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Administrasjon og styre i Helse Sør-Øst RHF 
 
Nå som foretaksstyret i HSØ skal ta stilling til en eventuell investeringsbeslutning for Nye 
Rikshospitalet og Nye Aker sykehus, bør det være rimelig å kunne knytte en kommentar til 
direktørens uttalelse om at rapporten  
«Ullevål som alternativ lokalisering til Gaustad» viser at et Ullevålalternativ er dyrere og tar lenger tid 
å realisere enn sykehusplanen til HSØ. 
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Rapport om Ullevål som alternativ lokalisering til Gaustad, HSØ mai 2019 
En alternativ bruk av beregningsmodellen  
  
Direktør Terje Rootwelt i HSØ uttalte i siste styremøte i HSØ, 29.11.22, at rapporten «Ullevål som 
alternativ lokalisering til Gaustad», den s.k. Belysningen av Ullevål sykehus, viste at en alternativ 
utbygging av Ullevål sykehus ville være dyrere og ta lenger tid å realisere enn etter dagens plan, det 
s.k. Målbildet. 
Det er påfallende at de klart uttalte føringene som lå til grunn for rapporten, ikke har vært 
problematisert.  
 
Når rapporten konkluderer med 12-16 mrd. i økte kostnader og 7 års forsinkelse, baserer det seg på 
de føringene som var lagt for beregningene: 
• Rikshospitalets virksomhet skulle flyttes til Ullevål. 
• Størrelsen og virksomheten ved Aker sykehus skulle opprettholdes uendret. 
• Funksjonsfordelingen mellom Ullevål og Aker skulle ikke endres ift. RH/Aker 
 
Den akutte tomtemangelen på RH og Aker ble ikke vurdert, noe også HSØ innser at er det 
dominerende problemet med dagens plan. Når Ullevål har fem ganger større tomtereserver enn RH, 
burde det inngått som et vesentlig element i rapporten og ført til en omfordeling av bygningsmassen 
mellom Ullevål/Aker ift. RH/Aker. Muligheten det ga for en endret funksjonsfordeling, kunne ha løst 
de mest påtrengende funksjonelle problemene, så som splittingen av traume/akutt, føde/prematur 
og barneintensiv, den kroniske underdimensjoneringen av så godt som alle avdelinger og ikke minst 
kunne 10-12 års sykehusdrift på en byggeplass vært unngått. Alt dette ville ha store økonomiske 
konsekvenser i beregningene rapporten satte opp. 
 
Flyttingen av RH sto alene for 18 mrd., unødvendig innløsning av tomter på Aker 2 mrd. Endret 
funksjonsfordeling og riktig dimensjonerte avdelinger ville slå ut i bedre helsetjenester og lavere 
driftskostnader. Unngås sykehusdrift på en byggeplass og den omfattende rokadeplanen, vil både 
sykehuset og byggeplassen kunne drives mer effektivt og uten store belastninger på arbeidsmiljøet. 
Høyere driftskostnader og byggekostnader gjennom 10 år, kan fort beløpe seg til 10 mrd. 
I byggefase 2 skal HSØ bekoste riving og erstatning av anslagsvis 20 000 m2 universitetsbygg, noe 
som med tomt, fort vil koste tre mrd.  
 
Rikshospitalet har en riktig størrelse og drevet som et elektivt spesialsykehus uten akutt- og 
lokalfunksjon, regnes typen sykehus som mest effektiv etter internasjonal erfaring. Blandes 
sykehuset med et akuttsykehus, går produktiviteten ned. 
 
Målbildet vil uansett ikke redusere antall sykehus i Oslo, HSØ skriver selv at etter 2040, er det fullt på 
RH/Aker, da må et nytt sykehus bygges på en tomt HSØ ikke eier i dag. I mellomtiden må Ullevål 
opprettholdes pga. de funksjonene dagen sykehusplan ikke får flyttet, som kjøkken, kreft med 
støttefunksjoner, øye, sterilforsyning, prehospital avdeling, forskning osv. Avdelinger som i dag er 
spredd over hele Ullevål. 
 
Endres rapporten med disse elementene, vendes regnestykket på hode fra 12-16 mrd. i minus til 12-
16 mrd. i pluss. 
 
Sykehusmodellen som ikke ble vurdert var: 
• Stort akuttsykehus på Ullevål 
• Elektivt spesialsykehus på RH 
• Et mindre lokalsykehus uten akuttfunksjon for hele Groruddalen på Aker. Det vil avlaste Ahus og 

Ullevål og kan bygges uavhengig av Ullevål. 



 
Gjennomføringen av både byggefase 1 og 2 i dette alternativet vil om beregningsmodellen for 
fremdrift i «belysningen» brukes på en Ullevålbaserte sykehusplan, kunne ferdigstilles innen 2038, 
men med Aker som et første trinn, ferdig allerede i 2031. 
 
Beregning av kostnad og fremdrift baseres på det samme datagrunnlaget som er brukt i 
«belysningen». 
 
Årsaken til dette resultatet er betydelig mindre byggevolum, lavere grunninvesteringer i tomt og 
infrastruktur og enklere og forutsigbar byggesaksbehandling. 
 
De illustrerte utbyggingsalternativene i rapporten for Ullevål sør og Ullevål nord, viser hvordan 
Ullevåltomten kan utbygges i en Ullevålbasert sykehusplan. 
   
Om ønskelig, kan jeg redegjøre nærmere for beregningene. 
 
Oslo, 14. desember 2022 
 
Med vennlig hilsen 
Tor I. Winsnes 
Sivilarkitekt MNAL og sykehusplanlegger 
 
Styremedlem i Redd Ullevål sykehus 
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