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Forslag til vedtak: 

 

1. Styret slutter seg til den foreslåtte arealløsningen for å ivareta endringene i 

tjenestetilbudet som følge av endringene i bioteknologiloven som omtalt i 

saken, og ber administrerende direktør oversende saken til Helse Sør-Øst 

RHF for videre behandling. 

 

2. Årsaken til det økte arealet, med investeringer og øvrig ressursbruk, er 

utvidelsen av det regionale tilbudet.  Styret legger til grunn at nødvendige 

kostnader som følge av utvidelsen av det regionale tilbudet finansieres av 

Helse Sør-Øst RHF. 

 

3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere leiekontrakten etter 

at godkjenning foreligger fra Helse Sør-Øst RHF. 

 

 

 

Oslo, den 23. juni 2022 

 

 

 

 

Bjørn Atle Lein Bjørnbeth 
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1. Sammendrag  

Stortinget besluttet mai 2020 endringer i bioteknologiloven og etablering av nye 

tilbud innen fosterdiagnostikk og reproduksjonsmedisin. Endringene påvirker 

tjenestetilbudet ved Reproduksjonsmedisinsk avdeling (RMA) og Fostermedisinsk 

avdeling (FMA) i Kvinneklinikken og har betydning for tjenesteytingen i Klinikk for 

laboratoriemedisin. Denne saken omhandler konsekvenser av å implementere 

endringene innenfor reproduksjonsmedisin ved Reproduksjonsmedisinsk avdeling. 

Dette gjelder både areal, utstyr og personell som er nødvendig for at Oslo 

universitetssykehus HF skal kunne tilby de lovpålagte helsetjenestene. Nytt 

behandlingstilbud knyttet til etablering av genterapi (PGD), som vil kreve areal og 

utstyr i Klinikk for laboratoriemedisin, er ikke er omfattet av denne saken. Inntil 

videre er dette en oppgave som kjøpes fra utlandet, pt fra Aalborg 

universitetssykehus ved at biologisk materiale (DNA eller befruktede egg) blir 

transportert mellom virksomhetene. 
 

Det er gjennomført en utredning for å dekke arealbehovet for de nevnte avdelingene 

som følge av nye oppgaver og økt aktivitet. Det foreligger nå en helhetlig 

arealløsning som innebærer at Reproduksjonsmedisinsk avdeling overlater sine 

arealer ved Rikshospitalet til Fostermedisinsk avdeling og får gode erstatningsarealer 

med mulighet for både utvidelse og noe samlokalisering (laboratorium) av 

avdelingen i leide lokaler på Ullevål Stadion. Fostermedisinsk avdeling har da 

tilstrekkelig areal til å tilby tidlig ultralyd til alle lokale og regionale fødepasienter.  

 

Dette er lokaler som er tilstrekkelig store for å inkludere areal til laboratorium- og 

biobankvirksomhet, og i tillegg økningen av aktiviteten som følge av de 

reproduksjonsmedisinske endringene i bioteknologiloven. Det er planlagt at 

Reproduksjonsmedisinsk avdeling skal til Nye Aker i etappe 2, og det er ønskelig å 

inngå en leieavtale for lokalene ved Ullevål Stadion som strekker seg frem til dette 

kan gjennomføres. 

 

Oslo universitetssykehus HF ønsker å inngå en 10 års leieavtale.  Årlig leie for 

Reproduksjonsmedisinsk avdelings arealer er estimert til 9 millioner kroner per år i 

2022-kroner og med investeringer i utstyr overstiger den samlede anskaffelsen 100 

millioner kroner. Det understrekes at det knytter seg derfor usikkerhet til den 

endelige kostnaden til nødvendig utstyr, blant annet på grunn av høy prisvekst i det 

siste.  

 

Finansstrategien til Helse Sør-Øst RHF angir fullmakter ved investeringer og 

inngåelse av leieavtaler. Denne saken overstiger leiefullmakten til helseforetaket og 

må derfor godkjennes av Helse Sør-Øst RHF. 

 

2. Tidligere vedtak i styret på saken   

Styret i Oslo universitetssykehus HF gjorde den 25. juni 2021 (sak 47/2021) følgende 

vedtak: 

 

1. Styret ber administrerende direktør arbeide videre med en løsning for å dekke 

arealbehovet for Fostermedisinsk avdeling og Reproduksjonsmedisinsk avdeling. 

Løsningen må ikke være til hinder for en mulig samling på Aker på sikt.  
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2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å fremforhandle utkast til 

husleieavtale for arealbehov som følge av bioteknologiloven.  

 

3. Styret ber om å bli forelagt en helhetlig løsning for å ivareta endringene i 

tjenestetilbudet som følge av endringene i bioteknologiloven 

 

 

3. Bakgrunn 

Stortinget besluttet i mai 2020 endringer i Bioteknologiloven (BTL) med innføring 

av nye tilbud innen fosterdiagnostikk og reproduksjonsmedisin. Lovendringene har 

stor betydning for Kvinneklinikken, men også for Laboratoriemedisinsk klinikk. For 

Fostermedisinsk avdeling (FMA) medfører endringene at alle gravide skal ha tilbud 

om tidlig ultralydundersøkelse i første trimester noe som betyr en økning av den 

fostermedisinske aktiviteten med om lag 8.000 polikliniske konsultasjoner årlig. 

Tyngdepunktet for aktiviteten ved Fostermedisinsk avdeling, er på lik linje som all 

barnemedisin og barnekirurgi, etablert ved Rikshospitalet. Det er betydelig gjensidig 

avhengighet mellom Fostermedisinsk avdeling og andre deler av Kvinneklinikken 

(fødeavdelingen) samt til alle barnemedisinske (spesielt Neonatal avdelingen) og 

barnekirurgiske spesialiteter. Dette betyr at aktiviteten ved Fostermedisinsk avdeling 

geografisk må ligge i nærhet til disse avdelingene.  

 

Reproduksjonsmedisinsk avdeling (RMA) har virksomhet på Rikshospitalet (838m2) 

og Ullevål (260m2), samlet ca. 1100 kvm netto. Reproduksjonsmedisinsk avdeling er 

Norges største senter for utredning og behandling av ufrivillig barnløshet. 

Avdelingen har nasjonal behandlingstjeneste for fertilitetsbevarende behandling med 

eggstokkvev og for assistert befruktning ved potensiell blodsmitte og en flerregional 

behandlingstjeneste for Preimplantasjonsdiagnostikk (PGT) i samarbeid med St. 

Olavs Hospital er under etablering. Det gjøres oppmerksom på at finansiering av et 

slikt tilbud ikke omfattes av denne saken. Videre har avdelingen flerregional 

funksjon for sæddonasjon og nedfrysning av egg. I 2019 ble det gjennomført over 

3000 behandlinger ved Reproduksjonsmedisinsk avdeling og omlag 900 kvinner ble 

gravide som følge av behandlingen. Dette utgjør 25 prosent av all 

reproduksjonsmedisinsk behandling i Norge, og 33 prosent av 

reproduksjonsmedisinsk behandling i offentlige helseforetak. 

 

Endringene i bioteknologiloven har store implikasjoner for tilbudet innenfor 

reproduksjonsmedisin. Det planlegges nå for innføringen av de nye tilbudene, som 

eggdonasjon, assistert befruktning for single, økt tilgang til nedfrysning av 

egg/embryo og preimplantasjonsdiagnostikk (PGD). Disse endringene vil øke 

etterspørselen etter eksisterende behandlingstilbud innen reproduksjonsmedisin og 

assistert befruktning i Norge (egguttak, hormonbehandling, sæddonasjon osv.) og 

medføre behov for etablering av nye metoder som er kostbare og har komplisert 

logistikk (f.eks. eggdonasjon) og/eller krever høyspesialisert teknologi (f.eks. PGT). 

Det vil også bli behov for rekruttering, utredning og behandling av eggdonorer, og 

økt behov for sæddonorer, hvilket er ressurskrevende. Dette gjør at ressursinnsatsen 

per behandling i snitt øker. 

 

En flytting av Reproduksjonsmedisinsk avdeling fra nåværende lokaler på 

Rikshospitalet vil frigjøre nok plass til de nye og utvidede funksjonene for 

Fostermedisinsk avdeling. Løsningen innebærer at Reproduksjonsmedisinsk avdeling 
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vil ha behov for et nytt og utvidet areal for oppstart av disse nye 

behandlingstilbudene og nødvendig utvidelse av eksisterende tilbud, fortrinnsvis på 

samme lokalisasjon. Det er også forventet en utvikling av klinisk 

reproduksjonsmedisin i de neste 10-20 årene, og dette vil frembringe nye be-

handlingsmetoder som integrerer billeddiagnostikk, minimal invasiv kirurgi, og 

celleterapi på nye måter.  

 

Reproduksjonsmedisinsk avdeling er planlagt lokalisert på Nye Aker i etappe 2, men 

i mellomtiden er det behov for utvidet areal til poliklinikk, laboratorieareal og 

støttefunksjoner for å kunne gjennomføre nødvendig behandling,  

  

3.1 Areal til Reproduksjonsmedisinsk avdeling 

Oslo sykehusservice gjennomførte, i samarbeid med fagmiljøet ved av 

Reproduksjonsmedisinsk avdeling, en utredning av behov for areal og medisinsk 

teknisk utstyr som følge av endringene i bioteknologiloven i 2020. Dette resulterte i 

en utredningsrapport som ble ferdigstilt i januar 2021. Som ledd i denne utredningen 

ble det også vurdert om Fostermedisinsk avdeling kunne flytte for å frigjøre plass til 

Reproduksjonsmedisinsk avdeling, men med Fostermedisinsk avdeling sin store 

avhengighet til andre avdelinger både i Kvinneklinikken og i andre klinikker 

(fødeavdeling, barnekirurgi, barnehjertekirurgi), ble det vurdert at en slik løsning 

ikke var aktuelt å gå videre med.  

 

Reproduksjonsmedisinsk avdeling har nylig fått et avvik knyttet til lokaler etter tilsyn 

ved Helsetilsynet. Dagens laboratorium anses underdimensjonert for aktiviteten. En 

økning av aktiviteten som følge av de nye oppgavene kan følgelig ikke planlegges i 

dagens laboratorium ved Rikshospitalet uten betydelig økning av laboratoriearealet. 

Videre er det påvist avvik ved avdelingens system for nitrogentilførsel ved 

Rikshospitalet. Dette avviket krever store utbedringer som i 2020 ble estimert til å ha 

et ressursbehov på om lag 10 millioner kroner. Ved flytting av 

Reproduksjonsmedisinsk avdeling til et annet areal vil begge disse avvikene kunne 

lukkes slik at avd. kan tilfredsstille kravene til virksomheten som er beskrevet i 

Celle-vevs forskriften. En flytting av Reproduksjonsmedisinsk avdeling fra 

nåværende lokaler vil frigjøre nok plass til den nye og utvidede aktiviteten knyttet til 

tidlig ultralyd ved Fostermedisinsk avdeling. Disse arealer har også funksjoner som 

Fostermedisinsk avdeling fremtidig trenger, noe som betyr at kostnadene til lokaler 

for Fostermedisinsk avdeling blir relativt lave. 

 

Løsningsalternativer 

I utredningen vurderte prosjektet 5 forskjellige alternativer for å løse arealbehovet for 

Reproduksjonsmedisinsk avdeling. I alternativ 1 vurderte man flere mulige løsninger 

i de gamle lokalene til Veterinærinstituttet på Adamstuen. Alternativet ble lagt bort 

da det viste seg at byggene krevde store investeringer både med hensyn til utstyr og 

infrastruktur, i tillegg til leiesummen, og vurdert at dette ville bli for store 

investeringer i leid areal. Alternativ 2 var en løsning som innebar å oppføre et 

seksjonsbygg/modulbygg ved enten Rikshospitalet, Ullevål sykehus eller Aker 

sykehus. Mulighet for å føre opp et nytt modulbygg er liten da det er begrenset 

tomteareal som peker seg ut med mindre det gis anledning til å rive eksisterende 

bygg på Ullevål sykehus.  
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Alternativ 3 var en omrokering og ombygging av bygg 8 på Ullevål sykehus i tillegg 

til et modulbygg. Ombygging av bygg 8 på Ullevål sykehus var ikke mulig da det er 

knapphet på tilgjengelig areal. Alternativ 4 var å flytte inn i laboratoriebygg 25 på 

Ullevål sykehus, men dette forutsetter en rokade innen Klinikk for laboratoriemedisin 

(KLM) som ikke er planlagt før Livsvitenskapsbygget står klart i 2026. Alternativ 5 

var å flytte avdelingen til eksisterende bygningsmasse på Aker sykehus, men man 

fant heller ikke her ledige lokaler som kunne brukes til dette formålet. I alle 

alternativer, blant annet i Ullevål sykehus bygg 25 og modulbygg på Aker sykehus 

eller på Rikshospitalet, samt i eksisterende bygg på Aker sykehus, er det tatt hensyn 

til at det må tilordnes renrom for deler av laboratorievirksomheten.  

 

Det er nye oppgaver og behov for økt kapasitet med utgangspunkt i endringene i 

bioteknologiloven som er den utløsende årsaken til det økt arealbehovet. Det 

foreligger ikke en funksjonell arealløsning for innplassering av 

Reproduksjonsmedisinsk avdeling sin virksomhet i egeneide arealer. Den 

arealløsning som peker seg ut som egnet for formålet, er tilgjengelige lokaler på 

Ullevål Stadion. Arealene er tilstrekkelig store til å flytte dagens aktivitet ved 

Rikshospitalet inkludert laboratorium- og biobankvirksomhet, og i tillegg økningen 

av aktiviteten som følge av endringene i bioteknologiloven. Lokalene på Ullevål 

Stadion vil kunne tilpasses denne virksomheten og er evaluert egnet med sikte på å 

oppnå sterile områder i laboratoriene, og tekniske støttesystemer for disse. Videre er 

lokalene store nok til å samlokalisere hele laboratorieaktiviteten ved 

Reproduksjonsmedisinsk avdeling på sikt og kan fungere midlertidig, inntil en 

flytting til permanente lokaler som planlagt til Nye Aker i etappe 2. Oslo 

universitetssykehus HF ønsker på denne bakgrunn å inngå en leieavtale for lokalene 

ved Ullevål Stadion som strekker seg frem til dette. 

 

 

3.2 Leie og investeringer 

På bakgrunn av ovennevnte er Oslo universitetssykehus HF i dialog med utleier, 

Oslo Pensjonsforsikring, om leie av om lag 2100 m2 i Sognsveien 75. Lokalene 

består av kontor arealer og i tillegg har arealer som kan tilpasses virksomheten til 

blant annet IVF laboratorier, behandling, forskning, og ekspedisjon, og ønsker å gå 

videre med å forhandle fram utkast til en leieavtale som del grunnlaget for et vedtak i 

saken.  

 

Oslo universitetssykehus HF ønsker å inngå en 10 års leieavtale. Årlig leie er 

estimert til 9 millioner kroner og for en tiårsperiode utgjør dette om lag 90 millioner 

kroner. I tillegg kommer felleskostnader inkludert energi beregnet til 392,- kroner per 

kvm.   

 

Investeringskostnadene er behovet for nytt utstyr ved avdelingen som følge av ny 

bioteknologilov og flytting til nye lokaler. Investeringskostnader knyttet til utstyr 

inkludert nitrogentank er beregnet til totalt 39 millioner kroner.  

Eksisterende utstyr som avdelingen disponerer, og som lar seg forflytte, blir med fra 

Rikshospitalet til nytt lokale og er ikke med i disse kostnadene.  

 

En leieavtale med investeringer på denne størrelsen vil måtte godkjennes av Helse 

Sør-Øst RHF før inngåelse. 
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3.3 Finansiering 

Det antas at det vil være økonomiske gevinster ved å samle det meste av 

virksomheten i Reproduksjonsmedisinsk avdeling, men de vil ikke være tilstrekkelig 

til å dekke økte kostnader som følge av utvidet drift og nødvendige 

utstyrsinvesteringer og arealkostnader.  
 

Avdelingen har laget anslag på hva flytting til Ullevål stadion og økning av 

aktivitet/implementering av nye behandlingstilbud vil bety for aktiviteten, og 

tilhørende driftskostnader og investeringsbehov. Det er viktig å understreke at dette 

er estimater, og at det er knyttet usikkerhet til tallene. Usikkerheten er både knyttet til 

volum og kompleksitet i behandlingen, regionalt og nasjonalt behov, 

konkurransesituasjon og rekruttering av personal. Endringer i dagens takster (DRG, 

laboratorie, egenandeler) vil kunne påvirke resultatet, og dermed 

finansieringsbehovet. Det er også verdt å merke seg at deler av inntjeningen er via 

økte gjestepasientinntekter, slik at andre helseforetak/sykehus vil få økte kostnader. 

 

De økte kostnadene er i all hovedsak knyttet til økning av regionale oppgaver som 

følge av endringene i bioteknologiloven, dvs. at lovendringen er årsaken til det økte 

arealbehovet med tilhørende utstyrsbehov og økte driftskostnader. Oslo 

universitetssykehus HF er i dag ikke finansiert for å dekke økte kostnader til drift og 

investering knyttet til utvidelsen av det regionale tilbudet. Det forutsettes at økte 

kostnader blir finansiert fullt ut. Dette gjelder både økte personalkostnader, husleie, 

avskrivninger og andre driftskostnader som foreløpig er beregnet til nærmere 30 

millioner kroner per år. Løpende aktivitetsbaserte inntekter reduserer behovet for 

regional tilleggsfinansiering. Det forutsettes også tildelt likviditet til nødvendige 

utstyrsanskaffelser. Det er dialog med Helse Sør-Øst RHF både om detaljene i de 

beregnede driftskostnadene og hvordan økte kostnader skal finansieres.  

 

Finansieringen er omtalt under regionale prosjekter i områdeplanen for bygg under 

ordinære investeringer i økonomisk langtidsplan. Gjennomføring forutsetter regional 

finansiering.  

 

4. Overordnet tidsplan og fremdrift 

Det tar tid å etablere nye arealer, særlig laboratoriearealer, og klinikken har allerede 

en presset arealsituasjon for denne virksomhet. Det er derfor behov for å etablere en 

rask løsning for å sikre Reproduksjonsmedisinsk avdeling nødvendige og 

hensiktsmessige arealer når de må flytte ut av sine lokaler på Rikshospitalet.  Avtale 

om leie av arealer til Reproduksjonsmedisinsk avdeling bør inngås i løpet av høsten 

2022 for oppstart tilpasning av lokaler, foreløpig estimert til 6 måneder.  

 

5. Drøfting og involvering 

Arealsituasjonen har siden sommeren 2020 vært tema i Reproduksjonsmedisinsk 

avdeling og i klinikkens ledermøter og samarbeidsforum med tillitsvalgte og 

verneombud. Avdelingen har også vært involvert i det utredningsarbeidet som er 

gjort så langt. I disse møtene er deltagere løpende oppdatert over status i saken. Det 

legges opp til fortsatt god involvering i det videre arbeidet med planlegging og 

gjennomføring av flytting til nye lokaler. Klinikkens brukerråd er også løpende 

orientert om saken, og støtter planene som foreligger. 
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6. Administrerende direktørs vurdering og anbefaling 

Lovendringene i bioteknologiloven får arealkonsekvenser for Fostermedisinsk 

avdeling og Reproduksjonsmedisinsk avdeling som må løses for at Oslo 

universitetssykehus HF skal kunne tilby de lovpålagte helsetjenestene.  Dette kan 

løses ved at Reproduksjonsmedisinsk avdeling overlater sine arealer ved 

Rikshospitalet til Fostermedisinsk avdeling og får gode erstatningsarealer med 

mulighet for både utvidelse og samlokalisering av avdelingen.  

 

En slik løsning vil ikke være i konflikt med en langsiktig løsning i Nye Oslo 

universitetssykehus.  Det er ikke avsatt areal til å samle Reproduksjonsmedisinsk 

avdeling i programmet for Nye Aker i etappe 1, slik at virksomheten må enten 

inkluderes i Nye Aker i etappe 2 eller i leide lokaler. 

 

Utredninger har ikke fått fram mulige alternativer innenfor helseforetakets 

nåværende arealer.  Det er derfor ønskelig å leie egnete lokaler i nærheten av 

sykehusvirksomheten.  Lokalene på Ullevål Stadion vil være en velegnet løsning for 

Reproduksjonsmedisinsk avdeling.   

 

Det foreslås at styret slutter seg til denne samlede løsningen for arealbehovet i 

Kvinneklinikken som følge av lovendringene, og at styret gir administrerende 

direktør fullmakt til å ferdigstille og inngå leieavtale forutsatt godkjenning av Helse 

Sør-Øst RHF. Siden saken omfatter utvidelse av foretakets regionale tilbud legges 

det til grunn at den økte ressursbruken, både til drift og investering, finansieres av 

Helse Sør-Øst RHF.  

 


