hovedombygging eller rivning.  

Bare tanken på en slik gjennomføring av et enormt byggeprosjekt, er absurd. En ting er at 
arbeidsforholdene for ansatte og pasientene blir uutholdelige, det andre er at helsepersonell i stor 
grad vil søke seg bort. Med unntak av Radiumhospitalet er knapt noen større sykehusprosjekt blitt 
gjennomført på denne måten. «De» tenkte i de samme baner i Drammen, Stavanger, tidligere også 
på Rikshospitalet, men metoden ble forlatt til fordel for å bygge et helt nytt sykehus på en ledig tomt 
slik at det gamle sykehuset kan drives uforstyrret av byggearbeidene i hele byggeperioden. 
 

Før OUS eventuelt setter i gang denne galskapen, må det i det 
minste gjennomføres en grundig ROS-analyse (Risiko- og 
sårbarhetsanalyse) av byggeprosessen og konsekvensene for 
sykehusdriften. Når departementet vil kartlegge 
konsekvensene for sykehusdriften av å bygge Innlandet 
sykehus ved Mjøsbrua, er det bare «småtteri» mot 
usikkerheten rundt gjennomføringen av Nye Rikshospitalet. 
 
 
 
 
 
De tre gratier på Rikshospitalet 
kan lett gå seg bort i tåken 
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Reguleringsplanen for Gaustad sykehusområde er IKKE vedtatt 
Staten har overtatt reguleringsmyndigheten fra Oslo kommune og kan derfor overkjøre den massive 
motstanden fra bystyret, fagetatene og helsevesenet, men over loven står ikke regjeringen. 

Plan- og bygningsloven, kulturminneloven, naturmangfoldloven, helseberedskapsloven og flere, kan 
ikke brytes. 

Rammesøknaden som ble innvilget for den midlertidige helikopterplattform på Rikshospitalet, viste 
seg å være omsøkt på grunnlag av så sviktende trafikkdata at om den ble bygget, ville ha livstruende 
konsekvenser for pasienter på barneavdelingen. Tiltaket må nå endres og omsøkes på nytt, 
sannsynligvis som reguleringsendring med en konsekvensutredning som også dokumenterer 
pasientsikkerheten internt i sykehuset. 

Plan- og bygningsetaten satte opp en matrise over risikoelementer knyttet til omregulering av 
Gaustad sykehusområde allerede i 2018. Risikonivået er i forslaget til detaljreguleringsplan, lite 
endret, alle elementene har fortsatt høy eller svært høy reguleringsrisiko for avslag ved normal, 
demokratisk behandling. 

 
Risiko for avslag på søknad om omregulering av Gaustadområdet. Plan-og bygningsetatens 
vurdering. 


