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PROTOKOLL  
Det er avholdt drøftingsmøte i henhold til hovedavtalens §31 (jf arbeidsmiljøloven kap. 8) 

Dato: 23.11.22 

Sted: Oslo universitetssykehus 

Sak:  Rokade ved riving av C1 Rikshospitalet  

Tilstede fra 
arbeidsgiver: 

Susanne Flølo, Øystein Solheim Lien, Truls Gamnes, Mari Torset (DST/HR), 
Geir Teigstad, Stian Ilebrekke, Tone Mydske Olsen (OSS) 
 

Tilstede fra 
arbeidstaker: 

Eivind T. Engstad (Delta), Jørgen Sandberg Michelsen (Ylf), Anne Marit Wang Førland (Dnlf), 
Svein Erik Urstrømmen (NSF), Eli Skorpen (NRF), Marie-Therese Strand Larsen (NITO), 
Linda Møllersen (Forskerforbundet), Tonje Stray Høyland (DNJ), Sindre Leivestad Holtet 
(NFF), Else Lise Skjæret-Larsen (Fagforbundet), Thomas Vik Renngård (Delta) 

Vedlegg Protokolltilførsel fra Norsk sykepleieforbund, Den norske legeforening, Yngre legers forening, 
Fagforbundet, Forskerforbundet, Norsk radiografforbund og Norsk ingeniør- og 
teknologorgansiasjon 
Protokolltilførsel fra Forskerforbundet med to vedlegg 

 
Innledning 
Stian Ilebrekke innledet med henvisning til utsendte saksdokumenter. Det ble redegjort for 
forberedende arbeider og tiltak som må gjennomføres for å sikre fremdriften i rokaden.  
 
Stian Ilebrekke og Geir Teigstad besvarte spørsmål og gjorde presiseringer underveis, blant 
annet: 
 

- Investeringsbudsjettet 2023 (og videre) vil ikke påvirkes av rokade C1 
- Helikopterlandingsplass lar seg bygge på Rikshospitalet under de forutsetninger som er 

lagt i prosjektet 
- Dagslys/lysforhold i C2 tas i flere fora og prosjektgruppen jobber med det som påvirkes i 

rokade C1, eksempelvis glassvegger i kantinen 
 
NSF, Vernetjenesten, Dnlf, Ylf, NITO, Forskerforbundet og NRF kommenterte.  
 
Prosjektets omfang og fremdrift 
Arbeidstakersiden stiller spørsmål om forslagene i rokadeprosjektet er tilstrekkelig forankret 
og bearbeidet i de berørte miljøene. Tidspresset som oppleves, gjør at det kan gå ut over 
medvirkning. Det understrekes at de deler av rokaden som skal søkes Arbeidstilsynet om, også 
skal involvere vernetjenesten og at dette igjen kan være tidkrevende.  
 
Videre er sykehusets økonomiske situasjon en bekymring. Det nevnes som eksempel at 
investeringsbudsjettet for MTU er skåret ned til å sikre utstyr ved havari. Det stilles spørsmål 
om OUS vil være i stand til å håndtere de totale økonomiske forpliktelsene i dette prosjektet. 
Valg av så mange midlertidige løsninger er kostbart. Det stilles spørsmål ved om dette utfordrer 
daglig drift eller investeringsmuligheter ved OUS.  
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Arbeidstakersiden etterspør hvordan de forholdene som ekstern kvalitetssikrer (KSF) har 
påpekt, behandles videre, og om det er tid nok til å håndtere disse forholdene før 
styrebehandlingen.  
 
Arbeidsgiversiden bekrefter tidspresset i prosjektet. Medvirkningsgruppen har også tatt opp 
dette. Medvirkningsmøtene etablert i forprosjektet, skal fortsette videre. Det samme med 
brukermøtene for hvert prosjekt. På den måten legges det til rette for medvirkning, også der 
ekstern kvalitetssikrer (KSF) har påpekt nødvendigheten av dette. 
 
Rokade C1 har flere byggesøknader til Plan og bygningsetaten. Blant annet inngang C6 og C2 C3. 
Det antas ingen kontroversielle saker. Når rammetillatelse foreligger, sendes søknad til 
Arbeidstilsynet som skal inneholde bekreftelse på medvirkning i prosjektet. Dette blir ivaretatt.  
 
Når det gjelder økonomi, understrekes det at det som er satt av til investeringer, låses til dette 
formål og vil ikke gå ut over drift. Tiltakene igangsatt for å oppnå de sentrale forutsetningene, 
innebærer at man ikke bygger ett påbygg på D5. Dette øker sannsynligheten for at man kommer 
under den økonomiske styringsrammen til prosjektet.  
 
Rokade C1 svarer ut alle anbefalingene fra KSF og hvordan prosjektet arbeider videre med 
anbefalingene. Det vises til tidsplan på siste side i forprosjektrapporten som eksempel på 
hvordan prosjektet jobber i den fasen man er i nå.  
  
Bruken av bygg 10 som rokadeareal  
Arbeidstakersiden er bekymret for bruken av bygg 10 som rokadeareal. Det er uheldig for 
virksomheten innen psykiatri som er etablert der. Dette er en bekymring som også støttes av 
tillitsvalgte i PHA, som dessuten har meldt at de er kommet sent inn i prosessen med hensyn til 
medvirkning. Det er viktige aktiviteter i bygg 10 for pasienter og ansatte. Det ble stilt spørsmål 
om det er mulig å løse det på en annen måte, og heller planlegge for UiO inn i modulbygg og 
psykiatrien bli værende i bygg 10. Bygg 10 benyttes dessuten av ansatte og pårørende som 
velferdstiltak. Det ble spurt om hvordan tilsvarende velferdstiltak sikres. 
 
Arbeidsgiversiden svarer at brukerne av bygg 10 som skal inn i bygg 14, har kommunisert at de 
er fornøyde med de arealene som bygges. UiO er også fornøyde med å flytte til bygg 10.  
 
Konklusjon 
Protokoll fra 23.11.22 legges ved styresaken til behandling i styremøtet 02.12.21. 
 
 
  

Arbeidsgivers signatur  Arbeidstakers signatur 
(godkjent per e-post)   (godkjent per e-post) 

 



Protokolltilførsel – Drøftesak 23.11.22 - Rokade ved rivning av C1, 
Rikshospitalet 
 
Det er to forhold som gjør at disse organisasjoner ikke kan støtte at Forprosjektrapport 
«Rokade ved rivning av C1 Rikshospitalet» legges til grunn for videre detaljering i 
forbindelse med forberedelser til oppføring av Nye Rikshospitalet. 
 
Det første er at det etter organisasjonenes syn hefter for stor grad av usikkerhet både 
med tanke på uavklarte løsninger, en optimistisk tidsplan og investeringskostnader i 
rokaden. 
 
Det andre handler om foretakets manglende økonomiske bærekraft både inn mot 
rokadeprosjektet og oppføring av de nye sykehusene i OUS..  
OUS er nå i en økonomisk situasjon der foretaket iverksetter og planlegger omfattende 
innsparingstiltak, som etter vårt syn vil gi negative og inngripende konsekvenser for 
sykehusets drift de kommende årene for å nå målene i ØLP. 
Slik vi ser det vil det ikke være mulig innenfor foretakets økonomiske rammer å ivareta 
forsvarlig drift med god kvalitet i pasientbehandlingen og samtidig finansiere rokaden 
og avsettemidler til egenkapital nødvendig for investeringer til de nye sykehusene i OUS.  
 
24. november 2022 
 
Foretakstillitsvalgte fra: 
 
Svein Erik Urstrømmen, NSF 
Anne Marit Wang Førland, Legeforeningen 
Jørgen Sandberg Michelsen, Ylf 
Else Lise Skjæret-Larsen, Fagforbundet 
Linde Møllersen, Forskerforbundet 
Eli Benedicte Skorpen, Norsk Radiografforbund 
Marie-Therese Strand Larsen, NITO 
 
 
  
  



Protokolltilførsel fra Forskerforbundet: 

Arbeidsgivers tilbakemelding i drøftingsmøte vedrørende bruk av bygg 10 som rokadeareal 
fremstiller ikke saken slik den er kommunisert fra tillitsvalgte i PHA. At brukere av bygg 10 skal være 
fornøyde med arealene i bygg 14 er ikke representativt for pasienter og ansatte i PHA. Antar at det 
kun gjelder renhold (OSS). Det er også underlig at prosjektet ikke har fanget opp motforestillinger fra 
tillitsvalgte i PHA mot å avgi bygg 10 til UiO, når dette har vært kommunisert både muntlig og skriftlig 
ved flere anledninger, se for eksempel vedlagt uttalelser fra klinikktillitsvalgte i KPHA datert 16. mars 
2021 og 8. april 2021. I tillegg er dette videreformidlet via NITO til porteføljestyremøte Forbedring av 
driften den 13. april 2021. 

Mvh Linda Møllersen 
Foretakstillitsvalgt Forskerforbundet OUS 
Mobil: 95 78 32 81 
https://www.forskerforbundet.no/ous 

https://www.forskerforbundet.no/ous
http://www.forskerforbundet.no/


TILBAKEMELDING FRA KLINIKKTILLITSVALGTE KPHA RAPPORT DELROKADE D1, BYGG 10 GAUSTAD  

08.04.21 

Klinikktillitsvalgte i Klinikk Psykisk Helser og Avhengighet ønsker med dette å gi tydelig uttrykk for at 
vi er sterkt uenige i vurderingene og konklusjonene i rapporten som omhandler delrokade 1, i 
prosjektet for rokade C1 Rikshospitalet.  

For det første er konklusjonen med at OUS skal frata KPHA Bygg 10 og gi det til UiO ikke i tråd med 
det vi ser som sykehusets viktigste oppgave, nemlig pasientbehandling. Vi mener det vil gi vesentlige 
ulemper for våre sårbare pasienter at deres aktiviteter og støtteaktiviteter som personalet i våre 
berørte enheter per nå utfører på Bygg 10 må flyttes til andre, mindre egnede lokaler på lengre 
avstand fra driften. Dette vil klart forringe kvaliteten på pasientbehandlingen. Vi stiller spørsmålstegn 
ved at UiO sitt behov for nærhet til Rikshospitalet prioriteres over pasientenes behov. Vi mener man 
bør finne andre lokaler til UiO i stedet for å flytte KPHA sin aktivitet. I kartleggingen som er gjort i 
prosessen har man sett på mulighet for drift i både andre lokaler og modulbygg i området rundt Bygg 
10. Vi mener den åpenbare løsningen er at UiO flytter til disse i stedet for KPHA. Vi viser også til vår 
tidligere felles uttalelse om delrokaden, datert 16.03.21.  

For det andre mener vi prosessen fram til rapporten, og rapportens ordlyd og konklusjoner bærer 
preg av skinnmedvirkning. Vi viser til og støtter klinikkleders tilbakemelding på rapporten, hvor det 
fremheves at klinikkens medarbeidere ble for sent involvert i prosessen, at man ikke har tatt på alvor 
at klinikken ønsker og trenger å beholde bygget og det i rapporten ikke kommer tydelig nok fram at 
klinikken i arbeidsgruppe knyttet til konseptfase har blitt presset til å velge mellom to alternativer 
som man begge mener er utilfredsstillende. Våre tillitsvalgte, både lokalt og på høyere nivåer, har 
hele tiden sagt tydelig fra om at vi mener forslaget om avgivelse av Bygg 10 er helt uholdbart, men 
dette er ikke tatt hensyn til. Våre faglige argumenter både om pasienthensyn og hensyn til ansattes 
arbeidsforhold, og sterke og gjentatte innsigelser avfeies med en kort setning i rapporten: 
Klinikktillitsvalgte i PHA mener det er gjennomførbart, men ikke anbefalt. Dette er en grov 
omskrivning og overforenkling av klinikktillitsvalgtes uttalelser i saken. Sannheten er at vi mener 
forslaget er fullstendig håpløst, verdensfjernt og burde kasseres.  

Senere i rapporten står det: Tillitsvalgtrepresentanter i PHA har både deltatt i arbeidsgruppe, og vært 
engasjert på klinikknivå med skriftlige innspill underveis. Alle innspill er vurdert, og mange er tatt til 
følge og har satt sitt preg på det endelige alternativet. Dette kjenner vi oss ikke igjen i. Vi kan ikke se 
at våre foreningers innspill har blitt vektlagt. Vi er sterkt provosert over at det slik fremstilles som om 
det har vært medvirkning, når det i virkeligheten fremstår som konklusjonen er fattet helt uten å 
lytte til innspill fra ansatte i KPHA. Vi mener også dette er problematisk for klimaet for medvirkning 
og engasjement i Nye OUS-prosjekter for øvrig i fremtiden – hvis man ikke blir tatt på alvor i en så 
konkret og egentlig ganske liten sak, hva sier det til ansatte om nytten i å engasjere seg i 
medvirkningsprosessene som kommer de neste årene?  

Klinikktillitsvalgte i KPHA 

Berit Averstad, NSF Ian Thomas Small, Overlegeforeningen       Ellen Bjørnstad, Forskerforbundet 
Ellinor Lønnå, Fagforbundet    Beate Heggheim, FO Eivind Engstad, Delta     Birgit Aanderaa, NPF
     



UTTALELSE FRA KLINIKKTILLITSVALGTE 16.03.21 OM ROKADE C1/DELROKADE 1  

REF. LEVERANSE FRA ARBEIDSGRUPPE I DELPROSJEKT TIL MEDVIRKNINGSPROSESS 

Klinikktillitsvalgte i KPHA mener forslaget om at KPHA sine pasienter og ansatte skal avgi Bygg 
10/Velferdsbygget på Gaustad i rokadeprosjektet er meget bekymringsfullt. Bygget spiller en viktig 
rolle i dagens drift på Gaustad, og selv om risikovurderingen viser at det lar seg gjennomføre for å få 
til delrokaden slik prosjektorganisasjonen har presset gjennom, mener vi klinikktillitsvalgte at det er 
svært uklokt.  

KPHA ble alt for sent involvert i prosessen med å utrede forslaget om avgivelse av Bygg 10, og vi 
mener prosessen bærer preg av at prosjektorganisasjonen alt hadde konkludert med at KPHA burde 
avgi bygget før lokale ansatte og parter ble tatt med til råds. Det ble gitt et feilaktig inntrykk av at 
Bygg 10 nærmest sto tomt da denne konklusjonen ble truffet. Dette er over hodet ikke tilfellet, 
bygget er i meget hyppig bruk av pasienter og ansatte fra mange av KPHA sine seksjoner på Gaustad. 
Det spiller en viktig rolle for fysisk aktivitet både som avkobling og behandling for pasienter. Det har 
en viktig funksjon som evakueringsområde. Det er i hyppig bruk til kursing, skolering og 
veiledningslokaler for ansatte som jobber på Gaustad.  

Etter klinikktillitsvalgtes skjønn er det svært underlig at prosjektorganisasjonen ønsker å prioritere 
kontorer og bibliotek framfor behovene til denne sårbare pasientgruppa. Slike lokaler må det være 
mulig å finne andre steder i sykehusets bygningsmasse, eller behovet kan eventuelt løses ved å sette 
opp midlertidige bygninger til den gruppa som må fraflytte Rikshospitalet ved rokaden i stedet for at 
pasientene må over i et midlertidig bygg.  

Arbeidsgruppa som har sett på alternativer for delrokade 1 har blitt presset til å velge mellom to 
alternativer som begge prioriterer UiO og behovene til de som må ut som en følge av Rokade C1. 
Andre forslag som arbeidsgruppa har lagt fram har blitt blankt avvist, med begrunnelsen at de ikke 
innfrir UiO sine behov og at det gir begrensede konsekvenser for KPHA. Vi er ikke enige i at 
konsekvensene er begrensede, men først og fremst: hva slags sykehus er det vi egentlig driver, om vi 
prioriterer kontorer og biblioteker framfor behandlingsbehovene til vår mest sårbare pasientgruppe?  

Klinikktillitsvalgte mener forslaget bør stanses, og at andre alternativer må utredes og vurderes 
ordentlig – med utgangspunkt i at i OUS skal pasientene komme først. 

 

Klinikktillitsvalgte i KPHA 

Berit Averstad, NSF    Ian Thomas Small, Overlegeforeningen  

Ellen Bjørnstad, Forskerforbundet  Henrik Myhre Ihler, Yngre Legers Forening 

Beate Heggheim, FO    Eivind Engstad, Delta 

Birgit Aanderaa, NPF    Ellinor Lønnå, Fagforbundet 
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