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1. Sammendrag 

Innledning 

Idéfase for OUS - Campus Oslo bygger videre på den utviklingsretning som er lagt for sykehuset 
gjennom Strategi 2013-18 og Arealutviklingsplan 2025. Siden Arealutviklingsplanen hadde større fokus 
på utvikling av bygningsmasse enn virksomhet, har arbeidet med virksomhetsløsninger blitt viet spesiell 
oppmerksomhet i idéfasen. Delprosjekt virksomhetsløsninger har gjennom et bredt idésøk arbeidet 
frem alternative forslag til virksomhetsløsninger. Delprosjektet har hatt til hensikt å oppdatere og 
supplere arealutviklingsplanen, slik at det foreligger en fullverdig utviklingsplan som del av idéfasens 
beslutningsgrunnlag. Foreliggende dokument gir en samlet gjennomgang av det samlede grunnlag for 
kjernevirksomheten i idéfase OUS – Campus Oslo.  

 
Sykehus som blir bygget for fremtidens brukere må være tilpasset en ny tids samfunnsmessige behov 
og utviklingstrender. Vi er på vei mot en ny fordeling av makt, roller og ansvar mellom pasient og 
behandler, mellom bruker og helsevesen. Økende bevissthet om rettigheter og muligheter forandrer 
pasientens rolle fra passiv mottaker til informert medvirker. Det ligger et betydelig potensial i å 
involvere brukerne og myndiggjøre dem til å ta større grad av ansvar for egen helse.  Også OUS Strategi 
2013-18 har som en hovedmålsetting at OUS skal ta utgangspunkt i pasientenes perspektiv. Pasientenes 
behov skal være førende for struktur og innhold i sykehuset, med tilrettelegging av gode, forutsigbare 
pasientforløp som det gjennomgående organisatoriske prinsipp. Tverrfaglig samarbeid vil, i tillegg til å gi 
gode pasientforløp, skape faglige synergier som stimulerer til forskning og innovasjon.  
 
OUS skal selvsagt ikke tilby alt til alle. Det ville være uforenlig med samfunnets bærekraft og 
økonomiske rammer. En tydelig prioritering må til dersom vi skal kunne skjerme og videreutvikle 
tilbudet til de pasientgruppene som har størst behov for å få sin behandling hos oss. Nye teknologiske 
løsninger og samarbeidsformer, samt en mer hensiktsmessig oppgavedeling må til dersom 
helsevesenets samlede kompetanse og ressurser skal strekke til for å løse fremtidens utfordringer 
innenfor helsesektoren.  

 

Fremskriving av virksomheten 

Tabellen nedenfor viser hvilken effekt de ulike omstillingsfaktorene ble tillagt i Arealutviklingsplanen og 
hvilken effekt vi anbefaler at de blir tillagt i Idéfase. Blant de nye omstillingsfaktorene som er kommet 
til gjennom idéfasens arbeid, er IKT og eHelseløsninger den faktoren som vi har tillagt størst betydning. 
Vi har dessuten økt forventningene til betydningen av den medisinsk-teknologiske utvikling noe. 
 
 
Tabell. Betydningen av omstillingsfaktorer slik de er vurdert i hhv Arealutviklingsplan 2025 og Idéfase  

Omstillingsfaktorer Arealutviklingsplan 2025 Idéfase 2030 

Alder/etnisitet/livsstil Ikke vurdert 5% økning av poliklinikk pga 
livsstilsykdommer 

Økt behov for støtte- og 
pårørendeareal 

Ny brukerrolle Ikke vurdert Faktorer nøytraliserer hverandre 

Medisinsk-teknologisk Ikke vurdert Økt sengetall 0-5%  
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utvikling 
Poliklinikk økt 5% 

IKT og eHelse Ikke vurdert 25% reduksjon poliklinikk 

15% reduksjon innleggelser 

Økt behov for spesialrom og 
støtteareal 

Fra døgn til dag – 

korttidsopphold 

40% Rikshosp og Radiumhosp. 
50% Ullevål, 75% Aker 

30% lands- og regionfunksjoner  

40% resterende aktivitet 

Mer bruk av 

observasjonssenger 

75% akutt korttid 
Aker+Ullevål 

Det samme; 75% akutt korttid 
Ullevål 

Mer bruk av 

pasient/sykehotell 

5-10 % Det samme 

Kortere gj.snitt liggetid 10% Rikshosp og Radiumhosp 
20% Aker og Ullevål 

10%, 

Sykdomsforekomst  Konkret vurdering utvalgte 
grupper innen kreft, transpl. 
mv 

Økning mhp realvekst 
kreftbehandling. For øvrig 
opprettholdes vurderingene for 
somatikk. For psykisk helse 
forventes vekst, og dreining av 
mer behandling til DPS. 

Funksjonsfordeling andre 

sykehus 

Anslag på overføring 
pasienter til AHUS/Vestre 
Viken 

Vestre Viken oppfyller sin 
målsetning om 5% økt 
egendekningsgrad.  

 
 

Avhengigheter 
Prosjektet har benyttet flere tilnærminger for å kartlegge hvilke avhengigheter og nærhetsbehov det 
bør tas hensyn til ved fysisk deling av virksomheten mellom to eller flere lokaliteter, eller ved eventuell 
etablering av tematiske klynger (se senere omtale av virksomhetsmodell 3) i sykehuset, samt for å ta 
stilling til hvilke funksjoner som hører hjemme i samme utbyggingsetappe.   
 
Prosjektets metodiske tilnærming har vært som følger: 

• Spørreundersøkelse til alle avdelinger (N3) med etterfølgende dataanalyse 

• Idé- og litteratursøk: Hvilken virksomhet har andre universitetssykehus valgt å samlokalisere? 

• Analyse av kontaktpunkter mellom avdelinger i behandling av innlagte pasienter (KPP-data 
OUS, 2012) 

 
Resultatene fra spørreundersøkelse og KPP-analyse viser: 

• Et stort antall avhengigheter mellom ulike enheter både innenfor og på tvers av klinikkgrenser 
og funksjonsnivåer. 

• Stor grad av avhengighet mellom akutt og medisin (innlagte pasienter). 
• Stor grad av avhengighet mellom fødsel og nyfødtintensiv (innlagte pasienter). 
• Stor grad av avhengighet mellom medisinske enheter (innlagte pasienter). 
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Litteratur- og nettsøk, studiebesøk og diskusjoner indikerer at det også foreligger betydelig: 

• Tverrfaglig samhandling omkring kreftpasienter; mellom kirurg , onkolog og indremedisiner 
(mye poliklinisk) 

• Behov for medisinsk konsultasjon knyttet til kirurgiske pasienter (men i liten grad motsatt vei) 
• Behov for ruskompetanse i somatiske enheter generelt, og akuttmottaket spesielt 
• Behov for kompetanse innen psykisk helse i akuttmottak og andre somatiske enheter (f.eks 

rehabilitering og transplantasjon) 
• Behov for nærhet mellom akuttvirksomheten og laboratorium/radiologi  
• Behov for tverrfalig samhandling omkring behandling av barn, mellom psykiatri og nevrofag 
• Tverrfaglig samhandling mellom en lang rekke fag om akutt syke pasienter med uavklarte 

tilstander  

 
Referansesøk viser at noen tema går igjen blant universitetssykehus som er tematisk eller 
senterorganisert. Den tematiske samlingen av fagområder gjenspeiler avhengighet mellom fag som er 
plassert i barnesykehus (ofte organisert sammen med kvinnehelse), kreftsenter, hode/hals og nevro-
senter, hjerte/kar (ofte også lunge)-fag, buk/bekken-senter og akuttsenter (ofte med flere kirurgiske fag 
organisatorisk tilknyttet).  

Utdyping av spørsmål knyttet til spesifikke funksjoner 
I arbeidet med virksomhetsløsninger har vi, med utgangspunkt i føringer i mandatet, hatt behov for å få 
belyst konkrete spørsmål knyttet spesifikke funksjoner:  
 
o Akuttfunksjonen 

Det legges til grunn at sykehuset skal ha ett sentralt akuttmottak som skal ta imot pasienter med 
uavklarte tilstander som trenger øyeblikkelig hjelp, dårlig medisinske samt slagpasienter som krever 
multidisiplin tilnærming. Akuttmottaket skal kunne avklare/sortere alt og utføre alle livsnødvendige 
tiltak.  Pasienter med avklarte tilstander kan i stor grad sendes direkte til diagnostisk og/eller 
behandlende enhet. 
 
Det pekes videre på at Storbylegevakten vil ha en svært viktig funksjon for håndtering og sortering 
av det store volumet av akuttpasienter i Oslo. Konseptet som er lagt til grunn for Storbylegevakten 
vil bli tatt med i den videre planleggingen av nytt OUS-Campus Oslo. Det er bred enighet om at 
Storbylegevakten må ligge i nærheten av sykehusets akuttmottak (og bør i tillegg ligge i nærheten 
av sykehusets ortopediske virksomhet).  
 

o Behandling av barn 
Etablering av et barnesykehus ligger som en klar føring i OUS mandat for idéfasen. Det er enighet 
om at et fremtidig barnesykehus skal inneholde all pediatri inkludert nyfødtintensiv og 
barnehabilitering samt døgnbehandling innen både somatikk og psykisk helse for barn og ungdom. 
Tilbudet innen kirurgi på barn/barnekirurgi/barneintensiv vil være avhengig av tett samarbeid med 
flere voksenspesialiteter.  Barnesykehuset bør ha eget akuttmottak. 
 
Det vurderes videre at avhengigheten mellom gynekologi og fødselshjelp samt mellom fødsler og 
nyfødtintensiv er så stor at kvinne bør ligge sammen med barnevirksomheten. Antall fødsler i det 
fremtidige OUS blir høyt (ca 13 000 pr år). Fagmiljøet anbefaler likevel at dette samles på ett sted, 
med et differensiert tilbud til de fødende. 
 

o Kreft 
Kreftrisiko øker med alderen og eldrebølgen vil føre til en betydelig økning av kreftforekomsten i 
befolkningen.  Kreftkirurgien i OUS vil øke mer enn kreftforekomsten grunnet regionale føringer om 
sentralisering av avansert kreftkirurgi.  
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Grunnet økt kreftforekomst og nye behandlingsmuligheter forventes en økning av medikamentell 
kreftbehandling på hele ca 50% mot 2030. Til nå har medikamentell onkologisk behandling i Oslo 
vært samlet ved OUS. Aktivitetsøkningen gjør det betimelig å vurdere om ett av lokalsykehusene i 
Oslo bør etablere onkologisk poliklinikk med medikamentell kreftbehandling.   
 
Det er også grunn til å forvente at aktiviteten innen strålebehandling i HSØ kommer til å øke. 
Fagrådet for kreft har pekt på at man bør desentralisere tilbudet gjennom etablering av 
stråleenheter ved ett eller flere områdesykehus.  
 
I et nytt sykehus bør kreftomsorg og -forskning samles i et kreftsenter planlagt etter 
Comprehensive Cancer Center (CCC)-prinsipper. Dersom OUS får anledning til å etablere 
partikkelsenter bør dette lokaliseres i umiddelbar nærhet til OUS kreftvirksomhet. OUS vil dessuten 
ha behov for en økning på 3 høyvolt strålemaskiner (linacer) utover dagens 17 linacer. Til sammen 
12 strålebunkere fra 2006 (i det nye strålebygget på Radiumhospitalet (5) og Kreftsenteret på 
Ullevål (7)) vil kunne gjøre nytte for seg til 2030 dersom linacene skiftes ut for eksempel i 2018.  
 

o Psykisk helse og avhengighet 
Innen psykisk helse og avhengighet utgjør lands- og regionsfunksjoner kun 13% av aktiviteten. 
DPS virksomhet og ruspoliklinikker vil også i fremtiden være lokalisert utenfor OUS hovedcampus. 
Sykehusfunksjoner innen psykisk helsevern, BUP og tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) vil i 
fremtiden bli mer spesialisert med behov for høy bemanning, tverrfaglig kompetanse og tett 
integrasjon med forskning og utdanning. Det er behov for å videreutvikle TSB for å gi tilstrekkelig 
tilbud til de pasientgrupper som ikke har det i dag. 
 
Samling av sykehusets tilbud til barn anses som vesentlig og BUP bør ha sine døgnplasser i 
barnesykehuset. BUPs øvrige tilbud legges til DPS-ene. 
 
Psykiatrisk legevakt bør plasseres i Storbylegevakten, mens det psykiatriske akuttmottaket bør 
være et rent psykiatrisk akuttmottak i OUS, med mulighet for rask videreføring til fagdifferensierte 
døgnenheter. Rusakuttmottaket kan også ligge for seg selv, men bør ligge nær det psykiatriske 
akuttmottaket, samt nær det somatiske akuttmottaket med medisinsk spesialkompetanse. 
 
Endringer i lovverket og samfunnets behov for samfunnsvern gjør det nødvendig å se på 
organisering og dimensjonering av sikkerhetspsykiatrien. Dikemark, som huser denne virksomheten 
i dag er i svært dårlig stand, og med forventet vekst i pasienttilfanget er det vesentlig at ny løsning 
for virksomheten finnes på egnet sted. 
 

o Senter for kompleks epilepsi (SSE)  
SSE er, og må forbli, et nasjonalt toneangivende miljø inne fagområdet. Samlokalisering med OUS 
øvrige virksomhet legges til grunn, og et slikt større tverrfaglig miljø forventes å kunne gi positiv 
effekt for både pasientbehandling, forskning og faglig utvikling. Som for psykisk helse legges det til 
grunn at samling av virksomhet knyttet til barn har høy prioritet, og SSE bør derfor flyttes til OUS 
hovedcampus med en delt løsning der SSEs barneaktivitet legges til barnesykehuset.  

 
o Medisinske servicefunksjoner (lab og radiologi) 

Det er enighet om at den utstyrstunge laboratorievirksomheten bør samles i størst mulig grad. 
Lokaliseringen bør være sentral, men ikke nødvendigvis helt i kjernen på det fremtidige sykehuset. 
Nærhet til og integrasjon med både klinikk og forskning må ivaretas. Det må videre være 
labvirksomhet tett på akuttmottaket. OUS laboratorietjenester understøtter både lokale, regionale 
og nasjonale funksjoner, inkludert eksterne aktører utenfor OUS. Det forventes at betjeningen av 
eksterne vil fortsette, og at den vil vokse. 
 
Når det gjelder radiologi er det viktig for effektiv drift at modaliteter knyttet til akuttvirksomhet i 
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størst mulig grad er sentralisert. OUS radiologitjenester håndterer store pasientvolum, og for å sikre 
gode pasientsløyfer åpnes det for at deler av radiologivirksomheten som er operativ på dagtid kan 
desentraliseres.  
 

o Forskning og utdanning 
Infrastrukturen i sykehuset må legges til rette for både laboratorieforskning, klinisk forskning og 
translasjonsforskning. Dette gjelder så vel IKT som teknologiplattformer, biobanker, arealer for 
klinisk utprøving og forskningskontorer. Det anbefales en kombinasjon av rene FOU-arealer og FoU-
arealer som er integrert i klinisk virksomhet.  
 
Både grunnutdanningen og spesialistutdanningen er under revisjon, og det er foreslått flere tiltak 
som skal styrke breddekompetansen til fremtidige leger og sykepleiere. For forsknings og 
utdanningsformål er det ønskelig at OUS ivaretar pasienter med tilstander som spenner fra det 
vanligste til det sjeldne. En eventuell omfordeling av oppgaver som fører til vesentlig endring i 
pasientgrunnlaget for OUS må ledsages av gode avtaler med samarbeidende sykehus om 
utdannings og praksisplasser, samt tilgang til pasientmaterialer til forskningsformål. 
 

 

Scenarioer og virksomhetsmodeller  
Oslo universitetssykehus er Norges mest komplette sykehus. Samling av hele virksomheten ved én 
lokalitet ville være den av de to scenarioene nevnt i idéfasemandatet som vil gi best mulighet til å 
oppfylle strategiske målsettinger for OUS og virksomhetsmessige effektmål for idéfasen. I et samlet 
sykehus ville forholdene ligge til rette for helhetlige pasientforløp og for alle tenkelige multidisiplinære 
konstellasjoner og faglige og forskningsmessige samarbeid. Forsknings- og utdanningsmessig ville et 
samlet sykehus kunne tilby et pasientgrunnlag som spenner fra folkesykdommer til sjeldne syndromer 
og således gi mulighet for tilbud om store pasientmateriale for forskning og fullstendige utdanningsløp 
for både grunn- og videreutdanning. Samling av alle funksjoner ved en lokalitet ville dessuten kunne gi 
stordriftsfordeler innen mange områder. Et samlet OUS vil imidlertid bli blant Nord-Europas største 
sykehus. Medarbeidere i sykehuset er opptatt av at sykehuset ikke må bli for stort, og Idéfaseprosjektet 
har fått utført en systematisk gjennomgang av litteraturen for å belyse organisasjons- og 
størrelsesforhold i sykehus. Konklusjonen er at vi ikke finner evidensbaserte holdepunkter som gir 
grunnlag for å mene at samling av hele OUS ved en lokalitet (scenario 1) er uheldig dersom en velger en 
organisasjonsløsning som gir inndeling i mindre enheter.  Slike enheter ville kunne utvikle sin egen 
identitet og ha den oversiktlighet som arbeidstakere og brukere etterlyser, og som gir både 
medarbeidere og pasienter en opplevelse av tilhørighet. 

 
Prosjektet har arbeidet frem tre alternative virksomhetsmodeller. Alternativ 1 er en videreføring av 
dagens modell, alternativ 2 en modell med deling etter funksjonsnivå og alternativ 3 en tematisk 
organisert klyngemodell som har tung infrastruktur samlet sentralt i sykehuset.  
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Videreføring av dagens løsning  

Dagens virksomhetsløsning kan beskrives som en faginndelt klinikkstruktur med tverrgående service-
klinikker. I henhold til gjeldende strategiske føringer skal den utvikles videre slik at det tverrfaglige miljø 
som behandler én sykdom samles ved én lokalitet. Dette ville ikke være mulig dersom sykehuset ble 
fysisk delt i to. I denne modellen er elektiv virksomhet ikke skjermet fra akuttvirksomhet, og dette har 
uheldige følger for så vel driftseffektivitet som kvalitet på pasientbehandlingen. Vår 
litteraturgjennomgang ga holdepunkter for at det blir mer utfordrende å drive et meget stort, samlet 
OUS dersom det har dagens store faginndelt klinikkstruktur, enn dersom det blir inndelt i mindre, 
tverrfaglige enheter, organisert for å kunne yte helhetlig pasientbehandling for tematisk inndelte 
pasientgrupper.   

 
Nivådelt modell 

Den nivådelte modellen har utgangspunkt i HSØs styrevedtak 108 fra 2008 som la en føring om at 
dupliserte lands- og regionsfunksjoner i OUS skule samles på Gaustad.  Et alternativ var da at Ullevål ble 
utviklet til et ”Storbysykehus” med akuttmottak og områdefunksjoner. Vedtaket har ikke blitt 
implementert av flere grunner (både bygningsmessige og faglige mtp avhengigheter) og det fokuseres 
nå på gode og effektive pasientforløp (jmf HSØ sin ”plan for strategisk utvikling 2013-2020” og OUS sin 
strategi 2013-18). I idéfasen er 108-modellen modifisert ved at akuttkirurgi er lagt til den delen av 
sykehuset som har ansvar for lands- og regionsfunksjoner, inkludert traumebehandling.  
 
Modellen ville være lite realistisk å gjennomføre i scenario 1, samlet løsning. I delt løsning har den 
betydelige ulemper, ikke minst knyttet til dupliseringen av akuttmottak og deling av de fleste 
spesialiteter i sykehuset. Samling av traumevirksomhet og akuttkirurgi ved den ene lokaliteten vil ”virke 
som en magnet” på kirurgisk virksomhet, slik at det aller meste av kirurgien kommer til å bli samlet i 
denne delen av sykehuset. Enklere elektiv kirurgi samt noe akuttkirurgi kan imidlertid også plasseres 
ved lokaliteten som behandlet hyppige tilstander. Alternativ kunne denne lokaliteten bli plassert på 
østsiden av byen, der en forventer størst befolkningsvekst. Lokaliteten med ansvar for lands- og 
regionsfunksjoner må ligge på campusområdet.   
 
Dersom sykehuset blir utviklet etter nivådelt modell kan utdanningen tilrettelegges ved at studenter og 
spesialistkandidater får første del av sin utdanning ved lokaliteten for hyppige tilstander. Noe senere i 
utdanningsløpet kunne kandidatene roterte til lokaliteten for sjeldne og infrastrukturkrevende 
tilstander.  
 
Klyngemodellen 

Klyngemodellen er sammensatt av ikke for store, temmelig autonome enheter eller klynger, som tilbyr 
mest mulig komplette forløp til tematiske pasientgrupper. Klyngene er fysisk plassert på en slik måte at 
de kan dele på tung infrastruktur som intensiv, intervensjonsstuer, operasjonsstuer, avansert 
billedanalyse, laboratorievirksomhet og kjernefasiliteter.  Vi har, med utgangspunkt i kunnskap om 
kliniske avhengigheter, foreslått å dele inn virksomheten a) etter hastegrad, b) tematisk etter 
pasientforløp og c) etter alder. I vår evaluering har vi ment at modellen har flest fordeler dersom 
klyngene samles innenfor ett område (scenario 1). Modellen bør ihht vår litteraturgjennomgang 
ledsages av en reorganisering som går på tvers av fag. En slik prosess kan være utfordrende men vil gi 
enheter av en oversiktlig størrelse, med identitet og muligheter for å tilby helhetlige pasientforløp. 
Klyngemodellen vil egne seg spesielt godt for etappevis utbygging av sykehuset og har vært den 
foretrukne modellene hos alle grupper som har vært involvert i arbeidet med virksomhetsløsninger.  
 
Grov sortering av scenarioer og modeller 

Som beskrevet ovenfor har en vurdert det slik at alternativ 1, dagens løsning, vil være vanskelig å dele i 
to uten at dette går betydelig ut over et stort antall pasientforløp. Modell 2 er derimot først og fremst 
aktuell utvikling i scenario 2, delt løsning. Alternativ 3, klyngemodellen vil egne seg best for 
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videreutvikling i scenario 1, men KAN også utvikles videre som delt løsning (se tabellen nedenfor). 
  
Tabellen viser en grov sortering av hvilke modeller det er aktuelt å gå videre med for hhv 0-alternativ, scenario 1 og 2. 

  
0-alternativ 

Scenario 1 
Samlet ett sted 

Scenario 2 
Delt virksomhet 

Videreføring dagens løsning X X - 

Nivådelt modell - - X 

Klyngemodell - X X 

 
Scenario 2, delt virksomhet for klyngemodellen er beskrevet som en løsning der henholdsvis elektiv 
kirurgi og sikkerhetspsykiatri plasseres utenfor hovedcampus (i tillegg til DPS, BUP- og rus poliklinikker).  
 

Helhetstilnærming for spesialisthelsetjenesten i hovedstadsområdet 
Parallelt med idéfasen i OUS pågikk det høsten 2013 en prosess i regi av HSØ for å kartlegge samlet 
behov for spesialisthelsetjenester og utfordringer knyttet til oppgavedelingen mellom sykehusene i 
hovedstadsområdet. En omfordeling av oppgaver vil ha konsekvenser for den fremtidige 
aktivitetsutviklingen i OUS. Eventuell utbygging av Lovisenberg og Diakonhjemmet ville være viktige og 
ønskede bidrag for å ivareta behovet for sykehustjenester til Oslos voksende befolkning. Det kan være 
hensiktsmessig å videreutvikle oppgavedelingen mellom sykehusene utover dagens sektorbaserte 
inndeling. Diakonhjemmet har allerede markert seg med en eldre/revmatologi/ortopedi profil og 
Lovisenberg med Hospice/Øre-Nese-Halse/Elektiv ortopedi-profil. OUS bør legge forholdene til rette slik 
at de samarbeidende sykehusene får utvikle sterke fagmiljøer som er med og sikre befolkningen i Oslo 
et likeverdig helsetjenesttilbud av høy kvalitet.   
 
Det er i første rekke virksomhet med lav kompleksitet og høyt volum som bør fordeles til de andre enn 
OUS. Ved overføring av mer komplekse oppgaver vil det være viktig med kompetanseoverføring og 
rådgivning i en overgangsfase. Kommunikasjon ved bruk av nye IKT/e-helse/telemedisinløsninger vil bli 
nyttig i denne sammenheng. Ny oppgavedeling må ledsages av ny fordeling av undervisnings-
/universitetsoppgaver, samt samarbeidsavtaler med de andre sykehusene om praksisplasser og 
pasientmaterialer til forskningsformål. 

Dagens sykehus i Oslo er lokalisert i sentrum-vest av byen. I løpet av arbeidet med 
virksomhetsløsninger har forskjellige bidragsytere fremmet forslag om å etablere et nytt sykehus øst i 
Oslo for å møte behovet for spesialisthelsetjenester som følger av befolkningsutviklingen de neste 10- 
20 årene. Et slikt sykehus kunne avlaste OUS’ sentrale campus på Gaustad og/eller Ullevål. 
 

Etappevis utbygging – virksomhetsmessige prioriteringer 
Anbefaling om innhold i og rekkefølge av utbyggingsetapper vil basere seg på en samlet vurdering av 
virksomhetsmessige, fysiske, økonomiske og strategiske forhold. Vi foreslår at følgende kliniske 
virksomhetshensyn blir tillagt vekt: 
 

• Medisinsk forsvarlighet  

• Faglige avhengigheter 

• Tiltak som eliminerer dårlige og fremmer gode pasientforløp 

• Tiltak som skaffer gode lokaler til klinisk virksomhet som i dag foregår i meget dårlig 
bygningsmasse 

• Samle virksomhet som i dag er spredt 



Idefase OUS – Campus Oslo 
Delprosjekt virksomhetsløsninger  - Leveranse 28.2.14 

 

Side 11 av 79 
 

 

• Tiltak som møter den voksende kapasitetsutfordring (200 000 nye innbyggere i Oslo 2030) 

• Skjerme pågående drift i byggeperiode 

 
 
Etapper med prioritet sett fra virksomhetssiden 

Sted Prioritet  

1 o Autonome enheter som kan driftes før akuttmottak og tung sentral 
infrastruktur er etablert:  
• Kreft inkludert partikkelsenter 
• Psykisk helse og avhengighet 

o Legge forholdene til rette slik at Oslo kommune kommer i gang med 
storbylegevakt-prosjektet. Dette betyr også at samling av ortopedi 
bør gis tilsvarende høy prioritet. 

 

2 o Akuttenhet inkl. multitraume og tilstrekkelig/ hensiktsmessig tung 
infrastruktur  

o Medisin 
o Hjerte/lunge/kar 
o Hode/hals inkl. SSE-voksen 
o Buk/bekken  
o Barnesykehuset inkl. SSE-barn, BUP-døgn og psykisk helse for 

barn/unge (eks. spiseforstyrrelser) 

Campus 

3 o Gjenværende forskningsvirksomhet  
o Gjenværende, poliklinisk strålebehandling fra Radiumhospitalet og 

Ullevål 

X 1 o Regional Sikkerhetspsykiatri inkl PPU 

Lovisenberg/ 

Diakonhjemmet 

1 o Legge forholdene til rette slik at Lovisenberg og Diakonhjemmet 
kommer i gang med sine byggeprosjekter, slik at det blir flere 
lokalsykehussenger til den voksende befolkningen i Osloområdet. 

Y 2 o Elektiv/dag kirurgisk senter. Etablering av et slikt senter vil kunne 
både bidra til å redusere ventelister samt til å bedre kapasitet for 
akuttkirurgisk virksomhet på Ullevål. 

o Evt. nytt lokalsykehus i Oslo 
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2. Innledning 
2.1. Oslo universitetssykehus etter fusjonen 
Norges mest komplette sykehus ble etablert ved fusjonen av universitetssykehusene i Oslo i 2009. Oslo 
universitetssykehus (OUS) fungerer som lokal- og områdesykehus for deler av Oslos befolkning, 
samtidig som det er regionsykehus for innbyggerne i Helseregion Sør-Øst (HSØ). Sykehuset har viktige 
nasjonale funksjoner og er en stor og sentral forsknings- og utdanningsinstitusjon.   
 
Det sammenslåtte sykehuset har store bygningsmessige utfordringer. Virksomheten foregår spredt over 
mer enn 40 lokaliteter, og svært mye av bygningsmassen er gammel, uhensiktsmessig og i dårlig teknisk 
stand. Dette vanskeliggjør sammenhengende og god pasientbehandling. Flytting og sammenslåing av 
likeartede aktiviteter er nødvendig for å forbedre så vel driftseffektivitet som faglig kvalitet på 
behandlingstilbudet. Dertil kommer at befolkningsveksten i opptaksområdet er i ferd med å føre til for 
liten kapasitet. Fremtidens virksomhetsutfordringer kan bare løses gjennom nye sykehusbygg. 
 

 
2.2. På vei inn i en ny tid 
Sykehus bygget for fremtidens brukere må være tilpasset en ny tids samfunnsmessige behov og 
utviklingstrender. Vi er på vei mot en ny fordeling av makt, roller og ansvar mellom pasient og 
behandler, mellom bruker og helsevesen. Dagens befolkning forventer å bli hørt når de har meninger 
om våre tilbud og å få den beste utredning og behandling uten ventetid når de blir syke. Økende 
bevissthet om rettigheter og muligheter forandrer pasientens rolle fra passiv mottaker til informert 
medvirker. Det ligger et betydelig potensial i å involvere brukerne og myndiggjøre dem til å ta større 
grad av ansvar for egen helse.  

 
Strategi 2013-18 har som en hovedmålsetting at OUS skal ta utgangspunkt i pasientenes perspektiv. 
Dette gjenspeiler en respekt for brukernes rett til å medvirke og har konkret betydning ved 
planleggingen av nytt sykehus. Pasientenes behov skal være førende for struktur og innhold i sykehuset, 
med tilrettelegging av gode, forutsigbare pasientforløp som det gjennomgående organisatoriske 
prinsipp. Det tverrfaglige miljø som utreder og behandler pasienten skal samles. Dette betyr at nye 
sykehusbygg må være fysisk og teknologisk tilrettelagt for samarbeid på tvers, ikke bare av spesialiteter 
og yrkesgrupper, men også mellom forskjellige sykehus og nivåer i helsetjenesten. Samarbeid på tvers 
vil, i tillegg til gode pasientforløp, skape faglige synergier som stimulerer til forskning og innovasjon.    
 
De siste tiårene har vi erfart hvordan ny teknologi og medisinske fremskritt kan føre til bedre utredning 
og behandling for store pasientgrupper. Vår basalmedisinske forståelse er økende og gir et potensial for 
utvikling av målrettet og individualisert behandling innen mange fagområder.  Aldri har mulighetene 
ligget bedre til rette for at et universitetssykehus som har sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer 
integrert i sin kliniske virksomhet, skal kunne omsette ny viten og teknologi til ny og bedre 
pasientbehandling. Fremtidens sykehusbygg må gjøre oss i stand til å utvikle, tilpasse oss til og ta ut 
potensialet av ny, og foreløpig ukjent, medisinsk viten og teknologi. Dette stiller høye krav både til 
bygningsmessig fleksibilitet og teknologisk nivå på de løsninger som blir valgt.       

 
OUS skal selvsagt ikke tilby alt til alle. Det ville ikke være forenlig med samfunnets bærekraft, 
økonomiske rammer og fremtidige underskudd på arbeidskraft. En tydelig prioritering må til dersom vi 
skal kunne skjerme og videreutvikle tilbudet til de pasientgruppene som har størst behov for å få sin 
behandling hos oss. Nye medisinske tilbud og teknologiske løsninger, samt nye samarbeidsformer ny og 
hensiktsmessig oppgavedeling må til dersom vi skal bli i stand til å løse fremtidens utfordringer innenfor 
helsesektoren.  
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2.3. Arbeidet med virksomhetsløsninger i idéfase for OUS – Campus Oslo 

Idéfase for OUS - Campus Oslo bygger videre på den utviklingsretning som er lagt for sykehuset 
gjennom Strategi 2013-18 og Arealutviklingsplan 2025. Siden Arealutviklingsplanen hadde større fokus 
på utvikling av bygningsmasse enn virksomhet, har arbeidet med virksomhetsløsninger blitt viet spesiell 
oppmerksomhet i idéfasen. Et bredt idésøk har resultert i alternative forslag til virksomhetsløsninger. 
Delprosjekt virksomhetsløsninger har hatt til hensikt å oppdatere og supplere arealutviklingsplanen, slik 
at det foreligger en fullverdig utviklingsplan som del av idéfasens beslutningsgrunnlag. Det har vært lagt 
vekt på bred involvering av egne medarbeidere, brukere, tillitsvalgte, vernetjeneste og sentrale 
samarbeidspartnere som Universitetet i Oslo, Oslo kommune, samarbeidende lokalsykehus i Oslo og 
Helse Sør-Øst (HSØ) (se vedlegg 4). 

 
 
2.4. Leveransens hensikt og innhold 
Dette er hovedleveransen fra delprosjekt virksomhetsløsninger.  Den oppsummerer de to tidligere 
delleveransene (15.11.13 og 13.12.13) og gir en helhetlig fremstilling av det samlede grunnlaget for 
sykehusets kjernevirksomhet.  
 
Leveransen omfatter følgende kapitler: 

o Fremskriving og utvikling av virksomheten 
Avsnittene om fremskriving ble første gang fremlagt i leveranse 2. Innspill i etterkant av 
leveransen har ført til mindre justeringer. Det er dessuten tatt inn avklaringer på punkter som 
er adressert spesifikt i mandatet. 

  
o Avhengigheter 

Her oppsummeres kartleggingen av avhengigheter fra leveranse 2. Det er tilføyd informasjon 
om avhengigheter mellom kliniske enheter når det gjelder samarbeid om innlagte pasienter, 
basert på en analyse av KPP-data (2012). 

 
o Spørsmål knyttet til spesifikke funksjoner 

Mandatet spesifiserer en rekke virksomhetsmessige forutsetninger av strategisk karakter som 
skal legges til grunn i idéfasearbeidet. I arbeidet med virksomhetsmodeller har vi sett behov for 
å få belyst en del konkrete spørsmål knyttet til disse forutsetningene. Ulike problemstillinger 
har blitt belyst gjennom en serie tematiske møter, samt ved gjennomgang av fire tidligere 
idéfaserapporter. Oppsummeringer blir gitt i dette kapitlet.  
 

o Scenarioer og virksomhetsmodeller 
Virksomhetsmodellene fra leveranse 1 og 2 har blitt videre utviklet og blir detaljert beskrevet i 
dette kapitlet. Kapitlet avslutter med en vurdering av scenarioer og virksomhetsmodeller. 
 

o Etappevis utbygging 
Kapitlet beskriver virksomhetsmessige forhold med betydning for etappevis utbygging av OUS. 
Virksomhetshensyn er ett av flere perspektiv som vil bli lagt til grunn for idéfaserapportens 
anbefaling om hva som bør være innhold i og prioritert rekkefølge av utbyggingsetapper.  

 
o OUS’ fremtidige rolle i spesialisthelsetjenesten i hovedstadsområdet 

I løpet av idéfasen har det kommet føringer fra Helse Sør-Øst om behov for en sterkere 
koordinering mellom sykehusene i Oslo sykehusområde. Det har blitt presisert at 
idéfasearbeidet skal bidra til å avklare hvordan lokalsykehusfunksjonen skal ivaretas i 
fremtiden. Kapitlet behandler problemstillinger vedrørende OUS’ fremtidige rolle og 
oppgavedeling i Oslo sykehusområde. 
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Dokumentet omhandler OUS kjernevirksomhet. Ikke-medisinske støttefunksjoner omtales vanligvis ikke 
i en idéfase, og er heller ikke beskrevet her. Prosjektet vil gå utførlig inn i  dette temaet i konseptfasen. 
 
 

3. Fremskriving og utvikling av virksomheten  
Valg av konsept for nytt OUS – Campus Oslo henger sammen med hvor stort sykehuset skal være, og 
dimensjoneringen drøftes derfor i idéfasen. Den mest omfattende gjennomgangen av dimensjonerende 
faktorer for et sykehusprosjekt er likevel knyttet til hovedfunksjonsprogrammet (HFP) som inngår i 
konseptfasen. Anslagene fra idéfasen vil bli gjennomgått og ytterligere verifisert i den fasen. 
 
I idéfasen har vi tatt utgangspunkt i de dimensjonerende faktorer som ble beskrevet i 
Arealutviklingsplanen. Dimensjoneringsgrunnlaget er korrigert for den reelle effekt av 
samhandlingsreform og omlegging av opptaksområdet til AHUS og Vestre Viken. Vi har gått revurdert 
betydningen av omstillingsfaktorene som ble hensyntatt i Arealutviklinigsplanen og hatt spesielt fokus 
på potensialet i nye eHelse- og IKT-systemer.  
  

 
3.1. Omstillingsfaktorer    
Følgende omstillingsfaktorer har blitt vurdert: 

• Demografisk utvikling, med vekt på alderssammensetning, livsstil og etnisitet 
• Ny brukerrolle og styrkede pasientrettigheter 
• Medisinsk-teknologisk utvikling 
• Utvikling av IKT og e-helse 
• Trender i måten å yte helsetjenester og samarbeide med andre deler av helsetjenesten på 
• Fremtidig sykdomsforekomst  
• Nye måter å samarbeide med universitet og høgskoler på 
• Mulige endringer i oppgavedeling og opptaksområder 
 

I de etterfølgende avsnitt belyses de ulike omstillingsfaktorene. 

 

3.1.1. Demografisk utvikling med vekt på alderssammensetning, livsstil og etnisitetl 
 
Fremtidsbilde 
Vurderingene er basert på de siste befolkningsprognoser fra Statistisk Sentralbyrå og Oslo kommune for 
befolkningsutvikling i Oslo og nærmeste omegn fram til 2030. Det er også sett på befolkningsutviklingen 
etter dette, men vurderingene er gjort på samlet omstilling frem til 2030. I Oslo anslås 
befolkningsveksten til å bli på over 200.000 innbyggere (30%), en høyere økning enn 
landsgjennomsnittet. Befolkningen i Akershus og Vestre Viken sykehusområder øker prosentvis like 
mye, hvilket har stor betydning både for gjestepasienter gjennom fritt sykehusvalg og for bruken av 
OUS som område- og regionsykehus.  
 
Den generelle demografiske økningen i befolkningen vil slå inn på alle nivåer i helsetilbudet.  
 

Befolkningsutviklingen frem til 2030 vil preges av at det blir flere eldre, selv om andelen eldre vil øke 
noe mindre enn landet for øvrig. Dette skyldes hovedsakelig innvandring til Oslo fra resten av landet og 
utlandet, men også høy fertilitet og sosioøkonomiske forskjeller i levetid.  Den eldre del av befolkningen 
vil som i dag ha et høyere forbruk av helsetjenester enn befolkningen for øvrig, men vil også preges av 

• Flere friske eldre 
• Flere (multi) syke eldre 
• Behov for behandling og innleggelse i siste leveår som i dag 
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Økningen i livsstilsykdommer vil mest sannsynlig fortsette og til en viss grad påvirke forbruket av 
helsetjenester innen enkelte områder. Særlig gjelder dette livsstilsykdommer knyttet til 

• Fedme 
• Alkohol 
• Diabetes 
• Eneboende 
• «De friskes sykdommer»; treningsrelaterte skader, nevroser etc. 

 
Innvandrerbefolkningen er økende i Osloregionen, og det er gjort en vurdering av hvilken betydning 
dette har for forbruk av helsetjenester.  

• Større andel med innvandrerbakgrunn og betydelig andel fra ikke-europeiske land 
• «Fornorsking» av neste generasjon og innvandrere som har bodd her en stund 
• % - og reell vekst er kanskje mer interessant enn %-andel  

 
Forventet befolkningsvekst i Oslo vil ha stor betydning for dimensjonering av både klinisk areal og 
støtteareal i sykehuset. Videre vil veksten i Akershus’ og Vestre Vikens sykehusområder ha betydning 
grunnet en ikke ubetydelig lekkasje av pasienter til OUS. Økningen i antall eldre, spesielt i siste fase av 
livet, vil også medføre økt behov for kliniske arealer. Samlet sett kan det imidlertid tas utgangspunkt i 
beregninger basert på demografisk fremskriving. 
 
Økende prevalens av livsstilsykdommer (diabetes, fedme, kreft, nevroser etc.) forventes å medføre noe 
økt behov for polikliniske arealer (+ 5 % for lokalsykehuspasienter), samt noe mer areal tilrettelagt for 
læring, mestring og trening, samt samhandingsrom for e-helsedialog mellom pasient og helsevesen. 
 
 
Tabell 1. Faktorer med betydning for dimensjonering 
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Befolkningsvekst Oslo + + + +   

Eldrebølge + + +    

Livsstil +    
+ 

LMS, Trening  
Samh.rom 

 

Innvandring (+) (+)  
+ 

mat, tro, sosio. 

+ 
Pårørende-

arenaer 
 

 
 
Innvandring er ikke vurdert å medføre større behov for kliniske arealer, ut over det som dekkes av økt 
behov for poliklinikkareal knyttet til livsstilsykdommer. Det bemerkes imidlertid at innvandrere fra ikke-
europeiske land blir sykere i yngre alder og er sykere lenger enn den norske befolkningen, og at det kan 
hende at dette også påvirker behovet for kliniske arealer. Det antas uansett behov for økt areal til 
støttetjenester som f.eks kjøkken, religiøse rom, sosionomtjeneste etc. Videre bør trolig også areal til 
pårørende- arenaer økes. Dette understøttes også av generelle trender i samfunnet der pårørende 
involveres/er mer deltakende enn tidligere. 
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3.1.2. Ny brukerrolle og styrkede pasientrettigheter 
 
Økende bevissthet om rettigheter og muligheter er i ferd med å endre brukerens rolle fra å være passiv 
mottaker til informert medvirker. Befolkningen forventer å bli hørt når de har meninger om våre tilbud, 
etterlyser innflytelse over egen situasjon når de blir syke og forventer den beste utredning og 
behandling uten ventetid. Det har vært sagt at vi er på vei mot en ny fordeling av makt, roller og ansvar 
mellom pasient og behandler, mellom bruker og helsevesen. Det ligger fortsatt et uforløst potensial i å 
myndiggjøre brukerne og mobilisere dem som medvirkere og samarbeidspartnere.  
 
Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven skal sikre tilgang til spesialisthelsetjenesten for pasienter 
som har behov for det. 

 
I tillegg til faktorene som ble vurdert i Arealutviklingsplanen er det i idéfasen lagt vekt på følgende 
forhold 

• Lovforslag som påvirker informasjonsdeling mellom bruker og helsetjeneste forventes iverksatt 
i 2014. Dette åpner for teknologi som påvirker behandlingsforløp og samhandling. 

• Pasienten vil i større grad kunne bli behandlet i eget hjem (egen- og fjernmonitorering). 

• Flere og mer aktive brukere vil kunne ta ansvar, og kan benytte seg av tilrettelagte teknologiske 
samhandlingsplattformer mellom helsetjeneste og bruker. 

• Full åpenhet om kvalitet på behandlingen. 

• Større valgfrihet – både mhp behandlingssted og behandlingsvalg. 

• Utvikling i retning fra fagstyrte til brukerstyrte sykehus vil endre maktfordeling, roller og ansvar.  

• Noen brukere vil ikke kunne ta denne makten/rollen/ansvaret på grunn av forhold som kognitiv 
svikt, rus og/eller psykiske problemer, sosioøkonomiske forhold, språkbarrierer, kulturelle 
forhold. 

• Det vil bli behov for nye opplæringsarenaer for brukere 

• Pasientrettigheter og kvalitetskrav kan føre til økt ressursbehov. (Eks. Pasienter på sykehus skal nå 

ha sykepleier tilstede for nøyere observasjon ved økning av medikamenter) 

• Informerte pasienter 

- Vil også ha omsorg 

- Forventer topp teknologi 

- Vil ikke være i sykehuset mer enn helt nødvendig 
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Tabell 2. Faktorer med betydning for dimensjonering 
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Pasienten tar mer ansvar 
(Understøttes av teknologi for 
samhandling/telemedisin og 
selvmonitorering)  

- -   
+  

Samh.rom 
Hotell 

 

Behov for nye opplæringsarenaer – slik 
at pasienten/pårørende kan håndtere sin 
situasjon/sykdom 

    
+ 

Oppl.-
arenaer 

 

Større valgfrihet + + +    

 
 
Fremtidsbildet beskriver pasienter som i større grad tar ansvar for egen helse og at en større del av 
behandlingen foregår på lavere nivå i helsetjenesten eller i pasientens hjem. Det er grunn til å anta at 
den teknologiske utviklingen av biosensorer i kombinasjon med endringene i brukerrollen vil kunne gi 
(spesielt kronikere) bedre mulighet til egenmonitorering. En må være forberedt på at falske positive 
funn påvist ved egenmonitorering kan komme til å medføre økt behov for kontakt opplæring, 
samhandling og kontroller. Samlet sett vil egenmonitorering kunne gi noe redusert behov for 
undersøkelser og kontroller (-5% poliklinikkbesøk). Videre antas at sykdomsutvikling kan oppdages og 
korrigeres tidligere i forløpet slik at sykehusoppholdene blir noe kortere(-5% liggetid). Det kan være 
mulig at flere pasienter vil kunne benytte sykehotell eller pasienthotell fremfor sykehusseng på grunn 
av selv- eller fjernmonitorering, men det er ikke lagt inn dimensjonerende effekt av dette ut over 
faktorene som ble vurdert i Arealutviklingsplanen.  
 
Det forventes behov for mer areal i det fremtidige sykehuset der pasienter og pårørende kan være med 
på å utvikle og tilpasse egen behandling. Slike arealer bør finnes i helse sykehuset og omfatte så vel 
samtalerom som treningsrom, gruppe- og klasserom for pasientundervisning. 
 
Det forventes at tilgjengelig informasjon på nett (eks. via Helsenorge.no) og full åpenhet om kvalitet på 
behandling vil gi mer opplyste pasienter. Sammen med større valgfrihet (private og offentlige tilbud) 
forventes dette å ha konsekvenser for poliklinikk, senger og operasjon/bildediagnostikk. Det er i 
tabellen ovenfor antatt at konsekvensen blir moderat økning av pasienter som aktivt velger å benytte 
OUS, anslått til 5% økning for både polikliniske besøk og innleggelser. Det er da tatt utgangspunkt både 
i at tilstrømmingen til OUS er relativt stor allerede og at OUS forblir ettertraktet.  
 
Dersom det blir dokumentert at OUS (og evt øvrige regionsykehus) har bedre resultater enn mindre 
sykehus, kan bruken av fritt sykehusvalg øke mer enn forutsatt. På den annen side kan et voksende 
tilbud om elektiv kirurgi og annet hos private aktører gi konkurranse om pasientene og redusere 
tilstrømmingen til sykehuset. Finansiering, lovverk o.a. vil ha stor betydning for utviklingen. I våre 
fremskrivninger legges til grunn en moderat forventning om utvikling i retning av økt valgfrihet med 
finansieringsform der pengene i større grad følger pasienten. 
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3.1.3. Medisinsk fagutvikling 

 
Fremtidsbildet for medisinsk fagutvikling til 2030 er ikke entydig. Til dels fordi antakelser om fremtidige 
medisinskfaglige gjennombrudd er usikre, til dels fordi hastigheten på implementeringen er lavere (og 
er mer ressurskrevende) enn hva mulighetsrommet skulle tilsi. Betydelige forventninger er imidlertid 
knyttet til følgende faktorer: 
 

• Genomet 
- Mange vil ha kunnskap om eget genom tilgjengelig i journalen, dette vil i noen tilfeller 

kunne forenkle diagnostisering 
- Bedret forståelse og behandling av mange lidelser 
- Kartlegging i fostermedisinen kan innebære at flere blir født friske gjennom seleksjon 

eller tidlig intervensjon, men dette er ikke lagt til grunn for beregningene 
- Forskningen går i retning av mer integrert kunnskap – systembiologi 
- Behov for personal som kan gi autorisert informasjon vil øke 
- Kan risikere økt etterspørsel av helsetjenester pga. tilgjengelig informasjon om 

fremtidig sykdom 
• Økende andel non-invasive og mini-invasive metoder og teknikker for undersøkelse og 

behandling.  
- Endoskopisk teknikk er allerede utbredt i de fleste kirurgiske disipliner, og utviklingen 

går i dag raskt mot nye mini-invasive metoder. 
- intervensjonsradiologiske behandlingsmetoder som MR-styrt ultralyd og inngrep vha 

robotstyring vil øke 
- Endringene krever flere spesialrom, effekten vil for øvrig være mindre komplikasjoner 

og oftere kortere liggetid knyttet til økt bruk av dagkirurgi og poliklinikk.  
• Teknologisk utvikling mht bildedannende utstyr vil sannsynligvis fortsette med  

- Fortsatt sterk utvikling av hastighet, bildekvalitet, 3D/4D. osv.  
- Portable løsninger medfører at noe bildediagnostikk kan flyttes ut fra sykehus eller 

røntgeninstitutter 
- Visualisering på molekylært nivå og annen avansert bildeteknologi 
- I tillegg vil det komme nye og bedre ikke ioniserende bildeløsninger, med funksjonell 

avbildning, for eksempel av cellenes stoffomsetning. Dette er med på å behandle 
pasienter på en mer skånsom måte og gi langt bedre resultater 

• ”Lab on a chip” 
- Kjente analysemetoder miniatyriseres og kan erstatte en eller flere analysemaskiner og 

manuelle prosedyrer. Bruken av slike brikker kan dermed også redusere antall feilkilder 
- Nye diagnostiske tester kan tas hjemme hos pasienten 
- Raske resultater gjør at legene kan ta beslutning om behandling uten ventetid, og kan 

føre til mindre behov for innleggelse 
• Nanoteknologi 

- Nanomedisin og nanoteknologi kan anvendes til medisinske formål ved diagnostisering 
av tidlig sykdom, og sørge for bedre og mer presise medisinleveranser ut i kroppen 

• Eldre 
- Aldersgrensen for behandling forskyves. Dette gir økt forbruk av helsetjenester 
- Noen tilstander blir borte  
- De eldre vil bli sprekere, men sykdomsbelastningen i siste leveår antas å være uendret. 

Vi dør ikke friske 
• Ressurser 

- Er det tilstrekkelig helsepersonell og økonomi til å utføre alt man kan gjøre?  
- Ressursbehovet vil også påvirkes av at teknologi hele tiden blir billigere og mer effektiv 

• Organisering 
- Felles funksjoner bør samles for å sikre teknologioppdatering raskt nok 



Idefase OUS – Campus Oslo 
Delprosjekt virksomhetsløsninger  - Leveranse 28.2.14 

 

Side 19 av 79 
 

 

• Samhandlingbehovet med større deler av universitetet øker. Realistene (informatikere, 
statistikere, molekylærbiologer etc) kommer til å få en vesentlig mer sentral plass i sykehuset 
enn hittil når det gjelder både forskning og pasientbehandling.  

 
 
 
Tabell 3. Faktorer med betydning for dimensjonering 
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Genteknologi og tilgjengelig informasjon 
om genomet. Flere er friske og/eller 
behandles på tidlig stadium/lettere nivå 

- - +    

Flere blir eldre og behandles på senere 
stadium i livet, også høyspesialisert 

 + 
++ 

Op./Int. 
   

Kortere sykehusopphold på hhv 
høyspesialisert og alminnelig nivå 

 -   
+ 

Samh. 
rom 

 

Høyere krav til behandling og medisinsk 
teknolog, økt sykeliggjøring/ 
sykdomsfokusering, samt økt tilbud 

+ + +    

Bredere samarbeid/grenseflate med UiO      ++ 

 
Det antas at nye behandlingsmetoder og høyere krav til medisinsk behandling øker noe mer enn 
effektiviseringseffekten av genteknologi og annen medisinskfaglig utvikling. Samlet er imidlertid 
effekten anslått til en liten eller moderat økning (+5%) for både poliklinikk og senger. 
 
Det er flere faktorer som trekker i retning av økt behov for spesialrom, og da særlig operasjon og 
intensiv funksjoner, men også radiologi. Som for flere av de andre temaene forventes det at at 
fremtidens sykehus må etableres med mer areal tilrettelagt for samhandling og e-helse løsninger. 
 
Bredere samarbeid med universitetet forventes også å medføre økt behov for arealer knyttet til 
undervisning og forskning. 

 

3.1.4. Utvikling av IKT og e-helse 

 
I god tid innen 2030 forutsettes at 

• Helsepersonell alltid skal ha enkel, brukervennlig og sikker tilgang til pasient- og 
brukeropplysninger 

• Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester 
• Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning 

 
Slike helsesystemer har på verdensbasis vært i bruk gjennom mer enn 10 år. Blant annet har Kaiser 
Permanente (som tilbyr helsetjenester til 9 millioner medlemmer i USA) siden 2002 benyttet et ferdig, 
integrert system med beslutningsstøtte som dekker alle spesialiteter og yrkesgrupper i helsetjenesten. 
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Systemet består både av et sentralt datalager (felles database) og sentralt styrte applikasjoner som man 
logger seg på fra lokalt arbeidssted. Videre har flere EU-land som Estland og Portugal nylig innført felles 
journalsystem for store deler av befolkningen.  
 
Tilgang på tidligere vurderinger og undersøkelser gir redusert prøvevolum og enklere vurderinger. Det 
påregnes stor effekt av enkel og sikker tilgang til alle nødvendige opplysninger gjennom hele 
behandlingsforløpet, uavhengig av hvor i landet pasienten blir syk eller får behandling. Et slikt integrert 
og helhetlig journalsystem vil gi spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten og pasienter enklere 
tilgang til relevant informasjon, bidra til bedre samhandling og være ressursbesparelser med 
tilrettelegging for gjenbruk av data og automatisk uttrekk til registre. Beslutningsstøtte til 
helsepersonell vil inngå i journalsystemet, noe som vil bidra til bedre planlegging av 
behandlingsforløpet, riktig beslutning ved valg av behandling eller dosering av medisiner. Det kan også 
påregnes at et slikt journalsystem med beslutningsstøtte vil innebære krav til hva som skal utføres før 
en henvisning eller før en overføring mellom ulike nivåer i helsetjenesten. 

 
Fremtidsbilde 

• Én felles journal 
- Tilgang på tidligere vurderinger og undersøkelser gir redusert prøvevolum og enklere 

vurderinger. Noe reduserte vaktkostnader ved at enkelte prøver/undersøkelser kan tas 
lokalt og gjennomgås et annet sted i en region 

- Bidrar til bedre samhandling om pasienter mellom nivå i helsetjenesten, og at større 
deler av pasientforløpet kan løses på et lokalsykehus eller lavere omsorgsnivå 

- Bedrer muligheten for fritt valg av helsetjenester fordi pasienten har tilgang på tidligere 
undersøkelser og vurderinger 
 

• Større grad av standardisering (bl.a. gjennom kvalitetssystem) med tilhørende teknologi for 
raskere beslutningsstøtte 

- Best practise kan integreres i systemet 
- Kan muliggjøre krav til henvisning –”portvokter” til høyteknologisk virksomhet 

 
• Økt bruk av telemedisin 

- Kan bidra til bedre samhandling om pasienter mellom nivå i helsetjenesten 
- Kan bidra til veiledning eller fjernstyrte undersøkelser/behandlinger  

 
• Teknologiutvikling som gjør det mulig å behandle sykdom også sent i livet 

 

 
Tabell 4. Faktorer med stor betydning for dimensjonering 
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Én felles journal - - -     

Standardisering og mer effektiv 
beslutningsstøtte 

- -     

Telemedisin - -   
+ 

Samh.rom 
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Det er stor tro på at EPJ vil effektivisere pasientforløpet i spesialisthelsetjenesten både i diagnostikk og 
behandling, og gjennom bedre samhandling mellom ulike nivåer i helsetjenesten. Det antas dermed at 
EPJ vil være en meget vesentlig bidragsyter til å redusere behovet for poliklinisk areal, men også antall 
senger i fremtidens sykehus.  
 
Dimensjonering av aktiviteten er basert på fremskriving av produksjonstall fra 2012 – før OUS har fått 
felles journalsystem. Samtidig er det rapportert fra Kaiser Permanente og andre som har innført felles 
journalsystem med beslutningsstøtte at effekten på antall kontroller/poliklinikk for sykehusene er over 
20% reduksjon første år. Ut fra dette er det lagt opp til at et felles nasjonalt journalsystem med 
beslutningsstøtte gir en reduksjon på 25% i antall poliklinikkbesøk frem til 2030.  
 
Effekten på sengetall er vurdert å bli mindre enn for poliklinikk og satt til en reduksjon på 15%. 
Reduksjonen er ut fra en vurdering om at et felles nasjonalt journalsystem med beslutningsstøtte vil gi 
kortere samlet liggetid for pasienter som har forløp knyttet til flere sykehus, samtidig som flere 
pasienter kan ha deler av pasientforløpet på et lokalsykehus. I tillegg kommer noe kortere liggetid 
knyttet til utredninger når OUS har tilgang på utredninger og undersøkelser gjort av primærlege og 
andre sykehus. 
 
Økt bruk av telemedisin eller tilsvarende interaktive e-helseløsninger vil bidra til utviklingen. Men 
eHelse og telemedisin vil også medføre behov for at mer areal settes av til denne type «ny» 
pasientbehandling og samhandling. 
 
Det presiseres at en del av de generelle omstillingene som ble lagt til grunn for fremskrivningene i 
Arealutviklingsplanen (som effekt av økt samhandling) må reduseres når effektene av eHelse er trukket 
ut og spesifisert for seg. 
 

 

3.1.5. Omstilling fra døgn- til dagbehandling 
 
Til tross for befolkningsveksten har antall sykehussenger gått betydelig ned de siste tiårene, også i 
perioden etter 2000. I 2012 var samlet sengetallet i Helse Sør-Øst redusert med ca 20 % i forhold til 
2002, mens folketallet i samme periode hadde økt med 15 %. Samtidig økte kapasiteten for dag- og 
poliklinisk behandling.  
 

I Arealutviklingsplanen ble det forutsatt at en andel av de elektive korttidsinnleggelsene med liggetid 
opp til to dager ville kunne endres til dagbehandling. Følgende prosentsatser for omstilling til 
dagbehandling ble benyttet: 

• Pasientgrunnlag fra Rikshospitalet og Radiumhospitalet: 40 % 
• Pasientgrunnlag fra Ullevål: 50 % 
• Pasientgrunnlag fra Aker: 75 %. 

 
Forskjellen i prosentsatser skulle gjenspeile at andelen lands-/region- og område-/ lokalsykehus-
pasienter varierte ved de fire lokalitetene. Kortere liggetid/omlegging til dagopphold for utrednings-
pasienter forventes som resultat av bedret tilgang på informasjon om tidligere undersøkelser og prøver 
via gjennomgående journalsystem. Derfor er omstilling fra døgn til dag delvis også en effekt av felles 
journalsystem. Når effekten av journalsystem med beslutningsstøtte beregnes for seg må den generelle 
omstillingseffekten av korttidsinnleggelser til dagbehandling reduseres noe. 
 
Ny registreringspraksis gjør at prosentsats for omstilling innenfor somatikken ikke lenger kan inndeles 
etter lokalitet, men etter funksjonsnivå. I idéfase legges det inn en effekt av omstilling fra 
korttidsinnleggelser til dagbehandling svarende til 30% for lands- og regionfunksjoner og 40 % for øvrig 
aktivitet. 
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Innen psykisk helsevern planlegges en styrking og opptrapping av tilbudet gjennom økende bruk av 
poliklinikk, oppsøkende team og arenafleksible tilbud hvor pasient veksler mellom innleggelse, 
hjemmebehandling og poliklinikk. Antall døgnplasser vil bli opprettholdt på 2012 nivå. 
Samhandlingsreform og styrket kommunalt tilbud vil også bidra til at pasientene forbruker færre 
liggedøgn på sykehus. 
 
Innenfor fagområdet tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har man i tråd med politiske føringer 
over tid dreiet behandlingen fra langtids døgnbehandling til mer fleksible behandlingsforløp. TSB er 
fortsatt et nytt fagområdet innen spesialisthelsetjenesten. Det er behov for å sikre videreutvikling TSB, 
med sikte på å bli et tjenestetilbud som er robust og fleksibelt for å håndtere fremtidens 
pasientgrupper. Pasienter med alvorlige/kroniske rus- og avhengighetstilstander veksler mellom 
nivåene i helsetjenesten. Dette forutsetter samarbeid mellom døgnbehandling  og 
dag/poliklinikk/arenafleksible løsninger til bud i helhetlige pasientforløp i nær sammenheng med 
pasienten kommune/bydel. 

 

3.1.6. Økt bruk av observasjons-/korttidssenger 
Arealutviklingsplanen forutsatte at 75 % av de akutte korttidsinnleggelsene på lokal- og områdenivå kan 
legges inn i en observasjonspost i tilknytting til akuttmottak med henblikk på utredning, observasjon og 
eventuelt ferdigbehandling. Videre ble det forutsatt at 60 % av disse pasientene kan utskrives fra 
observasjonsposten mens resten overføres til normalsengeavsnitt. For pasienter som skrives ut, spares 
alle liggedagene i de normale sengene. For de pasientene som overføres til sengepost forutsettes at det 
totalt sett spares 0,5 liggedag 
 
Det er ikke funnet grunnlag for å endre effektene som ble lagt inn i Arealutviklingsplanen, men effekt 
må vurderes opp mot at kommunal akutt døgnenhet (KAD) gir færre korttidssenger fordi pasientene 
ligger her i stedet (samhandlingseffekt). Kommunen har nå etablert 32 KAD senger på Aker og 
planlegger å øke til 73 KAD senger i Oslo allerede i 2015. Det forventes effekt av KAD ift reduksjon av 
sykehusinnleggelser, men det er foreløpig usikkert hvor stor denne effekten vil være. Følgeforskning 
pågår.  
 

3.1.7. Kortere gjennomsnittlig liggetid 
I andre prosjekter i Norge regnes det med en liggetidsreduksjon på 16-25 %. Arealutviklingsplanen 
konkluderte med at det var urealistisk for Rikshospitalet å komme ned på samme gjennomsnittlige 
liggetid som lokal-/områdesykehusene - det bør skilles mellom OUS som lokal- og områdesykehus og 
som sykehus med lands- og regionsfunksjoner. Ut fra dette ble det som en generell 
sykehuseffektivisering regnet med: 

- 10 % liggetidsreduksjon for Rikshospitalet og Radiumhospitalet 
- 20 % for Aker og Ullevål.  

 
Deretter beregnet Arealutviklingsplanen konsekvenser av samhandlingsreformen, som forventes å gi en 
reduksjon i antall pasienter, liggedager, dagbehandling og poliklinikk. Dette gjelder område- og 
lokalsykehusfunksjonen, hvor det er regnet med ytterligere 5 % reduksjon av antall pasienter og 
liggedager i normale senger. Det ble også lagt inn 5 % reduksjon for pasienter, liggedager 
dagbehandling og poliklinikk innen regionfunksjonene (Rikshospitalet/Radiumhospitalet) som følge av 
bedre samarbeid mellom regionsykehuset og område-/lokalsykehus . 
  
I Idéfasen er den beskrevne effekten av generell liggetidsreduksjon delvis tatt ut i journalsystem med 
beslutningsstøtte og med bedre overføring av pasienter mellom lands- og regionsfunksjonene og øvrige 
sykehus. Videre kan prosentsats for omstilling ikke lenger inndeles etter sted, men må fordeles etter 
spesialiseringsgrad. For å ivareta at den generelle omstillingseffekten av korttidsinnleggelser til 
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dagbehandling skal reduseres noe, foreslås at en generell effekt på liggetid reduseres til 10%. 
 
Det er ikke funnet grunnlag for å endre Arealutviklingsplanens anslag på effekt av 
samhandlingsreformen, men effekt av bedre samspill regionfunksjon/lavere nivå tas ut. Dette er 
allerede hensyntatt under felles journalsystem – eHelse. 
 
 

3.1.8. Fremtidig sykdomsforekomst 

 
I Arealutviklingsplanen ble det lagt til grunn  

• 8% realvekst for kreftbehandling (behandling ved Radiumhospitalet, samt onkologi, 
gynekologisk kreftbehandling og brystkreftkirurgi på Ullevål) utover aktivitetsøkning pga 
befolkningsvekst med økende antall eldre.   

• Økning innenfor dialyse, svarende til en mulig dobling frem til 2025.  
• Forventet økning i antall transplantasjoner fram mot 2025. Dette som følge av økende alder, 

aksept av flere eldre på venteliste, mer diabetes, mer nonalkoholisk fettleversykdom, flere 
pasienter med avansert hepatitt C og flere retransplantasjoner.  

 
Kreft: I henhold til aktivitetsfremskrivning basert på befolkningsvekst og alderssammensetning til 2030 
vil antall kreftpasienter i OUS, gitt dagens oppgavedeling, øke med hele 37%. De siste tiårene har det 
medikamentelle behandlingstilbudet til kreftpasienter utviklet seg betydelig. Kreftpasienter lever 
signifikant lenger med sin sykdom og får mer tumorrettet behandling i løpet av sykdomsforløpet enn 
tidligere. På den annen side vil økt bruk av screening gi en stadieforskyvning for flere av de store 
kreftsykdommene som, sammen med individualisert adjuvant behandling, kommer til å øke 
overlevelsen og redusere antall tilbakefall. Nasjonale og regionale retningslinjer går i retning av 
sentralisering av kreftkirurgi for å gi høyest mulig overlevelse. Dette vil gi et økende antall kirurgiske 
regionspasienter. Trenden mot multidisiplinær tilnærming for å sikre kvaliteten på kompleks 
kreftdiagnostikk (molekylær karakterisering, så vel som patologisk diagnostikk og billeddiagnostikk) og 
individualiserte behandlingsvalg gjør at regionssykehuset kommer til å spille en rolle i diagnostikk og 
behandlingsbeslutninger for en økende andel av pasientene i regionen. På dette grunnlag, etter 
diskusjon med sentrale fagpersoner i Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken, velger 
idéfaseprosjektet å øke realveksten for medikamentell og kirurgisk kreftbehandling i OUS fra 8% i 
Arealutviklingsplanen (fremskrivning til 2025) til 15% (fremskrivning til 2030). 
 
OUS har med sine 17 høyvolts strålemaskiner (linacer) regionsansvar for strålebehandling i Helse Sør-
Øst. Strålesatelittene i Kristiansand og Gjøvik som har to linacer hver, bidrar med palliativ 
strålebehandling og annen strålebehandling som er definert som områdesykehusoppgaver. Det 
forventes i regionen en realvekst av strålebehandling på ca 10% pga. underforbruk i dag og medisinsk 
utvikling frem mot 2030. Vi forventer at mer av strålebehandlingen vil skje desentralisert, gjennom en 
videre utbygging av stråleenheter i regionen i perioden 2020-30. OUS gjennomfører for tiden en 
utredning av dette som vil være ferdig ila våren. På dette grunnlag er det lagt inn en negativ realvekst 
for strålebehandling i OUS på –10%.   
 
Transplantasjon, dialyse, diabetes: Det er ikke gjort endringer i de forutsetninger som ble lagt til grunn i 
Arealutviklingsplanen når det gjelder økning av transplantasjonsvirksomheten. Det er heller ikke 
gjennomført prosesser som gir grunnlag for å endre anslagene knyttet til dialyse og diabetes, selv om 
det er antydet at en kan håpe på redusert behov for hjemmedialyse og redusert forekomst av diabetes, 
bla som følge av kostholdsendringer i innvandrerbefolkningen over tid.  
 
Infeksjon: Endringer knyttet til forekomsten av sykehusinfeksjoner er i liten grad behandlet i 
Arealutviklingsplanen og representerer en usikkerhet. Dersom forekomsten av multiresistente bakterier 
skulle øke til Sør-Europeisk nivå ville dette gi betydelig utslag i liggetid. En så betydelig økning er 
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imidlertid lite sannsynlig, men økt mobilitet i befolkningen og den observerte utviklingen mht 
multiresistente bakterier kan gi grunnlag for en moderat økning i liggetid på 5-10%. Nye bygg vil på den 
annen side være bedre tilrettelagt mhp hygiene - renhold og ventilasjon. Økt bruk av enerom i nye bygg 
vil også redusere risiko for sykehusinfeksjoner. Samlet gjør dette at vi velger ikke å legge inn en faktor 
for sykehusinfeksjon i anslagene.  
 
Stadig flere overlever svært tidlig fødsel og medfødte misdannelser. Mange av disse barna har behov 
for livslangt oppfølging. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig grunnlag for å legge inn noen endringsfaktor 
for arealpåvirkning på dette stadiet. 
 
Forekomsten av rus og psykiske lidelser øker. Hver for seg og i kombinasjon fører disse tilstandene til 
økt behov for hjelp fra spesialisthelsetjenesten. To brukergrupper bør nevnes spesielt: Unge i alderen 
15 - 25 år har økende forekomst av både av lettere psykiske lidelser som angst og depresjon og av 
psykoselignede tilstander som krever hospitalisering og langvarig oppfølging. En ønsker å bygge ut det 
kommunale og polikliniske tilbudet for denne pasientgruppen. Tidlig oppfølging kan forebygge utvikling 
av kroniske problemer som gir behov for langvarig oppfølging av spesialisthelsetjenesten. Den andre 
gruppen som bør nevnes spesielt er det økende antall innvandrere og flyktninger av ikke-vestlig 
bakgrunn. Disse har høyere forekomst av genetiske sykdommer og traumer i anamnesen enn den etnisk 
norske befolkningen. Begge deler gir behov for oppfølging fra psykiatrien. Utfordringen forsterkes av 
dårlig språk- og kulturforståelse.  
 

3.1.9. Nye måter å samarbeide med universitet og høgskoler på 
Det er ikke gjort vurderinger som endrer anslagene fra Arealutviklingsplanen om behov for areal til 
utdannings- og forskningsaktiviteten. Særlig for laboratoriefagene sees et økende behov for personell 
med akademisk kompetanse innen områder som molekylærgenetikk, nanoteknologi og informatikk. 
Dette gir økende samhandlingsbehov med hele universitetet, og i særdeleshet det matematisk 
naturvitenskaplige fakultet, når det gjelder forskning, innovasjon og utdanning. Det forventes at det 
også i 2030 vil være pasientnær undervisning som er den mest sentrale for de ulike helseutdanningene. 
 
Det ligger et betydelig potensial i å ha forskning, innovasjon og utdanning tett fysisk og organisatorisk 
integrert med pasientrettet virksomhet i sykehuset. Universitetet (og høgskolene) må i samarbeid med 
sykehuset ta stilling til i hvilken grad og på hvilken måte forsknings- og undervisningsarealer skal være 
integrert i den kliniske virksomhet. Det må dessuten tas stilling til forhold knyttet til eierskap til FoU-
arealer i sykehuset. 
 

3.1.10. Fremtidig oppgavedeling i hovedstadsområdet  
Oppgavedelingen mellom helseforetakene i Oslo er historisk betinget. Oslo kommune som eide Aker, 
Ullevål og Dikemark sykehus fordelte arbeidsoppgaver og ansvar på det som ble oppfattet som mest 
hensiktsmessige måte. Dette innebar at oppgaver som hørte hjemme i primærhelsetjenesten eller i 
sosial-/omsorgstjenesten kunne legges inn i sykehusene. Det var en fordel å ha anledning til å legge 
helhetsbetraktninger til grunn. Med dagens eierskap, finansierings- og ansvarsforhold (jmfr 
samhandlingsreformen) har en del av de historiske løsningene blitt mindre hensiktsmessige.    
 
Lokalsykehusoppgavene for Oslos befolkning ble dekket av de private ideelle sykehusene (Lovisenberg 
diakonale sykehus (LDS) og Diakonhjemmet sykehus (DS)), samt av Ullevål og Aker universitetssykehus. 
Område- og regionfunksjonene ble ivaretatt av de to offentlige sykehusene. Alle sykehusene hadde 
lenge akuttmottak for kirurgi og medisin og alle hadde psykiatriske avdelinger. Rikshospitalet og 
Radiumhospitalet hadde lands- og regionsoppgaver. 
 
I dag er Oslo kommune inndelt i sektorer etter bydel. AHUS, DS og LDS dekker 3 bydeler hver, mens 
OUS dekker 6 bydeler. Det akuttkirurgiske ansvaret for LDS’ bydeler ligger hos OUS. Det er inngått 
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avtaler om oppgavedeling mellom OUS og LDS som medfører at LDS har det indremedisinske ansvaret 
for Sagene bydel. LDS har også overtatt ØNH-oppgaver, og DS har tatt over oppgaver innen 
revmatologi. Enkelte fagområder finnes kun ved OUS (se tabell 5). Selv om de private ideelle 
sykehusene har overtatt enkelte oppgaver for OUS har begge betydelig lavere egendekningsgrad enn 
OUS. Dette gjenspeiler dels ”pasientlekkasje” pga fritt sykehusvalg, dels at de private ideelle 
sykehusene ikke innehar alle funksjoner.   
 

 
Tabell 5. Tabellen viser dagens ansvars- og oppgavedeling mellom sykehusene i Oslo sykehusområde, inndelt etter 

bydel og fagområde.  

 
 
Også AHUS og Vestre Viken har en betydelig ”pasientlekkasje” til OUS pga fritt sykehusvalg. Det er nylig 
fremlagt en idéfaserapport for Vestre Viken, knyttet til nytt sykehus i Drammensområdet. Av denne 
fremgår et ambisjonsnivå om økt egendekning av produksjon av helsetjenester målt i DRG-poeng fra 
om lag 70% til 75%. Det legges til grunn for våre fremskrivninger at Vestre Vikens målsettinger om 
egendekning oppnås og reduserer ”pasientlekkasjen” til OUS.  
 
Oppgavedelingen mellom sykehusene i Osloområdet behøver en revisjon. HSØ og OUS har pågående 
prosesser som ser på det samlede fremtidige behov. Disse skal resultere i anbefalinger om ny arbeids- 
og ansvarsfordeling. På nåværende tidspunkt foreligger ingen sikre avklaringer. Vi har derfor ikke 
kunnet legge inn forventet effekt av ny oppgavedeling som omstillingsfaktor. Problemstillingene blir 
ytterligere adressert i kapittel 7.  

 

3.1.11. Vurdering av omstillingsfaktorenes betydning og usikkerhet 
 
Tabellen nedenfor viser hvilken effekt de ulike omstillingsfaktorene ble tillagt i Arealutviklingsplanen og 
hvilken effekt vi anbefaler at de blir tillagt i Idéfase. En del nye omstillingsfaktorer er kommet til. 
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Underlaget for nivået på prosentestimatene fremkommer i ovenstående kapitler. 

 
Tabell 6. Betydningen av omstillingsfaktorer slik de er vurdert i hhv Arealutviklingsplan 2025 og Idéfase  

Kap. Omstillingsfaktorer Arealutviklingsplan 2025 Idéfase 2030 

3.1.1 Alder/etnisitet/livsstil Ikke vurdert 5% økning av poliklinikk pga 
livsstilsykdommer 

Økt behov for støtte- og 
pårørendeareal 

3.1.2 Ny brukerrolle Ikke vurdert Faktorer nøytraliserer 
hverandre 

3.1.3 Medisinsk-teknologisk 

utvikling 

Ikke vurdert Økt sengetall 0-5%  

Poliklinikk økt 5% 

3.1.4 IKT og eHelse Ikke vurdert 25% reduksjon poliklinikk 

15% reduksjon innleggelser 

Økt behov for spesialrom og 
støtteareal 

3.1.5 Fra døgn til dag – 

korttidsopphold 

40% Rikshosp og 
Radiumhosp. 50% Ullevål, 
75% Aker 

30% lands- og 
regionfunksjoner  

40% resterende aktivitet 

3.1.6 Mer bruk av 

observasjonssenger 

75% akutt korttid 
Aker+Ullevål 

Det samme; 75% akutt korttid 
Ullevål 

 Økt bruk av 

pasient/sykehotell 

5-10 % Det samme 

3.6.7 Kortere gj.snitt liggetid 10% Rikshosp og 
Radiumhosp 20% Aker og 
Ullevål 

10%, 

3.1.8 Sykdomsforekomst  Konkret vurdering utvalgte 
grupper innen kreft, 
transpl. mv 

Økning mhp realvekst 
kreftbehandling. For øvrig 
opprettholdes vurderingene 
for somatikk. For psykisk helse 
forventes vekst, og dreining av 
mer behandling til PS. 

3.1.10 Funksjonsfordeling andre 

sykehus 

Anslag på overføring 
pasienter til AHUS/Vestre 
Viken 

Vestre Viken oppfyller sin 
målsetning om 5% økt 
egendekningsgrad.  

 
 
Omstillingsfaktorene i tabell 6 har forskjellig sannsynlighet for å inntreffe innen 2030, og dersom de 
inntreffer har de forskjellig betydning for fremtidig aktivitetsnivå og arealbehov.  
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Figur 1. Illustrasjonen viser sammenhengen mellom grad av usikkerhet for at forskjellige omstillingsfaktorer skal 

opptre som forventet og hvilken betydning dette i så fall vil få for aktivitetsnivå og dimensjoneringsbehov.   

 
Det er liten usikkerhet knyttet til at det vil bli en betydelig befolkningsøkning og flere eldre i OUS 
opptaksområder frem mot 2030, og at denne veksten vil få stor effekt for dimensjoneringen av 
sykehuset. Det er vesentlig større usikkerhet knyttet til sannsynligheten for at den medisinsk-
teknologiske utvikling og utviklingen innen IKT og e-helse vil skje så raskt at den påvirker arealbehovet 
til sykehuset i 2030.  Sistnevnte to faktorer har imidlertid potensiale til å påvirke arealbehovet i svært 
stor grad dersom de inntreffer. Eksempelvis kan her nevnes både nanoteknologi og e-helseløsninger 
som vil kunne medføre paradigmeskifter i utviklingen, men usikkerheten er her så stor at vi foreløpig er 
konservative i estimatene som skal brukes i sammenheng med fremskrivning av aktivitet og arealbehov.  
 
Det er også klart at ny oppgavedeling innen Oslo sykehusområde vil kunne påvirke arealbehovet i stor 
grad. Her pågår det prosesser i Helse Sør-Øst regi som ikke er avsluttet, det er derfor pekt på at 
effekten av ny oppgavefordeling kan være stor, men pt. gjør usikkerheten at vi kun har valgt å inkludere 
faktoren om at Vestre Viken oppfyller sin målsetting om økt egendekningsgrad. For øvrige nevnte 
faktorer er usikkerheten mht om de vil inntreffe mer moderat, det samme gjelder deres potensielle 
dimensjonerende effekt.  
 
Selv om vi ikke legger inn endret oppgavedeling som omstillingsfaktor, vil vi estimere hvilken potensiell 
betydning omfordeling av et sett utvalgte oppgaver ville kunne ha for fremtidig aktivitetsnivå og 
arealbehov (se 7.1.2, tabell 13).   
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4. Avhengigheter  

4.1. Innledning 
Idéfase OUS - Campus Oslo, Virksomhetsløsninger, skal blant annet beskrive kliniske avhengigheter med 
betydning for fordeling av virksomhet i sykehuset samt for etappevis utbygging. 
 
Prosjektet har benyttet flere tilnærminger for å kartlegge hvilke avhengigheter og nærhetsbehov det 
bør tas hensyn til ved fysisk deling av virksomheten til to eller flere lokaliteter eller ved eventuell 
etablering av tematiske klynger (modell 3) i sykehuset, samt for å ta stilling til hvilke funksjoner som 
hører hjemme i samme utbyggingsetappe.   
 
Prosjektets metodiske tilnærming er som følger: 

• Spørreundersøkelse til alle avdelinger (N3) med etterfølgende dataanalyse 

• Analyse av kontaktpunkter i behandlingen av innlagte pasienter basert på KPP-data fra OUS 
2012  

• Idé- og litteratursøk: Hvilken virksomhet har andre universitetssykehus valgt å samlokalisere? 

• Diskusjon i faglig rådgivningsgruppe 

 

Kartlagte og analyserte avhengigheter er tatt hensyn til ved utvikling av virksomhetsmodeller og 
vurdering av føringer for etappevis utbygging sett fra virksomhetens side (se hhv kapittel 5 og 7). 

 
 

4.2. Spørreundersøkelse  
Prosjektet har utført en spørreundersøkelse for å kartlegge hvilket nærhetsbehov de ulike avdelingene 
mener de vil ha til andre enheter i 2030. Spørreundersøkelsen ble sendt ut til alle N3 ledere, med 
unntak av ledere i OSS, idet undersøkelsen hadde et fokus på avhengigheter relatert til klinisk 
virksomhet.  
 
Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 30.10 – 15.11.13 og hadde svarrespons 90%. 
 
Spørreundersøkelsen skulle besvares i 2030 perspektiv. Det ble presisert at fysisk lokalisering først og 
fremst skal bidra til gode pasientforløp, og vurdering og besvarelse av avhengighet skulle gjøres med 
dette for øye. 
 
Som ledd i 2030 perspektivet skulle følgende forutsettes: 

• Implementert elektronisk pasientjournal (EPJ) i både spesialist- og primærhelsetjenesten  

• Elektronisk verktøy for effektiv samhandling med primærhelsetjeneste og andre sykehus  

• Radiologi og laboratoriefag inkludert patologi med fulldigitalisert virksomhet. Svar på 
bildeundersøkelser og prøver vil være tilgjengelige fra alle arbeidsstasjoner, til enhver tid 

• Effektiv infrastruktur (svarende til dagens ”rørpost”) for formidling av prøvemateriale ol  

 
Resultatene er analysert både gjennom matematisk modellering utført av Hospitalitet, og ved 
systematisk gjennomgang før diskusjon i faglig rådgivningsgruppe. 
 
I undersøkelsen ble hver avdeling spurt om hvilke tre enheter avdelingen mente de har størst behov for 
fysisk nærhet til. En oppsummering av svarene kan visualiseres som vist i ordskyen nedenfor (figur 2).  
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Figur 2. Ordskyen illustrerer, ikke helt uventet, at mange N3-ledere peker på behovet for å ligge fysisk nær 

PO/Intensiv, akuttmottak, radiologi, operasjon, nevrokirurgi og medisinsk biokjemi.  

 
 
I den matematiske modelleringen/analysen av svarene fra spørreundersøkelsen er alle nærhetsbehov 
evaluert ut fra følgende spørsmålsstilling: «Med tanke på gode pasientforløp - Hvor nær bør DIN ENHET 
ligge XXXXX sine fag/funksjoner listet nedenfor?  
 

• Funksjon A  
• etc.»  

 
Tabell 7. Tallgrunnlaget for logistikkanalysen. 

 
 
 
Tabell 7 viser at det er få avdelinger som har så sterk avhengighet til hverandre at de behøver å ligge i 
samme bygg og samme etasje (60/4438, 1,4%), mens mange svar (2092/4438, 47%) rapporterer at de 
kan ligge på ulike lokaliteter (annet bygg, ikke gangavstand).   
 
Det tegner seg videre et bilde av at det er noen få enheter som har et sterkt nærhetsbehov til mange 
avdelinger og vice versa. Dette gjelder de avdelingene som er illustrert med størst bokstaver i ordskyen. 
 
Nærhetsbehovet til storbylegevakt er adressert spesifikt i spørreundersøkelsen. Svarene tyder på at for 

rundt halvparten av avdelingene er gangavstand tilstrekkelig, for den andre halvparten kan avstanden 

også være lenger. Kun tre svarer at Storbylegevakten bør ligge i samme bygg; radiologi, sterilavdelingen 

og avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin i Medisinsk klinikk. 
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Avhengighetene som fremkom gjennom analysen danner et interessant bilde, men resultatet må ikke 
brukes ukritisk. Dette skyldes blant annet at det ikke er lagt inn vektinger i modelleringen som 
gjenspeiler forhold som avdelingsstørrelse og avhengighetenes medisinske betydning. Deler av 
dataunderlaget er benyttet i det videre arbeidet, men ikke resultatet i sin helhet. Det er likevel verdt å 
bemerke at analysens gruppering av virksomhet ut over den sentrale enheten i stor grad samsvarer 
med dagens klinikker. Nærhetsbehov sortert etter dagens klinikkstruktur er vist i tabellen nedenfor: 
 

Klinikk 
Stort nærhetsbehov til 
Svaralernativ: Samme bygg og etg. (4) 

Mellom avdelinger i egen klinikk 
AKU 

Fødeavd. 

Egen klinikk 

Akuttmottak 

Operasjon 

Radiologi 

Intervensjonssenteret 

HLK 

Medisinsk klinikk - hjertemedisinsk avd. 

Mellom avdelinger i egen klinikk 

Akuttmottak 

Operasjon 
KDI 

Storbylegevakt 

Avdelinger i egen klinikk 

Operasjon og Post operativ 

Radiologi 

Intervensjonsenheten 

KKN 

Nyfødtintensiv 

KKT Egen klinikk - blodsykdommer og gastro- og barnekirurgi 

Operasjon og Post operativ 
KVB 

Medisinsk fysikk 

Egen klinikk – akuttmedisin 

Operasjon(inneliggende) MED 

Nyfødtintensiv 

Medisinsk klinikk - akuttmed., gastsomed, indremed., infeksjonsmed., nyremed. 

Akuttmottak 

HLK - lungemed. 
PHA 

KKT – infeksjon 
  
 
 

Klinikkenes vurdering av nærhetsbehov slik det kommer frem av svarene på spørreundersøkelsen er 
vedlagt (vedlegg 1). 
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4.3. Analyse av kontaktpunkter i oppfølgingen av innlagte pasienter  
Analyseavdelingen i OUS har i løpet av januar og februar utført en sammenstilling og analyse av KPP-
data fra 2012.  Hensikten har vært å kartlegge hvilke enheter i sykehuset som samarbeider om hvilke 
innlagte pasienter.  Analysen viser på hvilken måte pasienter flyttes mellom avdelinger i sykehuset i 
løpet av en innleggelse. Polikliniske konsultasjoner eller samhandling rundt pasienter som ikke 
registreringsmessig flyttes mellom avdelinger kommer ikke frem med denne metodikken. Resultatet 
viser hyppig interaksjon mellom svært mange enheter, ofte på tvers av klinikkgrensene (tabell 8). 
Analysen understøtter resultatene fra spørreundersøkelsen fra i høst (konferer 4.2).  
 

 

 
Tabell 8. Tabell som viser antall innleggelser i OUS i 2012 der mer enn én klinisk avdeling var involvert i 

oppfølgingen av pasienten. Dataene vedrørende subopphold er tidligere benyttet i forbindelse med 

kostnadsvektarbeidet for 2014. Avdelingene som pasientene ble henvist fra er listet i det rosa feltet 

0øverst i tabellen, avdelingene som pasientene ble henvist til er listet i den blå kolonnen til venstre i 

tabellen.  Samhandling om > 20 pasienter er markert med rosa.  Eksakte tall og avdelingsnavn er ikke 

leselig her. Poenget med likevel å vise tabellen er å illustrere det store antall kliniske enheter som 

samhandler på kryss og tvers av klinikkgrensene om inneliggende pasienter.   

 
Forløpene med hyppigst overføring (fra-til) mellom avdelinger finner vi fra akuttmedisin til andre 
medisinske avdelinger, til og fra thoraxkirurgisk avdeling, fra obstetrikk til nyfødtintensiv og fra 
skadelegevakten og inn i sykehuset, da spesielt til ortopedisk avdeling. Ingen store overraskelser i dette 
resultatet. 
 
Figur 3 viser volumet av pasienter som kommer fra andre avdelinger til thoraxkirurgisk avdeling og 
tilsvarende volumet av pasienter som går fra thoraxkirurgisk avdeling til andre avdelinger i sykehuset. 
Flere enn en pasient i uken indikerer regelmessig behov for overføring av innlagte pasienter, og 
gjenspeiler nærhetsbehov mellom avdelingene.  
 
Analysen viser også stor grad av pasientflyt/interaksjon fra akuttmedisin til medisinske enheter og 
mellom medisinske fag, spesielt for sistnevnte gjelder dette pasienter som kommer fra hjertemedisinsk 
avdeling.  
  
Analysen viser nærhetsbehov mellom obstetrikk, nyfødtintensiv og barnemedisin. Dagens 
kvinne/barnsenter understøtter en slik samhandling. Omtrent 20 nyfødte blir innlagt ved nyfødtintensiv 
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hver uke, og mellom ett og to barn i uken blir overflyttet fra nyfødtintensiv til barnemedisin. Et 
vesentlig lavere antall overføres til barnekirurgisk behandling. 
 

 

Figur 3: Forløp til/fra thoraxkirurgisk avdeling.  
Hjertemedisin og kardiologi vises som to enheter idet de i dag representerer avdelinger i hver sin klinikk. 

Hjertemedisin hører til Medisinsk klinikk og kardiologi til Hjerte-, lunge- og karklinikken. 

 
 
Ortopedisk avdeling er blant de enhetene som overfører pasienter til en rekke forskjellige avdelinger, 
men det dreier seg ikke om særlig mange pasienter til hver avdeling. 
 
Resultatene fra spørreundersøkelsen og KPP-analysen understøtter hverandre i følgende: 

• Det foreligger avhengigheter mellom svært mange ulike enheter, både innenfor og på tvers av 
klinikkgrenser. 

• Sterk avhengighet mellom akuttmedisinsk og annen medisinsk virksomhet. 
• Sterk avhengighet mellom virksomheten i fødeavdeling og nyfødtintensiv. 
• Sterk avhengighet mellom de medisinske avdelingene. 

 
Pasientforløpsarbeid og innspill fra klinisk side bekrefter at det også foregår hyppig interaksjon mellom 
ulike fagområder når det gjelder: 

• Tverrfaglig samhandling om kreftpasienter; mellom kirurgiske fag, medisin (mhp diagnostikk) og 
onkologi 

• Medisinske konsultasjon knyttet til kirurgiske pasienter  
• Behov for ruskompetanse i somatiske enheter generelt og akuttmottaket spesielt 
• Behov for psykiatrisk kompetanse innen somatisk virksomhet. I akuttmottaket spesielt, men 

også knyttet andre somatiske enheter 
• Umiddelbart behov for laboratoriemedisinske og radiologiske tjenester innenfor 

akuttvirksomheten  
• Behovet for nærhet mellom psykisk helse og nevrofag, i sær knyttet til behandling av barn. 

 

 
4.4. Idé- og litteratursøk 

4.4.1. Sykehus inkludert i idésøket 
Mange sykehus vi liker å sammenligne oss med er, eller har vært, i tilsvarende prosesser som OUS. Nya 
Karolinska Solna i Stockholm, del av Karolinska Universitetssjukhuset, har vært spesielt nærliggende å 
studere, som de mange byggeprosjektene av nye universitetssykehus som for øvrig er gjennomført eller 
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igangsatt i Sverige, Danmark og Norge. Den usedvanlige størrelsen på vårt eget sykehus med tilhørende 
organisatoriske utfordringer, ledet oss dessuten til å studere organisasjonstilnærming i enkelte høyt 
rangerte europeiske og amerikanske universitetssykehus. Flere av disse er organisert etter tema i 
sentre eller klynger, andre mer tradisjonelt i klinikker/avdelinger, og av de mange som har vært eller er 
i byggefaser, er det en rekke som samtidig gjennomgår organisasjonsmessige endringer.  
 
Vår søkeliste besto til slutt av atten sykehus (Vedlegg 2 og 3) i: 

•  Norge 

- St. Olav (Studiebesøk 5.2.14) 

- AHUS 

• Sverige 

- Karolinska (Studiebesøk 19.2.14) 

- Sahlgrenska 

- Skåne 

• Danmark 

- Rigshospitalet i København 

- Aalborg 

- Aarhus 

- Odense 

• Nederland 

- Leiden 

- Erasmus (Rotterdam) 

• England 

- Imperial College (London) 

- Central Manchester (planlagt studiebesøk uke 10, 2014) 

• USA 

- Cleveland 

- Memorial Sloan-Kettering (NYC) 

- New York-Presbyterian 

- Johns Hopkins (Baltimore) 

- Kaiser Permanente 

 
Kaiser Permanente er et privat helsesystem som består av 37 sykehus fordelt på ulike stater som 
representerer en alternativ måte å organisere helsetjenester på. Det legges vekt på helhetlige 
pasientforløp innen første- og andrelinjetjenester med felles IKT-systemer. De øvrige er mer 
tradisjonelle universitetssykehus med hovedvekten på spesialiserte og høyspesialiserte tjenester. 
 
De aspekter vi konsentrerte oss om å kartlegge ved hvert av de valgte sykehusene er kort gjengitt i 
tabellversjon i Vedlegg 2 og gjelder: 

• Type universitetstilknytting 
• Skjerming (gule celler) eller ikke (blå celler) av høyspesialiserte og/eller mer alminnelige 

pasientforløp 
• Akutt og elektiv virksomhet samlet (blå celler) eller hver for seg (gule celler) 
• Organisering etter tema/senter (grønne celler) eller klinikk/avdeling (rosa celler) 
• Tilstedeværelse av førstelinjetjeneste eller kun andrelinjetjeneste 
• Antall lokalisasjoner og en idé om størrelse i form av pasientvolum og/eller antall ansatte 
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I tillegg til kartleggingen ovenfor nevnte har vi også foretatt eller planlagt studiebesøk til: 

• Chelsea and Westminster Hospital (Studiebesøk 11.11.13) 
Fokus: Innspill til god sykehusdesign og relasjonen mellom sykehus og byutvikling 

• Firenze, Romano del Nord (Studiebesøk 12.11.13) 
Fokus: Sykehus og universitet som over tid har vokst sammen til et campus. Integrasjon mellom 
forskning, utdanning og sykehus. 

• St Olavs hospital (Studiebesøk 05.02.14)  
Fokus: Integrasjon av forskning og utdanning i virksomheten, samarbeid med universitet og 
høgskole, senterorganisering 

• Nya Karolinska (studiebesøk 19.02.14) 
Fokus: Tematisk organisering, integrasjon av forskning og utdanning 

• Manchester University Hospitals (planlagt studiebesøk uke 14 2014) 
Fokus: Erfaring med sentervirksomhet og oppgavedeling mellom ”sykehus i sykehuset”. 

• Kaiser Permanente (planlagt studiebesøk uke 15 2014) 
Fokus: Virkning av nye e-helseløsninger. Akuttmedisin og traumebehandling. 

Kunnskapen innhentet gjennom referansesøk i litteraturen og studiebesøk er oppsummert nedenfor. 

 

4.4.2. Universitetstilknytning 
Alle sykehusene som ble gjennomgått, utenom enkelte av sykehusene med tilhørighet i Kaiser 
Permanente-paraplyen, er universitetssykehus, men de har forskjellige typer tilknytning. Total 
integrasjon finnes i Nederland, der universitetene eier sykehusene. Normen er ellers et svært nært 
samarbeid med universitetslokaler i tilknytning til sykehusene, og de steder man planlegger nybygg, 
som i Danmark, legger man sykehus vegg-i-vegg med samarbeidende universitet. Det er varierende 
nærhet til andre fakultet enn de medisinske eller helsefaglige, men en tendens er også der å søke 
systematisert samhandling, særlig med naturvitenskapelige og ingeniørutdannende fakulteter. Dette så 
vi også tydelig på vår studiebesøk i Firenze, Romano del Nord, samt under besøket på St. Olav.  I 
Trondheim er det valgt en modell som integrerer universitetet tett med den kliniske virksomheten ved 
å legge universitetsarealer i en egen gjennomgående etasje i alle senter. På denne måten har 
forskningsmiljøet nærhet til tilhørende klinisk virksomhet som ligger en etasje opp eller ned, og nærhet 
til annen forsknings- og utdanningsaktivitet som ligger i samme etasje. 
 

4.4.3. Håndtering av høyspesialisert og mer alminnelig virksomhet  
Det er varierende grad av skjerming av høyspesialisert og/eller alminnelig virksomhet, med en tendens 
til at de større sykehusene (ingen har OUS-størrelse samlet på ett sted) har egne enheter for det 
høyspesialiserte. Med det følger også egen organisering av lokalsykehustype virksomhet. I Manchester 
har man samlet fire tidligere spesialsykehus like ved universitetet i et stort, nytt byggkompleks, men 
opprettholdt de organisatoriske skillene, mens tre lokalsykehus ligger i andre deler av byen og 
organiseres som eget sykehus. I Danmark, derimot, er Rigshospitalet i det alt vesentlige lands- og 
regionsykehus, men også lokalsykehus for 70 000 københavnere. 
 

4.4.4. Håndtering av akutt og elektivt virksomhet 
I tillegg til idésøk i litteraturen, har enkelte fra prosjektgruppen og tillitsvalgte vært på studietur til ulike 
sykehus for å se på forskjellige måter å løse sykehusbygging på. Besøket på Chelsea and Westminster 
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Hospital - et svært kompakt sykehus i bydelen Chelsea på ca. 120.000 m2 med 650 senger - var preget 
av erfaringene og kunnskapen til Andy Black, tidligere sykehusdirektør, nå engasjert i sykehusbygging 
over hele verden. Hans hovedbudskap var klart, skille akutt og elektiv virksomhet. Uansett hva man 
ellers gjør. Dette er i varierende grad valgt i de sykehus vi her har gjennomgått, men de store har alt 
overveiende skjermede elektive enheter og egne akuttavdelinger/-mottak. 
 
Ved St. Olav ligger akuttsøylen i sykehuset ved hjerte-/lunge-/kar senteret. Akuttsøylen fungerer godt, 
men det ble også formidlet under vårt studiebesøk at man nå ser på større grad av samling av 
akuttfunksjoner. Det er utfordrende å opprettholde beredskap i alle sentre på natt, og en samling av 
akutt er derfor ønskelig, samtidig som dette også forventes å ha positiv effekt på den elektive 
aktiviteten. Ledelsen ved St. Olav formidlet også at de i dag ville ha valgt å legge kvinne/barn nærmere 
akuttsøylen. 

4.4.5. Organisering 
De sykehus som har valgt tema eller senterorganisering har forskjellige tilnærminger, men et tema som 
går igjen er eget barnesykehus, med eller uten kvinnehelse tilknyttet. Det er også mange som har valgt 
egne kreftsentre, hode-hals eller nevrosenter, hjerte-karsenter og egne akuttsentre, da ofte med flere 
av de kirurgiske fag organisatorisk tilknyttet. Flere sykehus, som St. Olav og Odense, har valgt en form 
for temaorganisering bygningsmessig men har innenfor denne strukturen opprettholdt en organisering 
basert på fagavdelingene.   
 
Ved St. Olav har man nå erkjent at det er utfordrende å få organisasjonen til å fungere med 20 klinikker 
fordelt på 7 sentre, og man ser nå på reorganisering. Under vårt studiebesøk fikk vi tydelige signaler om 
at det nok hadde vært en fordel om organisasjonen hadde vært klar og tilpasset senterstrukturen før 
innflytting i disse. 
 

4.4.6. Førstelinjetilbud innen sykehusorganisasjonen 
Bortsett fra i Nederland og Danmark, der man i utgangspunktet lener seg tungt på en 
primærhelsetjeneste med fastleger som løser et bredt spekter av oppgaver på dagtid, er det 
gjennomgående tilbud av legevaktkarakter på alle sykehusene. På Karolinska Solna vil det bare bli 
spesialisert mottak, men innenfor Karolinska Universitetssjukhuset blir det mottak for alminnelige 
tilstander på Astrid Lindgrens barnsjukhus på Solna og for voksne på Huddinge. Enkelte av sykehusene 
har også elektive typer lokalhelsetilbud, avhengig av hvordan man organiserer helheten i helsetjenesten 
i de forskjellige landene. 
 

4.4.7. Sykehusenes byggemønster og størrelse 
OUS er stort, og av de gjennomgåtte sykehus er det ingen med tilsvarende totalstørrelse som er samlet 
på ett geografisk sted. Flere lokalisasjoner/sykehus er da normen. De nye danske sykehusene på Jylland 
og Fyn samles geografisk ved de respektive universitetene, men de har maks halvparten så mange 
ansatte som OUS. Erasmus Medical Center i Rotterdam med 11 000 ansatte har tre hovedbygninger; 
nybygget 32 etasjes høyblokk og 13 etasjes L-blokk sentralt i byen ved Barnesykehuset, samt 
kreftsykehuset i syd. Andre store, som bygger klynger av hus i stedet for høyblokk, har likeledes deler av 
sykehuset geografisk atskilt. 
 
Det påpekes også i denne sammenheng at det også i det videre arbeidet med planlegging og utvikling 
av det fremtidige OUS er viktig å innhente erfaringer fra referansesykehus. Erfaringsinnsamlingen bør 
gjøres systematisk og med fokus på å lære av hva andre både har gjort riktig og hva de ville ha gjort 
annerledes i et retrospektivt perspektiv. Dette for å sikre at man ikke gjentar planlegging av virksomhet 
og bygg etter prinsipper som burde vært endret. 
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5. Spørsmål knyttet til spesifikke funksjoner 

5.1. Hensikt 
Mandatet for Idéfase OUS – Campus Oslo spesifiserer en rekke virksomhetsmessige forutsetninger av 
strategisk karakter som skal legges til grunn i idéfasearbeidet. I arbeidet med virksomhetsmodeller har 
vi sett behov for å få belyst en del konkrete spørsmål knyttet til disse forutsetningene. Det dreier seg 
om spørsmål knyttet til følgende funksjoner:  
 

o Akuttfunksjonen 
o Barn 
o Kreft 
o Psykisk helse og avhengighet 
o Senter for kompleks epilepsi (SSE) 
o Medisinske servicefunksjoner (lab og radiologi) 
o Forskning 
o Utdanning 
o Fremtidig oppgavedeling i Osloområdet (se kapittel 7) 

   
Problemstillingene har blitt belyst gjennom en serie tematiske møter, samt ved gjennomgang av 
idéfaserapporter som fagmiljøene tidligere har utarbeidet vedrørende henholdsvis storbylegevakt, 
regional sikkerhetsavdeling og SSE.   Det har ikke vært vår hensikt å konkludere i disse spørsmålene, 
men å involvere bredt for å få belyst ulike synspunkter slik at de tidlige virksomhetsmodellene kunne 
utvikles så åpent og klokt som mulig (se kapittel 6).  Vi har bare konkludert og/eller anbefalt hvis 
prosessen har avdekket en samlet oppfatning blant de involverte parter. 
 

 
5.2. Akuttfunksjonen 

5.2.1. Innledning og begrepsavklaring 
Helse Sør-øst legger i styresak 108/2008 til grunn at «akuttfunksjoner for kirurgi, ortopedi og andre 
spesialiserte funksjoner i et sykehusområde som hovedregel skal samles på ett sted, men det åpnes for 
tilpasninger.» I prosjektets mandat er det både erkjent at man med dagens delte akuttvirksomhet 
mellom Ullevål og Rikshospitalet (og Aker) ikke har lyktes i å finne en god løsning for effektiv 
ressursutnyttelse. Idéfaseprosjektet er derfor bedt om å beskrive mulige løsninger for samlokalisering 
av denne akuttvirksomheten. 
 
Delprosjektet har i tillegg til ovenfornevnte adressert to vesentlige spørsmål knyttet til akuttfunksjonen 
og dimensjonering og utforming av den fysiske løsningen: 
 

- Hvor mange steder i sykehuset skal man ta imot akutte pasienter (akuttmottak), og 
hvilke pasienter skal sendes inn gjennom disse mottakene. 
 

- Nærhetsbehovet mellom Storbylegevakt og sykehuset og evt. konsekvens av plassering 
for innhold i OUS virksomhet i Storbylegevakten 

 
 
Følgende begreper er benyttet i den videre beskrivelsen, og for å sikre riktig forståelse, presiseres 

betydningen av begrepene her i forhold til henvisning eller innleggelse i sykehus: 

Øyeblikkelig hjelp Ikke planlagt behandling, inngrep eller innleggelser. 

 Gjelder både pasientkontakt og innleggelser. 
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Akutt Øyeblikkelig hjelp med høy hastegrad som krever umiddelbare tiltak. 

 Gjelder både pasientkontakt og innleggelser. 

Haster Øyeblikkelig hjelp som krever tiltak i løpet av rimelig tid. 

 Gjelder både pasientkontakt og innleggelser.  

Elektiv Planlagt aktivitet. 

 Gjelder både pasientkontakt og innleggelser. 

Triage  Symptombasert sortering og prioritering. 

Triage må være en underliggende prosess med felles verktøy. Denne starter 

prehospitalt på AMK, legevaktsentral, hjemme hos pasient, på skadested og 

følges opp videre i ambulanse, på legevakt og i akuttmottak og 

observasjonsavdeling.  

Akuttfunksjonen/-virksomheten 

Akuttmottak inkludert observasjonspost og øyeblikkelig behandling 

(poliklinikk/undersøkelse/operasjon) for pasienter som kommer til sykehuset.  

Ø-hjelp operasjoner/undersøkelser/behandling på inneliggende pasienter 

holdes utenfor dette begrepet her.  
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Figur 4. Diskusjoner i faglig rådgivningsgruppe, referansegrupper og tematiske møter har gjort det klart 

at aksen akutt – elektiv har et midlere nivå som vi har valgt å kalle ”haster” (se begrepsavklaring over). 

Hastebehandling skiller seg både fra ”blålysmedisin” og rent elektiv virksomhet. Til kategorien hører 

pasienter med behov for oppfølging innen dager eller få uker, som pasienter med behov for ”delayed 

emergency” kirurgi eller utredning ved kreftmistanke. I arbeidet med alternative virksomhetsmodeller 

har vi vektlagt samling av akuttvirksomhet (rød sone i figuren) og evaluert modellene med hensyn på i 

hvilken grad de ivaretar dette prinsippet. Temaet blir videre utdypet i kapittel 6.   
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5.2.2. Akuttmottak i sykehuset 
Spørsmålet om hvor mange akuttmottak sykehuset skal ha, er diskutert både i tematiske møter og i 

faglig rådgivningsgruppe. Det er bred enighet om at man må ha ett stort akuttmottak – triágerende, 

multimodalt med nærhet til alle nødvendige funksjoner/spesialiteter.   

Som hovedregel skal: 

o Alle pasienter med akutte uavklarte tilstander skal inn gjennom sykehusets sentrale akuttmottak. 

o Pasienter med akutte avklarte tilstander (eks hjerneslag) som krever multidisplinær tilnærming skal 

innlegges gjennom sykehusets sentrale akuttmottak. 

o Pasienter med akutte avklarte tilstander skal til en diagnostisk eller behandlende enhet i henhold til 

følgende presisering:  

• Predefinerte ”fast-tracks” som ikke krever multidisiplinær tilnærming, slik som PCI, fødsler, 

rus m.fl. Disse pasientene kan innlegges direkte i behandlende enhet.  

• Akuttpasienter som ikke har tilstander med akutt hastegrad, men som kan 

behandles/utredes i løpet av noen timer eller dager. Disse pasientene bør innlegges direkte 

i behandlende/utredende enhet. Eksempler er oppstart av kreftutredning og –behandling, 

samt ortopediske «delayed emergency»-tilstander. 

• Pasienter med psykiske lidelser får øyeblikkelig hjelp tilbud ved psykiatrisk legevakt eller 

DPS, eller sendes til akuttpsykiatrisk mottak.  Det somatiske akuttmottaket må inneha 

kompetanse innenfor områdene psykisk helse og rus. 

• Rusakuttmottak ligger utenfor sykehusets sentrale akuttmottak, men i nærheten av 

akuttpsykiatrisk mottak.  Som nevnt må det sentrale mottaket også ha ruskompetanse 

tilstede.   

o Elektive pasienter skal ikke gjennom akuttmottaket. De tas imot direkte på sengepost, i dagenhet 

eller poliklinikk. 
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Figur 5. Skissen illustrerer hvilke pasienter mottaket (mottakene) i OUS skal dimensjoneres for.  

 

Som vist i figur 5 vil enkelte pasienter med akutt hastegrad (røde) bli tatt imot rett i behandlende enhet. 
Dette gjelder f.eks pasienter som kommer til PCI eller pasienter til rusakutten.  Pasienter med avklarte 
tilstander som haster (gule) vil i hovedsak innlegges direkte i behandlende enhet, mens uavklarte 
pasienter med «gul-hastegrad» må gjennom akuttmottaket for sortering/avklaring.  
 
Akuttmottaket skal kunne avklare/sortere alt og utføre alle livsnødvendige øyeblikkelige tiltak. 
Akuttmottaket må ha et tydelig pasientansvar, også for sammensatte lidelser og uavklarte lidelser.  
 
Det er pekt på betydningen av å huske å sikre tilstrekkelig areal og funksjonalitet for pårørende i et 
akuttmottak, idet dette har betydning for god ivaretakelse av pasienten i et helhetsperspektiv.   
 
Som referanse ift dagens struktur og størrelse på mottakene tar vi med at akuttmottak somatikk på 
Ullevål i 2012 håndterte 27 000 pasienter, Rikshospitalet ca 3 500 (stort sett avklarte), mens 3 500 
akuttpasienter ble behandlet på Aker (urologi og kar). Til sammen utgjør dette et volum av 
akuttpasienter på ca 34 000. I tillegg har gynekologi, barnemedisin, rus og psykiatri egne akuttmottak. 

 
 

5.2.3. Storbylegevakt 
Legevakten har, og den fremtidige Storbylegevakten kommer til å få, en svært viktig funksjon når det 
gjelder håndtering og sortering av akuttpasienter i Oslo.  
 
Oslo kommunes planlegging av Storbylegevakt er viktig for Oslo og for OUS, og det er i mandatet for 
Idéfasen sagt at alternative løsninger for lokalisering av Storbylegevakten skal inkluderes i arbeidet. Det 
har vært god dialog med Oslo kommune underveis i prosjektets arbeid. 
 
Prosjektet legger til grunn at det konsept som i dag fungerer godt i Storgata skal tas vare på og utvikles 
videre. Dette betyr at samlokalisering av skadelegevakt med ortopedisk poliklinikk og operasjon, 
psykiatrisk legevakt, allmennlegevakt og psykososiale tjenester søkes opprettholdt i modellene. 
 
I tematiske diskusjoner har nærhetsbehovet mellom sykehus og Storbylegevakt vært adressert. Det er 
her kommet frem at nærhet er viktig for: 
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• Pasienter som kommer til Storbylegevakten med akutt behov for sykehusets 

akuttfunksjoner. Det dreier seg om et lite pasientvolum, men er svært viktig med rask 

overføring de gangene behovet er til stede. 

• Tilgang til spesialister i Storbylegevakten for å unngå forsinkelser og dobbeltarbeid. Tidlig 

avklaring vil kunne gjøre at pasienten enten kan snus eller sorteres slik at de blir sendt til 

riktig enhet i sykehuset. 

• Tilsvarende vil nærhet som gir mulighet for visitt på Storbylegevaktens Obs-post kunne 

bidra til tidligere og bedre avklaring. Gjelder først og fremst indremedisin.   

• Mulighet til å sende pasienter inn til avklarende undersøkelser som krever utstyr (eks. 

ultralyd) det ikke er hensiktsmessig å ha på Storbylegevakten, og deretter ferdigvurdere 

pasienten på Storbylegevakten. Kan på denne måten unngå unødige innleggelser. 

 
Det fremstår bred enighet om at storbylegevakten må ligge i nærheten av sykehusets akuttmottak og 
generelle akuttfunksjoner (medisin, kirurgi, rus og gyn.).  Nært nok og gjerne gangavstand, men ikke for 
nært. Det er verd å bemerke at felles journal og tilgang til spesialist via nye, effektive elektroniske 
samhandlingsverktøy vil kunne redusere behovet for fysisk tilstedeværelse i noen grad. 
 
Plassering av Storbylegevakten vil bli videre omtalt i kapittel 6, i forbindelse med de ulike 
virksomhetsmodellene. 

 
 
5.3. Barnesykdommer, kvinnesykdommer og fødsler 

5.3.1. Barnesykehus i sykehuset 
Etablering av et barnesykehus ligger som en klar føring i OUS’ mandat for idèfasen. Egne barnesykehus 
er valgt som organisasjonsform for tilbudet til barn under 18 år i de aller fleste nye sykehus i Europa og 
USA. Barnesykehus i Europa inneholder i praksis hele pediatrien (både høyspesialisert og alminnelig 
pediatri), elektiv og akutt, samt hele eller deler av kirurgi på barn og ofte, men ikke alltid, barne- og 
ungdomspsykiatri. Barnebefolkningen omfatter 0-18 år og vil øke med 30 % i Oslo frem til 2030.  

 
Idéfaseprosjektet samlet det multidisiplinære fagmiljøet som behandler barn til tematisk møte den 
09.01.14. Det fremkom uttalt enighet om at et fremtidig barnesykehus skal inneholde 

o All pediatri inkludert nyfødtintensiv og barnehabilitering. OUS må, for å kunne tilby god 
høyspesialisert pediatri, også ha et primæropptaksområde. 

o Habilitering. Erfaringer med habilitering geografisk adskilt fra resten av pediatrien er redusert faglig 
kvalitet og rekrutteringsproblemer. 

o Døgnbehandling barn og ungdom. Det er behov for samarbeid mellom psykiatri og somatikk. Dette 
vil gi tilgang til nødvendige tjenester for pasienter med komplekse og sammensatte lidelser, samt 
nærhet til somatiske servicefunksjoner som MR, radiologi og lab. Dette gjelder for eksempel barn 
og ungdom med spiseforstyrrelser, psykose og nevropsykiatriske lidelser. BUP har i dag 16 døgn- og 
10 dagsenger som ville høre til i Barnesykehuset. Behandlingstilbudet krever gode omgivelser ute 
og inne, med skoletilbud og aktivitetsmuligheter. BUP-poliklinikkene bør legges lokalt, sammen 
med DPS, ikke i Barnesykehuset. 

 
Følgende områder må vurderes spesielt: 
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o Tilbudet innen barnekirurgi/kirurgi på barn er avhengig av tett samarbeid med flere 
voksenspesialiteter som plastikkirurgi, ortopedi, nevrokirurgi og thoraxkirurgi. Spesialiteten 
barnekirurgi er liten i Norge og 8 av 13 spesialister arbeider i OUS. Innen spesialiteten barnekirurgi 
og andre fagområder som driver med kirurgi på barn, er det tale om små pasientvolumer og 
høyspesialisert medisin som er avhengig av spesialisert radiologi, intensivkompetanse, sengeposter 
med høy kompetanse, en rekke voksenkirurgiske spesialiteter, samt pediatrisk og indremedisinsk 
spesialkompetanse. OUS har ca 80 kirurgiske døgnsenger for barn (hvorav 30-40 driftes i helgene), 
en kirurgisk dagenhet på Rikshospitalet og seks postoperative senger for barn på Ullevål. Mye taler 
for at ”kirurgiske barn” bør samles på kirurgiske sengeposter i et barnesykehus, men dette 
forutsetter at Barnesykehuset er lokalisert nær operasjonsstuer, intensiv- og voksenkirurgisk 
kompetanse.  

o Barneintensiv / barneanestesi er på samme måte som barnekirurgi et lite fagmiljø, med stor 
avhengighet til voksenintensiv for utdanning, forskning, rekruttering og vaktberedskap. Nærhet til 
voksenintensiv er viktigere enn til nyfødtintensiv. Et Barnesykehus geografisk adskilt fra 
høyspesialisert voksenkirurgi vil være uheldig lokalisering av barneintensiv. 

o Barn med epilepsi behandles i dag to steder i OUS. Akuttinnleggelser av Oslopasienter går til 
barneavdelingen på Ullevål, mens utredninger av barn fra hele landet med vanskelig kontrollerbar 
epilepsi foregår ved SSE. Det foreligger føringer i idéfasemandatet om at SSE-virksomheten skal 
lokaliseres innenfor Campus Oslo. I arbeidet med virksomhetsmodeller har vi holdt fast ved 
føringen om at syke barn skal få sitt tilbud i et barnesykehus i sykehuset. l tråd med dette bør 
tilbudet til barn med vanskelig kontrollerbar epilepsi etableres som en egen enhet i barnesykehuset 
(se pkt 5.6). 

o Akuttmottak for barn: Mye taler for at Barnesykehuset bør ha eget mottak, slik Ullevål har det i dag. 
Et eget akuttmottak i Barnesykehuset ville gi anledning til å ivareta barns særlige behov men 
forutsetter tilstrekkelig stort pasientvolum.  

 

5.3.2. Fødselshjelp og kvinnesykdommer 
 
o Fødevirksomheten – samlet eller delt? 

Fødetilbudet har stor interesse i befolkningen. Det skal være tilpasset den fødendes ønsker og 
behov, men samtidig være trygt. OUS’ fødeavdeling har ca 10.000 fødsler fordelt på to lokaliteter. 
SSBs prognoser tilsier en økning på ca 150-200 fødsler per år, eller ca 2500 flere fødsler i Oslo frem 
til 2030. 12-13000 fødsler på en lokalitet er uvanlig mange, og det viktigste spørsmålet er om disse 
må deles geografisk eller om de kan organiseres i separate enheter innen lokalitet. En geografisk 
delt løsning vil selvsagt få konsekvenser for fødetilbudet, men også for organisering av nyfødt, og 
for det helhetlige tilbudet i Barnesykehuset.  

  
Det er enighet i fagmiljøet om at fødevirksomheten kan og bør samles innen en lokalitet, med et 
differensiert tilbud til de fødende. Tilbudet må organiseres i flere enheter. Det er antatt at ca 3000-
3500 fødsler per enhet gir god drift med passelig store vaktlag og god oversikt for mor, far og 
nyfødte, og for de ansatte i enheten. Fødeenhetene må ha enkel tilgang til operasjonsstuer for 
keisersnitt, og til nyfødtintensiv. Katastrofesituasjoner ved fødsel har meget høy hastegrad, og 
dette innebærer krav om fysisk nærhet til nyfødt og operasjon. Fødeavdelingen har behov for 
gynekologisk kompetanse, både i svangerskapet ved spontanaborter og ved vanskelige operative 
forløsninger og store blødninger. 
 

o Gynekologi 
 Gynekologisk avdeling behandler årlig ca 1000 innlagte pasienter og utfører 2500  dagkirurgiske 
 inngrep. Fagmiljøet ønsker felles lokalisering av gynekologi og fødsler,  siden gynekologi har 
 stor elektiv aktivitet og mindre vaktarbeid, mens obstetrikk har stor aktivitet utenfor vanlig 
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 arbeidstid. Fagmiljøet i Gøteborg har rapportert om uheldige faglige konsekvenser av å skille 
 gynekologi og fødselshjelp fra hverandre fysisk og organisatorisk. Det lave  sengevolumet gjør det 
 uhensiktsmessig å skille lands- og  regionssykehusfunksjoner fra område-  og lokalsykehus-
 funksjoner. Elektiv gynekologi kunne imidlertid håndteres sammen med annen elektiv kirurgi i en 
 elektiv kirurgisk enhet.  
 

Gynekologene har nærhetsbehov til gastrokirurgisk og urologisk virksomhet. Det foregår hyppig 
samarbeid mellom de tre spesialitetene om så vel akutte som elektive kirurgiske inngrep i 
bekkenet.  

 
Gynekologisk kreft har siden 2013 vært samlet på Radiumhospitalet der det driftes totalt  54 
senger (43 døgn-, 6 dag- og 5 oppvåkningssenger). Gynekologisk kreft er et lite fagmiljø, som har 
forbindelse til gynekologi gjennom samarbeid om pasientgrunnlag, spesialistutdanning og 
forskning. I klinisk hverdag har imidlertid det gynekologiske kreftmiljøet likevel enda større behov 
for tilgang til urologisk, gastrokirurgisk og onkologisk kompetanse. Gynekologisk kreft kan tenkes 
lokalisert sammen med kreftvirksomhet som i dag, eller i et samlet bekkenmiljø. 

 

 

5.4. Kreftbehandling 

5.4.1. Etablering av kreftsenter etter CCC-prinsippet 
Mandatet for idéfasen legger til grunn at fremtidens kreftbehandling vil kunne utvikles best i nær 
tilknytning til øvrig spesialisert sykehusvirksomhet, med fysisk nærhet til universitetet. Det betyr at et 
multidisiplinært ”Nye Radiumhospitalet” innen rammen av ”Comprehensive Cancer Center”-modellen 
bør lokaliseres sentralt på Campus Oslo. En slik samling av kreftbehandlingen i OUS ville føre til bedring 
av pasientforløp og redusere duplisert virksomhet med tilhørende antall vaktlag.   
 
Utredning og behandling av kreft har over tid utviklet seg til å bli et utpreget multidisiplinærært 
fagområde, der diagnostikk og behandlingsbeslutninger forgår i team sammensatt av leger fra ulike 
spesialiteter. Ved OUS har vi velfungerende team innen de fleste organområder. Det foreligger 
dessuten et potensial til å utvide det multidisiplinære teamet med ”molekylære diagnostikere” fra 
spesiallaboratoriene i sykehuset slik at moderne, persontilpasset behandling blir en del av 
rutinevurderingene. Velfungerende team til tross henviser vi stadig pasientene fra den ene spesialiteten 
til den andre, ofte på forskjellige lokaliteter, fordi vi ikke har samhandlingsarealer eller 
organisasjonsstruktur som understøtter samhandling om pasienten verken i poliklinikk eller på 
sengepost.  
 
Vårt omfattende idé- og litteratursøk med gjennomgang av strukturen til 18 universitetssykehus i Nord-
Europa og USA (se 3.4), bekreftet at alle de tematisk organiserte universitetssykehusene samlet sin 
kreftvirksomhet i et kreftsenter, der virksomheten blir organisert med utgangspunkt i organ eller 
organgruppe, på tvers av tradisjonelle faglige spesialiteter.  
 
Fag som onkologi, medisinsk fysikk og hematologisk kreftbehandling bør samles i et kreftsenter planlagt 
etter CCC-prinsipper. Organspesifikke kirurgiske spesialitetene som behandler både kreft og ikke-kreft 
angir gode faglige årsaker til at kreftkirurgien ikke bør skilles fra den øvrige virksomheten deres. Det 
optimale ville være om kreftkirurgien kunne foregå i spesialitetenes egne operasjonsstuer og 
postoperative enheter. Det behøves imidlertid nærhet mellom kreftsenteret og de kirurgiske 
avdelingene og lett tilgjengelige samhandlingsarealer i kreftsenteret for multidisiplinær 
møtevirksomhet og -pasientkontakt/-behandling av kreftpasienter. Institutt for kreftforskning, 
seksjoner for kreftpatologi og –radiologi og kan hende også avdeling for medisinsk genetikk hører 
hjemme i umiddelbar tilknytning til kreftsenteret.    
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5.4.2. Økende behov 
 
Kreftrisikoen øker med alder og eldrebølgen vil bidra til at forekomsten av kreft øker i befolkningen. 
Tidlig diagnostikk og bedret behandling gjør at flere pasienter overlever en kreftdiagnose. Dessuten 
lever pasienter med ikke-kurabel kreft stadig lenger ved bruk av ulike nye former for medikamentell 
behandling. Den enkelte får mer behandling ila sitt sykdomsforløp enn pasientene gjorde tidligere.  Alt i 
alt gjør dette at aktiviteten innenfor medikamentell kreftbehandling vil øke med opp mot 50% frem mot 
2030, sammenliknet med dagens nivå (se avsnitt 2.1.8).  Hittil har all medikamentell onkologisk 
behandling i Oslo sykehusområde vært samlet i OUS. Aktivitetsøkningen vil gjøre det betimelig å 
revurdere samlingen. Det kan tenkes at ett av lokalsykehusene i byen også bør etablere en onkologisk 
poliklinikk med medikamentell kreftbehandling.   
 
Med bakgrunn i eksisterende underforbruk av strålebehandling i Helse Sør-Øst sammenliknet med 
internasjonal standard, samt en forventet medisinsk utvikling, er det grunn til å forvente at den 
samlede aktivitet innen strålebehandling kommer til å øke noe utover den demografiske baserte 
fremskrivningen av antall nye krefttilfeller (ca. 10%). Fagrådet for kreft i Helse Sør-Øst har tidligere pekt 
på at man trolig bør bygge ut flere stråleenheter i regionen for å gi større nærhet mellom pasient og 
behandlingssted. Det pågår nå en utredning i regi av OUS på oppdrag fra Helse Sør-Øst vedrørende 
fremtidig stråleterapibehov og evt. etablering av flere stråleenheter ved et eller flere områdesykehus i 
regionen. OUS vil, basert på disse vurderinger, ventelig ha behov for en økning på 3 linacer utover de 17 
linacene sykehuset har i dag. Den pågående utredning vil være ferdig våren 2014, og man vil da ha mer 
kvalitetssikrede tall. Seks av strålebunkerne på Radiumhospitalet er utdaterte og ligger i dårlig 
bygningsmasse. Disse må erstattes. Til sammen 12 relativt nye strålebunkere, beliggende i henholdsvis 
strålebygget på Radiumhospitalet (5) og Kreftsenteret på Ullevål (7), vil derimot kunne gjøre nytte for 
seg helt til 2030. Det forutsetter imidlertid at dagens maskiner i disse bunkerne, som stort sett er er fra 
2006, skiftes ut med nye linacer, for eksempel i 2018.  
 

5.4.3. Partikkelsenter 

 
Det er grunn til å tro at partikkelterapi med protoner gir mindre bivirkninger til omliggende normalvev 
enn tradisjonell høyvolt strålebehandling med fotoner. En nasjonal ekspertgruppe konkluderte i juni i 
fjor med at Norge bør etablere tilbud om partikkelterapi for kreftpasienter ved ett eller flere 
regionssykehus. Det dreier seg primært om protonterapi, evt. også karbonioneterapi. 

På dette grunnlag pågår en nasjonal idéfase. OUS er blant regionsykehusene som har meldt sin 
interesse for å etablere partikkelsenter. En søknadsskisse med lokaliseringsforslag i Gaustadområdet 
ble levert i juni i fjor. Skissen var utarbeidet i samarbeid med Universitetet i Oslo og Helse Sør-
Øst. Fagmiljøet i Oslo har både et sterkt stråleforskningsmiljø og landets største pasientgrunnlag. Begge 
deler er tunge argumenter for å lokalisere et partikkelsenter i Oslo. Dessuten gir transportmulighetene 
til Oslo god tilgjengelighet også for pasienter fra andre deler av landet, dersom det kun skulle bli 
opprettet ett nasjonalt senter.  

Et partikkelsenter i Oslo bør inngå som del av helheten i et CCC og lokaliseres sammen med 
kreftsenteret, evt. i umiddelbar nærhet av dette.  
 
 

5.5. Psykisk helse og avhengighet 

5.5.1. Generelt 
Mandatet for idéfasen forutsetter at aktiviteten på Dikemark blir avviklet. Det vises til idéfaserapport 
for nybygg på Gaustad som skal romme sikkerhetspsykiatri og tilbud til psykisk utviklingshemmede med 
alvorlige psykiske lidelser. Det forutsettes videre en samlokalisering av den spesialiserte delen av 
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virksomheten med somatikken i sykehuset, mens distriktspsykiatriske sentra (DPS), barne og 
ungdomspsykiatrisk (BUP)-poliklinikker og ruspoliklinikker skal lokaliseres utenfor Campusområdet.   

I idéfasen har problemstillinger knyttet til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB) blitt belyst gjennom tematiske møter 09.01 og 15.01, samt ved gjennomgang av idéfaserapporten 
fra 2011 om utbygging av psykisk helse og avhengighet i OUS. 

 

 

 

 

Figur 6.  Hoveddelen av aktiviteten innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

(TSB) i OUS kan karakteriseres som område- og lokalsykehusfunksjoner. I 2012 var fordelingen: Område- 

og lokalsykehusfunksjoner: 87 %, nasjonale og regionsfunksjoner: 13 %. 

 

 

5.5.2. Utviklingstrender i behandlingstilbudet  
Psykisk helsevern og TSB vil i fremtiden bevege seg ytterligere langs aksen fra høyt spesialisert til 
mindre spesialisert virksomhet, hvor DPS med BUP- og ruspoliklinikker er bærebjelken i tilbudet. Veien 
inn og ut av psykisk helsevern og TSB skal være via DPS med støtte av sentraliserte sykehusfunksjoner.  

DPS-oppgaver: 

• Akutt- og krisetjenester 

• Spesialisert utredning og behandling  

• Tett samarbeid med kommune og øvrig spesialisthelsetjeneste 

• Forebyggende tiltak  

• Bistå kommunene med råd og veiledning  

• Ivareta kontinuiteten innad i spesialisthelsetjenesten  
 
DPS-ene kommer også i fremtiden til å være lokalisert utenfor OUS’ hovedcampus. I tråd med politiske 
føringer vil DPS tilby døgnplasser for utredning og behandling på frivillig basis. Tett samhandling med 
kommunen i kombinasjon med lokale behandlingsplasser åpner for tidlig initiering av behandling. Dette 
kan redusere behandlingsvarighet og bruk av tvang, samt forbygge langvarige og kostnadskrevende 
innleggelser i spesialiserte døgnplasser.  
 
Sentraliserte funksjoner, kjennetegnet ved behov for høy bemanning, tverrfaglig spesialkompetanse og 
tett integrasjon med forskning og utdanning, bør samles i sykehuset av hensyn til effektiv 
ressursutnyttelse og for å sikre tilgang til kompetanse gjennom hele døgnet. Sentraliserte funksjoner 
skal samarbeide tett med DPS, øvrig spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste.  

 

Sentraliserte sykehusfunksjoner:  

• Øyeblikkelig hjelp etter lov om spesialisthelsetjenester § 3-1, jf forskrift om øyeblikkelig hjelp i 
det psykiske helsevernet  

• Pasienter som trenger opphold i lukket avdeling  

Lands/reg.  13%  87%                                                Område/lokal
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• Pasienter som trenger opphold i sikkerhetsavdeling  

• Tvang etter Helse- og omsorgsloven, kapittel 10 

• Pasienter med særlig vanskelige og kompliserte spiseforstyrrelser, rusmiddelavhengighet og 
alvorlig psykisk lidelse (komorbiditet), selvskading, tvangslidelser, personlighetsforstyrrelser 
eller andre kompliserte tilstander  

• Pasienter med særlig kompliserte alderspsykiatriske tilstander og debuterende sammensatte 
tilstander hos eldre  

• Pasienter med særlig kompliserte rus- og avhengighetslidelser 

• Tilbud om bred somatisk utredning med laboratorieundersøkelser, nevrobiologiske og  
nevroradiologiske undersøkelser og funksjonell MR, i tillegg til den psykiatriske utredningen. 
Dette er høyspesialiserte oppgaver som bør samles og ha nærhet til andre tunge utrednings- og 
forskningsmiljøer i universitetssykehuset. 

 
 
5.5.3. Akuttvirksomhet 
Psykiatrisk legevakt bør plasseres i storbylegevakten mens det psykiatriske akuttmottaket bør være et 
rent psykiatrisk akuttmottak i OUS, med rask videreføring til fagdifferensierte døgnenheter, med 
skjermingsmuligheter og lengre tidsbehandling avhengig av pasientens diagnose og funksjonsnivå. 

Ruslegevakten bør ligge i Storbylegevakten, mens rusakuttmottaket bør ligge nær det somatiske 
akuttmottaket som har medisinsk spesialkompetanse, slik at de sykeste pasienten kan ivaretas 
medisinsk når behov oppstår. Samlokalisering med Storbylegevakten ville være et annet alternativ, men 
det blir fremhevet at rusakutten (OUS)  og ruslegevakten (OK) må fremstå som to tydelige og 
forskjellige tilbud. Avgiftningsplassene bør legges i nærheten av somatiske funksjoner i sykehuset.  

 

5.5.4. Alderspsykiatri 
Gruppen av alderspsykiatriske pasienter har tilstander som depresjon, psykose eller alvorlige psykiske 
eller atferdsmessige symptomer ved demens. Tilstandene er ofte sammensatte og kompliserte med 
risiko for betydelig helsetap. Både OUS og Diakonhjemmet sykehus (DS) har et alderspsyskiatrisk tilbud. 
Hvert sykehus har sektoransvar for seks bydeler med til sammen opp mot 30 000 innbyggere over 65 år. 
OUS har sitt døgntilbud på Vardåsen i Asker og poliklinisk tilbud på Grønland i Oslo, mens 
Diakonhjemmet har en integrert modell med døgn- og poliklinisk tilbud samlet på Tåsen.  
  
Både OUS og DS har lang erfaring, høy kompetanse og forskningsaktivitet innen alderspsykiatri. For å 
styrke fagmiljøet og gjøre det mer robust har det vært foreslått å samle ressursene i én 
alderspsykiatrisk avdeling. Fagmiljøene ved de to sykehusene har vært i dialog om dette over lengre tid 
og er enige om at en slik samlet løsning ville styrke tilbudet til en sårbar pasientgruppe.  
  
DS har eldremedisin og psykiatri som viktige satsingsområder. En utvidet alderspsykiatri ville bidra til å 
styrke sykehuset ytterligere innen begge disse områdene. Det har vært foreslått 
virksomhetsoverdragelse av alderspsykiatrien fra OUS til alderspsykiatrisk avdeling ved DS. Saken er 
fortsatt ikke besluttet.  

 
 

5.5.5. Sikkerhetspsykiatri 
Oslo universitetssykehus har både region-, område og lokalfunksjoner innen fagområdet 
sikkerhetspsykiatri. Det er behov for nye bygg til regional sikkerhetsavdeling og psykiatrisk avdeling for 

personer med utviklingshemming/autisme, og foreligger som tidligere nevnt en idéfaseutredning fra 
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2011 for nybygg på Gaustad. Endringer i lovverket og samfunnets vektlegging av behovet for 
samfunnsvern medfører at det blir nødvendig å se nærmere på organisering, dimensjonering og 
lokalisering av sikkerhetspsykiatrien i OUS. En rapport fra Tilregnelighetsutvalget som skal være 
ferdigstilt til høsten vil kunne gi føringer som er av betydning i denne sammenheng.     
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 7. Illustrasjon av pasientkategorier med behov for sikkerhetsplasser  

 
Dimensjonering og lokalisering: 

Det forventes økende behov for sikkerhetsplasser fremover. Dels skyldes dette at samfunnsvernet blir 
tillagt større vekt, dels at rusmiddelbruk og voksende antall fremmedkulturelle pasienter øker 
forekomsten av voldsproblematikk samtidig som det kompliserer behandlingen.  
 
Behovet for sikkerhetsplasser på regionsnivå må defineres. I Arealutviklingsplanen ble det definert et 
behov for 20 plasser for utredning og behandling og 10 plasser for pasienter med voldsproblematikk 
som ikke lar seg overføre til lavere sikkerhetsnivå, primært på grunn av vedvarende høy voldsrisiko. I 
tillegg planlegges 20 sikkerhetsplasser for opptaksområdene til OUS, Lovisenberg og Diakonhjemmet.  
 
Det er bred enighet i fagmiljøet om å samle/samlokalisere regionale og lokale plasser. I dette inkluderes 
Kompetansesenteret. Sentrale deler av fagmiljøet mener det er viktig at sikkerhetspsykiatrien ikke 
løsrives fra øvrig psykisk helsevern, ei heller arealmessig, selv om det sistnevnte må vurderes opp mot 
behovet for samfunnsvern. 
 
Perimeter sikkerhet/ny teknologi: 

Fysisk sikring i form av gjerder, oversiktlige arealer og adgangskontroll er vesentlige elementer i 
perimeter sikkerhet ved en regional sikkerhetsavdeling. Graden av dette vil påvirke plasseringen av en 
fremtidig avdeling. 
 
I 2012 ble det gjennomført endringer i lovverket for regionale sikkerhetsavdelinger og enheter med 
særlig høyt sikkerhetsnivå. Endringen innebærer blant annet at man kan kontrollere pasienter, 
pårørende og ansatt før de kommer inn i avdelingen. Det er også innført lovendring som muliggjør 
redusert bemanning på natt, dersom de fysiske forhold er til stede for dette. Knapphet på kompetanse 
og ressurser vil i fremtiden føre til diskusjoner omkring bruk av tekniske hjelpemidler, 
kameraovervåkning, fysisk utforming av bygninger/arealer og innsatsteam for å håndtere voldelige 
pasienter.  

Sikkerhets 

psykiatrisk 
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Dømte til behandling: 

Det forventer en økning i antall dømte til behandling. Disse behandles hovedsakelig i lokale 
sikkerhetsavdelinger. Påtalemyndigheten er opptatt av samfunnsvern, noe som betinger tilstrekkelige 
fysiske rammer til å ivareta dette også på lokalt nivå. Domstolene bestemmer varigheten på 
behandlingen. 
 
De fleste som dømmes til behandling responderer godt, og vil etter endt behandling kunne overføres til 
behandling i regi av bydel eller DPS. Det bør vurderes om ansvaret for oppfølgingen av gruppen skal 
samles ved ett av DPSene i Oslo. Det er helt vesentlig at ansvaret for oppfølging av gruppen av dømte til 
behandling tydeliggjøres, samt at det utarbeides kriseplaner som sikrer rask tilbakeføring til akutte eller 
adekvate døgnavdelinger når det oppstår behov for det. 
 

Rettspsykiatri/judisiell observasjon: 

En ny avdeling må kunne gjennomføre judisielle observasjoner etter §167 i straffeloven. Dette 
gjennomføres innenfor den kapasiteten som er planlagt ved regional sikkerhetsavdeling. Det antas at 
lovverket for dømte til behandling og evt. ny lov om særreaksjoner vil kunne pålegge psykisk helsevern 
flere oppgaver. Det er også mulig at oppgaver knyttet til samfunnsvern vil legges til 
spesialisthelsetjenesten. Dette ville i så fall kunne få store konsekvenser for dimensjonering og 
plassering av tilbudet. 
 

 
5.5.6. Tilbud til barn og ungdom  
Psykiske lidelser starter ofte allerede i barne– og ungdomsårene.  Manglende diagnostisering av 
psykiske lidelser kan få store konsekvenser for utdannelse, arbeidsliv, relasjoner og familieliv senere i 
livet. Forskning visere at prognosene bedres ved tidlig påvisning. En satsing på barn og unge vil ha 
positive individuelle og samfunnsmessige konsekvenser.  

Som nevnt i tidligere avsnitt går fagmiljøet inn for at BUP bør ha sine døgnplasser i Barnesykehuset 
mens tilbudet om dagbehandling og poliklinikk legges til DPS-ene.    

Det er krevende å nå aldersgruppen 15-25 år. Ungdom søker i liten grad hjelp i spesialisthelsetjenesten. 
De oppsøker heller lav terskeltilbud der det er enkelt å komme til på tider som passer for dem 
(ettermiddag/kveld). Hvordan bør en organisere seg for å nå målgruppen som trenger 
spesialisthelsetjeneste?  

Det er 5 hovedgrupper mellom 15 –25 man ønsker å nå. De med: 

• Alvorlig psykisk lidelse 
• Rusavhengighet 
• Personlighetspatologi, suicidalitet og selvskading 
• Utviklingsforstyrrelser 
• Tendens til å utøve vold 

 
Tilnærming bør skje i tett samarbeidet med 1. linjetjenesten og gjennom ambulante team. Etablering av 
fagnettverk på tvers av tjenestenivåer og enheter i spesialisthelsetjenesten kan også bidra til sikre 
bedre koordinerte og tilpassede tjenester. Nye teknologiske løsninger vil egne seg til å komme i kontakt 
med og holde kontakt med de unge pasientene. 

 

5.5.7. Tilbud til pasienter med rus- og avhengighetslidelser 
Det er behov for å videreutvikle TSB, med sikte på å bli et tjenestetilbud som er robust og fleksibelt for 
å håndtere fremtidens pasientgrupper. Blant pasientgruppene som i dag ikke har et tilstrekkelig tilbud 
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er: 

• Unge som har et begynnende rusproblem 

• Pasienter med alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse (ROP pasienter) 

• Pasienter som er innlagt i somatiske avdelinger blant annet akuttmottak og hvor alkohol er 
årsak/medvirkende til somatisk sykdom og innleggelse. 

• Pasienter som bruker anabole androgene sterioider 

• Pasienter som bruker vanedannende medikamenter 

• LAR-pasienter som trenger forsterket behandling i tillegg til substitusjonsbehandling i 
behandlingsforløpet 

• Pasienter med ruslidelser og ikke-vestlig bakgrunn  

 

 
5.5.8. Nærhetsbehov til somatiske avdelinger og medisinske støttefunksjoner 
Fagområdene rus, psykiatri og somatikk blir stadig mer overlappende.  Dette gir behov for nærhet 
mellom psykisk helsevern, TSB og somatiske helsetjenester. Nærhetsbehovet påpekes både fra 
somatisk virksomhet og fra fagområdene innen rus og psykiatri. Det er behov for å ha liasontjeneste 
innen psykisk helse og rus integrert med den somatiske virksomheten i sykehuset. Dette gjelder mange 
områder men er særlig aktuelt i akuttmottaket, barnesykehuset og for pasienter med behov for 
rehabilitering. TBS og psykisk helseverns nærhetsbehov til somatikken er beskrevet i ulike avsnitt 
ovenfor.  

 

 

5.6. Avdeling for kompleks epilepsi (SSE) 
 
Spesialsykehuset for Epilepsi (SSE), formelt kalt Avdeling for kompleks epilepsi (AKE), ligger i Bærum og 
er en institusjon som har nasjonalt ansvar for personer med vanskelig kontrollerbar epilepsi. SSE er 
forutsatt lokalisert innen Campus Oslo, dvs. flyttet fra dagens lokalisering i Sandvika. 
 
SSE har tett samarbeid med Nevrokirurgisk avdeling om pasienter som kan være aktuelle for kirurgisk 
behandling. Det er også etablert forskningssamarbeid med både nevrologisk avdeling og avdeling for 
genetikk.  
 
Det foreligger to utredninger knyttet til virksomheten ved SSE, en idefase om behov for nybygg fra 2009 
og en om epilepsibehandlingen i OUS fra 2012. Prosjektet har sett på begge rapportene og sammen 
med leder for SSE belyst mulige alternativer for lokalisering av SSE innen Campus Oslo: 
 
1. SSE flyttes til Campus Oslo som én egen enhet 

Dette alternativet innebærer uendret organisering med geografisk flytting. 
 
Begrunnelsen for en slik løsning vil først og fremst ligge i at et samlet SSE ivaretar livsløps-
perspektivet for pasientgruppen og deres pårørende. Norsk Epilepsiforbunds (NEF) er tydelige på at 
dette er deres ønskede løsning. Imidlertid vil man ved et slik alternativ ikke få en samling av 
fagmiljøet innen OUS og pasientforløp vil bl.a være delt ved øyelikkelig hjelp-behov etc.   
  
 

2. SSE flyttes til Campus Oslo, men deles i barn og voksen 
Denne modellen tar utgangspunkt i at barneepilepsi er del av barnenevrologi, og voksenepilepsi en 
del av nevrologi.  
 
Epilepsi er ikke én sykdom, men en rekke tilstander som har epileptiske anfall som fellesnevner. 
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Epilepsi utredes og behandles innen både nevropediatri og nevrologi. Epilepsi er samtidig et meget 
stort fagfelt innen disse spesialitetene. Den diagnostiske utredningen av epilepsi er blitt langt mer 
avansert i dag enn tidligere. Nevropediatere og nevrologer med bredere kunnskapsbasis vil kunne 
bidra med kompetanse innen for eks. genetikk og immunologi. Fordi PNES (psykogene, ikke-
epileptiske anfall) er en av de viktigste differensialdiagosene til epilepsi, vil pasientgruppen kunne 
profitere på et nærere samarbeid med barne- og ungdoms- og voksenpsykiatrien. 
 
SSE peker imidlertid også på noen ulemper knyttet til en slik oppsplitting av virksomheten. Blant 
annet er man bekymret for at et delt fagmiljø vil miste sin ledende nasjonale stilling innen deler av 
fagfeltet, samt føre til mindre tydelig samhandling mellom barne- og voksenepileptologene. 
 
 

3. SSE flyttes til Campus Oslo og integreres i et nevro-miljø 
I denne løsningen flyttes SSE inn i Campus Oslo sammen med fagområdene de samarbeider mest 
med; nevrokirurgi og nevrologi. På lik linje med komplisert kirurgi på barn (f.eks hjerte og 
transplantasjon), vil dette medføre at epilepsibehandling på barn og voksen vil foregå i to miljøer i 
OUS, der den komplekse sjeldne vil foregå i et miljø med livsløpsperspektiv (nevro), mens de fleste 
barn vil få den omsorg de trenger innen et barnemedisinsk miljø. 

 
Uansett alternativ er det vesentlig at OUS fortsatt har et nasjonalt toneangivende fagmiljø som gir 
pasientene optimal behandling. Samlokalisering med øvrig virksomhet i OUS forventes å kunne gi 
positiv effekt  for utvikling av pasientbehandling gjennom forskning og innovasjon både innen eget, og i 
tilgrensende fagfelt. 
 
I arbeidet med virksomhetsmodeller har prosjektet holdt fast i prinsippet om at sykehuset skal være 
spesielt tilrettelagt for syke barn. Vi har derfor valgt å ta utgangspunkt i at SSE flyttes til Campus Oslo 
med en deling av virksomheten mellom barn og voksen (alt 2. ovenfor). Dette gjelder for alle senere 
omtalte virksomhetsmodeller. Vi vil imidlertid presisere at dette er et prinsipielt valg vi har tatt i denne 
fasen av prosjektet for å kunne regne kapasiteter og areal og tegne løsningsalternativer på et 
overordnet nivå. Problemstillingen vil måtte behandles bredere og grundigere i OUS linje i løpet av 
neste fase. 

 
 

 

5.7. Medisinske støttefunksjoner 

5.7.1. Laboratorietjenester 
I prosjektets mandat er det lagt inn en forutsetning om at OUS skal tilby høyspesialisert diagnostikk 
innen laboratoriefag. Videre er det forutsatt en utvikling der man i tillegg til å oppdatere utstyr også 
legger til rette for effektiv drift med hensiktsmessig samling av og automatisering innen 
laboratorievirksomhet.  
 
Det påpekes også at kapasiteten i sykehuset er så stor at man må søke stordriftsfordeler og beskrive 
potensial også for å betjene andre deler av helsetjenesten i tillegg til sykehusets interne behov. 
Laboratoriene bør også være viktige aktører i regionale diagnosesentra for kreft. Nye IKT-løsninger vil gi 
mulighet for en betydelig endring i organisering av disse tjenestene. 
 
Klinikk for diagnostikk og intervensjon har i egen regi utarbeidet en rapport om laboratorietjenester. 
Rapporten er presentert og diskutert i prosjektets faglige rådgivningsgruppe, med stor grad av 
oppslutning omkring KDIs egne vurderinger.  I tråd med ovenfor nevnte forutsetninger og for 
planlegging av kapasitet, areal og fysiske løsninger vil prosjektet på dette området spesielt peke på 
forholdene nedenfor: 
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• De laboratoriemedisinske tjenestene skal kunne tilbys med særlig høy tilgjengelighet og kvalitet 
og slik at de i størst mulig grad bidrar til gode pasientforløp. Virksomheten må i tilstrekkelig stor 
grad være samlokalisert og ligge nær nok den kliniske aktiviteten. Sentralisert lab må ligge tett 
på akuttmottaket. 
 

• Den teknologiske utviklingen i laboratoriefagene medfører stigende krav til kostbart utstyr og 
tung naturvitenskaplig kompetanse. Dette tilsier en økende grad av samhandling og samvirke 
mellom fagområdene. Laboratoriefagene bør derfor i større grad samles geografisk i samme 
bygningsmasse, slik at det kan legges til rette for etablering av teknologisk spisskompetente 
fagmiljøer på tvers av tradisjonelle medisinsk faglige grenser, dog med utgangspunkt i de 
enkelte fagområders egenart og de kliniske behov.  
 

• Laboratoriefagene samhandler daglig med tilnærmet all klinisk virksomhet, og for mange 
fagområder er laboratoriediagnostikken og dialogen med de laboratoriemedisinske miljøene 
helt sentral. Det er derfor naturlig at det etableres et større laboratoriemedisinsk senter med 
en sentral plassering i det nye sykehuset. 
 

• Det må tas høyde for betydelig automasjon og prosesstyring. Deler av utstyrsparken vil være 
kostnadstung, kompetansekrevende og med relativt kort levetid. Dette fordrer økt samarbeid 
og sambruk mellom laboratoriefagene. Metodeutvikling mot hensiktsmessig analysereportoar 
fremmes ved større grad av samling. Dette er også en sikkerhet for nødvendig redundans for 
teknologitungt utstyr, og gjør det lettere å oppgradere/ fornye utstyr i en hensiktsmessig takt. I 
det videre arbeidet bør man se utenfor Norge når det gjelder lab-teknologi. 

 
•  Tilgang til naturvitenskaplig høykompetanse vil kunne være avgjørende for å ligge i front av 

utviklingen, det samme gjelder evne til å håndtere svært store datamengder og utvikle robuste 
verktøy for analyse og tolkning. Dette krever satsing og samarbeid. Nærhet til forsknings- og 
innovasjonsmiljøer i eller med tilknytning til UiO er svært viktig å ivareta.  
 

• Det er viktig å integrere forskning og klinikk i samme bygg, idet dette bedrer evnen til å trekke 
ny medisinsk kunnskap inn i diagnostikken.  Deling av både kontor og lab mellom universitet og 
klinikk kan være aktuelt. Det er behov for å bedre rekruttering av lab-medisinere, og valgt 
løsning bør oppfattes attraktiv for dyktige og ambisiøse fagfolk.  
 

• Det vil også være vesentlig at laboratoriefagene når ut til klinikerne med deltagelse, rådgiving 
og støtte i bruken av det økte tilfanget av diagnostisk informasjon. En vellykket fordeling av 
pasientnær og sentralisert analysevirksomhet vil være avgjørende for å kunne gi en 
pasientbehandling som både er optimal i forhold til svartider/tilgjengelighet og i forhold til 
diagnostisk informasjonsverdi. Den fremtidige virksomheten må både lokaliseres og organiseres 
slik at sentralisering og automatisering ikke hindrer effektive pasientforløp. 

 
OUS laboratorietjenester understøtter både lokale, regionale og landsfunksjonsoppgaver. Prosjektet 
anser det rimelig å forvente at dagens betjening av eksterne vil fortsette og trolig øke, konkurranse fra 
private aktører til tross. Etterspørselen etter OUS laboratorietjenester på arenaer der både Oslo 
kommune og OUS er til stede (pt. Aker Helsearena på Aker sykehus og Legevakten i Storgata) er 
økende, og for eksempel etablering av flere Kommunale Akutt døgnenhet senger på Aker sykehus må 
forventes også å bidra til økt etterspørsel etter laboratorietjenester fra OUS.  
  
 

5.7.2. Radiologi 
Tilsvarende som for laboratorietjenester er det i prosjektets mandat er det lagt inn en forutsetning om 
at OUS skal tilby høyspesialisert diagnostikk innen radiologi. Også her er det forutsatt at en fortsatt 
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utvikling krever dels at man har oppdatert utstyr, men også at man gjennom lokalisering legger til rette 
for effektiv drift med mest mulig samling av virksomheten, spesielt på natt. 
 
KDI har også for radiologi utarbeidet og behandlet en egen rapport, som deretter er lagt frem og 
diskutert i prosjektets faglige rådgivningsgruppe for å sikre tverrfaglig bred belysning av tema.  
 
Relatert til planlegging av kapasitet, areal og fysiske løsninger vil prosjektet på dette området spesielt 
belyse følgende to forhold: 
 

• Det åpnes for at deler av radiologi virksomheten kan legges ut mer perifert, men ikke for mange 
steder.  Vaktordning/ drift på natt bør kun skje i den sentraliserte delen av virksomheten. 
 

• Sentralisert radiologi må ligge tett på Akuttmottaket.  
 

 
Radiologi er også spesielt diskutert i forbindelse med virksomhetsalternativ 3; klyngemodellen (se 
kapittel 6), og grad av sentralisering og desentralisering utdypes nærmere under dette kapittelet.  

 
 

5.8. Forskning og utdanning 

 
5.8.1. Bakgrunn 
 
Strategi 2013-18 slår fast at OUS skal utvikle seg videre som ledende akademisk senter. Kvaliteten på 
moderne pasientbehandling er avhengig av kontinuerlig forskning og kunnskapsutvikling.  Forskning og 
utdanning tilhører sykehusets lovpålagte oppgaver. 
 
Mandatet legger som føring at planprosessen for nytt sykehus må foregå i nær kontakt med 
representanter fra universitetet i Oslo og at sykehusets planer må ses i sammenheng med den planlagte 
utviklingen ved universitetet. Planene om livsvitenskapsbygg i Forskningsparken blir nevnt i dennEe 
sammenheng. I tillegg pekes det på behov for god planlegging av universitetsarealer til forskning og 
utdanning innenfor sykehusets bygningsmasse. De bygningsmessige løsninger skal medvirke til å 
utnytte den samlede kompetanse knyttet til sykehus og universitetsmiljø innen forskning og utdanning. 
 
Representanter for universitet og høgskoler har deltatt i faglig rådgivningsgruppe og i tematiske møter 
om den fremtidige utvikling av forskning og utdanning, sammen med forskningslederforum/ 
forskningsutvalg (12.12.13) og utdanningsutvalg (09.01.14). Sykehusets internasjonale scientific 
advisory board diskuterte forskningsmessige aspekter ved idéfaseprosjektet i sitt møte 11.02.14.  

 
 
5.8.2. Forskning 

 
Ny struktur og nye bygg som fremmer god forskning er blant suksesskriteriene for et nytt OUS. Et 
Campus Oslo som integrerer sykehus og universitet og gir fysisk nærhet mellom medisinske fag- og 
forskningsmiljøer og sterke realfagmiljøer ved UiO (innen fagområder som nanoteknologi, bioteknologi, 
informatikk) ville utvilsomt legge forholdene til rette for et tettere og potensielt fruktbart samarbeide 
om forskning og innovasjon mellom de to institusjonene.  Dette vil bidra til å styrke og synliggjøre Oslo 
som et nasjonalt og internasjonalt sentrum for livsvitenskap. 
 
Sykehusets Scientific Advisory Board er positive til idéfaseplanene. Referatet etter møtet i Scientific 
Advisory Board 11.02.14 slår fast at: "This is a great opportunity to adapt a new university hospital to 
the recent dynamic development of science within medicine and medical technology. It gives the 
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opportunity to not only Transfer current activities but to Transform and modernise. The open attitudes 
to various models are promising and as mentioned above clinical research at OUS is right now in a 
positive phase showing a great potential to reach the ”cutting edge” in medical sciences of benefit for 
tomorrows patients." 
 
Scientific advisory board var, i likhet med forskningsutvalget/forskningslederforum, begeistret for 
klyngemodellen og mente at god organisering i overgangen mellom de ulike tematiske klyngene kunne 
gi synergier for forskning på tvers av ulike fagfelt. Ellers mente de laboratorier og kjernefasiliteter burde 
synliggjøres på figuren sammen med den tunge infrastrukturen som er samlet sentralt. Innspillet er tatt 
til følge i den oppdaterte beskrivelsen av modellen (avsnitt 6.6). I møtet i 
forskningsutvalg/forskningslederforum om ”forskning som premiss ved planleggingen av nytt 
universitetssykehus” (12.12.13) ble det drøftet om klinisk virksomhet kunne tenkes organisert slik at 
den var tilpasset spesielt sterke forskningsmiljøer (for eksempel SFFer) i sykehuset. Det kom imidlertid 
ikke frem konkrete forslag som det var naturlig å arbeide videre med.  
 
Dersom en fremtidig virksomhetsmodell gir signifikant reduksjon i volumet av de hyppige 
”folkesykdommene” er forskningsmiljøene opptatt av at det må utarbeides samarbeidsavtaler med 
andre sykehus i hovedstadsområdet som sikrer forskningen også innen disse sykdommene. 
 
Infrastrukturen i sykehuset må legges til rette for både laboratorieforskning, klinisk forskning og 
translasjonsforskning. Forskningsutvalg/forskningslederforum anbefaler en kombinasjon av rene FoU-
arealer og FoU-arealer som er integrert i klinisk virksomhet (lagt inn i idéfaseplanene i en 50:50 
fordeling). De hensyn som skal ivaretas er behovet for generiske laboratorier knyttet til ulike områder 
av klinisk forskning (jfr. nytt forskningslaboratorie-bygg på Nya Karolinska, Solna), samt forskning og 
metodeutvikling knyttet til laboratoriediagnostikk. Kjernefasiliteter for forskning bør ligge i slike arealer, 
som er såkalte «våt»-laboratorier. I tillegg må det finnes arealer («tørr»-laboratorier; kontorer) for 
forskningsaktivitet knyttet direkte til klinisk virksomhet. Eksakte planer for fordelingen i FoU-arealer i de 
ulike delene av sykehuset må utarbeides i forbindelse med hovedfunksjonsprogrammet i konseptfasen.  
Forskningsmiljøet er videre opptatt av at det må tilrettelegges for hensiktsmessig infrastruktur når det 
gjelder så vel IT-systemer som teknologiplattformer, oppbygging av biobanker, infrastruktur for kliniske 
utprøvninger og tilstrekkelig mange kontorer for forskerne i sykehuset.   

 
Erfaringer fra St Olav og AHUS har vist at det er hensiktsmessig at universitetet eier sine arealer i 
sykehuset. En slik ordning vil gi muligheter for investeringsmidler fra Utdannings- og forsknings-
departementet.  

 

 

5.8.3. Utdanning 
En hyppig sitert reviewartikkel fra The Lancet 2010 argumenterer Frenk og medarbeidere for at det bør 
gjennomføres en omfattende internasjonal reform med systemtilnærming (Frenk et al., Lancet 376; 
1923-58).  Artikkelen beskriver følgende trender i helsevesenet: Misforhold mellom kompetanse og 
pasientens/befolkningens behov, svakt teamarbeid, episodisk behandling i stedet for kontinuerlig 
behandling og oppfølging, svakt lederskap med manglende fokus på samhandling og tendens til at 
profesjonene jobber isolert eller i konkurranse med hverandre. For å møte disse svakhetene må 
fremtidens helseutdanninger revideres slik at de gir studentene kjernekompetanse innen områder som: 
Sosial ansvarsfølelse og systemforståelse, tverrprofesjonelt teamarbeid, lederskap/øvelse i å utøve 
lederskap for å forandre helsesystemet, og sist men ikke minst kommunikasjonsferdigheter. 
 
På dette grunnlag er så vel grunnutdanningen for leger og sykepleiere som spesialistutdanningen for 
leger i støpeskjeen. Det er foreslått flere tiltak som skal styrke breddekompetansen, blant annet 
etablering av ny medisinsk spesialitet med basis i akuttmedisin og generell indremedisin, kalt mottaks- 
og indremedisin. Andre tiltak i grunn- og videreutdanning skal styrke kandidatenes kompetanse innen 
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områder som lovgivning, forskningsforståelse, kunnskapshåndtering, organisasjon og ledelse og 
samhandlingskompetanse. 
 
Utdanningsutvalget understreker betydningen av at et nytt sykehus må ha tilstrekkelig arealer som er 
øremerket og tilpasset for utdanningsaktiviteter integrert i de kliniske arealene. Spesielt blir det pekt på 
økende behov for simuleringslaboratorier for trening av ulike prosedyrer og ferdigheter, men møterom, 
auditorier og areal til å utnytte poliklinikker som undervisningsarena er også viktige.  
 
Dersom sykehuset skulle få en virksomhetsmodell som innebærer en vesentlig reduksjon av antallet 
pasienter med ”folkesykdommer” som ofte er sammensatte og kroniske, det som tradisjonelt har vært 
kalt ”lokalsykehuspasienter”, må det iverksettes kompensatoriske tiltak i form av avtaler om 
utdanningsplasser/rotasjonsordninger/felles utdanningsløp ved samarbeidende sykehus.   
 
 

6. Scenarioer og virksomhetsmodeller  

 
6.1. Innledning 
I tillegg til 0-alternativet legger mandatet for idéfasen to scenarier til grunn; henholdsvis full 
samlokalisering og delt lokalisering av virksomheten i OUS. Innen hvert scenario skal det utredes 
alternative konsepter for både virksomhet og fysiske løsninger. I første leveranse fra delprosjekt 
virksomhetsløsninger (15.11.13) ble det lagt frem grove skisser av fire virksomhetsmodeller. Alternativ 
1 er en videreføring av dagens modell, alternativ 2 en modell med deling etter funksjonsnivå og 
alternativ 3 en klyngemodell med tung infrastruktur samlet sentralt i sykehuset.  
 
Modellene har gjennom vinteren blitt utviklet videre. De utdypes under dette kapittelet for å gi det 
nødvendige grunnlag for kapasitets- og arealberegninger samt for utforming av forslag til fysiske 
løsninger. 
 
Virksomhetsmodellene er fremdeles skissert på relativt grovt nivå, på samme måte som arkitektenes 
skisser til fysiske løsningene er det i denne fasen.  Hovedtrekk er avklart, men det er også områder som 
må utdypes videre i konseptfasen. Dette gjelder blant annet det spesifikke innhold i klyngene i modell 3 
og vurderinger knyttet til forhold som sentral versus desentral lokalisering av tung infrastruktur. 
 
I tillegg til de nevnte tre modellene ble det i første leveranse lagt frem en fjerde modell som går utenfor 
mandatet ved å integrere primær- og spesialisthelsetjeneste og ble omtalt som ”Oslo integrerte 
helsesystem”. Modellen er inspirert av Kaiser Permanente systemet i USA som er uten skille mellom de 
to forvaltningsnivåene vi forholder oss til i norsk helsevesen. Elementer fra Kaiser Permanente kunne 
tenkes integrert i de tre øvrige modellene ved at primærhelsetjeneste ble samorganisert og 
samlokaliseres med deler av sykehusvirksomheten.      

 
 

6.2. Prinsipper lagt til grunn 
I første leveranse ble det utarbeidet et sett med prinsipper en ønsket å ta med i det videre arbeid med 
virksomhetsløsninger. Disse er som følger: 
 
1. Pasientperspektivet skal være førende for valg av modell. 
 
2. Av hensyn til forskning, utdanning og opprettholdelse av kompetanse, bør OUS ha ansvar for 

virksomhet som spenner fra det høyspesialiserte til det alminnelige.  
 
3. Forskning og utdanning skal være tett integrert med både den høyspesialiserte og den alminnelige 

delen av virksomheten. 
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4. Akutt og elektiv virksomhet bør skilles for å oppnå god driftseffektivitet.   
 
5. Pasienter med behov for OUS høyspesialiserte tjenester må sikres behandling mest mulig 

uforstyrret av akuttvirksomhet eller store volumer av pasienter med alminnelige, ofte sammensatte 
og kroniske tilstander. 

 
6. Behandling av pasienter med vanlige, kroniske og sammensatte tilstander skal skjermes fra den 

høyspesialiserte delen av virksomheten i sykehuset for å sikre gruppen den nødvendige 
oppmerksomhet, best mulig behandling og samhandling med primærhelsetjenesten 

 
7. Oslos befolkning skal sikres likeverdige helsetjenester. Dette gjelder både pasienter med behov for 

høyspesialiserte tjenester og pasienter som behøver behandling for vanlige, sammensatte og 
kroniske tilstander. 

 
8. Samling av virksomhet er et gode, men enheter må av drifts- og ledelsesmessige hensyn ikke bli 

uhensiktsmessig store   
 
 
Gjennom arbeidet med virksomhetsmodeller i faglig rådgivningsgruppe og annen sammenheng har det 
blitt tydelig at inndeling av virksomhet etter hastegrad (prinsipp 4) er mer sentralt enn inndeling etter 
”grad av spesialisering” (prinsipp 5 og 6). Styringsgruppen har gitt sin støtte til denne vurderingen. Når 
det gjelder grad av hast er det dessuten gode grunner til å dele virksomheten i akutt, elektiv og haster. 
Til den siste gruppen hører pasienter som behøver utredning og behandling innen rimelig tid (et 
begrenset antall dager). Det dreier seg for eksempel om pasienter som skal til kreftutredning og –
behandling og om pasienter med ortopediske (”delayed emergency”) problemstillinger som kan vente 
noen få dager på behandling.  
  
Med dette som utgangspunkt og basert på arbeidet med avhengigheter, har prosjektet utviklet og 
beskrevet modellene gjennom diskusjoner og gruppearbeid i faglig rådgivningsgruppe, ledermøtet, N3-
lederforum, brukerutvalget, scientfic advisory board  og ulike tematiske møter.  
 
 

6.3. Generelt for alle modeller 

6.3.1. Virksomhet som kan ha en fordel av å ligge desentralt 

 
Innen psykisk helse og avhengighet 
Det legges til grunn at DPS-ene til OUS også i fremtiden skal være lokalisert utenfor sykehusets 
hovedområde. DPS-ene vil om mulig, ha god nytte av en samlokalisering med somatiske 
sykehusenheter som ivaretar alminnelig somatisk behandlingstilbud. En samlokalisering mellom DPS og 
ruspoliklinikk samt BUP-poliklinikk og dagbehandling, etter modell fra Mortensrud, anbefales av 
virksomheten (ref. kap. 5.5). Desentrale DPS-er som er samlokalisert med BUP-poliklinikk og 
ruspoliklinikk er lagt til grunn for alle virksomhetsmodellene. 
 
Sikkerhets- og rettspsykiatri: Det foreligger signaler om at en utredning fra tilregnelighetsutvalget som 
vil foreligge til høsten kan føre til at samfunnsvernet må tillegges større vekt ved utbygging av tilbudet 
innen sikkerhetspsykiatri. Dette vil få betydning både for behovsanslag mht antall plasser, for den 
fysiske utformingen og lokaliseringen av sikkerhetsavdelingene. Fagmiljøet i OUS synes det er lite 
ønskelig at fengsler skal overta ansvaret for pasientgruppen og mange mener det er viktig at 
sikkerhetspsykiatrien ikke løsrives organisatorisk og fysisk fra øvrig psykisk helsevern. Det kan likevel 
være et aktuelt alternativ å legge avdelingen med de tyngste langtidsplassene utenfor campus, primært 
på grunn av kravene til perimeter sikkerhet (fysisk sikring i form av gjerder, oversiktlige arealer og 
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adgangskontroll).  Nærmiljøet i Dikemarkområdet har vist at de har toleranse for en slik enhet 
lokalisert, dessuten er mange av de ansatte som har spesialkompetanse med pasientkategorien bosatt i 
området. Begge deler kunne tale for at en ny enhet bygges i nærheten av den gamle på 
Dikemarkområdet. Dette ville gi en anledning til å ”frikoble” prosjektet fra den øvrige 
tidligfaseplanleggingen av OUS, hvilket  kunne gi en raskere byggeprosess.  
  
Innen kirurgi 
Skjerming av utvalgte, elektive forløp fra den akutte virksomheten anses fordelaktig både for pasienten 
og virksomheten. Det gir mulighet for effektiv drift, samt vil kunne bidra til å redusere ventetider og 
risiko for strykninger av elektive inngrep fra operasjonsprogrammene. Muligheten for å legge elektiv 
kirurgi desentralt er først og fremst aktuell for virksomhet med store volumer lite intensivkrevende, 
elektiv kirurgi som enten foretas dagkirurgisk, eller der pasientene ligger maksiumum 3 dager. 
Eksempler på slik kirurgi finnes innenfor øyesykdommer, ortopedi, plastikkirurgi, ØNH og gynekologi.  
 
Vi har foretatt en ”regneøvelse” for å estimere hvilken omtrentlig størrelse et slikt senter for elektiv 
kirurgi ville få. Det er kun regnet på elektiv kirurgi for voksne. Overslaget viser at man kunne etablere et 
senter med 12 – 14 operasjonsstuer.  Selv om volumet skulle reduseres noe av ulike faglige grunner, 
vurderes det sannsynlig at det vil bli tilstrekkelig stort til å kunne utgjøre en effektiv og hensiktsmessig 
driftsenhet i sykehuset. 
   

 

6.3.2. Hvilke pasienter skal gjennom akuttmottaket i sykehuset? 
Akuttfunksjonen er utdypet i kap. 5.2 med en presisering av hva som bør være veien inn i sykehuset for 
akutt syke pasienter. Som hovedregel vil punktene i 5.2.2 gjelde for alle de tre virksomhetesmodellene.  

 

6.3.3. Integrasjon mellom forskning og utdanning og klinikk 
Strategi 2013-18 slår fast at forskning, utdanning og innovasjon skal være tett integrert med 
pasientbehandlingen i sykehuset. Forskningsutvalg/forskningslederforum har anbefalt en kombinasjon 
av rene FoU-arealer og FoU-arealer integrert i klinisk virksomhet. På dette grunnlag er 
idéfaseberegningene gjort med en ”flat” 50:50 fordeling mellom rene FoU-arealer og integrerte FoU-
arealer gjennom hele sykehuset. I forbindelse med hovedfunksjonsprogrammet må det utarbeides en 
detaljert plan for hva som er hensiktsmessig forholdet i de ulike deler av sykehuset 

 

 
6.4. Alternativ 1: En videreføring av dagens virksomhetsløsning  

6.4.1. Hovedtrekk  
Dagens OUS er en tradisjonell fagbasert linjeorganisasjon med kliniske avdelinger som svarer til de ulike 
medisinske spesialiteter. Avdelingene er samlet i klinikker som i noen grad er tematisk sammensatt. 
Medisinske og ikke-medisinske støttefunksjoner er samlet i tre serviceklinikker som yter bistand på 
tvers av de kliniske klinikkene (se figur 8). Virksomheten er i dag, av historiske årsaker, spredd over en 
rekke ulike lokaliteter.  
  
En videreføring av dagens modell omfatter en videreutvikling av virksomheten ihht den retning som er 
gitt i strategi OUS 2013-18. Ved nytt sykehus innebærer dette at tverrfaglige miljøer som behandler én 
sykdom skal samles på en lokalitet. I dag har Rikshospitalet og Radiumhospitalet en større andel 
høyspesialisert virksomhet enn Ullevål og Aker. Samlingen av virksomhet er likevel ikke gjennomført 
fullt ut etter spesialiseringsgrad. Det betyr at høyspesialisert utredning/behandling ved en fremtidig 
todelt løsning kan foregå i samme del av sykehuset som utredning/behandling av alminnelige, kroniske 
og sammensatte sykdommer (”lokalsykehusfunksjoner”).  
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Figur 8. Skjematisk illustrasjon av klinikkstrukturen i alternativ 1, en videreføring av dagens struktur. 

 

Dersom modellen i størst mulig grad skal oppfylle hovedprinsippene i kap. 6.2, samt ivareta 
virksomhetsmessige avhengigheter bør følgende inkorporeres: 

• Storbylegevakten må være en tydelig dør inn for alle, med triágering som gjør veien inn i 
sykehuset effektiv (”rask og riktig”) for den akutt syke pasient.   

• Multitraume, akuttkirurgi, akuttmedisin, akuttpsykiatri og akutt rus bør legges nær 
akuttmottaket, evt deler av virksomheten sammen med akuttmottaket  

• Psykisk helse og avhengighet bør samlokaliseres med somatisk virksomhet. DPS-ene lokaliseres 
utenfor sykehusområdet. 

• Tung infrastruktur (operasjon, intensiv, radiologi og laboratoriefunksjoner) bør samles sentralt i 
sykehuset, evt med deling av enkelte funksjoner (radiologi, biokjemi). 
 

Den strategiske utviklingsretning som ligger til grunn for dagens virksomhetsløsning er at det 
tverrfaglige miljø som behandler én sykdom skal samles ved én lokalitet. Arbeidet med å kartlegge 
avhengigheter har vist at det er stor grad av samarbeid mellom flere kliniske avdelinger om de samme 
pasientene.  I tillegg viste oppsummeringen etter gjennomført spørreundersøkelse i organisasjonen at 
de fleste avdelingene opplevde nærhetsbehov til andre avdelinger både innenfor og på tvers av 
klinikkgrensene.  Tematiske møter og gruppearbeid i ulike fora har vist behov for å videreutvikle og 
styrke samarbeidet mellom somatikk og psykiatri/rus og mellom kirurgiske og medisinske fag på tvers 
av funksjonsnivåene i sykehuset.  

 

Samarbeid om pasientforløp på tvers av spesialiteter, funksjonsnivå og klinikker gjør det vanskelig å 
oppfylle føringene i strategien dersom virksomheten fordeles på to forskjellige lokaliteter.   

 

6.4.2. Akuttmottak – pasientstrømmer og veier inn i sykehuset 
Videreføring av dagens virksomhetsløsning innebærer ett sentralt akuttmottak i sykehuset, samt egne 
akuttmottak for psykisk helse og ruspasienter. Rusakuttmottak er pt planlagt lokalisert i 
Storbylegevakten og i modell 1 videreføres denne løsningen.  Selv om akuttmottak for psykisk helse og 
avhengighet legges utenfor de somatiske mottakene påpekes nødvendigheten av å ha kompetanse 
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innen både psykisk helse og rus tilstede i disse mottakene. 
 
Den generelle vurderingen av hvilke pasienter som skal inn/gjennom akuttmottaket gjelder også for 
modell 1. Dette betyr at avklarte pasienter med tilstander som haster, men ikke krever akutte tiltak 
sendes direkte til behandling i en klinisk avdeling og ikke gjennom akuttmottaket. Det samme gjelder 
pasienter med avklarte, akutte problemstillinger uten behov for multidisiplinær tilnærming (eks. PCI) 
 
Storbylegevakten er et viktig triágeringspunkt og skal være en effektiv vei inn i sykehuset (”rask og 
riktig”) for den akutt syke pasient. Nærhetsbehovet til Storbylegevakten er omtalt under kap. 5.2.3. I 
modell 1 bør Storbylegevakten ligge i nærheten av det sentrale akuttmottaket.  
 

6.4.3. Dagens virksomhetsmodell i fysisk delt løsning 
Dagens virksomhetsløsning er en faginndelt klinikkstruktur med tverrgående serviceklinikker. Denne 
modellen må samles ved én lokalitet dersom utvikling og samling av helhetlige pasientforløp skal kunne 
ivaretas i tråd med gjeldende strategi. Fysisk deling av nytt sykehus i modell 1 vurderes ikke å være i 
tråd med prinsippene som ligger til grunn for modellen. 

 
 

6.5. Alternativ 2: Nivådelt modell 

6.5.1. Hovedtrekk  
Alternativ 2 er en funksjonsnivådelt modell der utredning og behandling av sjeldne tilstander som 
krever kostbare investeringer, spesiell kompetanse eller multidisiplinær tilnærming (lands- og 
regionsfunksjoner), skilles med tydelig grensesnitt fra utredning og behandling av hyppige, ofte 
kroniske og sammensatte tilstander (område- og lokalsykehusfunksjoner).  

 

 
 
Figur 9. Skjematisk illustrasjon av alternativ 2: Todelt modell. 

 

Modellen er tatt med som en videreføring av det mye omtalte 108-vedtaket fra 2008, som definerte at 
dublerte regions- og landsfunksjoner i utgangspunktet skulle samles på Gaustad ”for å sikre fremtidig 
samordning av høyspesialiserte fagmiljøer”. I den senere tid har gode og effektive pasientforløp vært 
vektlagt, og dette gjenspesiles både i HSØs ”plan for strategisk utvikling 2013-2020”, i oppdrag og 
bestilling for OUS og i OUS’ strategi 2013-18. 
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Multitraume plasseres sammen med lands- og regionsfunksjonene. Mandatet for idéfasen legger som 
føring at akuttkirurgien skal lokaliseres samme sted. Utredning og behandling av hyppige, ofte 
sammensatte og kroniske tilstander vil dermed omfatte i all hovedsak indremedisinske tilstander, 
elektiv kirurgi på lokalsykehusnivå, samt psykisk helsevern og rusbehandling. Modellen tar med dette 
hensyn til de sterke avhengigheter mellom multitraume og lands- og regionsfunksjoner, samtidig som 
den erkjenner at multitraumevirksomheten vil være ”en magnet” som tiltrekker seg annen akuttkirurgi 
og enkelte indremedisinske funksjoner. Det kan imidlertid tenkes at volumet av utsatt akutt 
gastrokirurgi og ortopedi (”delayed emergency”) er tilstrekkelig stort til å kunne foregå sammen med 
det hyppige/sammensatte/kroniske. 

Dersom en skulle utvikle OUS videre ihht nivådelt modell, ville det være lite hensiktsmessig å velge 
annet enn fysisk delt løsning (scenario 2) med lands-, regionsfunksjoner og akuttkirurgi ved den ene 
lokaliteten og område- og lokalsykehusfunksjoner på den andre.  Modellens struktur er utformet med 
et skille som ikke har noen hensikt dersom all virksomhet samlokaliseres. 
 
For at modellen i størst mulig grad skal oppfylle hovedprinsippene nevnt i 6.2 samt virksomhetsmessige 
avhengigheter bør:  
 

• Mest mulig av den tunge infrastruktur lokaliseres sammen med lands- og regionsoppgavene. 

• Storbylegevakten må være en tydelig dør inn i sykehuset, med triágering som gjør veien inn i 
sykehuset effektiv (”rask og riktig”) for den akutt syke pasient, uansett nivå.   

• Psykisk helse og avhengighet legges sammen med somatiske virksomheten, men DPS- funksjonen 
plasseres utenfor sykehusområdet. 

• Ved en fysisk delt løsning bør multitraume knyttes til den høyspesialiserte delen av virksomheten. 
Dessuten bør akuttkirurgi og -medisin med høy hastegrad knyttes til akuttmottak og i nærheten av 
multitraume. Akutt kirurgi av mer subakutt/haste karakter kan legges sammen med den delen av 
virksomheten som orienteres mot hyppige, ofte sammensatte og kroniske tilstander. 

 

 

6.5.2. Akuttmottak – pasientstrømmer og veier inn i sykehuset 
Den nivådelte modellen medfører behov for to akuttmottak: Ett for kirurgi og multitraume, og ett 
medisinsk mottak. Det bør etableres eget psykiatrisk akuttmottak. Rusakuttmottak er pt. planlagt inn i 
Storbylegevakten, og i modell 2 opprettholdes denne løsningen.   
 
Den generelle vurderingen av hvilke pasienter som skal innlegges via kuttmottaket gjelder også for 
modell 2. Dette betyr at pasienter med avklarte tilstander som haster, men ikke krever akutte tiltak, 
sendes direkte til behandlende enhet. Det samme gjelder også pasienter med avklarte, akutte tilstander 
som ikke krever multidisiplinær tilnærming (eks. PCI)  
 
Selv om akuttmottak for psykisk helse og avhengighet legges utenfor de somatiske mottakene påpekes 
nødvendigheten av å ha kompetanse innen både psykisk helse og rus tilstede i de somatiske mottakene. 
 
Storbylegevakten er og må være en tydelig dør inn for alle, med triágering som gjør veien inn i 
sykehuset effektiv (”rask og riktig”) for den akutt syke pasient. Nærhetsbehovet til storbylegevakten er 
omtalt under kap. 5.2.3. I modell 2, delt løsning, bør Storbylegevakten legges i nærheten av det 
akuttkirurgiske mottak. Dette for å sikre pasienter med akutt behov for kirurgi rask tilgang til sykehuset.    
 
Det nærhetsbehovet mellom Storbylegevakt og OUS som begrunnes i behov for tilgang på 
spesialistkompetanse blir ved en fysisk delt løsning av sykehuset mer utfordrende. Tilgang til den 
spesialistkompetanse som ikke finnes ved lokaliteten nær Storbylegevakten må løses, enten ved 
tilstedeværelse i en fremskutt poliklinikk i Storbylegevakten, eller ved hjelp av IKT-løsninger og mulighet 
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for konferering uten fysisk tilstedeværelse.  

 
 
 
6.6. Alternativ 3: Klyngemodellen 
 

6.6.1. Hovedtrekk  
I klyngemodellen fordeles virksomheten i autonome, organisatorisk og fysisk adskilte enheter av 
passende størrelse (klynger). Enhetene kan sees på som mindre sykehus i sykehuset der klinisk 
virksomhet samles tematisk, på tvers av medisinske spesialiteter. Fysisk kan enhetene plasseres både 
på samme tomt eller delt.  
 
I den grad det er hensiktsmessig samles tung infrastruktur som operasjonsstuer, intensivsenger, 
intervensjonsstuer, avansert billedanalyse og laboratorievirksomhet sentralt i sykehuset. Duplisering av 
den tyngste infrastrukturen ansees som lite kostnadseffektivt. Noe duplisering kan imidlertid bli 
nødvendig ved en eventuelt delt fysisk løsning. 
 
I løpet av vinteren har det blitt arbeidet med å videreutvikle klyngemodellen slik at den i størst mulig 
grad skal oppfylle de nærhetsbehov som er identifisert gjennom vinterens prosjektarbeid (kapittel 4), 
samt hovedprinsippene nevnt i kap. 6.2.   
 

• Storbylegevakt, akuttmottak, traume/multitraume, akuttmedisin, -kirurgi, -psykiatri og –rus  
skal ligge i samme del av sykehuset. 

• Akuttkirurgi har et nærhetsbehov til akuttmedisin/ indremedisin.  

• Kreftutredning/-behandling (subakutt virksomhet) samles i et kreftsenter bygget over 
internasjonale comprehensive cancer center (CCC) prinsipper, tilpasset multidisiplinær 
utredning og behandling etter standardiserte forløp. OUS CCC samler fagområder som 
medikamentell onkologi, strålebehandling (inkl partikkelsenter) og hematologi i umiddelbar 
fysisk nærhet til subakutt kirurgisk behandling av kreft som foregår for eksempel i en buk-
/bekkenklynge, hjerte-/lunge-/karklynge, en hode-/halsklynge osv). Det kunne også vurderes 
om en skulle plassere kreftkirurgi i kreftsenteret. 

• Rent elektiv virksomhet (for eksempel dagkirurgi som elektiv behandling av øyensykdommer) 
skilles ut i enhet(er) som drives med standardiserte forløp og god driftseffektivitet helt adskilt 
fra den akutte virksomheten i sykehuset. Kirurgisk behandling av de vanligste kreftsykdommene 
kan også tenkes lagt i en slik enhet. 

• Den tyngste infrastrukturen bør samles sentralt i sykehuset (operasjon, intensiv, høyt 
spesialisert radiologi og lab). Desentrale løsninger for dagdrift kan likevelvære hensiktsmessig 
for å unngå at den sentrale enheten skal bli for stor. 

• Det etableres et barnesykehus i sykehuset. Barnesykehuset og kvinne (fødsler) bør ligge i 
nærheten av hverandre. 

• Psykisk helse og avhengighet bør lokaliseres sammen med somatisk virksomhet, men DPS 
funksjonen plasseres utenfor sykehusområdet. Det kan også være aktuelt å legge regional 
sikkerhetsavdeling utenfor ”hovedcampus”. 

 
Det forventes økt behov for tverrfaglig samarbeid for å håndtere en voksende gruppe eldre pasienter 
med sammensatte sykdomsbilder. Nye elektroniske kommunikasjonsløsninger vil i noen grad kunne 
redusere det fysiske nærhetsbehovet mellom enheter i sykehuset. 

Videre har vi sett på hvordan de tematisk organiserte referansesykehusene omtalt i kap. 4.4 har satt 
sammen sine tematiske enheter.   
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Arbeidet har resultert i en modell som er illustrert i figur 10. 

 

 

 

Figur 10. Skjematisk illustrasjon av virksomhetsalternativ 3: Klyngemodellen. 

 

 

Modellen har fellestrekk med de tematisk organiserte referansesykehusene, men skiller seg fra de 

fleste av dem på to sentrale punkter: 

- Sentraliseringen av tung infrastruktur 

- En medisinklynge som ligger tett på en akuttklynge 
 
Det har vært fokusert på i hvilken grad tung infrastruktur bør sentraliseres. Den første tiden etter 
åpningen ved St Olav hadde man negative erfaringer med desentralisert drift av radiologi og 
akuttvirksomhet og måtte sentralisere større deler av disse funksjonene. Nye OUS blir om lag tre ganger  
så stort som St. Olav. Størrelsesforskjellen gjør at et fremtidig OUS organisert etter klyngemodellen nok 
vil tåle en desentralisering av medisinske servicefunksjoner bedre enn St. Olav, men kvelds-/nattdrift 
bør samles sentralt i sykehuset, både av faglige og driftsøkonomiske (se pkt. 5.6.12) 
 
På St. Olav fikk vi også referert at pasienter med sammensatte indremedisinske problemstillinger ikke 
sjelden ble utskrevet fra en medisinsk avdeling i ett organbasert senter med henvisning til poliklinisk 
oppfølging hos en annen medisinsk spesialitet i ett av de andre sentrene. Dette gjenspeiler manglende 
tverrfaglig indremedisinske tilnærming i St. Olavs sentermodell. Det er grunn til å tro at en medisinsk 
klynge ville gi bedre ivaretakelse av pasienter med sammensatte medisinske tilstander.   
 
Dersom virksomheten i et sykehus organisert etter klyngemodellen skal deles mellom to lokaliteter 
(scenario 2) vil det være mest hensiktsmessig å skille etter hastegrad, mellom akutt og elektiv 
virksomhet. Det er av avgjørende betydning å beholde akuttvirksomheten samlet for sikre et helhetlig 
perspektiv og umiddelbar tilgang til riktig kompetanse i akuttsituasjoner.   
 
De tematiske klyngene skal sikre et tverrfaglig og helhetlig tilbud til pasientene. Kreftpasienten skal for 
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eksempel ivaretas i kreftklyngen, den ortopediske pasienten i ortopediklyngen og pasienten med et 
sammensatt indremedisinsk sykdomsbilde skal få sitt tilbud i den medisinske klyngen. Kreftpasienten 
skal oppleve en dør inn i sykehuset, gjennom kreftsenteret. Det bør likevel være mulig å la pasienten få 
gjennomført for eksempel et gastrokirurgisk inngrep med tilhørende postoperativ oppfølging av 
kirurger som har sin tilhørighet i buk/bekken klyngen. Det må så langt det er mulig tilrettelegges fysisk 
for samarbeid om pasienten, på tvers av spesialiteter og klynger (gjennom felles sengeposter, 
dagenheter, poliklinikker og rom for multidisiplinære møter).  Avhengigheter, nærhetsbehov, ønsket og 
voksende tverrfaglig samarbeid, samt ivaretakelse av pasienten uavhengig av hvorvidt diagnosen er 
sjelden eller hyppig, forsterker behovet for samlokalisering av større deler av virksomheten. 
 
Det har vært diskutert hvorvidt andre klynger enn dag-/elektivt kirurgisk senter, DPS/Rus-
poliklinikk/BUP-poliklinikk og regional avdeling for sikkerhetsspykiatri (konf. Kap. 6.3.1), kunne 
plasseres utenfor hovedcampus i en delt modell. Det er konkludert med at dette, basert på ovenfor 
nevnte avhengigheter og ønsket tverrfaglig samarbeid, ikke er ønskelig. Da er det mer aktuelt å se på 
reduksjon av aktiviteten ved hovedcampus som resultat av mulig ny oppgavedeling i Osloområdet 
(konf. kap. 7). 

 

Figur 11. Skjematisk illustrasjon av virksomhetsalternativ 3,  Klyngemodellen, i fysisk delt løsning. 

 
 

6.6.2. Akuttmottak – pasientstrømmer og veier inn i sykehuset 
Modellen viser en akuttklynge som inneholder det sentrale mottak. Akuttmottaket har nær kopling 
med den medisinske klyngen. De fleste pasientene som legges inn i akuttmottaket er medisinske 
pasienter. 
 
Psykisk helse og avhengighet og rus har egne akuttmottak, men vil bidra med tilstedeværende 
kompetanse i akuttklyngen. Egne akuttmottak vil det også være for barn og fødsler, samt for PCI i 
hjerte-/ lunge-/ karklyngen. 
 
Veiene inn i sykehuset kan illustreres som vist nedenfor. 
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Figur 12. Skjematisk illustrasjon av veier inn i sykehuset, klyngemodellen 

 
 
De stiplete linjene i figur 12 gir eksempler på pasientflyt i ”klyngesykehuset”: 

- Eldre uavklart medisinsk pasient med kombinasjon av mage og luftveisproblemer kommer Inn i 
akuttenheten for sortering, avklaring og videre til medisinsk behandling. 

- Uavklart pasient kommer inn i akuttenheten, sorteres og diagnostiseres, nødvendig øyeblikkelig 
gastrokirurgisk inngrep utføres, deretter til buk-/bekkenklyngen for videre ivaretakelse og 
oppfølging. 

- Sykt barn kommer inn i Barnesykehusets akuttmottak, diagnostiseres og nødvendig behandling 
utføres før pasienten kan skrives ut.  

- Skadet pasient kommer til Storbylegevakten, sorteres og diagnostiseres av OUS skadelegevakt 
og henvises til operasjon dagen etter. Pasienten møter da direkte i den ortopediske klyngen 
eller i den elektive kirurgiske klyngen. 

 
Storbylegevakten er i klyngemodellen lagt nær hovedcampus. Nærheten til ortopedi er vektlagt idet 
den ortopediske klyngen i denne modellen skal omfatte den ortopediske operasjonsvirksomheten som i 
dag ligger i Storgata. Pasienter til Storbylegevakten med behov for øyeblikkelig hjelp i sykehusets 
akuttklynge må sikres kort vei.  
 
 

6.6.3. Kreftklynge 
Kreftklyngen skal ivareta pasienter som er under kreftbehandling. Klyngen bør være utformet og 
plassert i nær relasjon til andre klynger som er involvert i multidisiplinær utredning og behandling, for 
eksempel kirurgisk.  
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Kreftklyngen foreslås å omfatte onkologi, medisinsk fysikk, brystsenter, prostatasenter, gynekologisk 
kreft, onkologisk hematologi og institutt for kreftforskning. Et mulig fremtidig partikkelsenter bør også 
være integrert i kreftklyngen med geografisk samlokalisering. 
 
Plassering av dagkirurgiske stuer i klyngen kan være hensiktsmessig for å sikre effektive pasientforløp, 
spesielt knyttet til brystkreftkirurgi. For øvrig er det argumenter som taler for at kreftkirurgien kan 
foregå i operasjonsstuen til organbaserte klynger, slik at en ikke splitter malign og ikke-malign kirurgi 
utført av samme spesialitet. 
 
Kreftklyngen skal i hovedsak utføre krevende diagnostisering, behandlingsvurdering, 
behandlingsoppstart og tung kreftbehandling (strålebehandling, inkl. partikkelbestråling,, avansert 
medikamentell behandling etc.). Andre deler av kreftbehandlingsforløpet kan skje utenfor OUS’ 
kreftklynge og i samarbeid med andre sykehus i regionen.  

 

 
6.6.4. Hode-/ halsklynge 
Hode-/halsklyngen er foreslått sammensatt av nevrokirurgi, plastikkirurgi, øre-nese-hals, kompleks 
epilepsi – voksne, kjeve- og ansiktskirurgi, øye, nevrologi og endokrinkirurgisk virksomhet. 

 

 
6.6.5. Kynge for psykisk helse og avhengighet  
Denne klyngen planlegges å omfatte all døgnbehandling for voksne innen psykiatri og rus/avhengighet, 
samt avgiftning og spesialiserte poliklinikker. Klyngen har et eget psykiatrisk akuttmottak (pasienter 
innlagt på tvang). I tillegg kan det være hensiktsmessig å legge rusakuttmottaket til denne klyngen, dvs 
ikke i Storbylegevakten slik det tidligere har vært planlagt i konseptet for denne. Begrunnelsen for 
heller å legge rusakuttmottaket til klyngen for psykisk helse og avhengighet er nærheten til 
avgiftningsenhet samt til akuttklyngen. Sikkerhetspsykiatri kan vurderes lagt for seg selv grunnet bl.a 
sikringsbehov (avventer føringer i utredning fra tilregnelighetsutvalget som blir ferdigstilt til høsten).  
 
 

6.6.6. Akuttklynge 
Akuttklyngen kunne inneholde akuttmottak, traume/multi traume, observasjonsenhet, slagenhet med 
behandlingsrom, men ikke senger ut over observasjonssenger, og konsultasjonsrom for tverrfaglig 
spesialisert behandlng innen rus og psykisk helse. Senger for ivaretakelse av slagpasienter som ligger 
flere dager (5-8) med behov for kombinasjon av akutt behandling og akutt rehabilitering må ivaretas 
svært nær akuttklyngen, f.eks innen medisinklyngen eller i hode-/halsklyngen.  
 
Akuttklyngen må også ha dedikerte lab og røntgen fasiliteter, samt dedikerte operasjonsstuer og 
hybridstuer til akutt og traume/multitraume. Tilknyttet akuttklyngen må det være helipad og 
ambulansemottak. 

 
 

6.6.7. Medisinklynge  
Medisinklyngen skal håndtere pasienter med medisinske diagnoser. Hovedtyngden vil være knyttet til 
hyppig forekommende, sammensatte/systemiske tilfeller. Tentativt ser man for seg at klyngen kunne 
innehold fagene gastromedisin, lungemedisin, hjertemedisin, infeksjonsmedisin, nyremedisin inkl. 
dialyse, hematologi, revmatologi, hud, psykosmatikk, geriatri, endokrinologi, sykelig overvekt og 
forebyggende medisin.  
 
Det er stor intern avhengighet i medisinklyngen. Den medisinske klyngen kan med fordel ligge i 
nærheten av hjerte-/lunge-/karklyngen idet avhengighetsanalysene viser spesielt hyppig samhandling 
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om pasientforløpene mellom disse klyngene. Det må også vurderes behov for organisering av 
gastromedisin i buk-/bekkenklyngen grunnet diagnostikk og behandling f.eks med stent. Det samme 
gjelder organisering av hjertemedisin og lungemedisin i sin helhet i hjerte-/lunge- og karklyngen. Videre 
må det vurderes organisering av hematologi i kreftklyngen. Dette må utredes videre i linjen i OUS.  
 

6.6.8. Hjerte-lunge-karklynge 
Hjerte-/lunge-/kar klyngen vil som nevnt være en av klyngene der akuttpasienter kan komme direkte. 
PCI foreslås håndtert her. For øvrig er det skissert at karkirurgi, funksjoner innen hjertemedisin og 
lungemedisin,  hjerte- og lungetransplantasjoner samt thoraxkirurgi hører hjemme i denne klyngen. 

 
6.6.9. Ortopediklynge 
Ortopediklyngen er foreslått å omfatte ortopedi, smerteklinikk, rehabilitering, fysikalsk medisin og 
kanskje idrettsmedisin. Klyngen skal håndtere elektive pasienter og pasienter med hastegrad som tilsier 
tiltak innen rimelig tid (timer eller dager), dvs. tilsvarende gul hastegrad i figuren under kap. 5.2. 
 
Den ortopediske klyngen kan ligger nær Storbylegevakten som inkluderer OUS skadelegevakt idet er 
stor grad av samhandling og kompetansedeling mellom skadelegevakt og ortopedi sk avdeling (som 
skadelegevakten er en del av). I denne modellen er det imidlertid trolig mer hensiktsmessig å samle alle 
ortopediske operasjonsstuer og tilhørende senger i den ortopediske klyngen fremfor å opprettholde 
virksomhet knyttet til elektiv og «delayed emergency» ortopedi i Storbylegevakten. Ortopedisk 
poliklinikk kan det kanskje være gunstig å ha begge steder.   

 

6.6.10. Barnesykehus m/fødselshjelp og kvinnesykdommer 
Modellen legger til grunn at alle barn skal ivaretas i Barnesykehuset. Dette betyr at barn samles her 
uavhengig av om de skal behandles medisinsk, opereres eller om de er psykisk syke. Barneklyngen skal 
sikre spesiell og god ivaretakelse av syke barn.  
 
Nærhetsbehov og avhengighet mellom nyfødte og fødsler gjør at klyngen også planlegges med å 
omfatte gynekologi og fødsler. Gynekologiske operasjoner krever enkelte ganger samarbeid med 
kirurger med tilhørighet i buk-/bekkenklyngen. 
 
Tentativt planlegges det å inkludere følgende i Barnesykehuset med kvinne; akuttmottak for barn med 
pediatrisk poliklinikk, barnemedisin, barnehabilitering, barne nevro, barne –epilepsi, spiseforstyrrelser, 
barne og ungdomspsykiatri døgn, sengepost for kirurgiske barn, gynekologi, fødsler, nyfødtintensiv og 
barneintensiv. For sistnevnte må nærhet til voksenintensiv ivaretas. Barnekirurgi/kirurgi på barn kan 
utføres av kirurger tilhørende andre klynger, men barna skal uansett ivaretas i barnesykehuset. Det 
tenkes at klinisk genetikk også er kompetanse som legges inn i denne klyngen. 
 
 

6.6.11. Buk-/bekkenklynge 
Buk-/bekkenklyngen er foreslått å ivareta pasienter innen urologi, gastrokirurgi, lever- og 
nyretransplantasjoner og evt spesialisert dialyse for transplanterte pasienter. I tillegg foreslås kirurgi 
knyttet til både gynekologisk kreft og fedme ivaretatt i denne klyngen idet kompetansen knyttet til buk-
/bekken vil være og utvikles her. Det bør også vurderes om gastromedisin skal legges til klyngen mtp 
diagnostikk og behandling med stent etc.  

 

 
6.6.12. Sentral tung infrastruktur og medisinske støttefunksjoner 
Klyngemodellen har en kjerne av tung infrastruktur. I illustrasjonen er kjernen tegnet som en ”hånd” 
med ”fingre” inn i de ulike klyngene. Dette er gjort for å vise at det vil være noe infrastruktur av 
medisinsk service art beliggende desentralisert inn mot/i klyngene. Den tunge infrastrukturen som er 
samlet sentralt vil bestå av intensiv, operasjon, intervensjonsstuer, radiologi, nuklærmedisin og 
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laboratoriefunksjoner, samt kjernefasiliteter for forskning.   
 
Det er som tidligere nevnt et poeng å samle laboratoriefunksjoner. På den annen side vil den sentrale 
enheten, dersom alle slike funksjoner samles ett sted, kunne bli uhensiktsmessig stor. Det foreslås 
derfor at laboratoriefunksjoner samles i stor grad, men ikke nødvendigvis alle inne i kjernen av 
sykehuset. Hensyn til dag/døgndrift, grad av hast, typer prøver som inngår i store analysemaskiner og 
type interaksjon med kliniske miljøer kan bidra til å avklare hva det er mest hensiktsmessig å plassere 
hvor. God integrasjon mellom forskning og klinisk laboratorievirksomhet er vesentlig. 
 
 

 

Figur 13. Illustrasjon av hvilke medisinske støttefunksjoner som bør ligge sentralt, og hva som kan 

tenkes å ligge desentralt i klyngemodellen. 

 
 
Når det gjelder laboratoriefunksjoner med klinisk nærhetsbehov vil prosjektet peke på noen 
alternativer uten at det konkluderes i denne fasen. Uansett alternativ vil intervensjonssenteret, 
radiologi med granskning, medisinsk biokjemi og blodbank ligge i den sentrale enheten. Prøvetaking er 
likeså uansett hensiktsmessig at skjer desentralt, dvs. ute i klyngene. 
 
Alt. 1 Medisinsk biokjemi (MBK), Mikrobiologi (MIK) og farmakologi (FAR) samles i eller ved sentral 

klynge. 
Patologi, medisinsk genetikk og immunologi samles i nærheten av kreftklyngen og 
transplantasjoner. 

Alt. 2 Alle funksjoner samles i eller ved den sentrale enheten (kun prøvetaking i klyngene). 
Alt. 3 Laboratorietjenester plasseres i den/de  klyngen(r) de har størst tilhørighet til/ samhandling 

med. For eksempel kan patologi legges til kreftklyngen, mikrobiologi til akutt- og 
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medisinklyngen, immunologi til klyngene med transplantasjoner (buk/bekken), medisinsk 
genetikk i Barnesykehuset og blodbanken sentralt.  

 
Tilsvarende som for laboratorietjenester har prosjektet også vurdert sentral vs. desentral lokalisering av 
radiologi. Det er gjort en systematisk gjennomgang av forbruk av billeddiagnostisk i OUS i 2012 basert 
på hoveddiagnoser (ICD10). Sett i lys av klyngene gav gjennomgangen en indikasjon på hvilke klynger 
som kan forventes å få et høyt forbruk av tjenester, og derfor også bør ha modaliteter i nærheten. 
Dette er vist i figur 14.  

 
 
 

 

Figur 14: Tentativ skisse sentral - desentral billedanalyse 

 
 
Det forventes at pasientvekst sammen med glidning av forbruk fra ordinær røntgen til MR og CT vil øke 
forbruket av billedanalyse frem mot 2030, selv om det også har vært stilt spørsmål ved om nye 
molekylære undersøkelser av vev og kroppsvæsker vil kunne redusere behovet for billeddiagnostiske 
undersøkelser for eksempel i forbindelse med kreftutredninger.    
 
Klyngemodellen legger til grunn at akuttvirksomhet i størst mulig grad skal samles, mens de øvrige 
klyngene (med enkelte beskrevne unntak) er av mer elektiv karakter. Dette gjør det også mulig å 
redusere andelen av tung infrastruktur som er i drift kveld og natt i disse klyngene, som illustrert 
nedenfor. 
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Figur 15: Illustrasjon av klyngemodellen og bemanning av tung infrastruktur gjennom døgnet 

 
Som vist i figur 15 kan bemanning av infrastruktur i flere av «fingrene» unngås utenom kjernetiden. Kun 
infrastrukturvirksomhet knyttet til akuttfunksjoner opprettholdes døgnet rundt.   
 
Litt svakere, oransje farge på «fingeren» merket thorax/transplantasjon knyttet til hjerte/lunge/kar –
klyngen indikerer at det kunne tenkes at deler av virksomheten her også kunne stenges kveld og natt. 
Klyngen må ha infrastruktur som kan håndtere PCI og evt. akuttoperasjoner på inneliggende pasienter. 
 
 

6.6.13. Klyngemodellen i fysisk delt løsning 
Med utgangspunkt i virksomhetshensyn vurderes deling av modell 3 som lite hensiktsmessig med 
unntak av desentralisert plassering av en elektiv klynge for ikke-intensivkrevende kirurgi og pasienter 
med ingen eller mindre enn tre dagers liggetid (se tidligere). Det kan også være aktuelt å plassere 
regional sikkerhetsavdeling utenfor hovedcampus. DPS/Rus-poliklinikk/BUP-poliklinikk bør ligge utenfor 
sykehuset.  
 

 
6.7. Virksomhetsmessig vurdering av scenarioer og modeller  

 

6.7.1. Scenario 1 og 2 - Samling versus delt lokalisering av virksomheten 
 
Oslo universitetssykehus er Norges mest komplette sykehus. Samling av hele virksomheten ved en 
lokalitet ville være den av de to løsningene som gir best mulighet til å oppfylle strategiske målsettinger 
og virksomhetsmessige effektmål for idéfasen. I et samlet sykehus ville forholdene ligge til rette for 
helhetlige pasientforløp og for alle tenkelige multidisiplinære konstellasjoner og faglige og 
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forskningsmessige samarbeid. Forsknings- og utdanningsmessig ville et samlet sykehus kunne tilby et 
pasientgrunnlag som spenner fra folkesykdommer til sjeldne syndromer og således gi mulighet for 
tilbud om store pasientmateriale for forskning og fullstendige utdanningsløp for både grunn- og 
videreutdanning. Samling av alle funksjoner ved en lokalitet ville dessuten kunne gi stordriftsfordeler 
innen mange områder. 
 
Et samlet OUS vil bli blant Nord-Europas største sykehus. Vinterens samlinger i regi av delprosjekt 
virksomhetsløsninger har vist at medarbeidere i sykehuset er opptatt av at sykehuset ikke må bli for 
stort. De er redd for en størrelse som gir stordriftsulemper, ikke stordriftsfordeler. Representanter for 
arbeidstakerorganisasjonene har uttrykt at de er skeptiske til å bli anonyme medarbeidere i en stor 
fabrikk av et sykehus, et sykehus som er så stort at det mangler identitet og blir uoversiktlig for både 
brukere og medarbeidere. Finnes det evidensbaserte holdepunkter for hva som er optimal størrelse på 
et moderne universitetssykehus? 
 
Idéfaseprosjektet fikk Lars Erik Kjekshus, statsviter ved OUS’ sentrale HR-avdeling med bistilling ved 
Institutt for helseledelse, UiO, til å gjøre en systematisk gjennomgang av litteraturen for å belyse:   
 
Sammenheng mellom størrelse på sykehus og organisering – finnes den optimal størrelse? 
Sykehusets vesen er ekspansjon og spesialisering. I tråd med den medisinske spesialisering blir 
sykehuset stadig mer spesialisert og derav mer fragmentert. Sykehuset følger den medisinske 
spesialisering i hvordan dets grunnelementer er bygd opp. Etter hvert som medisinen har etablert nye 
spesialiteter har sykehuset fulgt etter og nye fagseksjoner blir etablert. Dette fører til en naturlig 
ekspansjon ved at sykehuset må utvide for å kunne opprettholde vaktberedskap innen alle spesialiteter 
og for å kunne fortsette å fremstå som et komplett sykehus innen alle fagområder. Det har vært 
ønskelig å organisere sykehuset på tvers av spesialiteter, slik at virksomheten i større grad er organisert 
rundt pasientens behov og det samlede pasientforløp. Å organisere sykehus etter pasientforløp og 
pasientens behov blir presentert som en ny ide og fremtidens organisering (Porter & Lee 2013) men har 
blitt lansert en rekke ganger som motvekt mot sykehusets fragmentering (Lathrop, 1992). Dette ville 
løst sykehusets kompleksitetsproblematikk slik at en kunne bygge små sykehusenheter. Dette har vist 
seg vanskelig og har vært prøvd ut en rekke steder uten at det finnes mange vellykkede eksempler. 
Unntaket er innen psykiatri og akuttmottak som i større grad er organisert rundt oppholdets varighet; 
langtidsopphold, kortidsopphold og dagbehandling, samt i tverrfaglige team. 
 
I takt med at sykehusene blir større så øker kompleksiteten og koordineringsproblematikken. Tidligere 
kunne sykehusene organiseres som løst koblede systemer med stor grad av uformelle nettverk og 
koordineringsmekanismer (bekjentskap og sosiale relasjoner). Så mister den enkelte oversikten og 
behovet for en strammere styrt og mer formell organisasjon vokser frem. Organisasjonen blir stadig 
mer preget av byråkratisering og standardisering. Pasientforløp formaliseres og aktiviteten monitoreres 
i økende grad. Sykehusene blir med dette både for store (kompleksitet og koordineringsproblematikk, 
effektivitetsreduksjon) og for små (kompetanse og spesialiseringsproblematikk, kvalitetsreduksjon) på 
samme tid.  
  
Det foreligger en rekke studier av sammenhengen mellom sykehusstørrelse og organisering og 
betydningen for effektivitet og kvalitet. Disse kan deles inn i effektstudier og prosess-studier.  
Effektstudier omhandler fremskrivninger og modellbygging, ofte basert på økonometriske metoder. En 
rekke effektstudier omfatter betydning av sykehusets størrelse totalt sett. Dette er studier av 
potensielle gevinster ved å øke sykehusets totale produksjon (Economies of scale). De første studiene 
av dette estimerte at optimale sykehusstørrelser lå på et sted mellom 300 og 400 senger (Aletras et al, 
1997). Sykehus som hadde mer en 600 senger antok man ville få fallende effektivitet (Diseconomies of 
scale) (Alexander, Halpern og Lee, 1996). Økende bruk av dagbehandling og reduksjon av antall senger 
har gjort at sengeantall ikke nødvendigvis lenger er et godt mål på størrelse og omfang av 
virksomheten. Studiene er også unyanserte og fanger ikke opp variasjon i tjenestetilbudet. Dessuten vil 
ofte disse studiene variere med hensyn til metoder og kontekstuelle forhold, slik at de vanskelig lar seg 
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sammenligne (Tabell 1).  
 
Nyere studier har dreid seg mer i retning av å se på betydningen av volum innen den enkelte spesialitet 
eller funksjon (Economies of scope). Disse studiene viser positive effekter av å skjerme planlagte 
tjenester (elektive) fra øyeblikkelig hjelp (akutt) (Sinay & Cambel, 1995; Kjekshus og Hagen 2005) 
 

En studie har vist at det kan være mer effektivt å konsentrere virksomheten til kirurgi versus medisin og 
enten poliklinisk/dag-behandling eller inneliggende behandling (Kittelsen og Magnussen 2003). En 
annen studie har vist at spesialiserte sykehus kan være mer effektive en differensierte (Prior & Sola, 
2000). Generelt er det vanskelig å finne god dokumentasjon på sammenheng mellom volum og kvalitet, 
men ved visse kreftsykdommer, hjerte- og karsykdommer, AIDS og transplantasjoner er det bedre 
resultater ved sykehus med høyt volum enn ved sykehus med lavt volum (SMM rapport nr 2/2001) 
Samtidig har en studie vist at behandling av svulster i sentralnervesystemet hos barn viser bedre 
overlevelse ved behandling i sykehus med færre operasjoner (Solheim og Cappelen 2011). 

 
(Kilde: Kjekshus, L E ”En evidensbasert fusjon?” Tidsskr Nor Legeforen nr. 24, 2011; 131: 2497-9) 

 
Prosess-studier er basert på historiske data hvor man inkluderer betydningen av prosess og det faktum 
at en rekke forsøk på å øke sykehusstørrelse involverer fusjoner. Derved inkluderes en prosess som er 
uforutsigbar og vanskelig å styre. Fusjoner kan være vanskelig å realisere og oppnår ofte ikke de 
intenderte målsettingene.  Studier av fusjoner i England (112/223) (hhv 1997 og 2006) viste dårligere 
driftsøkonomi og redusert kvalitet i fusjonerte sykehus (Gaynor, Laudicella & Propper, 2012). Flere 
studier viser at sykehussammenslåinger gjennomføres for å skape endring, men at høyt konfliktnivå 
stanser sammenslåinger (Gogue et al 1995; Alexander et al. 1996, Bazzoli et al. 2002, Kjekshus 2005). 
Soki Choi sin kvalitative studie av fusjonsprosessene ved Karolinska universitetsjukhuset viste særlig 
store konflikter i det vertikale organisasjonsplanet – ikke det horisontale (Soki Choi, 2011). Det vil si 
konflikt mellom toppledelse og førstelinjen. Utfordringen var mobiliseringen av de ansatte. Peter 
Spurgeon har vist noe lignende om betydningen av å mobilisere de ansatte ved store reformer, og 
måler dette i en såkalt Clinical Engagement Scale. Mobilisering av ansatte korrelerer med mål på 
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effektivitet, pasientsikkerhet og ulike kvalitetsmål (Spurgeon, 2013). Til nå har trenden vært 
sentralisering og stadig større sykehusenheter som har ført til sviktende koordinering og økt 
styringsproblematikk.  

 
Konklusjonen er at alle sykehus er for store og alle sykehus er for små. Enten for store til å kunne drives 

effektivt eller også for små til å ha en tilstrekkelig kvalitet. Hovedbudskapet er likevel at hva som er den 

optimale størrelsen på et sykehus er avhengig av hvilke organisasjonsløsninger som blir valgt. Dessuten 

er det av avgjørende betydning at de ansatte aksepterer konsekvensene av et nytt organisatorisk 

prinsipp for virksomheten, det å gå bort fra organisering etter fag. Sykehus organisert etter 

pasientforløp innebærer at det kan organiseres i mindre enheter som likevel er komplett for de 

pasientgruppene enheten behandler. Enheter som kan ta et helhetlig ansvar for hele pasientforløpet.  
 

Vi finner altså ikke evidensbaserte holdepunkter som gir grunnlag for å mene at samling av hele OUS 
ved en lokalitet (scenario 1) er uheldig dersom en velger en organisasjonsløsning som gir inndeling i 
mindre enheter.  Slike enheter ville gi den oversiktlighet som arbeidstakere og brukere etterlyser, med 
mulighet for å utvikle identitet ved og opplevelse av tilhørighet for medarbeidere og brukere til en 
mindre enhet i sykehuset. Det må imidlertid presiseres at en slik utvikling av sykehuset vil fordre en 
organisasjonsutvikling som kan blir utfordrende. 
 
Det finnes for øvrig deler av virksomheten (som DPS-ene, elektiv kirurgisk virksomhet og regional 
sikkerhetsavdeling for pasienter som behøver høy grad av skjerming over lang tid, se pkt 6.3.1) som kan 
ha en fordel av å ligge utenfor et stort, samlet campus.  

   

  

6.7.2. Videreføring av dagens løsning  
Videreføring av dagens virksomhetsløsning som er en faginndelt klinikkstruktur med tverrgående 
service-klinikker, må samles ved en lokalitet dersom den skal gi rom for utvikling av helhetlige 
pasientforløp. Elektiv virksomhet er ikke skjermet fra akuttvirksomhet. Dette vil ha uheldige følger for 
så vel driftseffektivitet som kvalitet på pasientbehandlingen. I hht konklusjonene i avsnittet ovenfor 
(6.7.1) vil det kunne bli mer utfordrende å drive et meget stort, samlet OUS, på denne måten, enn 
dersom sykehuset blir delt inn i mindre tverrfaglige enheter, organisert for å kunne yte helhetlig 
pasientbehandling for tematisk inndelte pasientgrupper (a la klyngemodellen).   
 

 

6.7.3. Nivådelt modell 
Den nivådelte modellen har utgangspunkt i HSØ’ styrevedtak 108 fra 2008 som la en føring om at 
dupliserte lands- og regionsfunksjoner i OUS skule samles på Gaustad. Et alternativ var da at Ullevål ble 
utviklet til et ”Storbysykehus” med akuttmottak og områdefunksjoner. Vedtaket har ikke latt seg  
implementere av flere grunner (både bygningsmessige og faglige mtp avhengigheter) og det fokuseres 
nå på gode og effektive pasientforløp (jmf HSØ sin ”plan for strategisk utvikling 2013-2020” og OUS sin 
strategi 2013-18), I idéfasen er 108-modellen modifisert ved at akuttkirurgi er lagt til den delen av 
sykehuset som har ansvar for lands- og regionsfunksjoner, inkludert traumebehandling.  
 
Modellen ville være svært lite realistisk å gjennomføre i scenario 1, samlet løsning. I delt løsning har 
den betydelige ulemper, ikke minst knyttet til dupliseringen av akuttmottak og deling av de fleste 
spesialiteter i sykehuset. Samling av traumevirsomhet og akuttkirurgi ved den ene av enhetene ville 
”virke som en magnet” på kirurgisk virksomhet, slik at det aller meste av kirurgien ville bli samlet ved 
denne lokaliteten. En kunne diskutere om det også burde vært lagt noe akuttkirurgi til den delen av 
virksomheten som behandlet hyppige tilstander. Denne enheten kunne eventuelt vurderes plassert på 
alternative lokaliseringer på østsiden av byen, der befolkningsveksten vil bli størst, mens delen med 
lands- og regionsfunksjoner burde ligge i campusområdet.   
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Utdanningen kunne tilrettelegges ved at studenter og spesialistkandidater fikk første del av sin 
utdanning ved lokaliteten med ansvar for behandling av hyppige tilstander og deretter roterte til 
lokaliteten med ansvar for utredning og behandling av sjeldne og infrastrukturkrevende tilstander.  
 

 

  
6.7.4. Klyngemodellen 
Klyngemodellen er sammensatt av ikke for store, i stor grad autonome enheter eller klynger, som kan 
tilby mest mulig komplette forløp til tematisk samlede pasientgrupper. Klyngene er fysisk plassert på en 
slik måte at de kan dele på tung infrastruktur som intensiv, intervensjonsstuer, operasjonsstuer og 
avansert billedanalyse, laboratorievirksomhet og kjernefasiliteter.  Vi har, med utgangspunkt i kunnskap 
om kliniske avhengigheter foreslått å dele inn virksomheten a) etter hastegrad, b) tematisk etter 
pasientforløp og c) etter alder. I vår evaluering har vi ment at modellen har flest fordeler dersom 
klyngene samles innenfor ett område (scenario 1). Modellen bør ihht litteraturgangen nevnt ovenfor (se 
6.7.1) ledsages av en reorganisering som går på tvers av fag. En slik prosess kan være utfordrende, men 
vil gi enheter av en oversiktlig størrelse, med identitet og muligheter for å tilby helhetlige pasientforløp. 
Klyngemodellen vil egner seg spesielt godt for etappevis utbygging av sykehuset og har vært den 
foretrukne av de tre modellene hos alle grupper som har vært involvert i arbeidet med 
virksomhetsløsninger gjennom idéfasen.  
  
6.7.5. Grovsortering 

Modellene har blitt kvalitativt vurdert gjennom en rekke samlinger i ulike fora, inkludert faglig 
rådgivningsgruppe, ledergruppe, N3-lederforum, prosjektgruppe, scientific advisory board og i ulike 
tematiske møter i løpet av høsten og vinteren. Beskrivelsene under pkt 6.7.2-6.7.4 gjenspeiler 
diskusjonene som har foregått i disse møtene. Det råder ingen tvil om at vurderingene av de tre 
modellene har gått i favør av modell 3 i alle sammenhenger.  
 
I faglig rådgivningsgruppe 14.02.14 ble det gjort et gruppearbeid der de tre alternativene i samlet og 
delt løsning ble vurdert opp mot hverandre med utgangspunkt i en numerisk scoring (skala 1-10) av de 
virksomhetsmessige evalueringskriteriene. Spørsmålene skilte dårligere mellom de tre modellene enn 
hva prosjektleder hadde forventet. Dette til tross, modell 3 i samlet fysisk løsning kom best ut.  
 
Som beskrevet ovenfor har en vurdert det slik at alternativ 1, dagens løsning, vil være vanskelig å dele i 
to uten at dette går betydelig ut over et stort antall pasientforløp. Modell 2 er derimot først og fremst 
aktuell å utvikle i forbindelse med scenario 2, delt løsning. Alternativ 3, klyngemodellen vil egne seg 
best for videreutvikling i scenario 1, men KAN også utvikles videre som delt løsning (se tabellen 
nedenfor). 
  
 
Tabell 9. Tabellen viser en grov sortering av hvilke modeller det er aktuelt å gå videre med for hhv 0-

alternativ, scenario 1 og 2. 

  
0-alternativ 

Scenario 1 
Samlet ett sted 

Scenario 2 
Delt virksomhet 

Videreføring dagens 
løsning 

 
X 

 
X 

 
- 

 
Nivådelt modell 

 
- 

 
- 

 
X 

 
Klyngemodell 

 
- 

 
X 

 
X 
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7. Helhetstilnærming for spesialisthelsetjenesten i hovedstadsområdet  
 
7.1. Innledning og bakgrunn 
I en styresak i desember slo HSØ fast at “det bør skje en sterkere grad av koordinering mellom 
sykehusene i de tre sykehusområdene, ” og at ”som en del av denne samordningen er det også 
nødvendig å foreta en avklaring av den langsiktige utviklingen av lokalsykehusfunksjonen i Oslo 
sykehusområde. Det er særlig viktig at dette avklares i sammenheng med den regionale 
kapasitetsanalysen og idéfasearbeidet i OUS. Oslo kommune må delta i dette arbeidet.”  
 
Styringsgruppen for prosjektet i HSØ som så på kapasitetsutfordringer i hovedstadsområdet foreslår, i 
tillegg til helt kortsiktige tiltak, at følgende muligheter blir vurdert nærmere: 
 

• Både DS og LDS har angitt at de har mulighet for å ta over én bydel i løpet av 2014 uten vesentlig 
utbygging. Med bakgrunn i dagens egendekning i DS og LDS, må det avklares nærmere hvordan 
dette vil påvirke kapasitetsbehovet på OUS og eventuelt AHUS. 

• LDS beskriver også planer for nybygg med om lag 100-120 nye somatiske senger som kan realiseres 
i løpet av 2-3 år. 

• Martina Hansens Hospital (MHH) har mulighet til å utvide sin elektive ortopediske virksomhet, noe 
på kort sikt og ved investeringer på lengre sikt. Dette vil kunne avlaste både OUS og AHUS. 

• Vestre Viken, Bærum sykehus, har mulighet til å bemanne 35 senger, med hovedvekt på 
indremedisin, ortopedi og noe kirurgi. Sykehuset har også kapasitet til ytterligere 300 fødsler pr. år 
med nåværende bemanning, men i prosessen har det vært påpekt at behovet for fødeplasser er 
dekket innen OUS og AHUS.  

• Styringsgruppen har også drøftet Kommunal akutt døgnenhet (KAD) plassenes kapasitetsmessige 
betydning. Det er hensiktsmessig at dette drøftes videre innenfor de etablerte arenaer. Det er viktig 
at KAD-plassenes intensjon om å forebygge unødvendige sykehusinnleggelser realiseres.  

• Det er etablert samarbeid mellom AHUS og Sykehuset Innlandet (SI) bl.a. om behandling av 
ortopediske pasienter og pasienter med operative gallelidelser ved SI Kongsvinger sykehus. 
Styringsgruppen anbefaler at samarbeidet med mellom AHUS og SI videreutvikles.  

• Fra OUS’ side beskrives også tiltak/prosjekter som vil være med på å styrke kapasitet i nær fremtid 
og på mellomlang sikt. Dette omfatter bl.a. nye operasjonsstuer og postoperativ-/intensivsenger, 
bruken av Aker sykehus etter flytting av urologi og karkirurgi, samlokaliseringsprosjekter, samarbeid 
med Oslo kommune bl.a. om storbylegevakt og samarbeid med LDS og DS om videre 
oppgavedeling. Det er viktig at disse aktivitetene følges opp, samordnes og evalueres.  

• Det er i november 2013 nedsatt et særskilt fagutvalg for å vurdere intensivkapasiteten i regionen. 
Fagutvalget skal bl.a. gi råd i forhold til utnyttelse av den samlede intensivkapasiteten i 
hovedstadsområdet. Styringsgruppen understreker nødvendigheten av dette arbeidet og at dette 
sees i sammenheng med øvrige aktiviteter som her er beskrevet. Det legges videre til grunn at den 
samlede intensivkapasiteten vurderes i den regionale kapasitetsanalysen frem mot 2030. 

• Styringsgruppen har også pekt på muligheter og behov for at Helse Sør-Øst initierer videre arbeid 
med oppgavedelingen i hovedstadsområdet. Eksempler på slike områder er: 

- kreft med palliasjon 
- ortopedi 
- generell indremedisin 

• På enkelte fagområder finnes det gode eksempler på nye former for samarbeid mellom 
sykehusavdelinger og avtalespesialister. I regional målestokk har hovedstadsområdet (spesielt Oslo 
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og Akershus) mange avtalespesialister, og slike samarbeidsmodeller bør videreutvikles for å bidra til 
målrettet utnyttelse og økning av den polikliniske kapasiteten i området. 

 

7.1.1. Helhetstilnærming 

Virksomheten i OUS inngår i en større sammenheng både når det gjelder pasientbehandling, forskning, 
utdanning og innovasjon Det er derfor hensiktsmessig å tenke helhetlig om en virksomhetsmodell for 
spesialisthelsetjenesten i hovedstadsområdet (figur 16).  
 

 
 
Figur 16. Virksomheten i OUS satt inn i en utvidet kontekst. 

 
 
Figur 16 illustrerer OUS i en større kontekst, der universitet, høgskole, kommunehelsetjeneste og andre 
sykehus er vesentlige aktører. Alle aktører leverer selvstendige helsetjenester, men har samtidig behov 
for å samhandle om pasientforløp, oppgaver og kompetansedeling- og utvikling.  
 
Endring i oppgavedeling mellom aktørene, slik beskrevet tidligere i kapittelet, vil ha konsekvenser for 
aktivitetsutviklingen i OUS. Utbygging av Lovisenberg og Diakonhjemmet ville være ønskelige og viktige 
bidrag for å møte behovet for sykehustjenester til Oslos voksende befolkning. I løpet av 
idéfaseprosjektet har det kommet frem argumenter for at det kan være hensiktsmessig å videreutvikle 
oppgavedelingen mellom sykehusene i Oslo sykehusområdet utover den sektorbaserte inndelingen. 
Diakonhjemmet har allerede markert seg med sin eldre/revmatologi/ortopedi profil og Lovisenberg 
med Hospice/Øre-Nese-Hals/Elektiv ortopedi-profil. I tillegg har begge sykehus omfattende virksomhet 
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innen psykisk helsevern. OUS bør bidra til at de samarbeidende sykehusene får utvikle sine faglig sterke 
områder videre som ledd i helhetlige løsninger for spesialisthelsetjenesten i Oslo. 

 

7.1.2. Innspill til oppgaver som kan fordeles 

Prosjektet har sammen med faglig rådgivingsgruppe og ledergruppen i OUS diskutert oppgaver som 
potensielt kunne fordeles til aktører utenfor OUS eller eventuelt legges til en lokalitet utenfor OUS 
hovedcampus. 
 
Det er i første rekke naturlig å se på oppgaver med lav kompleksitet og høyt volum. Ved omfordeling av 
mer oppgaver er det vesentlig at det legges vekt på kompetanseoverføring og oppfølgende 
rådgivningsstøtte i en overgangsfase. Nye IKT/e-helse/telemedisinløsninger (felles RIS/PACS, digitalt 
patologisystem, labsystem og håndteringssystem for cytostatika) åpner for ny fordelig av virksomhet 
gjennom å åpne for støtte/rådgivning til utredning og behandling uten fysisk tilstedeværelse. Det ville 
også være hensiktsmessig å utvide bruken av «rullerende» spesialister.  

Ny oppgavedeling må også ledsages av omfordeling av undervisnings-/universitetsoppgaver basert på 
gode avtaler. 

Fordeling av lokal- og områdesykehusoppgaver kan være aktuelt til Lovisenberg, Diakonhjemmet, 
Sunnaas, Martina Hansen eller til private aktører og/eller avtalespesialister.  Det ansees fra OUS- 
perspektiv som et viktigere prinsipp å dele oppgaver i hovedstadsområdet etter funksjon enn etter  
sektor-/bydelsansvar. Dette ville gi samarbeidende sykehus anledning til å utvikle og styrke en faglig 
profil utover det å fungere som lokalsykehus for visse deler av byen. Samtidig er det hevet over tvil at 
fordeling av ansvar for lokalsykehusoppgaver etter sektorer/bydeler gir pasientene en trygghet og 
nærhet som etterspørres, og at samhandling med bydelene forenkles gjennom dette prinsippet. Vi tror 
derfor det ville være klokt å la sykehusene utvikle seg som nærsykehus for et geografisk område 
samtidig som de styrker sin faglige profil. En slik kombinasjon ville bidra til å styrke den samlede 
kompetanse innen spesialisthelsetjenesten i hovedstadsområdet.  

Det er også behov for systematisk gjennomgang av hvilke regionsfunksjoner som bør/kan omdefineres 
til flerområde- eller områdefunksjoner, samt å se etter nye, hensiktsmessige arbeidsdelinger som 
avgrenser regionssykehusets bidrag i langvarige, sammensatte pasientforløp.  Disse problemstillingene 
har ikke prosjektet gått inn i til nå.   
 

Omfordeling av oppgaver som i dag løses i regi av OUS ville redusere størrelsen på et fremtidig samlet 
sykehus. Det er derfor av interesse å vurdere hvilken potensiell betydning omfordeling av ulike 
oppgaver ville få for fremtidig arealbehov i OUS. Tabell 10 viser innspill til konkrete oppgaver som det 
er interessant å se nærmere på i denne sammenheng. Videre prosesser knyttet til oppgavedeling må 
selvsagt skje i regi av linjeorganisasjonen. Flere av de aktuelle fordelingsmulighetene ville kunne 
gjennomføres i et langt mer kortsiktig perspektiv enn det 2030-perspektivet som er lagt til grunn for 
planleggingen i idéfaseprosjektet. 

 

Tabell 10. Forslag til oppgaver som det kan ha interesse å vurdere om kunne vært fordelt på nye måter 

Oppgave I idéfasesammenheng vil vi fremskrive aktiviteten til 

2030 og estimere tilhørende arealbehov for følgende 

oppgaver: 

Medisin/nevrologi 

o Generell indremedisin 
o Dialyse 

 
o Anslagsvis ½ - 2/3 av lokalsykehusfunksjonen 

knyttet til disse oppgavene kunne tenkes fordelt til 
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Oppgave I idéfasesammenheng vil vi fremskrive aktiviteten til 

2030 og estimere tilhørende arealbehov for følgende 

oppgaver: 

o Rehabilitering (nevrovaskulær, 
traume, lungemed., geriatri)  

o Endokrinologi (Diabetes) 
o Geriatri  
o Nevrologi 

eksisterende sykehus, avtalespesialister, evt. nytt 
sykehus i Oslo. 

 
 

Kirurgi 

o Gastrokirurgi 
o Ortopedi 
o Øye 
o Urologi 
 

 
o Anslagsvis ½ av OUS’ elektive kirurgi innenfor 

nevnte områder kunne tenkes fordelt til 
eksisterende sykehus, avtalespesialister, private 
spesialister, evt. nytt sykehus i Oslo (gjelder ikke 
elektiv kreftkirurgi) 

Kvinne/Barn 

o Gynekologi 
 
o Fødsler 
 
 
o Reproduksjon/IVF 

 

 
o En andel av ikke-onkologisk elektiv gynekologisk 

kirurgi kunne tenkes omfordelt til andre 
o ½ parten av fødslene (ca 6000) kan vurderes 

fordelt til annet sykehus, sammen med tilhørende 
nyfødtintensiv 

o Kan vurderes om noe av virksomheten kunne 
foregå hos private eller i en elektiv klynge utenfor 
Campus   
 

Akutt 

o Akuttmedisinsk 
kommunikasjonssentral (AMK) 

o PCI 
 

 
o AMK trenger ikke ligge på Campus 

 
o Noe av virksomheten overført som 

områdefunksjon til AHUS. 
 

Kreft 

o Palliasjon 
 
 
 
o Medikamentell kreftbehandling 

 
 
 

o Strålebehandling 
 
 
 

o Kreftkirurgi 
 
 
 
 

 
o Bør fordeles etter LEON-prinsippet.  Regionstilbud 

til pas med spesielt komplekse problemstillinger 
forutsetter at OUS har et volum generell palliasjon. 
Kunne tenkes overført ½-2/3 av dagens aktivitet.  

o Overføre ½ av ikke-høyspesialisert 
cytostatikabehandling for Oslopasienter til annet 
sykehus i Oslo (svarende til andel som i dag foregår 
ved områdesykehus utenfor Oslo).  

o Overføre større andel av strålebehandlingen 
(regionsoppgave) til utvalgte områdesykehus. Gir 
negativ realvekst for strålebehandling på 15% (er 

allerede lagt inn i fremskrivningene).  

o Sentralisering av avansert kreftkirurgi (fra område 
til flerområde/regionsoppgave) ihht nasjonale og 
regionale handlingsplaner. Økning 15% aktivitet 
(lagt inn i fremskrivningene allerede). 

Psykisk helse og avhengighet 

• Område/lokalsykehusoppgaver 

 
Overføre større andel av lokal/område-
sykehusoppgaver til LDS og DS, samt kommune.  
o Estimere hva det ville bety å overføre 
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Oppgave I idéfasesammenheng vil vi fremskrive aktiviteten til 

2030 og estimere tilhørende arealbehov for følgende 

oppgaver: 

lokalsykehusoppgaver for Sagene bydel til 
Lovisenberg (foreslått i prosjektgruppen) 

o Alderspsykiatri til Diakonhjemmet.   
 

 

7.1.3. Sykehus og nærhet til pasientenes bosted 

Sykehusene i Oslo er lokalisert i sentrum – vest av byen. Tatt i betraktning av det er forventet størst 
befolkningsvekst i områdene Oslo sentrum-øst og Oslo syd-øst, kan det være berettiget å stille spørsmål 
ved om det ikke kunne tenkes at et eventuelt nytt sykehus i Oslo burde vært plassert øst i byen. 
Avstandene innenfor byen har betydning for pasientene, selv om befolkningen i andre deler av landet 
har adskillig lenger reisevei til sine lokalsykehus enn hva det er fra den ene til den andre enden av Oslo 
sykehusområde.  
 
Med dette som utgangspunkt har ulike bidragsytere til arbeidet med virksomhetsløsninger pekt på at 
det bør vurderes et alternativ der en oppretter et sykehus øst i byen. Dette for å møte det økte behov 
for spesialisthelsetjenester som vil følge med befolkningsutviklingen de neste 10-20 årene. Et slikt 
sykehus ville avlaste OUS’ sentrale campus på Gaustad og/eller Ullevål. 
 
Et sykehus med lokalfunksjoner i Oslo øst kunne for eksempel ha tilbud innen generell indremedisin, 
akuttmottak for medisinske pasienter, elektiv kirurgi (minimum gastrokirurgi og ortopedi), dialyse, 
forebyggende medisin, medikamentell onkologisk behandling og psykisk helse på lokal/områdenivå. 
Sykehuset kunne betraktes en klynge i OUS som var plassert utenfor hovedcampus. Den kunne sogar 
vært samlokalisert med sykehusets elektive kirurgiske klynge og DPS/BUP-poliklinikk/ruspoliklinikk. Et 
eventuelt behov for etablering av nytt sykehus i Oslo sykehusområde kan først avklares etter at den 
potensielle kapasiteten til Lovisenberg og Diakonhjemmet sykehus er fullstendig kartlagt. 
 
 
 

8. Etappevis utbygging - virksomhetsmessige prioriteringer  
 
Utbyggingen av OUS blir et svært omfattende prosjekt som kommer til å pågå over lang tid. En 

forutsetning om etappevis utbygging er lagt til grunn for idéfasearbeidet. Med etappevis utbygging 

menes i denne sammenheng utbygging i trinn som er atskilt fysisk eller fremdriftsmessig. 

Anbefaling om innhold i og rekkefølge av utbyggingsetapper vil basere seg på en samlet vurdering av 
virksomhetsmessige, fysiske, økonomiske og strategiske forhold. Delprosjekt virksomhetsløsninger har 
arbeidet med faglige virksomhetshensyn og vil vektlegge følgende forhold når det gjelder prioritering av 
etapper av virksomhetshensyn: 
 

• Medisinsk forsvarlighet  

• Faglige avhengigheter 

• Eliminere dårlige og fremme gode pasientforløp 

• Skaffe gode lokaler til klinisk virksomhet som foregår i meget dårlig bygningsmasse 

• Samle virksomhet som i dag er spredt 

• Møte voksende kapasitetsutfordring (200 000 nye innbyggere i Oslo 2030) 
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• Skjerme pågående drift i byggeperiode 

 
Når det gjelder innhold i hver etappe finnes det virksomhetsmessige avhengigheter som må hensyntas:  

• Funksjoner med sterk avhengighet til akuttvirksomheten på Ullevål må flyttes sammen med 
akuttmottaket. 

• Den kliniske virksomheten på Radiumhospitalet bør flyttes samlet og sammen med tilhørende 
virksomhet andre steder, med unntak av strålebehandling som foregår i det nye strålebygget.  

• Mye kan tale for at byggingen av ortopedisk senter bør koordineres med bygging 
Storbylegevakt, idet det vil være ortopedisk virksomhet i dagens legevakt i Storgata 40 som må 
flyttes samtidig med legevakten.  

• En etappe som inkluderer samling av barnevirksomhet bør omfatte all virksomhet som har med 
barn å gjøre, inkludert SSE-barn og psykisk helse for barn og unge (BUP, spiseforstyrrelser). 
Dette for at en samlet barnevirksomhet skal kunne hente ut fordelen ved samlokalisering fra 
etableringstidspunktet. Motsatt må en etappe som omfatter SSE og BUP også omfatte samling 
av barnevirksomheten. 

 

På den annen side er det virksomhet som kan etableres i egne etapper, dvs. som ikke har spesielle 
avhengigheter til andre. Dette er: 

• Elektiv kirurgisk virksomhet. Denne kan skilles fra akuttmottaket og foregå i egen etappe.  

• Regional sikkerhetspsykiatri er uansett et eget svært skjermet bygg som kan etableres i en egen 
etappe, nesten uavhengig av beliggenhet. 

 
Prosjektet har adressert spørsmålet om virksomhetsmessig prioritering av etapper både i faglig 
rådgivningsgruppe (14.2.14) og i seminar med OUS ledergruppe (25.2.14). Resultatet av gruppearbeid 
og tilhørende diskusjoner kan oppsummeres i prioriteringsrekkefølge som vist nedenfor. Prioriteringen 
er gjort med utgangspunkt i klyngemodellen og samling på Gaustad, men prioriteringen kan også leses 
uavhengig av modell. 
 
Tabell 11. Etapper med prioritet sett fra virksomhetssiden 

Sted Prioritet  

1 o Autonome enheter som kan driftes før akuttmottak og tung sentral 
infrastruktur er etablert:  
• Kreft inkludert partikkelsenter 
• Psykisk helse og avhengighet 

o Legge forholdene til rette slik at Oslo kommune kommer i gang med 
storbylegevakt-prosjektet. Dette betyr også at samling av ortopedi 
bør gis tilsvarende høy prioritet. 

 

Campus 

2 o Akuttenhet inkl. multitraume og tilstrekkelig/ hensiktsmessig tung 
infrastruktur  

o Medisin 
o Hjerte/lunge/kar 
o Hode/hals inkl. SSE-voksen 
o Buk/bekken  
o Barnesykehuset inkl. SSE-barn, BUP-døgn og psykisk helse for 

barn/unge (eks. spiseforstyrrelser) 
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Sted Prioritet  

 3 o Gjenværende forskningsvirksomhet  
o Gjenværende poliklinisk strålebehandling fra Radiumhospitalet og 

Ullevål  
 

X 1 o Regional Sikkerhetspsykiatri inkl PPU 

Lovisenberg/ 

Diakonhjemmet 

1 o Legge forholdene til rette slik at Lovisenberg og Diakonhjemmet 
kommer i gang med sine byggeprosjekter, slik at det blir flere 
lokalsykehussenger til den voksende befolkningen i Osloområdet. 

Y 2 o Elektiv/dag kirurgisk senter. Etablering av et slikt senter vil kunne 
både bidra til å redusere ventelister samt til å bedre kapasitet for 
akuttkirurgisk virksomhet på Ullevål. 

o Evt. nytt lokalsykehus i Oslo 

 
 
Kommentar til 1. etappe  

I første etappe på OUS hovedcampus er det lagt vekt på å flytte ut av bygg som utfordrer 
virksomhetens kvalitet og effektivitet. Prioritet er også gitt virksomhet som ikke har behov for 
akuttmottak eller mye tung infrastruktur, og som utgjør en autonom enhet som kan driftes selvstendig 
godt. 
 
Det har også vært diskutert hvorvidt man i en første etappe heller skulle prioritere akuttfunksjoner og 
tilhørende tung infrastruktur, men det oppleves mer presserende å samle virksomhet innen 
henholdsvis kreft og psykisk helse, både fordi virksomheten her drives svært spredt og fordi 
bygningsmassen man driver i er særdeles dårlig. For å kunne prioritere kreft og psykisk helse og 
samtidig unngå at første etappe blir av uhåndterlig størrelse legges derfor akutt og tung infrastruktur i 
etappe 2. 
 
Verken kreft eller psykisk helse har behov for det somatiske akuttmottaket eller mye tung infrastruktur. 
Noe intensivkapasitet vil imidlertid være nødvendig (mangler på Radiumhospitalet i dag). Tiltaket ville gi 
samling av delte fagmiljøer, betydelig forbedring av mange pasientforløp, eliminering av 
pasientvirksomhet i meget dårlig bygningsmasse. For kreft vil dette også medføre forsvarlig 
intensivtilbud til pasientene samt synergi med evt bygging av partikkelsenter. 
 
Regional sikkerhetspsykiatri inkludert PPU som i dag holder til på Dikemark vurderes også å holde til i 
en svært utfordrende bygningsmasse for å drive virksomhet med god kvalitet. Nye bygg for 
virksomheten bør klart prioriteres i første etappe. Beliggenheten bør imidlertid trolig være et annet 
sted en på OUS hovedcampus. 
 
Første etappe bør også legge forholdene til rette slik at Oslo kommune kommer i gang med 
storbylegevaktprosjektet. For OUS betyr dette også at samling av ortopedi bør gis tilsvarende høy 
prioritet idet det neppe vil være ønskelig å fortsette å drive ortopedisk virksomhet i Storgata 40 når 
Storbylegevakten flyttes derfra. I klyngemodellen er all ortopedisk virksomhet samlet i en ortopedisk 
klynge, dvs. det er ikke lagt opp til å utføre ortopediske operasjoner i Storbylegevaktens areal. 
 
Det er viktig at OUS tidlig også legger forholdene til rette for utbygginger ved Lovisenberg og 
Diakonhjemmet. 
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Kommentar til 2. etappe  

I andre etappe vil virksomheten prioritere det som utgjør de sentrale elementene i det nye sykehuset. 
Herunder tilhører akuttfunksjoner med tilhørende multitraume og kirurgisk aktivitet, samt medisin som 
hører tett sammen med akutt.  
 
Barnevirksomhet er også lagt til den andre etappen. Den somatiske delen av barnevirksomheten har 
tilfredsstillende driftsforhold til tross for at den er delt mellom RH og Ullevål. Det er heller ikke 
virksomhetsmessige hensyn som tilsier at BUP døgn må flyttes fra sine lokaler ved Sognsvann, derfor er 
barnesykehuset først prioritert i etappe 2. Som nevnt under eget kapittel om SSE (kap. 5.6.) er det lagt 
opp til at SSE flyttes til hovedcampus i en delt løsning mellom barn og voksne, dvs. der barn legges til 
barnesykehuset etter samme prinsipp som somatikk og psykisk helse for øvrig.  
 
Andre etappe bør også omfatte en eventuell etablering av en elektiv dagkirurgisk enhet, enten på 
hovedcampus, på egen lokalisasjon, eller som en del av et nytt sykehus i øst.  
 
Flytting av SSE til hovedcampus, samlokalisert med hode/halsmiljø er foreslått i denne etappen.  
 

 

Kommentar til 3. etappe  

Den tredje etappen vil omfatte resterende forskningsvirksomhet generelt, inklusive fra 
Radiumhospitalet spesielt (Forskningsbygget) og øvrig gjenværende infrastruktur.  
 
 
 
 

9. Vedlegg 
 
Vedlegg 1.  Svar spørreundersøkelse avhengighet 
 
Vedlegg 2.  Tabell referansesykehus 
 
Vedlegg 3. Referanseykehus – organisering 
 
Vedlegg 4.  Deltakere i faglig rådgivningsgruppe og prosjektgruppe, Idéfase OUS – Campus Oslo 
 
 


