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1

Sammendrag

Innledning
Styret i Oslo universitetssykehus HF vedtok i styremøte 9.4.15 i sak 20/2015 Idefase OUS følgende
(pkt. 1 og 4):
1.

Styret ber administrerende direktør sluttføre arbeidet med Idéfase Oslo universitetssykehus i
2015 konsentrert om følgende alternativer:
• 0-alternativet.
• Et alternativ der virksomheten er delt mellom to lokaliseringer, Gaustad sør og Ullevål.
• Delvis samling Gaustad sør.
Styret ber i tillegg om at de tre alternativene beskriver hvordan en lokalsykehusfunksjon
eventuelt kan skilles ut herunder skissere:
• Virksomhetsbeskrivelse for et slikt lokalsykehus.
• Konsekvensene for virksomheten i resten av OUS knyttet opp mot de tre alternativene.

4. Styret ber administrerende direktør på grunnlag av det samlede idéfasearbeidet om å legge fram
forslag til plan for idé-/ konseptfase for Oslo universitetssykehus HF til styremøtet i desember
2015. Denne planen skal inneholde forslag om en første etappe for de aktuelle alternativene,
herunder en beskrivelse av virksomhetsinnhold for alle tre alternativene.
Når det gjelder «et alternativ der virksomheten er delt mellom to lokaliseringer, Gaustad sør og
Ullevål», kalt alternativ 2, delt løsning er dette alternativet i foreliggende rapport justert i tråd med
styringsgruppens behandling 31.8.15. I all dokumentasjon tidligere fremlagt styringsgruppen og
styret er multitraume med et medfølgende volum av akuttkirurgisk virksomhet beskrevet i en samlet
løsning. Dette er etter 31.8.15 justert, og multitraume er nå i det reviderte alternativ 2, Delt løsning
lokalisert til Ullevål sammen med nødvendige regionfunksjoner, akutt og elektiv kirurgi.
Oppgaven for utredningsgruppen har vært å beskrive et revidert alternativ 2, delt løsning samt
tilhørende etappeinndeling og innhold i 1. etappe.
Forutsetninger
Utredningsgruppen har arbeidet basert på følgende forutsetninger knyttet til målbilde for revidert
alternativ 2, delt løsning:
•

Utredningen legger eksisterende oppgavedeling i Oslo sykehusområde til grunn

•

Utredningen tar utgangspunkt i relevante lokalsykehusvarianter i lokalsykehusutredningen
og Ullevål som lokalisering, og ser på en løsning der lokalsykehus variant 3 utvides med
multitraume og tilhørende nødvendig virksomhet (ref. referat fra styringsgruppens møte
31.8.2015).

•

Det er lagt til grunn at hele Ullevål benyttes.
Denne forutsetningen er basert på en vurdering av at det på grunn av eksisterende
virksomhet på Ullevål, er liten sannsynlighet for at større deler av tomten her kan frigjøres
for nybygg i en første etappe.

I utredningsarbeidet brukes lokalsykehus som betegnelse på det sykehus OUS kan plassere utenfor
regionsykehuset og omfatter både lokalsykehus- og store deler av områdefunksjoner (se for øvrig
delrapport om lokalsykehus). I delt løsning vil Ullevål ivareta lokalsykehusfunksjonen, men også omfatte
område- og regionsfunksjoner. I praksis vil OUS i delt løsning derfor ha to regionssykehus. Rapporten
bruker primært Gaustad og Ullevål som begreper, men der man metodisk har gjenbrukt elementer
fra tidligere utredning vil vi presisere at leseren bes forstå «regionsykehus» som Gaustad og
«lokalsykehus» som Ullevål.
Versjon 1.0, 24.11.15

Side 3 av 53

Revidert beskrivelse og etappevis utvikling av alt. 2, delt løsning
Idéfase OUS, konkretisering etter høring

Forutsetninger knyttet til etappevis utvikling:
•

OUS skal være et velfungerende sykehus etter gjennomført 1. etappe

•

Tiltak som prioriteres i 1. etappe uavhengig av annet innhold:

•

–

Nybygg for regional sikkerhetsavdeling

–

Nybygg for økt kapasitet og forsvarlig drift av nyfødtintensiv på Gaustad

–

Det skal drives virksomhet på Radiumhospitalet i et perspektiv på minimum 15 år.
Dette betyr at et målbilde for etappeinndeling som sees i et 2030 perspektiv legger
til grunn at det drives virksomhet på Radiumhospitalet også i 2030 (ref.
kreftutredningens alternativ A, B4 eller D). Det er liten størrelsesvariasjon mellom de
tre alternativene. Det tas høyde for å etablere areal for 30-35 senger og 2
operasjonsstuer på Gaustad for virksomhet som flyttes ut fra Radiumhospitalet.
Dette er et aktuelt tiltak dersom modell A velges på Radiumhospitalet.

Ved eventuell riving av den eldste delen av Domus Medica (UiO) og hotell må tilfredsstillende
erstatningsarealer sikres før riving.

Revidert virksomhetsbeskrivelse for alternativ 2, delt løsning
Virksomhetsmodellen i tidligere beskrevet delt løsning innebar en todeling av virksomheten etter
funksjonsnivå. I denne modellen var multitraume lagt til Gaustad. I den den reviderte delte løsningen
legges det til grunn at multitraumevirksomheten forblir på Ullevål sammen med all akuttkirurgi og
indremedisin fra OUS opptaksområde. Virksomhetsmessig gir dette et tydeligere skille mellom akutt
ikke triagert og elektiv høyspesialisert virksomhet.
Delt løsning baseres prinsipielt på en deling etter funksjonsnivå, med unntak av virksomhet knyttet til
traume og virksomhet med avhengighet til traume. For øvrige regionfunksjoner på Ullevål, dvs som
ikke har avhengigheter til traume, legges det til grunn at disse på sikt samlokaliseres med andre
regionfunksjoner på Gaustad. Delt løsning innebærer dermed at OUS får regionsfunksjoner på to
sykehus (tre med Radiumhospitalet). Forskning og utdanning skal være tett integrert med
virksomheten på begge lokalisasjoner.
Ullevål – en kombinasjon av regionalt akutt- og traumesenter og lokalsykehus
Ullevål vil i det reviderte alternativ 2, delt løsning være en kombinasjon av lokalsykehus for alle
bydeler OUS har lokalsykehusansvar for, samtidig som det vil være et områdesykehus for store deler
av den kirurgiske virksomheten, samt regionsykehus med en betydelig, og for regionen sentral,
spisset akuttvirksomhet inkludert multitraume. Dette innebærer samling og behandling av akutte
tilstander der multidisiplinær tilnærming og ressurskrevende utstyr for behandling av akutt tilstander
er nødvendig. OUS vil på Ullevål ha kapasitet og et samlet akuttmedisinsk og -kirurgisk fagmiljø som
utgjøre en regional beredskapsresssurs. Ullevål vil være et sentralt sted for utdanning og forskning
knyttet til lokal- område- og regionale funksjoner både elektivt og akutt. Innen psykisk helsevern for
voksne samt avhengighetsbehandling vil alle lokal og områdefunksjoner samles på Ullevål i denne
løsningen.
Gaustad – regionsykehus
På Gaustad vil man i dette alternativet samle regionfunksjoner som ikke har avhengighet til
traumevirksomheten. Det vil si samling av utredning og behandling av tilstander der multidisiplinær
tilnærming og/eller ressurskrevende utstyr/behandlingsmetoder er nødvendig. Omfanget av
regionfunksjoner som her flyttes fra Ullevål til Gaustad er ikke veldig stort, men OUS har flere miljøer
med lands- og regionfunksjoner som i dag ligger spredt og i en del dårlig bygningsmasse. Eksempler
er SSE og døgnvirksomhet innen barne- og ungdomspsykiatri (BUP) samt regionfunksjoner som i dag
ligger på Aker.
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OUS barnevirksomhet samles på Gaustad, med unntak av behandling av barn utsatt for skader
(traume). Det etableres et barnesenter med kvinnesykdommer og fødsler (inkl. gyn). Slik beskrevet i
«lokalsykehusutredningen» vil rundt 60% av fødevirksomheten ligge på Gaustad. Innen psykisk helse
og avhengighet er det i delt løsning, som i delvis samling på Gaustad sør, lagt til grunn at BUP (døgn
og spesialpoliklinikk som i dag ligger på Sogn) og avdeling psykisk helse, nasjonale og regionale
tjenester som i dag ligger på Ullevål og Gaustad samles på Gaustad sammen med det meste av
forsknings og utviklingsaktiviteten.
Forskningsvirksomheten på Gaustad forventes intensivert gjennom en slik samling av høyspesialisert
virksomhet.
Skisse til fysisk løsning

Kan det etableres et lokalsykehus i tillegg til virksomheten på Gaustad og Ullevål?
Delrapporten adresserer også spørsmålet om det i alternativ 2, delt løsning mellom Gaustad og
Ullevål kan etableres et lokalsykehus i tillegg til de to førstnevnte lokalisasjoner. I teorien kunne man
tenke seg at det var mulig å legge deler av indremedisin og akuttkirurgi til et lokalsykehus plassert et
annet sted i Oslo (men fremdeles som en del av OUS). Dette vurderes imidlertid å skape en vanskelig
situasjon på Ullevål. Multitraumevirksomheten og tilhørende/avhengige funksjoner har behov for et
stort robust sykehus med alle nødvendige spesialiteter og akuttfunksjoner rundt seg. Et lokalsykehus
variant 2 på Ullevål vurderes som for lite til å gi den nødvendige støtten i så måte. En delt løsning
med lokalsykehus i tillegg betyr også en varig spredning av OUS virksomhet på fire steder 1 med
akuttvirksomhet på tre av dem. Dette er ikke hensiktsmessig for god pasientbehandling, drift, faglig
utvikling eller forskning og undervisning i OUS. Et lokalsykehus i tillegg må det da være en
lokalsykehus variant 1a. Denne varianten er i utredning av lokalsykehus i OUS beskrevet som en lite
hensiktsmessig løsning både for pasientbehandling, faglig samarbeid og utvikling, forskning og

1

Gaustad, Ullevål, Radiumhospitalet og et lokalsykehus
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utdanning og effektiv drift. Løsningen med lokalsykehus i tillegg til lokalisering på Gaustad og Ullevål
er derfor lagt til side før utredning av etappevis utvikling.
Skalerbarhet i delt løsning
Skalerbarheten ved den delte løsningen vurderes som begrenset idet Ullevål ikke bør bli større, dvs.
at OUS ikke kan håndtere flere enn 6 bydeler i denne modellen. På den andre siden kan OUS heller
ikke gi fra seg mer enn 1, maks 2, bydeler fordi det er nødvendig med et robust og stort miljø rundt
en regional akutt- og traumefunksjon.
Det bemerkes her at denne utredningen legger dagens oppgavedeling i Oslo sykehusområde til
grunn. Skulle OUS tilføres ansvar for 2- 3 flere bydeler enn i dag kan et lokalsykehus i tillegg til delt
løsning evt. vurderes påny, og løsningen er i så måte skalerbar.

Etappeinndeling - hovedprinsipper og prioriteringer
Målbildet for etappeinndelingen kan, basert på nevnte forutsetninger,
beskrives slik vist i figuren til høyre.
Helse Sør-øst har signalisert et omfang på 10 milliarder kroner i en
første etappe som kan ha byggestart 2019/2020.
Utredningsarbeidet har tatt utgangspunkt i at alternativer for innhold i
første etappe må være hensiktsmessige for virksomheten, og ikke
nødvendigvis begrenset til 10 milliarder. Det er heller ikke avklart
hvordan RSA/PUA, eller et evt. nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet
vil finansieres.
Videre er anslagene i denne rapporten kun grove estimater som må
bearbeides videre i en konseptfase. Usikkerhet er det også knyttet til
sykehusets økonomi og mulighet til å håndtere en første etappe i
omfang 10 milliarder.
Idéfaserapport versjon 2.0 beskriver noen hovedprinsipper for
virksomhetsmessig prioritering av innhold i etapper. Utredningsgruppen har benyttet disse både i
forbindelse med sammensetning av etapper, og i forbindelse med vurdering av sterke og svake sider
ved etappene.
Prinsippene for virksomhetsmessig prioritering er slik beskrevet nedenfor (ref. idéfaserapport 2.0,
kap. 10.3). Etappene må settes sammen slik at de understøtter pasientsikkerhet og medisinsk
forsvarlighet.
Etappene må:
• Bidra til å lukke og forebygge bygningsmessige myndighetspålegg ved å flytte ut av gamle,
dårlige og uhensiktsmessige bygg.
• Ivareta faglige avhengigheter mellom ulike deler av sykehusets virksomhet.
• Gi den nødvendige kapasitet til å møte den voksende befolkningens behov for
spesialisthelsetjenester.
• Bidra til gode, helhetlige pasientforløp internt i sykehuset.
• Bidra til samling av tverrfaglig miljø som behandler én sykdom (der dette er mulig).
• Gjøre det mulig å samle dupliserte funksjoner.
• Skjerme pågående klinisk virksomhet i byggeperioden.
Etappene må også gjøre det mulig å opprettholde undervisnings- og forskningsaktivitet i
byggeperioden
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Økonomiske forhold i vid forstand er viktig ved planlegging av etappevis utbygging (bl.a.
driftsøkonomi både for den virksomheten som kommer med i 1. etappe, og for den gjenværende
virksomheten).
Etappevis utvikling av alternativ 2, Delt løsning mellom Gaustad og Ullevål
Basert på Helse Sør-øst sine signaler om at første etappe kan ha et omfang på rundt 10 mrd. kroner
er det også klart at OUS må vurdere hvilket hovedgrep som prioriteres.
I arbeidet med etappeinndeling for alternativ 3, delvis samling på Gaustad med lokalsykehus har
utredningsgruppen sett på ulike hovedgrep for innhold i 1. etappe, og vurderte deretter mulighetene
for etterfølgende etapper i lys av dette. Den samme tilnærmingen er brukt i for alternativ 2, delt
løsning.
Det er utredet ulike løsninger til innhold i 1. etappe, slik vist nedenfor. Matrisen som tabellen
nedenfor er et utsnitt av, ble utarbeidet i forrige rapport om etappevis utvikling og inneholder derfor
en A a) løsning der multitraume med nødvendig tilhørende virksomhet var en mulig 1. etappe. Denne
er ikke relevant for delt løsning, og dette er markert i tabellen. Ullevål vil i denne løsningen være noe
annet enn et lokalsykehus, men den prinsipielle tilnærmingen til hvor det bygges nytt gjelder likevel,
og matrisen vurderes derfor som relevant.
Bygging på Ullevål i nord (B1 b) i første etappe er markert med rødt idet denne løsningen ansees som
så lite realistisk både i omfang og fraflytting av også gode bygg tidlig at den er lagt til side. Det samme
gjelder løsning A b) som har overveiende mange svake sider og få sterke, og som vurderes som en
uaktuell opsjon fra traumemiljøets side. Usikkerheten med hensyn til omfang og grenseoppgang mot
traume er stor, arealet som flyttes fra Ullevål er begrenset, effekten er liten og løsningen signaliseres
vanskelig å få til uten større omrokeringer i dagens Rikshospital, som igjen påvirker arbeidsmiljø
negativt. Løsningen er derfor også for delt løsning grovsilt ut som aktuell 1. etappe.
I løsning C1, med lokalsykehus på Ullevål møter man i prinsippet på de samme utfordringene knyttet
til gjennomføring som i B1, og en løsning som beskrevet i B1 a) er for omfattende til at 1. etappe også
kan inkludere bygging på Gaustad. Mindre utbygging på Ullevål for PHA som kan kombineres med
nybygg for SSE og BUP (Sogn) er en god løsning for psykisk helsevern og avhengighetsbehandling,
men bidrar ikke til mulig utflytting fra bygg 3 eller 7. C1 vurderes heller ikke til å være en løsning
sykehuset kan fungere tilfredsstillende med i en perioden etter gjennomført første etappe, spesielt
ikke dersom denne perioden skulle bli lang. Løsningene vurderes derfor til å ha for liten positiv effekt
for sykehuset i sin helhet til at den anbefales som løsning for 1. etappe.
Løsningsalternativene som da gjenstår for en første etappe i delt løsning er som illustrert i tabellen
nedenfor A c) og B1 a).
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Etter en samlet vurdering av løsningenes sterke og svake sider slik beskrevet i forutgående kapitler er
det dermed følgende alternativer til innhold i 1. etappe som anbefales bearbeidet videre med tanke
på fysiske løsninger og økonomi.


Løsning A c) Samling av regionfunksjoner i første etappe:
Barn, ca 60% føde/gyn, kvinne, SSE og BUP (døgn og spesial poliklinikk på Sogn). Denne
første etappen vil være spesielt positiv for kvalitet, fagmiljø, forskning og
undervisning relatert til barn ved samling av SSE, BUP og barnesenteret. Etappen
gjør det mulig å flytte ut av dårlige bygg samt evt. selge tomt der SSE og BUP (døgn)
ligger i dag. Den gjenværende virksomheten på Ullevål vil kunne benytte fraflyttede
arealer, hvilket også her åpner for mulighet til å komme ut av noe av den dårligste
bygningsmassen, og rive bygg 7. Denne løsningen til 1. etappe tilsvarer den som ble
beskrevet som A c) i alternativ3, delvis samling på Gaustad sør med lokalsykehus.
Grovt anslått areal nybygg i denne etappen er 109 000 kvm, hvorav 69 000 kvm på
Gaustad, 30 000 på Radiumhospitalet og 14 000 til RSA2 med tilhørende funksjoner.
Grovt anslått er kostnaden rundt 10 mrd NOK. Det presiseres at det er stor
usikkerhet i anslagene.

 Løsning B1 a) Bygge på Ullevål i første etappe:
Utbygging for PHA i nordre del av tomten samt etablering av ny infrastruktur og
rokeringsbygg for å kunne rive og erstatte bygg 3. Denne første etappen vil være
begynnelsen på en trinnvis utvikling og erstatning av de dårlige kjernebyggene for
somatikk på Ullevål samtidig som psykisk helsevern og avhengighetsbehandling
samles i nye bygg nord på Ullevål-tomten. Etappen gjør det mulig å erstatte bygg 3,
samt flytte ut av flere dårlige bygg PHA der driver sin virksomhet i dag og samle
denne virksomheten på Ullevål.
Grovt anslått areal nybygg i denne etappen er 156 000 kvm, hvorav 100 000 kvm på
Ullevål (25 000 kvm PHA, 55 000 kvm somatikk og 20 000 kvm rokeringsbygg),

2

Justert fra 10 000 kvm til 14 000 kvm idet lokal sikkerhet og KPS fra Gaustad nå er inkludert i nybygg for RSA.

Versjon 1.0, 24.11.15

Side 8 av 53

Revidert beskrivelse og etappevis utvikling av alt. 2, delt løsning
Idéfase OUS, konkretisering etter høring

12 000 kvm på Gaustad, 30 000 kvm på Radiumhospitalet og 14 000 kvm til RSA
med tilhørende funksjoner. Grovt anslått er kostnaden i underkant av 15 mrd NOK.
Her utgjør forberedende infrastrukturkostnader inkludert rokeringsbygg ca 3 mrd
NOK. Det presiseres at det er stor usikkerhet i anslagene.
En første etappe på Ullevål antas å ta ca. 10 år å gjennomføre fra beslutning om igangsettelse av idé/
konseptfase til ferdigstilte bygg er klare for ibruktagelse. En første etappe på Gaustad antas å kunne
ferdigstilles noen år tidligere.
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2

Innledning

2.1

Bakgrunn

Styret i Oslo universitetssykehus HF vedtok i styremøte 9.4.15 i sak 20/2015 Idefase OUS følgende
(pkt. 1 og 4):
2. Styret ber administrerende direktør sluttføre arbeidet med Idéfase Oslo
universitetssykehus i 2015 konsentrert om følgende alternativer:
•
0-alternativet.
•
Et alternativ der virksomheten er delt mellom to lokaliseringer, Gaustad sør og
Ullevål.
•
Delvis samling Gaustad sør.
Styret ber i tillegg om at de tre alternativene beskriver hvordan en lokalsykehusfunksjon
eventuelt kan skilles ut herunder skissere:
•
Virksomhetsbeskrivelse for et slikt lokalsykehus.
•
Konsekvensene for virksomheten i resten av OUS knyttet opp mot de tre
alternativene.
5. Styret ber administrerende direktør på grunnlag av det samlede idéfasearbeidet om å
legge fram forslag til plan for idé-/ konseptfase for Oslo universitetssykehus HF til
styremøtet i desember 2015. Denne planen skal inneholde forslag om en første etappe for
de aktuelle alternativene, herunder en beskrivelse av virksomhetsinnhold for alle tre
alternativene.
Når det gjelder «et alternativ der virksomheten er delt mellom to lokaliseringer, Gaustad sør og
Ullevål», kalt alternativ 2, delt løsning, ba styringsgruppen i møte 15. juni om en presentasjon av hva
delt løsning innebar, for å sikre enhetlig forståelse av dette. I styringsgruppemøte 31.08.15 ble det
derfor orienterte om alternativ 2, delt løsning, slik den foreligger i tidligere dokumentasjon i
idéfasearbeidet. I all foreliggende dokumentasjon tidligere fremlagt styringsgruppen og styret er
multitraume med et medfølgende volum av akuttkirurgisk virksomhet beskrevet i en samlet løsning.
Delt løsning med multitraume på Ullevål er ikke tidligere beskrevet, og er således ett nytt alternativ.
For å belyse dette alternativet er det gjennomført en utredning som presenteres i denne
delrappporten.
Utredningsarbeid og delrapporter for henholdsvis lokalsykehus og organisering av kreftområdet er
levert og behandlet i styringsgruppen 31.august 2015. Delrapport for etappevis utvikling av 0alternativet og alternativ 3, delvis samling på Gaustad sør med lokalsykehus, er behandlet i
styringsgruppen 12.oktober 2015. Disse utredningene, tidligere idefaserapport versjon 2.0 og
styringsgruppens vedtak (se nedenfor) ligger til grunn for arbeidet med beskrivelse av revidert
alternativ 2, delt løsning og etappeinndeling for dette alternativet.
•

Styringsgruppens vedtak 31.8.15 i sak 26.15, Lokalsykehus:
Styringsgruppa legger til grunn at det videre arbeidet med etapper skjer med utgangspunkt i
lokalsykehusvariant 2, der OUS lokalsykehuspasienter ivaretas dels i lokalsykehuset og dels i
regionsykehuset. Det legges i tillegg vekt på at løsningen skal være skalerbar slik at den f.eks.
kan tilpasses eventuelle endringer i antall bydeler knyttet til lokalsykehuset.
Dersom utredningen om oppgavedeling i hovedstadsområdet i regi Helse Sør-Øst RHF
medfører endrede forutsetninger for vurdering av lokalsykehus (modell eller skala), så må
dette tas hensyn til i mandatet for neste fase av «Framtidens OUS».
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•

Styringsgruppens vedtak 31.8.15 i sak 27.15, Kreftutredningen, første avsnitt:
Virksomhetsbeskrivelser, analyser av utviklingstrender og aktuelle alternativer fra
delutredning Kreft legges til grunn for det videre idefasearbeidet, bl.a. i arbeidet med
konkretisering av funksjoner i første etappe og for planlegging av eventuell byggeaktivitet på
Radiumhospitalet

•

Styringsgruppens vedtak 12.10.15 i sak 35.15, Etappevis utvikling, andre avsnitt:
De fire anbefalte løsningene legges til grunn for det videre idefasearbeidet knyttet til
alternativ 3, delvis samling på Gaustad sør med lokalsykehus. For 0-alternativet anbefales en
løsning der kostnadene i første etappe er redusert til ca. 10 mrd. kr.
Etappeinndeling og innhold i første etappe for delt løsning med multitraume på Ullevål
behandles i neste styringsgruppemøte.

I styringsdokumentet for Idéfase OUS – konkretisering etter høring er det beskrevet følgende
resultatmål som spesifikt relateres til arbeidet med etappeinndeling og innhold i 1. etappe.


En rapport som på en ryddig måte redegjør for konkretisering av spesifiserte alternativer med
hensyn til etappeinndeling, innhold i 1. etappe og lokalsykehusfunksjon, samt organisering av
kreftområdet.



Rapporten skal vise trinnvise utbyggingsetapper med et investeringsbehov som ligger innenfor
sykehuset bæreevne og finansieringsmuligheter.

2.2

Oppgavebeskrivelse

Oppgaven for utredningsgruppen har vært å beskrive et revidert alternativ 2, delt løsning samt
tilhørende etappeinndeling og innhold i 1. etappe.
Styringsgruppen hadde i møtet 31.8.2015 følgende innspill til arbeidet med revidert delt løsning (ref.
referat fra styringsgruppemøtet 31.8.2015):
•

Det ble påpekt at en del av OUS strategi er å samle fag og pas forløp. Et slikt alternativ
vurderes å gå på tvers av denne forståelsen av «delt løsning». HSØ presiserte at det er viktig
at ikke målbildet glipper. Tiltak må understøtte gode pasientforløp og god og effektiv drift.

•

Legeforeningens representant pekte på at oppmykning av 108-vedtaket, dagens realiteter
tatt i betraktning og OUS styrevedtak 9.4.15 medfører at man oppfordres til å se på mulig
deling av virksomheten mellom Ullevål og RH på nytt. Dette er ikke tilstrekkelig belyst i
Idéfasearbeidet p.t.

•

Det ble stilt spørsmål om hvorvidt det å beholde multitraume på Ullevål faktisk skal være
målbildet eller om det kan tenkes som en midlertidig løsning i en overgangsperiode? Begge
muligheter bør belyses.

•

Delt løsning her betyr mindre utbygging på Gaustad, og mer aktivitet på Ullevål enn skissert.
Hva skal til for å drifte akuttmottak m/ tilhørende virksomhet på Ullevål – spesielt mht. bygg
3 og 7?

•

Det var enighet om at styret ikke spesifikt har bestilt utredning av delt løsning med
multitraume på Ullevål. Fortolkning av delt løsning ble imidlertid diskutert og det erkjennes
et behov for å belyse alternativet med delt løsning med multitraume på Ullevål.

•

Utredningen tar utgangspunkt i relevante lokalsykehusvarianter i lokalsykehusutredningen
og Ullevål som lokalisering, og ser på en ny variant der et lokalsykehus utvides med
multitraume og tilhørende nødvendig virksomhet.
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Slik det fremgår av styrevedtak, pkt. 1, fra 9.4.2015 skal det også skisseres hvordan et lokalsykehus
eventuelt kan skilles ut i alternativ 2, delt løsning.
Styringsdokumentet for Idéfase OUS, konkretisering etter høring beskriver følgende oppgave knyttet
til etappevis utvikling.
•

Etappeinndeling pr. alternativ;
0-alternativet, alternativ 2 delt løsning og alternativ 3 delvis samling Gaustad Sør med
lokalsykehus.

•

Etappeinnhold i 1. etappe pr. alternativ;
0-alternativet, alternativ 2 delt løsning og alternativ 3 delvis samling Gaustad Sør med
lokalsykehus.

•

Plan for gjenværende virksomhet etter at 1. etappe er realisert.

Etappeinndeling for henholdsvis 0-alternativet og alternativ 3, delvis samling Gaustad sør med
lokalsykehus er beskrevet og behandlet i styringsgruppen 12.10.2015.
I foreliggende delrapport beskrives først virksomhetsinnhold i revidert alternativ 2, delt løsning. Ulike
løsninger for innhold i 1. etappe og grove skisser til mulige etterfølgende etapper (2. og 3. etappe)
følger deretter. Delrapporten beskriver også kort konsekvenser for gjenværende virksomhet etter
gjennomført 1. etappe for i de ulike løsningene.

2.3

Arbeidsprosess

Utredningen av revidert delt løsning og beskrivelse av tilhørende etappeinndeling og innhold i 1.
etappe er utført av en utredningsgruppe med forankring i linjen. Utredningen har hatt en faglig
utredningsleder fra OUS, støttet av en administrativ utredningsleder. Utredningsgruppen har hatt
ukentlige møter.
Arbeidet med etapper er gjennomført i oktober 2015. Perioden har vært svært kort. Utredningen er
utført med en prinsipiell tilnærming basert på allerede utført utredningsarbeid for lokalsykehus og
etappeinndeling, med vekt på avklaringer og beskrivelser som belyser alternativet tilstrekkelig for
videre idefasearbeid med økonomiske vurderinger og fysiske løsninger, samt for etterfølgende
evaluering og mulig retningsvalg.
Denne rapporten er et arbeidsdokument som danner grunnlag for videre arbeid. Sammenstilt
rapport fra Idéfase OUS – konkretisering etter høring vil foreligge i desember.

2.4

Deltakere i utredningsgruppen
Asle W. Medhus, Medisinsk klinikk (Faglig utredningsleder Lokalsykehus og revidert delt løsning)
Arild Rønnestad, Kvinne- og barneklinikken (Faglig utredningsleder Etappeinnhold)
Nina E. Fosen, Atkins (Adm. utredningsleder)
Einar Hysing, Medisin, helsefag og utvikling
Harald Noddeland, Akuttklinikken
Petter Bugge, Klinikk psykisk helse og avhengighet
Tina Gaarder, Akuttklinikken – Traumesenteret (stedfortreder: Anders Holtan)
Ivar Gladhaug, UiO (stedfortreder Hanne F. Harbo)
Johan Torper, Oslo kommune
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Florian Wagnerberger, Nordic og Ole Martin Semb, Atkins har deltatt på møtene i
utredningsgruppen og bidratt med kompetanse innen henholdsvis fysiske løsninger og
økonomi.

2.5

Metode og usikkerhet i tallmateriale som presenteres

For å kunne gi en indikasjon på omfanget (kvadratmeter nybygg og kostnader) av beskrevet
virksomhetsinnhold i 1. etappe valgte utredningsgruppen i arbeidet med etapper for alternativ 3,
delvis samling Gaustad med lokalsykehus, å dele inn sykehuset i «brikker». Inndelingen er basert på
dels type virksomhet, dels avhengighetsforhold og dels hvor virksomheten skal, det vil si primært
lokalsykehus, regionsykehus, regional sikkerhetsavdeling (RSA) med tilhørende funksjoner eller
Radiumhospitalet.
Forskjellen mellom alternativ 3, med delvis samling på Gaustad og lokalsykehus variant 2 et annet
sted, og revidert alternativ 2 er i hovedsak at brikkene «indremedisin (50%)» og «Traumesenter
m/tilhørende funksj. inkl 60% av akuttkirurgien» skifter adresse i målbildet fra regionsykehuset på
Gaustad til Ullevål. Dette er i figuren nedenfor markert med blå sirkler med grønt fyll.

Figur 1 Inndeling av sykehuset i «flytte -brikker» som utgangspunkt for diskusjon om innhold i etapper
* Forutsetter at urologi og karkirurgi allerede er flyttet fra Aker.
Blå sirkler med hvit flate identifiserer brikker som skal ligge på regionsykehuset, på sirkler med grå flate blir liggende på
Radiumhospitalet i minimum 15 år. Grønne sirkler med hvit flate skal ligge på lokalsykehuset, ref. lokalsykehusvariant 2.
Inndelingen er foretatt med fokus på klinisk virksomhet, ikke-medisinske støttefunksjoner kommer i tillegg.

Det er videre grovt anslått kvadratmeterbehov og tilhørende investeringskostnad for de ulike
brikkene. Anslagene er gjort med utgangspunkt i en kombinasjon av idéfaserapport versjon 2.0,
lokalsykehusutredningen og aktivitetsvurderinger. Som i idéfaserapport 2.0 legges det til grunn at
50% av areal til forskning og utdanning legges i egne bygg, og 50% integreres med klinikken.
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Prinsippet er videreført i arealanslag for «brikkene» som inkluderer forskning og utdanning.
Anslagene er ikke ment å være annet enn en indikator for omfanget av etappen. De grove
arealansalgene i denne rapporten inneholder stor usikkerhet, og beregninger av areal vil måtte
gjennomføres mer detaljert i en etterfølgende idé-/konseptfase. Skissering av fysiske løsninger og
økonomiske vurderinger på idéfasenivå vil utføres i prosjektets videre arbeid denne høsten.
Anslått behov for areal nybygg og investeringskostnad fremkommer under beskrivelsen av
alternativene til innhold i 1. etappe. I en etterfølgende idé/konseptfase vil arealbehov og økonomiske
beregninger måtte gjøres mer konkret.

3

Forutsetninger

Utredningsgruppen har arbeidet basert på følgende forutsetninger som tilsvarer relevante
forutsetninger lagt til grunn for etappevis utvikling av alternativ 3. delvis samling på Gaustad med
lokalsykehus:
Forutsetninger knyttet til målbilde for revidert alternativ 2, delt løsning:
•

Utredningen legger eksisterende oppgavedeling i Oslo sykehusområde til grunn

•

Utredningen tar utgangspunkt i relevante lokalsykehusvarianter i lokalsykehusutredningen
og Ullevål som lokalisering, og ser på en løsning der lokalsykehus variant 3 utvides med
multitraume og tilhørende nødvendig virksomhet (ref. referat fra styringsgruppens møte
31.8.2015).

•

Det er lagt til grunn at hele Ullevål benyttes.
Denne forutsetningen er basert på en vurdering av at det på grunn av eksisterende
virksomhet på Ullevål, er liten sannsynlighet for at større deler av tomten her kan frigjøres
for nybygg i en første etappe.

I utredningsarbeidet brukes lokalsykehus som betegnelse på det sykehus OUS kan plassere utenfor
regionsykehuset og omfatter både lokalsykehus- og store deler av områdefunksjoner (se for øvrig
delrapport om lokalsykehus). I delt løsning vil Ullevål ivareta lokalsykehusfunksjonen, men også omfatte
område- og regionsfunksjoner. I praksis vil OUS i delt løsning derfor ha to regionssykehus. Rapporten
bruker primært Gaustad og Ullevål som begreper, men der man metodisk har gjenbrukt elementer
fra tidligere utredning vil vi presisere at leseren bes forstå «regionsykehus» som Gaustad og
«lokalsykehus» som Ullevål.
Forutsetninger knyttet til etappevis utvikling:
•

OUS skal være et velfungerende sykehus etter gjennomført 1. etappe

•

Tiltak som prioriteres i 1. etappe uavhengig av annet innhold (se kap. 5.3):
–

Nybygg for regional sikkerhetsavdeling.

–

Nybygg for økt kapasitet og forsvarlig drift av nyfødtintensiv på Gaustad

–

Det skal drives virksomhet på Radiumhospitalet i et perspektiv på minimum 15 år.
Dette betyr at et målbilde for etappeinndeling som sees i et 2030 perspektiv legger
til grunn at det drives virksomhet på Radiumhospitalet også i 2030 (ref.
kreftutredningens alternativ A, B4 eller D). Det er liten størrelsesvariasjon mellom de
tre alternativene. Det tas høyde for å etablere areal for 30-35 senger og 2
operasjonsstuer på Gaustad for virksomhet som flyttes ut fra Radiumhospitalet.
Dette er et aktuelt tiltak dersom modell A velges på Radiumhospitalet.

•

Ved eventuell riving av den eldste delen av Domus Medica (UiO) og hotell må
erstatningsarealer sikres før riving

•

For både SSE og BUP døgn på Sogn flyttes virksomheten samlet
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•

4
4.1

Urologi og kar forutsettes flyttet fra Aker før 1. etappe. Urologi til planlagt løsning med
rokering og modulbygg på Ullevål, kar (inneliggende) til Rikshospitalet.3

Beskrivelse av revidert alt. 2, delt løsning mellom Gaustad og Ullevål
Virksomhetsmodell

Virksomhetsmodellen i tidligere beskrevet delt løsning innebar en todeling av virksomheten etter
funksjonsnivå. I denne modellen var multitraume lagt til Gaustad. I den den reviderte delte løsningen
legges det til grunn at multitraumevirksomheten forblir på Ullevål. En konsekvens av dette er at all
akuttkirurgi og indremedisin fra OUS opptaksområde i Oslo også forblir på Ullevål, idet det da ikke
vurderes hensiktsmessig å flytte denne virksomheten til Gaustad slik beskrevet for alternativ 3, delvis
samling på Gaustad.
Virksomhetsmessig gir dette et tydeligere skille mellom akutt ikke triagert og elektiv høyspesialisert
virksomhet. Det betyr at pasienter med behov for OUS høyspesialiserte elektive tjenester i større
grad sikres behandling mest mulig uforstyrret av akuttvirksomhet eller store volumer av pasienter
med hyppig forekommende, ofte sammensatte og kroniske tilstander. Samtidig sikres pasienter med
vanlige, kroniske og sammensatte lidelser oppmerksomhet, best mulig behandling og samhandling
med spesialisthelsetjenesten, samt mulighet for økt fokus på forskning.
Delt løsning baseres prinsipielt på en deling etter funksjonsnivå, med unntak av virksomhet knyttet til
traume og virksomhet med avhengighet til traume. For øvrige regionfunksjoner på Ullevål, dvs som
ikke har avhengigheter til traume, legges det til grunn at disse på sikt samlokaliseres med andre
regionfunksjoner på Gaustad. Delt løsning innebærer dermed at OUS får regionsfunksjoner på to
sykehus. Graden av dupliserte regionsfunksjoner og splittede pasientforløp er avhengig av hvor mye
regionsfunksjoner som kobles til traume. Samtidig vil en delt løsning som samler en vesentlig del av
regionfunksjonene på Gaustad vil ha negative effekter på traume og pasientforløp som kommer inn
akutt på Ullevål. Et videre arbeid med delt løsning må inkludere en gjennomgang av funksjonsdeling
basert på pasientforløp, med målsetning om å finne gode delingsmodeller mellom spesialiteter som
medfører at splittede/oppstykkede pasientforløp unngås.
Forskning og utdanning skal være tett integrert med virksomheten på begge lokalisasjoner, samt i et
evt. lokalsykehus (se etterfølgende kap.).

4.2

Revidert alt. 2, delt løsning med og uten et OUS lokalsykehus et annet sted i Oslo?

I en slik revidert delt løsning er all indremedisin og akuttkirurgi fra OUS opptaksområde i Oslo samlet
på ett sted; på Ullevål.
I teorien kunne man da tenke seg at det var mulig å legge deler av denne virksomheten til et
lokalsykehus plassert et annet sted i Oslo (men fremdeles som en del av OUS). Dette er beskrevet i
kap. 4.4, men det signaliseres allerede her at dette vil skape en vanskelig situasjon på Ullevål.
Multitraumevirksomheten og tilhørende/avhengige funksjoner har behov for et stort sykehus med
akuttfunksjoner rundt seg. Et lokalsykehus variant 2 på Ullevål vurderes som for lite til å gi den
nødvendige støtten i så måte. En delt løsning med lokalsykehus i tillegg betyr også en varig
spredning av OUS virksomhet på fire steder4 med akuttvirksomhet på tre av dem. Dette er ikke
hensiktsmessig for god pasientbehandling, effektiv drift, faglig utvikling eller forskning og
undervisning i OUS.

3

Langsiktig løsning for regionpasienter innen kar (bl.a. AAA) på Ullevål og regionfunksjoner innen urologi på
Gaustad kan sannsynligvis diskuteres, men ansees ikke å utgjøre et virksomhetsmessig omfang som får
konskekvenser for beslutning om retningsvalg eller investeringskostnad i dette idéfaserabeidet.
4
Gaustad, Ullevål, Radiumhospitalet og et lokalsykehus
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For alternativ 2, delt løsning beskrives likevel to målbilder, ett med og ett uten et lokalsykehus i
tillegg til virksomhet på Gaustad og Ullevål. Se figuren nedenfor. Hovedvekt er imidlertid lagt på delt
løsning mellom Gaustad og Ullevål, der hele lokalsykehusfunksjonen ivaretas på Ullevål.

Figur 2 Mulige målbilder for alternativ 2, delt løsning

4.3

Modell 1: Delt løsning - Gaustad og Ullevål

4.3.1 Virksomhet på Ullevål
Som nevnt under kap. 2 og kap. 3 legges det til grunn at virksomheten på Ullevål i det reviderte
alternativ 2, delt løsning skal ta utgangspunkt i lokalsykehusvariantene.

Figur 3
Virksomhet på Ullevål
i alternativ 2, delt løsning
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Det er da mest naturlig å ta utgangspunkt i variant 3 som
ivaretar alle indremedisinske lokalsykehus-pasienter i OUS, dvs.
alle de 6 bydelene OUS har lokalsykehusansvar for (Sagene
inkludert). I tillegg vil denne sykehusvarianten håndtere all
akuttkirurgi fra samme lokalsykehusområde og for alle
lokalsykehuspasienter tilhørende Lovisenberg diakonale
sykehus.
Multitraume og funksjoner som har avhengighet til traume
uavhengig av funksjonsnivå skal nå i alternativ 2 ligge på Ullevål,
og lokalsykehusvariant 3 utvides med denne virksomheten, slik
vist i figuren til venstre.
Ullevål vil dermed bli en kombinasjon av lokalsykehus for alle
bydeler OUS har lokalsykehusansvar for, samtidig som det vil
være regionsykehus for traume med tilhørende enheter med
avhengighet mot traume, med en betydelig, og for regionen
sentral, spisset akuttvirksomhet.
Ullevål vil være et sentralt sted for utdanning og forskning
knyttet til lokal- område- og regionale funksjoner både elektivt
og akutt. Det er gunstig for forskning og undervisning at
lokalsykehus-delen av Ullevål er stor, slik det er beskrevet for
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variant 3 av lokalsykehus, som inngår i denne modellen. Det kreves øremerket areal til undervisning
og forskning ved Ullevål, både integrert i sykehusets generelle areal og i egne forskningsenheter.
Ullevål vil i denne modellen være et regionssykehus med behov for avansert (ressurskrevende)
utstyr. Delt løsning innebærer derfor mere duplisering av kostbart og avansert utstyr i OUS enn om
traumesenteret og tilhørende støttefunksjoner legges til Gaustad.
Innen psykisk helsevern for voksne samt avhengighetsbehandling vil alle lokal og områdefunksjoner
samles på Ullevål i denne løsningen.
4.3.2

Virksomhet på Gaustad

På Gaustad vil man i dette alternativet samle regionfunksjoner unntatt de deler av regionsfunksjoner
som må støtte traumevirksomheten. Omfanget av regionfunksjoner som her flyttes fra Ullevål til
Gaustad er ikke veldig stort, men OUS har flere miljøer med lands- og regionfunksjoner som i dag
ligger spredt og i en del dårlig bygningsmasse. Eksempler er SSE og døgnvirksomhet innen barne- og
ungdomspsykiatri (BUP) samt regionfunksjoner som i dag ligger på Aker.
Videre legges det til grunn at OUS barnevirksomhet samles på Gaustad, med unntak av behandling av
barn utsatt for skader (traume). Disse vil kreve relevant infrastruktur og kompetanse på Ullevål. Det
etableres et barnesenter med kvinnesykdommer og fødsler (inkl. gyn). Som beskrevet i
«lokalsykehusutredningen» vil også rundt 60% av fødevirksomheten ligge på Gaustad. (ca. 40% vil
ligge på Ullevål, ref. lokalsykehusvariant 3 beskrevet i delrapport om lokalsykehus).
Når det gjelder kreftbehandling vil det være aktuelt å flytte noe virksomhet fra Radiumhospitalet til
Gaustad dersom modell A velges på Radiumhospitalet (ref. delrapport om kreftområdet).
Regionfunksjoner innen kreftbehandling som i dag ligger på Ullevål forutsettes flyttet til Gaustad på
sikt, men det forutsettes også at levetiden på strålemaskinene som i dag ligger på Ullevål utnyttes.
Innen psykisk helse og avhengighet er det i delt løsning, som i delvis samling på Gaustad sør, lagt til
grunn at BUP (døgn og spesialpoliklinikk som i dag ligger på Sogn) og avdeling psykisk helse,
nasjonale og regionale tjenester som i dag ligger på Ullevål og Gaustad samles på Gaustad sammen
med forsknings og utviklingsaktivitet i KPHA utenom KPS 5.
Forskningsvirksomheten på Gaustad forventes intensivert, og det vil tilrettelegges for dette gjennom
nybygg for dette formål. Spesielt må man anta at barnemedisin, nevrologi, barne- og
ungdomspsykiatri og deler av kreft-forskningen kan profitere på en slik samling. For undervisningen
er det også gunstig at spiss-funksjoner samles, da lærerkreftene ved universitet ofte er knyttet til
disse miljøene. Også på Gaustad kreves det øremerket areal til undervisning og forskning, både
integrert i sykehusets generelle areal og i egne forskningsenheter. Spesielt er det viktig å beregne
plass til høyspesialiserte forskningslaboratorier og kjernefasiliteter.
4.3.3

Kommentar knyttet til forhold rundt akuttmottak, beredskap og prehospitale tjenester

4.3.3.1 Akuttbehandling og pasientforløp
I delt løsning er det Ullevål som håndterer akutte utriagerte pasientforløp. Dette er ingen endring fra
dagens situasjon. I dag tar Rikshospitalet og Aker også imot akutte pasienter, med dette er primært
pasienter som allerede har en avklart diagnose. Rikshospitalet har i dag et begrenset akuttmottak,
mens Aker har mottak på sengepost. Akuttvirksomheten på Aker er forutsatt flyttet herfra før 1.
etappe.

5

Regionalt kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. Denne funksjonen lokaliseres med
RSA
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Akuttbehandling av pasienter vil i målbildet for delt løsning være som vist i skissen nedenfor.
Hovedtyngden håndteres på Ullevål. Ca 60% av fødsler og barn håndteres primært på Gaustad. Barn
med potensielt alvorlige skader (traumer) vil håndteres på Ullevål.

Figur 4 Fordeling av funksjonsnivå mellom OUS hovedlokalisasjoner og hovedvei inn i sykehuset for akutte pasientforløp
i alternativ 2, delt løsning. Ca 60% av fødslene vil håndteres på Gaustad, ca 40% på Ullevål – indikert ved parentes rundt
føde i bydel 4,5 og 6.

4.3.3.2 Beredskap
HSØ styresak 108/2008 la bla opp til videreføring og styrking av den regionale og nasjonale
funksjonen innen beredskaps-området. Det er dessverre sjelden at beredskap er et sentralt tema når
sykehus skal organiseres. Beredskap blir ofte sett som evne til å håndtere store mengder pasienter =
masseskade. Dette er selvsagt svært alvorlige hendelser som setter helsetjenesten på en alvorlig
prøve. Beredskapsarbeid er fundert på noen bærende prinsipper, hvorav likhetsprinsippet
sannsynligvis er det viktigste. Dette gjelder ikke minst mht massetilstrømning av pasienter.
Velfungerende systemer i hverdagen er avgjørende for at man skal klare å takle slike hendelser og at
man i størst mulig grad "gjør som man pleier". I praksis innebærer dette at et lite sykehus uten
traumefunksjon ikke skal ta over eller avlaste et stort traumesenter siden dette er pasienter som de
normalt sett ikke ivaretar. Ved store hendelser er det videre ekstraordinære utfordringer med triage,
og det er helt nødvendig at pasientene kan tas imot av de spesialitetene som de trenger, både
kirurgiske, medisinske og anestesiologiske / intensivmedisinske. Pasientene er "usortert" og i praksis
alltid i behov av ulike tjenester. Dette betyr at beredskapssykehuset må ha alle disse aspektene i et
omfang som gjør at de kan håndtere store mengder usorterte pasienter.
Realiteten er at svikt i kritisk infrastruktur er et langt hyppigere beredskapsproblem. Som ellers i
medisinen er forebygging beste medisin, og innenfor teknisk infrastruktur betyr dette en moderne
bygningsmasse tilpasset den aktiviteten som faktisk foregår i lokalene samt realistiske budsjett for
drift og vedlikehold. Som hovedregel er derfor alle løsninger som innebærer ny bygningsmasse en
fordel. Adskilte lokalisasjoner kan også være en god back-up for hverandre ved svikt i infrastruktur,
men da bør helst lokalisasjonene være rimelig like i omfang/størrelse/avansert utstyr etc. Et lite
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lokalsykehus kan ikke kompensere for evakuering av et stort regionsykehus. Nå er det derimot svært
sjelden at større sykehuskompleks må evakueres, og undersøkelse i OUS tyder på at de fleste
pasienter i en slik krisesituasjon kan reise hjem eller ivaretas på et lavere nivå. Det er derfor slik at
selv om slike hendelser vil kunne skape driftsutfordringer for sykehuset vil det sjelden gå ut over liv
og helse.
Sett ut fra beredskap er det derfor følgende to momenter i prioritert rekkefølge som bør vektlegges
når sykehus skal organiseres:
1. Beredskapssykehuset bør være et stort sykehus med omfattende kapasitet innen
akuttkirurgi, traumatologi, indremedisin, servicetjenester, intensivmedisin og CBRNe
(Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and explosives) kompetanse.
2. Velfungerende nye sykehusbygg er alltid god forebyggende beredskap mht interne hendelser
3. Dersom man har drift på to ulike lokalisasjoner som er ganske like i størrelse/omfang kan
disse til en viss grad kompensere for hverandre ved svikt i kritisk infrastruktur, ref. pkt. 2.
4.3.3.3 Prehospitale tjenester
Sett fra et prehospitalt ståsted vil ett enkelt akuttmottak som tar alle pasienter være det enkleste og
tryggeste. Alle andre varianter innebærer muligheter for at pasienten havner på feil sted og behov
for sekundærtransport. Sekundærtransporter vil alltid kunne være nødvendig ved funksjonsfordeling,
men kan delvis motvirkes ved at tjenestene er mest mulig balansert på de to stedene samt at man
vurderer å flytte spesialister fremfor pasienter. Et akuttsykehus som ligger ved en storbylegevakt vil
også redusere transportbehov dersom det sørges for adekvat og tilgjengelig "interntransport"
mellom legevakten og sykehuset. Dette vil imidlertid kun gjelde for OUS pasienter. Mange Oslopasienter vil måtte fraktes til Ahus, Lovisenberg eller Diakonhjemmet.

4.3.4

Hva må flyttes for å oppnå målbildet

Figuren nedenfor viser «flyttebrikkene» med fylte sirkler for virksom het som må flyttes for å nå
målbildet i revidert alternativ 2, delt løsning. Dette målbildet er uten et lokalsykehus i tillegg et annet
sted.
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Figur 5 Hva må flytte for å nå målbildet i delt løsning (uten lokalsykehus et annet sted i tillegg)

Flyttingen av funksjoner er, med et viktig unntak for traumesenteret med nødvendige/avhengige
funksjoner og 50% av indremedisinen som også fulgte med, for øvrig den samme som beskrevet for
alternativ 3, delvis samling på Gaustad. Det vil si at det også i delt løsning er en god del virksomhet
som flyttes fra Ullevål. Samtidig er det også virksomhet som skal flyttes til Ullevål fra andre
lokalisasjoner i OUS. Dette er primært virksomhet innen psykisk helsevern og
avhengighetsbehandling, samt noe kreftbehandling på lokalsykehusnivå fra Radiumhospitalet. Det
legges også til grunn at elektiv kirurgi som i dag drives på Aker på sikt flyttes til Ullevål.
Den pågående idefaseutredningen om lokalisering av regional sikkerhetsavdeling (RSA) med
tilhørende funksjoner arbeider med en løsning der lokal sikkerhet fra Gaustad og Dikemark samt
regionalt kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (KPS -SiFeR) og regional
seksjon for psykiatri, utviklingshemming og autisme (PUA) legges sammen.

4.3.5

Sterke og svake sider ved delt løsning

Alt. 2, Delt løsning
Kvalitet i pasientbehandlingen

Sterke sider
-
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Alle OUS ikke-triagerte pasienter til
ett akuttmottak
Beholde et sterkt og velfungerende
akuttmottak
Man vil enklere kunne videreføre og
evt styrke den regionale og
nasjonale funksjonen innen
beredskaps-området iht HSØ
styresak 108/2008
Med sortering i funksjoner (akutt

Svake sider
-

-

Dersom pasienter skal
ferdigbehandles på ett sted vil dette
medføre at av enkelte fagmiljø bl.a.
med regionfunksjoner må være
begge steder - > dublering av
ressurser og avansert utstyr.
Dersom regionfunksjoner samles i
større grad enn i pkt. ovenfor, vil
dette kunne medføre oppstykkede
pasientforløp for pasienter som
kommer inn akutt, men som får
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Alt. 2, Delt løsning

Sterke sider

Svake sider

utriagert vs. regional ferdig
diognostisert) vil man kunne
minimere splittede pasientforløp.
Behandling av det som kreves triage
bør da legges til Ullevål.
-

behov for videre oppfølging - bl.a.
kompliserte lange forløp som krever
kompetanse kun tilgjengelig ved den
andre lokalisasjonen. (Kan f.eks.
være vanskelig å få gode
pasientsløyfer for hjerneslag og
SAH)

Bedre for barn, kvinne, føde
(tilsvarende som for alt. 3, delvis saming)

-

Psykisk helse og avhengighet samlet

-

(tilsvarende som for alt. 3, delvis saming)

-

Samling av en del spesialist/regionfunksjoner som i dag er
spredt

-

To store og robuste enheter
Det store lokalsykehuset får et
«riktig» volum av en del
pasienter/diagnoser

-

-

-

-

Arbeidsmiljø

-

Forskning og
undervisning

-

-
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Nye bygg gir bedre generelle vilkår
for pasientene (oppholdskvalitet)

Bra med samling av flere
spissfunksjoner
Bedre for de som kommer inn i nye
bygg
Relativt liten endring for mange

Bedre forhold innen forskning og
undervisning for psykiatri –
kvinne/barn, nevrologi ved samling
Styrke ved robuste miljøer som kan
trekke veksel på hverandre
Stor bredde på hver lokalisasjon –
Gaustad og Ullevål
Begge lokalisasjoner store nok til
undervisning
Det hyppig forekommende og
utriagerte er samlet ett sted
Store pasientvolumer kan være
positivt for forsking og undervisning

Barneintensiv fortsatt to steder. Det
samme gjelder Nevrokir. og thorax.
Kan medføre fortsatt deling av
miljøer med faglige avhengigheter
og mange somatiske spesialiteter
Delt høyspesialisert
(regional/nasjonal) medisin
Liten støtte for akuttmottak/
observasjonsenhet på Gaustad
Samling av barn i barnesenter på
Gaustad medfører utfordringer for
håndtering av akutt syke barn og
barneanestesi (begge steder) selv
om barneintensiv opprettholdes på
Ullevål.

-

Lang periode med utbygging tett på
sykehus i drift kan påvirke
pasientopplevelsen negativt

-

Omfattende byggeaktivitet i lang tid
inkludert mye rokering og bruk av
midlertidige bygg

-

Bygger ikke samlende ny kultur,
men sementerer kulturforskjeller

-

Kan skape to konkurrerende
lokalisasjoner i samme sykehus

-

Relativt lik dagens modell, med
undervisning og forskning ved begge
sykehus -> fortsatt krevende
logistikk
Spesialistutdanningen og
legeutdanningen krever rotasjon
mellom begge sykehusene
På Gaustad vil det være
undervisningskompetanse men få
høyvolumpasienter
Risiko for at store pasientvolumer
og høy grad av akuttvirksomhet på
Ullevål kan svekke forholdene for
forskning og utdanning.

-

-

-
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Alt. 2, Delt løsning
Samhandling og
likeverdige
tjenester

Sterke sider
-

-

Kan reduserer behovet for å stykke
opp vanlige behandlingsforløp
Alle OUS område/
lokalsykehuspasienter samlet og
god samhandling er mulig, men obs
størrelse
All akutt (for voksne) uten diagnose
går ett sted – enkel modell
Mulighet på storbylegevakt på
trekant-tomten

Svake sider
-

-

-

-

Blanding av regional- og område og
lokalsykehus på Ullevål -> I praksis
to regionsykehus der oppfølging av
bl.a. de kroniske
lokalsykehuspasientene risikerer å
«drukne»
Kan utfordre god samhandling med
bydelene pga størrelse på
lokalsykehuset og kombinasjon med
spisset akuttfokus
Fare for ikke likeverdige tjenester i
Oslo sykehusområde pga store
forskjeller i pasientforløp for
bydelene utenfor OUS.
Store forskjeller innad i Oslo (LDS,
DS, Ahus og OUS)
Flytting av pasienter mellom
lokalisasjonene i løpet av forløpet
kan utfordre god samhandling.
Dette gjelder generelt mellom
sykehus i Oslo, men nevnes spesielt
her hvor begge sykehusene er svært
store.

Innspill til vurderinger knyttet til bygg, økonomi og gjennomføring
Bygg- og
eiendomsutvikling
-

Kapasitet,
funksjonelle og
tekniske krav

- Bidra til å flytte ut
av gamle, dårlige
og uhensiktsmessige bygg

Driftsøkonomi

-

Ny bygningsmasse på begge
lokalisasjoner
Nytt akuttbygg benyttes i lang tid
Utbygging og på eksisterende
tomter
Bidrar til å muliggjøre utflytting fra
dårlige bygg
Aker, SSE og Sogn (BUP) frigjøres

-

Skille elektivt/akutt
Prehospital vil få en tydeligere
leveringsadresse og forhåpentligvis
spare en del kjøring mellom
lokalisasjoner

-

-

-

Gjennomføring

-

Kan på Gaustad bygge på områder
som ikke er nær den løpende drift
Få reguleringsmessige utfordringer.
Gjelder begge lokalisasjoner

-
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Lang periode med samtidig bygging
og drift på Ullevål (bygg tett på
sykehus i drift)
To helikopterlandingsplasser
Vanskelig å få til gode løsninger
raskt på Ullevål i 1. etappe
Krevende å fornye
sengepost/intermediær/pol tett
innpå driften i akuttbygget /SOP
I praksis to regionssykehus
Delte/ dublerte vaktordninger og
spesialiserte funksjoner
(personellkrevende og dyrt utstyr)
Spesialiserte sykehus trenger også
vanlige pasienter
Opprettholder en del gamle bygg
-> høyere driftskostnader
Kan ta lang tid – tretthet i
organisasjonen
Liten driftsmessig fordel oppnås
gjennom mulige løsninger for 1.
etappe – vanskelig å komme videre
Utbygging på Ullevål krever trolig
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Alt. 2, Delt løsning

Sterke sider

Svake sider
lang tidshorisont, midlertidige bygg
og flere flyttinger.

Skalerbarhet

Skalerbarheten vurderes som begrenset
- Ingen generisk lokalsykehusmodell
- Ullevål bør ikke bli større, dvs. i OUS
kan være utfordrende å håndtere
flere enn 6 bydeler i denne
modellen (men med tilførsel av
tilstrekkelig antall bydeler kan det være
aktuelt å etablere et OUS lokalsykehus i
tillegg, ref. kap. 4.4)

-

På den andre siden kan OUS heller
ikke gi fra seg mer enn 1, maks 2,
bydeler fordi det er nødvendig med
et robust og stort miljø rundt
traumefunksjonen.

4.3.6 Skissert arealbehov
Basert på størrelser og vurderinger fra lokalsykehusrapporten og etappevis utvikling av alternativ 3,
delvis samling på Gaustad med lokalsykehus kan virksomhetsmodellene på Ullevål, Gaustad,
Radiumhospitalet og RSA illustreres som vist nedenfor. For Radiumhospitalet er det her kun vist
andel nybygg, ombygging og gode bygg (Strålebygg, hotell og forskningsbygg) idet virksomhetsmodell
for Radiumhospitalet ikke er bestemt (ref. Kreftutredningen og modell A, B4 eller D)
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Figur 6 Delt løsning

Arealbehovet på Ullevål kan utledes av areal skissert til lokalsykeshusvariant 3 (se figuren ovenfor)
samt areal skissert ved flytting av multitraume med nødvendige regionsfunksjoner og akutt og elektiv
kirurgi6.
En oversikt over «brikkene» (ref. kap 2.5) og anslått kvadratmeterbehov for de ulike lokalisasjonene
er vist i tabellen nedenfor. Det påpekes som tidligere at dette kun er grove anslag med stor
usikkerhet.
Tabell 1 Anslått kvadratmeter basert på «brikkene» illustrert i fig. 1.
Anslagte er svært grovt og inneholder stor grad av usikkerhet

Sykehus og «brikker» (ref. kap. 2.5 og fig 1)
Ullevål
Alderspsyk og psykose
Elektiv kirurgi, Aker
Rus/avhengighet Fra Aker
Rus/avhengighet fra Gaustad
Rus/avhengighet, Ullevål
Utredning, Onkologi, palliasjon m.m (lokalsykehusfunksjoner) fra RAD

m2
215 000
5 000
15 000
2 000
5 000
8 000
1 000

6

Ref. Delrapport om etappevis utvikling datert 12.10.2015 som beskriver alternativ 3, Delvis samling på
Gaustad sør med løsning A a): Samle regionfunksjoner med flytting av multitraume og nødvendige
støttefunksjoner i 1. etappe.
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Sykehus og «brikker» (ref. kap. 2.5 og fig 1)
Utredning, Onkologi, palliasjon m.m (lokal/områdefunksj.), Ullevål
Voksenpsyk. Ullevål
Traumesenter m/tilh. funksj. inkl 60% av akuttkirurgien, Ullevål
Akuttkirurgi (40%) og føde (40%) m/nyfødt, Ullevål - Evt. lokalsykehusfunk.
Lokalsykehusfunksjoner – ½ av indremedisin (v1.a) og el.kir Ullevål
Lokalsykehusfunksjoner – ½ av indremedisin, Ullevål
Lab/ Forskning
Gaustad
Dagens Rikshospital - Somatikk og FoU, RH
Kapasitetsutvidelse nyfødt og infrastruktur
Intensivkrevende/tyngre kreftkirurgi, fra RAD
PHA Forskning
PHA Nasjonale/regionale funksjoner fra Ullevål
PHA Nasjonale/regionale senter, Gaustad
BUP (døgn)
SSE
Barn, kvinne og 60% føde, fra Ullevål
Kreftbehandling, regionfunksjoner, Ullevål
Regionale (område) somatiske fag, Ullevål
Lab/ Forskning, fra Ullevål
Klinikk og labfunksjoner, Aker
Nybygg forskning, kapasitetsutvidelse
Radiumhospitalet
Forskning
RAD - nybygg for virksomhet neste 15 år
Strålebehandling
Kreftbehandling (ex stråle), ombyggning av eksisterende bygg
Regional sikkerhet med tilhørende funksjoner
RSA /PUA
Lokal sikkerhet og KPS
Sum anslag

m2
10 000
5 000
50 000
30 000
30 000
25 000
29 000
333 000
175 000
10 000
2 000
7 000
2 000
5 000
10 000
12 000
30 000
10 000
10 000
20 000
20 000
20 000
80 000
30 000
30 000
10 000
10 000
14 000
9 000
5 000
642 000

4.3.7 Skisse til fysisk løsning
Det er skissert følgende fysiske løsning for delt løsning Gaustad – Ullevål. På Gaustad vil det i dette
alternativet ikke være behov for å rive deler av Domus Medica, eller bygge lokk over ringveien.
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Figur 7 Skisse til fysisk løsning for alternativ 2, Delt løsning

Skissen på Radiumhospitalet er hentet fra det private initiativet. For RSA med tilhørende funksjoner
pågår et eget idéfasearbeid, og lokaliseringsalternativer er som vist i figuren.

4.4

Modell 2: Delt løsning - Gaustad, Ullevål med et OUS lokalsykehus et annet sted

Dersom man skal etablere et lokalsykehus i tillegg til lokalisering på Gaustad og Ullevål (og
Radiumhospitalet) vil dette påvirke omfanget av virksomhet på Ullevål.
I utredningen av lokalsykehus ble lokalsykehusvariant 2 eller 3 anbefalt. Lokalsykehusvariant 1 ble
beskrevet mulig, men primært som en eventuell midlertidig løsning før man kunne etablere 2 eller 3.
Det er teoretisk mulig å etablere et lokalsykehus variant 2 i tillegg til Ullevål, men dette ville medføre
en splitting av føde og gyn-miljøet i to mindre enheter samt behov for tilstedeværende kompetanse
innen nyfødtintensiv på tre steder i OUS. Dette er ikke ønskelig spredning av denne virksomheten, og
det legges til grunn at det fødevolumet som er skissert i lokalsykehusvariant 2 og 3, dvs. ca 40% ligger
på Ullevål.
Videre er det i lokalsykehusutredningen vurdert og beskrevet et behov for samling av lokal- og
områdefunksjoner innen psykisk helse og avhengighet (PHA). Det legges derfor til grunn at PHA lokalog områdefunksjoner samles på Ullevål. Dette medfører at lokalsykehuset som skisseres i denne
løsningen utenfor Gaustad/Ullevål bør etableres i tilknytning til DPS/BUP for å sikre nødvendig
kompetanse/behandlingsstøtte for pasienter med behov knyttet til disse fagområdene.
Volumet av indremedisinske pasienter fra sykehusområde Oslo i OUS (med dagens oppgavedeling)
som i delt løsning i utgangspunktet vil behandles på Ullevål er imidlertid stort nok til at halvparten
kan legges til et lokalsykehus. Dette betyr at det er mulig å trekke ut et lokalsykehus variant 1a fra
Ullevål, dvs. et lokalsykehus for 3 bydeler med pasientbehandling innen indremedisin, elektiv kirurgi
og kreftbehandling på lokalsykehusnivå.
Volumet av akuttkirurgi bl.a. innen ortopedi og gastrokirurgi kunne i utgangspunktet være stort nok
med dagens oppgavedeling til at rundt 40% av denne virksomheten kan tilføres lokalsykehuset. Men
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som nevnt under pkt. 4.2 vil dette skape en utfordrende situasjon på Ullevål idet for mye av
akuttvirksomheten trekkes bort fra traumemiljøet, og Ullevål blir for lite robust til å kunne ivareta
traumefunksjonen på en god måte. Akuttkirurgi i lokalsykehuset ville kunne gi et litt bredere sykehus
med mulighet for noe bedre egendekning og færre oppstykkede pasientforløp enn hva et
lokalsykehus variant 1a kan forventes å medføre.

Figur 8 Delt løsning med et lokalsykehus i tillegg - hvilken lokalsykehusvariant?

Det bemerkes her at en reduksjon i antall bydeler OUS har lokalsykehusansvar for vil gjøre det umulig
å dele virksomheten innen både indremedisin og akuttkirurgi idet minimum 3 bydeler (150 –
200 000) pasienter anses som nødvendig for å kunne drive enhetene på en god måte, både for
pasienter og ansatte.
Dersom det i alternativ 2, delt løsning mellom Gaustad og Ullevål skal etableres et lokalsykehus i
tillegg til de to førstnevnte lokalisasjoner må det da være en lokalsykehus variant 1a. Denne
varianten er i utredning av lokalsykehus i OUS beskrevet som en lite hensiktsmessig løsning både for
pasientbehandling, faglig samarbeid og utvikling, forskning og utdanning og effektiv drift.
Spesielt for undervisning og forskning ansees et lite lokalsykehus variant 1a i tillegg til delt løsning
mellom Gaustad og Ullevål som uheldig. God undervisning krever et visst volum av pasienter på
samme måte som et forskningsmiljø bør være over en viss størrelse for å være konkurransedyktig og
attraktivt. I tillegg øker det kompleksitet i logistiske løsninger med behov for transport mellom
sykehusene for både studenter og lærere.
Løsningen grovsiles derfor ut.
Denne utredningen legger dagens oppgavedeling i Oslo sykehusområde til grunn. Skulle OUS tilføres
ansvar for 2- 3 flere bydeler enn i dag kan et lokalsykehus i tillegg til delt løsning evt. vurderes påny.
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5

Etappeinndeling - hovedprinsipper og prioriteringer

5.1

Begrensende faktorer for etappeomfang

Helse Sør-øst har signalisert et omfang på 10 milliarder kroner i en første etappe som kan ha
byggestart 2019/2020.
Utredningsarbeidet tatt utgangspunkt i at alternativer for innhold i første etappe må være
hensiktsmessige for virksomheten, og ikke nødvendigvis begrenset til 10 milliarder. Dette fordi det
bl.a. ikke er avklart hvordan bl.a. RSA/PUA eller et evt. nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet (dersom
dette blir aktuelt) vil finansieres. Videre er anslagene i denne rapporten kun grove estimater som må
bearbeides videre i en konseptfase. Usikkerhet er det også knyttet til sykehusets økonomi og
mulighet til å håndtere en første etappe i omfang 10 milliarder. Etappene er derfor tegnet med
kostnadselementer og avhengigheter, slik at omprioriteringer kan gjøres på et senere tidspunkt
dersom det skulle bli behov for det.
Innholdet i første etappe kan også begrenses av hva som er fysisk mulig å få til i en første etappe.
Utredningen har hatt arkitekt med i arbeidet for å sikre at etappeforslagene kan antas å være fysisk
mulige. Etappeforslagene forventes derfor å kunne være realiserbare, men det kreves imidlertid noe
mer arbeid med fysiske løsninger før dette kan svares ut med større sikkerhet, også med tanke på
faktorer som reguleringsmessig risiko, trafikale forhold, gjennomføring etc.

5.2

Hovedprinsipper og virksomhetsmessig prioritering

Idefaserapport versjon 2.0 beskriver noen hovedprinsipper for virksomhetsmessig prioritering av
innhold i etapper. Utredningsgruppen har benyttet disse både i forbindelse med sammensetning av
etapper, og i forbindelse med vurdering av sterke og svake sider ved etappene.
Prinsippene for virksomhetsmessig prioritering er slik beskrevet nedenfor (ref. idéfaserapport 2.0,
kap. 10.3 og delrapport om etappevis utvikling).
Etappene må settes sammen slik at de understøtter pasientsikkerhet og medisinsk forsvarlighet.
Etappene må:
•

Bidra til å lukke og forebygge bygningsmessige myndighetspålegg ved å flytte ut av gamle,
dårlige og uhensiktsmessige bygg.

•

Ivareta faglige avhengigheter mellom ulike deler av sykehusets virksomhet.

•

Gi den nødvendige kapasitet til å møte den voksende befolkningens behov for
spesialisthelsetjenester.

•

Bidra til gode, helhetlige pasientforløp internt i sykehuset.

•

Bidra til samling av tverrfaglig miljø som behandler én sykdom.

•

Gjøre det mulig å samle dupliserte funksjoner.

•

Skjerme pågående klinisk virksomhet i byggeperioden.

Etappene må også gjøre det mulig å opprettholde undervisnings- og forskningsaktivitet i
byggeperioden
Økonomiske forhold i vid forstand er viktig ved planlegging av etappevis utbygging (bl.a.
driftsøkonomi både for den virksomheten som kommer med i 1. etappe, og for den gjenværende
virksomheten).
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5.3

Tiltak som forventes lagt til 1. etappe uavhengig av annet innhold

Det er to tiltak som forventes lagt til 1. etappe, uavhengig av annet innhold. Dette er knyttet til
områder der kapasiteten er svært utfordrende eller byggene virksomheten driftes i er svært, svært
dårlige. Disse to tiltakene er:
•

Nybygg for regional sikkerhetsavdeling og funksjoner som skal samlokaliseres med denne

•

Nybygg for nyfødtintensiv på Rikshospitalet

Regional sikkerhetsavdeling (RSA) og psykiatrisk avdeling for personer med utviklingshemming/
autisme (PUA) drives i dag på Dikemark i meget dårlige bygg. Det er et erkjent fremtredende behov
for å finne mer moderne bygg til denne virksomheten. Det pågår en egen utredning av innhold i- og
lokalisering av RSA/PUA i idéfaseprosjektet, bl.a. for å kunne åpne for en rask realisering av nybygg. I
forrige rapport ble det lagt til grunn at nybygg for RSA/PUA også omfatter lokal sikkerhet som i dag
ligger på Dikemark. I foreliggende rapport er også lokal sikkerhet på Gaustad inkludert i nybygg for
RSA idet dette forespeiles som det mest sannsynlige utfallet i idefaseutredningen for RSA.
Kapasiteten på nyfødtintensiv på Rikshospitalet har de senere årene vært utfordrende.
Nyfødtintensivavdelingen er per dato, hovedsakelig av arealmessige årsaker, ikke i stand til å oppfylle
forskriftspålagte krav om barns rettigheter på sykehus. Krav til arealmessig standard er i dag
vesentlig forskjellig fra det som eksisterte da Rikshospitalet ble planlagt på 80-tallet. Det erkjennes
en underdekning av areal og romfunksjoner, og Adm. Dir. peker på dette bl.a. i sin orientering til
styret 26.juni 2014. Tiltak for å bedre denne situasjonen er derfor forventet lagt til første etappe
uavhengig av annet innhold.
Nyfødtintensivavdelingen driftes med tunge avhengigheter bl.a. mot fødeavdelingen, thorax-kirurgisk
avdeling, barneintensiv avdelingen og barnekirurgisk avdeling. Avdelingen må av faglige og
sikkerhetsmessige hensyn (interntransport av kritisk syke nyfødte) derfor lokaliseres i nærhet til de
nevnte enhetene. Anslått areal for kapasitetsutvidelse for nyfødt og infrastruktur er basert på et
fremskrevet volum av fødsler og en forberedelse for å ta imot en større andel av fødslene i OUS.
Størrelsen kan reduseres dersom omfanget reduseres til det som er nødvendig for å ivareta denne
funksjonen forskriftsmessig på RH slik fødevolumet er i dag, eller dersom kapasitetsutvidelsen må
gjøres i en fysisk midlertidig løsning. Tiltaket inkluderer også nødvendig sentral infrastruktur.

Tabell 2 Tiltak i 1. etappe uavhengig av annet innhold

Tiltak i 1. etappe uavhengig av hovedgrep
Regionsykehuset
Kapasitetutvidelse nyfødt og infrastruktur
RSA
RSA /PUA
Lokal sikkerhet (Dikemark og Gaustad)

m2
20 000
10 000
10 000
14 000
9 000
5 000

MNOK
1 700
800
800
900
600
300

Videre er det forventet at en første etappe også må inneholde tiltak som gjør det mulig å drive
virksomhet på Radiumhospitalet de neste 15 årene (minimum) slik vedtatt i OUS-HFs styremøte
30.4.2015. Tiltak på Radiumhospitalet kan være knyttet til oppgradering av eksisterende bygg eller
nybygg eller kombinasjon av disse. Det er også mulig å tenke et nybygg bygget gjennom et offentligprivat-samarbeid (OPS).
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Utredningsrapporten for organisering av kreftområdet i OUS har beskrevet ulike modeller for drift av
virksomhet på Radiumhospitalet de neste 15 år. Tre av disse skal bearbeides videre (A, B4 og D). Av
disse tre medfører A-modellen at det må flyttes rundt 35 senger (30 onkologiske og 5 kirurgiske) til
Rikshospitalet. Dersom denne modellen velges må det i første etappe inngå nybygg for denne
virksomheten på Gaustad/RH.
I arbeidet med etappeinnhold har vi lagt dette til grunn og vist tiltakene nedenfor som en del av
omfanget i de ulike 1. etappene. Tiltakene er imidlertid inkludert og synliggjort slik at man senere kan
vurdere i lys av både modellvalg og finansieringsløsning av et evt. nybygg.
Tabell 3 Tiltak som kan inngå i 1. etappe avhengig av modellvalg på Radiumhospitalet

Tiltak som kan inngå i 1. etappe avhengig av modellvalg på
Radiumhospitalet de neste 15 år og finansiering av evt. nybygg
RAD
RAD - nybygg for virksomhet neste 15 år (alternativ oppgradering
for tilsvarende sum)
Regionsykehuset
Intensivkrevende/tyngre kreftkirurgi, fra RAD (dersom alternativ A
velges på Radiumhospitalet)

m2

MNOK

32 000
30 000

2 200
2 000

30 000
2 000

2 000
200

2 000

200

For bygningsmasse som ikke flyttes fra eller oppgraderes/ombygges i de etterfølgende skisserte 1.
etappene må det forventes behov for investering i vedlikeholdstiltak. Idéfaserapport versjon 2.0
beskriver en minimumskostnad på 3,5 mrd. NOK til teknisk oppgradering i alle idefasealternativene 7.
Ombyggingskostnader er da ikke inkludert.
OUS har nylig fått tilsagn om lån til ekstraordinært vedlikehold på 1,26 mrd. NOK i en første pakke av
i alt tre. Vedlikeholdet skal utføres i perioden 2016 til og med 2019. Det forutsettes at OUS bidrar
med en egenfinansiering på 30% av investeringsbehovet, og investeringstiltakene til vedlikehold
utgjør totalt rundt 1,7 mrd NOK. Disse vedlikeholdskostnadene holdes utenfor de alternativene til 1.
etappe som beskrives i denne rapporten. Det pekes imidlertid på at det vil være behov for ytterligere
oppgradering av bygg fremover, og at vedlikeholdskostnader til dette trolig må regnes inn i en første
etappe, slik at sykehuset kan fortsette drift i disse byggene en god stund fremover. Innholdet som
skisseres i de ulike 1. etappene vil påvirke omfanget av vedlikeholdskostnader. Foreløpig er det lagt
inn et kostnadsnivå knyttet til vedlikehold og teknisk oppgradering på 2 mrd. i alle alternativer. Dette
vil vurderes nærmere.

7

3,5 mrd. NOK i 0-alternativet til over 4,5 mrd. i tiltaksalternativene
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6
6.1

Etappeinndeling for alternativ 2, Delt løsning
Innledning

Basert på Helse Sør-øst sine signaler om at første etappe kan ha et omfang på rundt 10 mrd. kroner
er det klart at OUS må vurdere hvilket hovedgrep det er behov for å foreta først.
I arbeidet med etappeinndeling for alternativ 3, delvis samling på Gaustad med lokalsykehus så
utredningsgruppen sett på ulike hovedgrep for innhold i 1. etappe, og vurderte deretter mulighetene
for etterfølgende etapper i lys av dette. Den samme tilnærmingen er brukt i for alternativ 2, delt
løsning.
Illustrasjonen nedenfor viser matrisen der løsningsalternativene for innhold i 1. etappe varierer med
hovedgrep. Slik beskrevet i tidligere kapitler legges det her til grunn at det er Ullevål som ivaretar
lokalsykehusfunksjonen i alternativ 2, delt løsning.
Matrisen som tabellen nedenfor er et utsnitt av, ble utarbeidet i forrige rapport om etappevis
utvikling og inneholder derfor en A a) løsning der multitraume med nødvendig tilhørende virksomhet
var en mulig 1. etappe. Denne er ikke relevant for delt løsning, og dette er markert i tabellen. For en
delt løsning uten lokalsykehus i tillegg vil kun løsninger for hovedgrep A, og målbilde med
lokalsykehus på Ullevål være relevant, dvs. Ab og c samt B1 og C1. Ullevål vil i denne løsningen være
noe annet enn et lokalsykehus, men den prinsipielle tilnærmingen til hvor det bygges nytt gjelder
likevel, og matrisen vurderes derfor som relevant.
Delt løsning med et lokalsykehus i tillegg er grovsilt ut ovenfor og omtales derfor ikke i det videre.
Tabell 4 Kombinasjonsmuligheter – hovedgrep og lokalisering av lokalsykehus fra vurdering ifm. Alternativ 3, Delvis
samling på Gaustad sør med lokalsykehus
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6.2

Mulig 1. etappe, løsning A b): Regionfunksjoner uten traume

Denne løsningen er belyst i delrapporten som beskriver etappevis av alternativ 3, delvis samling på
Gaustad sør med lokalsykehus. Her fremgår det at traumemiljøet vurderer en løsning uten fullt
fungerende enheter for nevrokirurgi og thorax8 med hovedarbeidssted sammen med traume som en
uaktuell opsjon. Videre antas omfanget av innholdet i en slik etappe til å være lite og ha begrenset
effekt samt medføre behov for omrokering i dagens Rikshospital. Løsningen ble derfor lagt til side for
alternativ 3, delvis samling på Gaustad sør.
En slik første etappe kunne være aktuell også for en delt løsning der multitraume ble værende på
Ullevål, men argumentene for å legge den til side er like sterke for delt løsning, og effektene
tilsvarende svake. Beskrivelsen nedenfor er derfor kun tatt med for å vise hvilke løsninger
utredningsgruppen har vurdert, og for at leseren skal slippe å finne frem forrige rapport som
beskriver etappevis utvikling av alternativ 3, delvis samling på Gaustad sør.
Løsning A b) Regionfunksjoner uten traume omfatter flytting av regionsfunksjoner som nå ligger
utenfor Gaustad/RH til Gaustad med unntak av:
- multitraume og regionsfunksjoner som må være samlokalisert med multitraume
- regionsfunksjoner som godt kan ligge for seg (f.eks. øye)
- regionsfunksjoner som ligger i relativt nye, godt fungerende bygg (f.eks. KITH-bygget).
Det erkjennes at det er en del regionfunksjoner som ikke er mulig å samle uten at multitraume flyttes
med. Det er imidlertid også noen regionfunksjoner som vurderes mulig og hensiktsmessig å flytte, og
for disse funksjonene kan det forventes bedre drift og samarbeid med andre regionsfunksjoner, og
bedre og mer effektiv utnyttelse av avansert medisinsk teknisk utstyr. Regionfunksjoner som kan
samles noe mer enn i dag, men ikke nødvendigvis fullt ut pga avhengighet til traumefunksjonen (ref.
kommentar nedenfor) i denne løsningen, er:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Hjertekirurgi (noe lungekirurgi flyttes ikke p.g.a. traume)
Nevrokirurgi (unntatt spinal/hodeskade enhet)
Regional karkirugi/karintervensjon (forutsatt flyttet til RH fra Aker før 1. etappe (ref. kap. 3))
Regional urologi
Endokrinkirurgi
Regional hjertemedisin m/intervensjon
Regional lungemedisin
Regional nevrologi
Hjerneslagsenter
Endokrinologi
Laboratorie/forskningsbygg

Omfanget av denne etappen er imidlertid usikker idet grenseoppgangen mellom hva som kan flyttes
uten avhengighet til traume, og hva som må bli igjen er utfordrende. Traumemiljøet vurderer en
løsning uten fullt fungerende avdelinger for nevrokirurgi og thorax med hovedarbeidssted sammen
med traume som en uaktuell opsjon.
Det er derfor kun gjort et grovt anslag av at regionfunksjonene listet ovenfor som flyttes fra Ullevål til
RH utgjør 5 - 10 000 m2

8

I tillegg til alle andre involverte spesialiteter som skissert i OUS policydokument for traumesenterfunksjonen
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Oppsummert har denne løsningen overveiende mange svake sider og få sterke. Usikkerheten med
hensyn til omfang og grenseoppgang mot traume er stor, arealet som flyttes fra Ullevål er begrenset,
effekten er liten og løsningen signaliseres vanskelig å få til uten større omrokeringer i dagens
Rikshospital, som igjen påvirker arbeidsmiljø negativt.
Løsningen grovsiles derfor ut også som løsning for innhold i 1. etappe for delt løsning.
Enkelte av elementer fra denne løsningen som entydig ikke har avhengighet til traume (f.eks. lab og
kliniske funksjoner fra Aker), kan eventuelt kombineres med muligheten som beskrives i kapittelet
nedenfor, dersom det skulle være areal- og investeringsmessig rom for det.

6.3
6.3.1

Mulig 1. etappe, løsning A c): Barn, kvinne og føde (60%), SSE og BUP (døgn) i 1. etappe
Innhold og omfang

Idefaserapport 2.0 (mai 2015) beskriver en virksomhetsmodell for samling av all aktivitet rundt barn
og kvinnehelse på ett sted (klyngemodellen). Samlet ville dette medføre et arealbehov på rundt 90
000 m2. Det skisseres (Idefaserapport 2.0, side 80) et «Senter for kvinnesykdommer, fødselshjelp og
syke barn». Modellen legger til grunn at alle barn skal ivaretas i dette senteret uavhengig av om de
skal behandles medisinsk, opereres eller om de er psykisk syke. Barnesykehuset skal sikre spesiell og
god ivaretakelse av syke barn, en uttalt målsetting i OUS’ Strategi 2013‐18. Nærhetsbehov og faglig
avhengighet mellom nyfødtmedisin og fødsler samt obstetrikk og gynekologi (spesialistutdanning og
vaktsamarbeid) gjør at senteret også bør omfatte gynekologi i tillegg til fødsler.
Gjennom arbeidet med tilleggsutredningen har signaler og tilbakemeldinger vært klare på at det ikke
er ønskelig å sentralisere alle fødsler, med et estimert fremskrevet fødselstall på ca. 13 000 i 2030, til
én lokalisasjon. I utkast til delrapport om lokalsykehus foreslås bl.a. på bakgrunn av dette at
lokalsykehusvariant 2 fortrekkes som del av det langsiktige målbildet for OUS, uavhengig av
plassering av lokalsykehuset (Ullevål, Aker eller lokalisasjon X). Den foreslåtte lokalsykehusvariant 2
er et veldifferensiert sykehus med bl.a. akuttmedisinsk, kirurgisk og anestesiologisk døgnberedskap,
noe som er en forutsetning for også å kunne etablere et betydelig fødetilbud ved sykehuset. Den
foreslåtte andelen Oslo-fødsler ved lokalsykehuset er satt til 40 %, men denne andelen er skalerbar
nedover. Ytterligere forutsetninger for en samling av regionsfunksjoner rundt føde- og nyfødt som
hovedgrep er en seleksjon av høy-risikofødsler til regionssykehuset samt at en opprettholder/
etablerer (avhengig av hvor lokalsykehuset lokaliseres) et tilfredsstillende akuttmedisinsk
behandlingstilbud for uventet kritisk syke nyfødte for stabilisering og transport til regionavdeling.
Lettere syke nyfødte samt nyfødte med behov for observasjon som ikke kan ivaretas i barselavdeling
må få sitt behov dekket ved en nyfødtavdeling i lokalsykehuset.
Forutsetningene for å kunne høyne kvalitet innen forskning og fagutvikling vil bli styrket gjennom en
samlokalisering av fagmiljøene innen barn og kvinnemedisin. Dette er fagområder som de siste årene
har nærmet seg hverandre i grensefeltet mellom føtalmedisin, nyfødtmedisin, barnemedisin og helse
i senere barne- og ungdomsår.
Samlokalisering av funksjoner knyttet til kvinner og barn som hovedgrep i første etappe vil resultere i
samling av aktiviteter som i dag drives på flere forskjellige lokalisasjoner og i til dels svært dårlige
lokaler. Dette siste gjelder deler av fødevirksomheten (Ullevål), habilitering/ nevro-habilitering
(Ullevål), BUP (Sogn) og SSE (Sandvika). Samling av nært beslektede fagmiljøer og fagmiljøer med
avhengigheter (SSE og barnenevrologi mot barnenevrokirurgi og barneortopedi) er forventet å ha en
positiv effekt på det totale behandlingsmiljøet. Ved valg av denne løsningen som hovedgrep vil det i
beskjeden grad bli frigjort arealer som uten betydelige investeringer kan benyttes til andre
sykehusrelaterte formål (Barnesenter Ullevål, Føde Ullevål). Det vil imidlertid kunne bli frigjort
tomtearealer for eventuelt salg (SSE og BUP på Sogn).
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Uavhengig av hovedgrep relatert til kvinne – barn i 1. etappe er det et selvstendig behov for å bedre
forholdene for syke nyfødte innlagt i nyfødtintensivavdelingen og deres pårørende ved OUS
Rikshospitalet (ref. kap. 5.3).
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Tabell 5 Innhold og grove anslag for m2 og MNOK i 1. etappe for denne løsningen

Hovedgrep: Samle regionfunksjoner,
løsning Ac) Barn, ~60% føde/gyn, kvinne, SSE og BUP
1. Etappe (ref. hovedgrep)
Regionsykehuset
BUP (døgn)
SSE
Barn, kvinne og 60% føde, fra Ullevål
Tiltak i 1. etappe uavhengig av hovedgrep
Regionsykehuset
Kapasitetutvidelse nyfødt og infrastruktur
RSA
RSA /PUA
Lokal sikkerhet (Dikemark og Gaustad)
Tiltak som kan inngå i 1. etappe avhengig av modellvalg på
Radiumhospitalet de neste 15 år og finansiering av evt. nybygg
RAD
RAD - nybygg for virksomhet neste 15 år (alternativ oppgradering
for tilsvarende sum)
Regionsykehuset
Intensivkrevende/tyngre kreftkirurgi, fra RAD (dersom alternativ A
velges på Radiumhospitalet)
Vedlikeholdskostnader som evt. må inngå i 1. etappe
Nødvendig teknisk oppgradering Gaustad, Aker og SSE
Nødvendig teknisk oppgradering Ullevål
Evt. erstatningsareal dersom deler av Domus Medica og hotell må rives
Erstatningsarealer hotell
Sum

m2
52 000
52 000
10 000
12 000
30 000
20 000
10 000
10 000
14 000
9 000
5 000

MNOK
3 800
3 800
600
900
2 300
1 700
800
800
900
600
300

32 000
30 000

2 200
2 000

30 000
2 000

2 000
200

2 000

200
2 000
1 000
1 000
200
200
9 900

5 000
5 000
107 000

Tabellen ovenfor viser et hovedgrepet for samling av regionfunksjoner i denne løsningen som utgjør i
underkant av 4 mrd. NOK. I tillegg må det også her forventes areal for ikke-medisinske
støttetjenester og en del infrastrukturkostnader som foreløpig ikke er inkludert i denne oversikten.
Forskning og undervisning som ligger i integrert i klinikkarealene er inkludert i arealestimatene.
Løsningen kan kreve riving av hotellet, og erstatningsarealer må evt. sikres før riving, og kostnad for
dette inkluderes i etappen. Det vurderes ikke sannsynlig at deler av Domus Medica rives i denne
løsningen. Ved eventuell riving av dagens universitets-areal forutsetter universitet at permanent
erstatningsbygg for undervisning og forskning er ferdigstilt før riving igangsettes.
Det må videre påregnes vedlikeholdskostnader for nødvendig teknisk oppgradering av Gaustad og
Aker idet ingen av disse lokalisasjonene fraflyttes. Det må også påregnes behov for teknisk
oppgradering på Ullevål, selv om dette grepet også skaper rokeringsmuligheter for utflytting fra
dårlige bygg for somatikken.
For psykisk helse og avhengighet vil denne 1. etappen muliggjøre fraflytting fra dårlige bygg på
Dikemark og Sogn.
Det kan evt. vurderes å legge til samling av flere regionfunksjoner som kan flyttes uavhengig av
traumesenteret, slik som øye, men dette er ikke inkludert her idet kostnadsnivået allerede ser ut til å
kunne være noe høyt dersom alle elementene ovenfor skal inkluderes.
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6.3.2

Konsekvens for gjenværende virksomhet

Etter gjennomført 1. etappe slik beskrevet i denne løsningen vil situasjonen være følgende på OUS
hoved lokalisasjoner:
Tabell 6 Løsning A c) Situasjon ved OUS hoved lokalisasjoner etter gjennomført 1. etappe

Rikshospitalet
Dagens virksomhet består.
I tillegg er det (ref. beskrevet klyngemodell i idefaserapport versjon 2.0) etablert et senter for barn,
fødsler og kvinnesykdommer. Knyttet til dette senteret er også BUP (døgn og spesialistpoliklinikk).
SSE er flyttet fra Sandvika til Gaustadområdet, og nevrologiske regionsfunksjoner er samlet (med
unntak av nødvendige støttefunksjoner til traume som bli liggende på Ullevål).
Kapasiteten for nyfødtintensiv er økt, og areal og funksjoner for behandling av tyngre
kreftpasienter som evt. ikke skal bli værende på Radiumhospitalet (ved valg av modell A på RAD) er
etablert.

Radiumhospitalet
Bygg som muliggjør drift av virksomhet i minimum 15 år. Hvilken virksomhet er avhengig av
modellvalg (enten A, B4 eller D).

Ullevål
Barn, ca. 60% av fødevirksomheten og kvinnesykdommer er flyttet fra Ullevål.
Gjenværende virksomhet på Ullevål vil omfatte regionfunksjoner, område- og lokalfunksjoner både
for somatikk og psykisk helse og avhengighet.
Det må sikres at akutt skadde barn (multitraume) som kommer til Ullevål kan ivaretas på en god
måte.
Åpner for rokeringer i bygg på Ullevål som kan gjøre det mulig å komme ut av noe av den dårligste
bygningsmassen.

Aker
Urologi og karkirurgi forventes å flytte fra Aker før 1. etappe, for øvrig ingen endring i
virksomheten.

6.3.3 Sterke og svake sider
Nedenfor beskrives sterke og svake sider ved en 1. etappe som omfatter bygging på Gaustad for
barn, kvinne, ca 60% føde, SSE og BUP (Sogn).
Det er kun nevnt forhold som knyttes til denne 1. etappen spesifikt, for øvrige forhold knyttet til den
delte løsningen generelt henvises det til tabellen i kapittel 4.3.4.
Sterke og svake sider ved løsning A c) er vurdert basert på kriteriene beskrevet i kap. 5.2.

Versjon 1.0, 24.11.15

Side 36 av 53

Revidert beskrivelse og etappevis utvikling av alt. 2, delt løsning
Idéfase OUS, konkretisering etter høring

Tabell 7

Hovedgrep: Samle
regionfunksjoner,
løsning A c)

Sterke sider

Svake sider

Barn, ~60% føde/gyn, kvinne,
SSE og BUP

Kvalitet i
pasientbehandlingen

Bidra til gode, helhetlige
pasientforløp internt i sykehuset ved
samling av regionfunksjoner for
kvinne og barn – størst effekt for
nyfødte i denne etappen
Behandlingen knyttet til barn styrkes
ved samling av barn i et barnesenter
og ved nærhet til BUP og SSE.
Positivt med nærhet mellom
barnenevrologi og nevro-habilitering
mot nevrokirurgi og barne-ortopedi
SSE forventes å kunne ha fordel av
nærhet til nevrokirurgi og øvrig
virksomhet og utstyr på
Rikshospitalet.
Samling av regionsfunksjoner for
barn og nyfødte på ett sted, og full
samling av alle regionfunksjoner for
kvinne/barn

Må styrke kirurgisiden på RH ift økning
i føde, kvinne og barn
Må finne løsninger som sikrer
tilstrekkelig indremedisin på
regionsykehuset
Må sikres at barn med akutte skader
(multitraume) fremdeles kan ivaretas
på Ullevål. Må beholde barneintensivkompetanse på Ullevål, samt
kompetanse innen barneanestesi og
barnekirurgi.
Delt fagmiljøet for nyfødte, men dette
kan kompenseres for ved
organisatorisk tilrettelegging, eks.
rotasjon av personell mellom
lokalitetene.
Mulig svakhet ved deling av gyn.

Arbeidsmiljø

Stor andel nybygg gir bedre fysisk
arbeidsmiljø
Stor del av bygningsmassen kan
bygges ut uten stor påvirkning på
drift.
Gir mulighet for å komme ut av noen
av de dårligste byggene på Ullevål

Kan kreve noe rokering og ombygging/
byggearbeider i tilknytning til dagens
RH, dette vil kunne påvirke negativt

Forskning og
undervisning

Snarlig styrkning av bredt
forskningsmiljø føde-, gyn-, nyfødt og
nevro på Gaustad, og gode
muligheter for samordning av
undervisning innen disse
fagområdene

Svekket undervisning og forskning ved
Ullevål for fagene som flyttes

Ingen spesiell til rettelegging for nye
samhandlingsarener/-områder.

Samhandling og
likeverdige tjenester

Innspill til vurderinger knyttet til bygg, økonomi og gjennomføring
Bygg- og
eiendomsutvikling
- Kapasitet, funksjonelle
og tekniske krav
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Flere fagområder som drives i dårlige
bygg i dag får nye bygg.
Kan åpne for rokering som gjør det
mulig å flytte ut av bygg 3 eller 7 på

Ingen særlig direkte bidrag til
kapasitetsøkning, men skaper noen
rokeringsmuligheter på Ullevål som
kan utnyttes ved investering i
ombygging og rokering.
Bidrar ikke direkte til grad til utflytting
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Hovedgrep: Samle
regionfunksjoner,
løsning A c)

Sterke sider

Svake sider

Barn, ~60% føde/gyn, kvinne,
SSE og BUP

- Bidra til å å flytte ut av

Ullevål

fra dårlige bygg. Ut over Dikemark,
SSE, BUP og bygg 8 (kvinne) på Ullevål.

Samling av barn gir mer effektiv
utnyttelse av personell og areal som i
dag er spredt på 2 lokaliteter

Får ikke samlet dublerte
regionfunksjoner som kunne bedret
driftseffektiviteten

Frigjøring av attraktive arealer (SSE)
som kan realiseres

Liten driftsøkonomisk effekt av flytt.
Vil dermed kunne vanskeliggjøre
senere etapper.

Vil trolig kunne bygges uten riving av
deler av PKI.

Kan for en god fysisk løsning for drift
kreve omrokering i eksisterende RH og
utflytting av annen virksomhet til
nybygg.

gamle, dårlige og
uhensiktsmessige bygg

Driftsøkonomi

Gjennomføring

6.3.4

Virksomhetsmessige føringer til fysisk utforming

Tabell 8

A c)
Barn, kvinne og føde (60%), SSE og BUP (døgn) i 1. etappe
Somatikk

- Hvis langsiktig mål at barn utvides i eksist bygg kan nyfødtintensiv legges nord
- Må bygges slik at barnesenteret, kvinne og føde kan fungere som en god enhet
sammen med BUP og SSE.
- SSE kan godt legges nord på Gaustad

PHA

- BUP (døgn) kan ligge for seg selv, men gjerne med nærhet til barnesenteret.

Basert på disse føringene er det på neste side skissert foreløpige fysiske løsninger for alternativene A
c)
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Figur 9 Mulig 1. etappe på Gaustad, løsning A c) Kvinne/barn/ føde kan enten integreres i dagens Rikshospitalet i denne
løsningen, eller man kan se nybygget som en utvidelse av dagens E-blokk. Hvis førstnevnte intergrasjon, kan andre deler
av dagens virksomhet på RH flytter til de nye byggene. Dette kan gjøre løsningen bedre for senere utvidelse sørover.
Hotellet må her rives og erstattes, mens PKI kan bli stående.

6.3.5

Etappeinndeling

Etterfølgende muligheter for etappeinndeling i 2. og 3. etappe etter en 1. etappe med flytting av
kvinne, barn, ca 60% føde og SSE og BUP (Sogn) til Gaustad er vist nedenfor.
Begge alternativene til etappeinndeling i figuren er mulige. Det kan imidlertid bli lenge å vente til
tredje etappe med å få flyttet ut av og erstattet bygg 7, alternativ 1 ansees derfor som den mest
hensiktsmessige 2. etappen. Dette vil være en svært langvarig og omfattende 2. etappe.
For nærmere beskrivelse av skisserte alternativer for etappevis utvikling på Ullevål henvises det til
etterfølgende kapitler.
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Figur 10 Skissert etappeinndeling for delt løsning med em første etappe på Gaustad.

6.3.6

Rokeringsmuligheter etter 1. etappe på Ullevål

Rokeringsmuligheter etter utflytting fra Ullevål
Tabell 9

A c)
Barn, kvinne og føde (60%), SSE og BUP (døgn) i 1. etappe
Somatikk

Skaper noe rom for rokering ved utflytting av kvinne- og fødevirksomheten, og dels
ved frigjøring av barnesenteret på Ullevål. Sistnevnte bygg er imidlertid spesialtilpasset
barn, og er noe utfordrende å bruke til voksne uten større investeringer.

PHA

Kommer ut av Dikemark og Sogn (BUP).
Skaper ikke muligheter for rokering.
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6.4

Mulig 1. etappe, løsning B1: Bygge på Ullevål først

6.4.1

Innhold og fysiske løsningsmuligheter

På Ullevål er det utfordrende å bygge noe særlig uten at annen virksomhet er flyttet ut først. Det kan
bygges for PHA nord på tomten, mens for somatikk, som må henge sammen med øvrige somatiske
bygg i syd, er det mindre plass til store grep før kapasitet og areal er avlastet.
Utredningsgruppen har overordnet diskutert tre ulike løsninger:
a) Utbygging for PHA i nordre del av tomten samt etablering av ny infrastruktur og
rokeringsbygg for å kunne rive og erstatte bygg 3 (utviklet variant av B1 fra forrige rapport)
b) Bygge ny løsning for somatikk i nord slik skissert i idefaserapport 2.0 for alternativet delt
løsning, Ullevål nord og Gaustad med lokk.
c) Utbygging slik den ble skissert i arealutviklingsplanen fra 2011 med nybygg i bakkant av
dagens sentralblokk.
Det må uansett påregnes vedlikeholdskostnader for nødvendig teknisk oppgradering av Ullevål, deler
av Gaustad, Aker, SSE og Sogn idet disse lokalisasjonene ikke fraflyttes.
Løsningene er nærmere omtalt i etterfølgende kapitler.
6.4.1.1 Løsning B1 a): Utbygging for PHA og erstatning for bygg 3
Dette er en videreutvikling av løsning B1 som ble beskrevet for alternativ 3, Delvis samling på
Gaustad med lokalsykehus på Ullevål.
Denne 1. etappen inneholder en del nybygg for PHA nord på Ullevål tomten. Dette er virksomhet
som dels er i dårlige bygg i dag (Gaustad) og dels ønskes mer samlet enn dagens spredning på Ullevål,
Aker, Gaustad og Dikemark. For å skape noe mer rom for PHA på Ullevål er det lagt til grunn at
nasjonale/regionale PHA funksjoner som i dag ligger på Ullevål flyttes til nybygg ved
Rikshospitalet/Gaustad.
På Ullevål er det vesentlig for pasientbehandling og ansatte å komme ut av bygg 3 og 7 og inn i nye
bygg som kan huse den virksomheten som i dag drives i disse dårlige byggene. Forslag til innhold i
etappe B1 a) innebærer at bygg 3 kan rives og erstattes. Dette krever imidlertid både etablering av ny
infrastruktur og rokeringsareal i tilknytning til kjernebyggene i sør. Arbeidet med fysiske løsninger
siden forrige rapport om etappevis utvikling viser at dette kan være mulig, men også at det medfører
en lang byggeperiode med midlertidig drift i rokeringsbygg underveis.
Skissert trinnvis utvikling ser slik ut:
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Fase 1A
Forberedende
fase
der
nødvendig
ny
teknisk
infrastruktur bygges og bygg
rives for å kunne sette opp
rokeringsbygg i med nærhet
til kjernestrukturen.

Fase 1A forts.
Rokeringsbygg etableres, og
medisinsk virksomhet flyttes
fra bygg 3. Deretter kan Bygg
3 rives.
Samtidig kan nybygg for PHA
etableres på nordre del av
tomten (ikke illustrert på figuren).
Antatt byggetid for Fase 1A:
3 – 4 år

Fase 1B
Nybygg for medisin etableres
der det gamle stod.
Antatt byggetid for Fase 1B:
2- 3 år.

For Virksomheten på Ullevål som her får nye bygg er dette en god løsning. Det er også en løsning
som bidrar til å kunne utvikle sykehuset videre i etapper. Samme struktur og metodikk kunne i en 2.
etappe benyttes for å etablere ny infrastruktur, rokeringsbygg og rive og bygge nytt for bygg 7.
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6.4.1.2 Løsning B1 b): Utbygging på Ullevål nord
Det kan også være mulig å bygge nytt på nordre del av Ullevåltomten – men det krever at store deler
av det somatiske sykehuset med tilhørende infrastruktur bygges ut her i 1. etappe. I praksis snus da
sykehuset fra sør til nord, og tilgjengelighet utfordres i tillegg til at flere gode bygg, inkludert det nye
akuttmottaket vil fraflyttes. Men for virksomheten vil dette være en skånsom måte å bygge ut på
parallelt med sykehus i drift.

Utbyggingsbehovet for nye bygg i løsning Ullevål nord ligger på omtrent 175 000 m² BTA totalt og kan
illustreres med den skisserte løsningen fra idefaserapport 2.0. Andelen somatikk som må bygges nytt
i nord er ca. 140 000 m² BTA. Dette gir en veldig omfangsrik 1. etappe. I tillegg må det regnes med en
del samferdselstiltak for å gjøre det nye sykehuset i nordre del av tomten tilgjengelig fra
hovedveinettet og for kollektivtransport.
Utredningsgruppen har også sett på muligheten en mindre utbygging i nord, f.eks et bygg med
operasjonsstuer, radiologi, senger og undersøkelsesrom som kunne brukes til rokering i en periode
dersom bygg 7 rives og bygges nytt. Denne løsningen er fysisk mulig og mindre kostbar, men for
virksomheten oppleves det ikke å være noen god langsiktig løsning med operasjonsvirksomhet
spredt på Ullevål-området. I det kirurgiske miljøet anses det som en fordel at operasjonsstuer er
samlokalisert (men gjerne skilt etter elektiv/akutt) og det bør også være nærhet til
mottak/sengepost.
Løsning B1 b) med nybygg for all somatikken på Ullevål i nord vurderes ikke til å være en realistisk 1.
etappe, og grovsiles derfor ut.
6.4.1.3 Løsning B1 c): Utbygging bak sentralblokken (ref. Arealutviklingsplanen 2011)
I arealutviklingsplanen fra 2011 ble det skissert en utbygging bak dagens sentralblokk. Planen ble
fulgt opp av en grundigere undersøkelse av infrastruktur på Ullevål idet dette var et avgjørende
punkt for løsningens gjennomførbarhet og tids- og kostnadsperspektiv. Norconsult ble engasjert i et
kartleggingsarbeid som resulterte i en rapport som bl.a. inneholder planen vist nedenfor som må
gjennomføres før et nytt bygg kan påbegynnes på tomten bak sentralblokken.
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Figur 11 Tidligere teknisk utredning som etterfulgte Arealutviklingsplanen fra 2011

Figur 12 Nødvendig fase 0 før oppstart bygging i løsningen fra Arealutviklingsplanen

Figur 10 viser et utdrag fra rapporten om nyetablering av teknisk infrastruktur med tidsplan for de
forskjellige infrastrukturområdene.
Løsning B1 c) tar med andre ord svært lang tid å gjennomføre. Basert på dette anser ikke
utredningsgruppen dette som en løsning for innhold i 1. etappe vi vil anbefale at det arbeides videre
med. Den ovenfor skisserte fase 0 kan imidlertid være en løsning som kan inngå i en første etappe
som forberedelse til en større utbygging på Ullevål i en etappe 2.
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6.4.2

Situasjonen etter gjennomført 1. etappe på Ullevål

Etter beskrevne vurderinger i forrige kapittel står løsning B1 a) igjen som den aktuelle løsningen for
utbygging på Ullevål i 1. etappe. Det er denne som ligger til grunn for etterfølgende beskrivelser.
Etter gjennomført 1. etappe slik beskrevet i løsning B1 a) vil situasjonen være følgende på OUS hoved
lokalisasjoner:
Tabell 10 Løsning B1 a), Situasjon ved OUS hoved lokalisasjoner etter gjennomført 1. etappe

Rikshospitalet og Gaustad
Bedret kapasitet på nyfødtintensiv.
Dersom valgt modell A på Radiumhospitalet Rikshospitalet ivareta flere tyngre kreftpasienter som i
dag behandles på Radiumhospitalet (tilført ca 30 senger onkologi/kirurgi og noen operasjonstuer).
PHA får samlet sine nasjonale-/regionale funksjoner i nye/ oppgraderte bygg.

Radiumhospitalet
Bygg som muliggjør drift av virksomhet i minimum 15 år. Hvilken virksomhet er avhengig av
modellvalg (enten A, B4 eller D).

Ullevål
Nybygg for bygg 3, og dermed bedre kapasitet og tilrettelegging/funksjonelle arealer for moderne
pasientbehandling, spesielt knyttet til medisin og lokal/områdesykehuspasienter.
Samling av virksomhet fra Ullevål, Aker og Gaustad i nybygg for psykisk helse og
avhengighetsbehandling.
Ingen endring for virksomheten på Ullevål for øvrig ut over en noe mer robust infrastruktur.

Aker
Rus og avhengighetsbehandling flyttes fra Aker til Ullevål. Påvirker i liten grad gjenværende
virksomhet.
Urologi og kar forventes flyttet fra Aker før 1. etappe.

6.4.3

Rokeringsmuligheter og etterfølgende etapper

Løsningen skissert i B1 a) kan være oppstarten på en videre rokering og utbyggingsplan for
virksomheten på Ullevål. Illustrasjonen nedenfor viser mulig etterfølgende trinn i en 2. etappe.
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Fase 2A
Ny teknisk infrastruktur må ferdigstilles og
idriftsettes før bygg 13, 14 og 15 kan rives.
Antatt etableringstid: 2 år
Del 1 av Fase 2A kan eventuelt til dels
gjennomføres parallelt med Fase 1 men vil
føre til større forstyrrelser i Fase 1.

Fase 2B
Erstatningsbygg for Bygg 7 og 8 etableres
for at disse kan rives
Antatt byggetid 2 - 3 år

Fase 2C
Nybygg for multitraume/kirurgi etc.
etableres der det gamle stod.
Antatt byggetid 2- 3 år.
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Et tillegg eller evt. en alternativ etterfølgende andre etappe kan i denne løsningen være utflytting av
barn, kvinne og 60% føde fra Ullevål til Gaustad. Dette ville både bidra til å lette trykket på Ullevål
samtidig som fødekapasiteten økes, noe som ansees nødvendig ift forventet fremskrevet behov.

Figur 13 Mulig etappeinndeling ved hovedgrep B, Bygge lokalsykehus først på Ullevål.

6.4.4 Sterke og svake sider
Nedenfor beskrives sterke og svake sider ved en 1. etappe som primært omfatter bygging på Ullevål.
Det er kun nevnt forhold som knyttes til denne 1. etappen spesifikt, for øvrige forhold knyttet til den
delte løsningen generelt henvises det til tabellen i kapittel 4.3.4.
Hovedgrep: Bygge på
Ullevål først, B1 a)
Kvalitet i
pasientbehandlingen

Sterke sider
-

-

-

Arbeidsmiljø
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-

Bedre bygg og arealer for
pasientbehandling innen psykisk
helse og avhengighet
Bedre bygg og arealer for
medisinsk pasientbehandling.
Sikring av eksisterende akutte
beredskapsfuksjon vil kunne
legge til rette for bedre sortering
av funksjoner
Skjermer både akutte og elektive
sløyfer
Forutsigbarhet mtp bevarte
funksjoner

Svake sider
-

-

Lite bidrag til samling av
regionfunksjoner
Avstand rokeringsbygg kjernefasiliteter

Utfordrende med drift og bygging i
en lang periode kan slite på de
ansatte. Etappen vil måtte strekke
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Hovedgrep: Bygge på
Ullevål først, B1 a)

Sterke sider

Forskning og
undervisning

-

Samhandling og
likeverdige tjenester

-

-

-

Bedrede undervisnings- og
forskningsmuligheter for PHA.
Beholder nesten samlet
indremedisin
Ett samlet sykehus (Ullevål) som
ivaretar lokalsykehusfunksjonene
for mange bydeler (felles/samme
grensesnitt)
1. etappe medfører Ingen
endring i pasientflyt
/oppmøtested etc.

Svake sider

-

seg over lang tid.
Lite endringer for øvrig forskning
og undervisning

-

Innspill til vurderinger knyttet til bygg, økonomi og gjennomføring
-

Ny robust infrastruktur etableres
Nye bygg med kapasitet og
funksjonelle areal for behandling
av medisinske pasienter og for
pasienter innen PHA.

-

Bygg 7 fortsatt i bruk.
Lang tidshorisont
Ikke-optimal drift i rokeringsbygg

Driftsøkonomi

-

Mer forutsigbar

-

Liten effekt ift dagens situasjon

Gjennomføring

-

Kan få drahjelp gjennom positiv
holdning til delt løsning og nye
bygg på Ullevål

-

Trinnvis, lang og utfordrende
gjennomføring

Bygg- og
eiendomsutvikling
- Kapasitet, funksjonelle
og tekniske krav

- Bidra til å flytte ut av
gamle, dårlige og
uhensiktsmessige bygg

6.5

Mulig 1. etappe, løsning C1: Bygge både på Ullevål og Gaustad

På Ullevål er psykisk helse og avhengighet det er enklest å bygge nytt for, før annen virksomhet er
flyttet ut fra Ullevål. Som vist i beskrivelse av løsning B1 a) er det også mulig å gjøre trinnvise grep
som gjør at bygg 3 kan rives og erstattes av nytt bygg. I en 1. etappe som omfatter nybygg både på
Gaustad og Ullevål vil imidlertid dette være et for omfattende tiltak. Dette begrenser mulighetene i
løsning C1.
I en 1. etappe som omfatter nybygg både på Ullevål og Gaustad kan man da tenke seg at nybygg for
PHA på Ullevål kan inngå i kombinasjon med nybygg for SSE og BUP på Gaustad. Etappen kan også
inkludere forberedende infrastrukturtiltak for mulig riving og nybygg som erstatning for bygg 3 og 7.
For psykisk helsevern og avhengighetsbehandling er dette en ønsket og god løsning.
Forberedende infrastrukturtiltak kan være nyttig, men for sykehuset i sin helhet bidrar imidlertid
denne løsningen til å løse de prosjektutløsende behovene i særlig grad. Løsningen gir ikke mulighet
for utflytting fra bygg 3 eller 7, og vurderes til å ha for liten positiv effekt for sykehuset i sin helhet til
at den anbefales som løsning for 1. etappe.
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6.6
6.6.1

Oppsummering av løsningsalternativer for alt. 2, delt løsning
Oppsummerende oversikt over løsninger for innhold i 1. etappe

Nedenfor vises en oppsummert oversikt over ulike løsninger for innhold i 1. etappe i alternativ 2, delt
løsning mellom Gaustad og Ullevål.
Bygging på Ullevål i nord (B1 b) i første etappe er markert med rødt idet denne løsningen ansees som
så lite realistisk både i omfang og fraflytting av også gode bygg tidlig at den er lagt til side. Det samme
gjelder løsning A b) som har overveiende mange svake sider og få sterke, og som vurderes som en
uaktuell opsjon fra traumemiljøets side. Usikkerheten med hensyn til omfang og grenseoppgang mot
traume er stor, arealet som flyttes fra Ullevål er begrenset, effekten er liten og løsningen signaliseres
vanskelig å få til uten større omrokeringer i dagens Rikshospital, som igjen påvirker arbeidsmiljø
negativt. Løsningen er derfor også for delt løsning grovsilt ut som aktuell 1. etappe.
I løsning C1, med lokalsykehus på Ullevål møter man i prinsippet på de samme utfordringene knyttet
til gjennomføring som i B1, og en løsning som beskrevet i B1 a) er for omfattende til at 1. etappe også
kan inkludere bygging på Gaustad. Mindre utbygging på Ullevål for PHA som kan kombineres med
nybygg for SSE og BUP (Sogn) er en god løsning for psykisk helsevern og avhengighetsbehandling,
men bidrar ikke til mulig utflytting fra bygg 3 eller 7. C1 vurderes heller ikke til å være en løsning
sykehuset kan fungere tilfredsstillende med i en perioden etter gjennomført første etappe, spesielt
ikke dersom denne perioden skulle bli lang. Løsningen vurderes derfor til å ha for liten positiv effekt
for sykehuset i sin helhet til at den anbefales som løsning for 1. etappe.
Løsningsalternativene som da gjenstår for en første etappe i delt løsning er som illustrert i tabellen
nedenfor A c) og B1 a).
Tabell 11 Løsningsalternativer for 1. etappe i Delt løsning mellom Gaustad og Ullevål

Som nevnt innledningsvis er areal- og investeringsbehovet knyttet til løsningene kun grovt anslått,
men for sammenligningens del vises nedenfor samlede oversikter over indikert arealbehov og
investeringskostnader. Samme metodikk er brukt for alle løsningene, og sammenligning antas derfor
å gi mening, til tross for usikkerheten som ligger i anslagene.
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Løsningene innebærer ulik grad av utbygging på Gaustad og Ullevål, mens for regional sikkerhet med
tilhørende funksjoner og Radiumhospitalet er alternativene til innhold i første etappe like. Nedenfor
vises en oversikt over anslått omfang av nybygg ved de ulike lokaliseringene.

Figur 14 Samlet oversikt over indikerte kvadratmeter nybygg pr. lokalisasjon for ulike 1. etapper. Rammer viser løsninger
som anbefales videreført.

Valg av en første etappe med hovedgrep A; Samle regionfunksjoner vil innebære utbygging på
Gaustad. Ullevål må da vedlikeholdes/ oppgraderes til en tilfredsstillende standard for forsvarlig
pasientbehandling og arbeidsmiljøforhold.
Valg av en første etappe med nybygg på Ullevål først vil medføre bedring av forholdene på Ullevål,
men liten grad av samling av regionfunksjoner.
Etterfølgende graf viser hvordan anslått kostnad knyttet til hovedgrep varierer i løsningene.
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Figur 15 Samlet oversikt over indikerte investeringskostnader for ulike 1. etapper. Kostnadene for vedlikehold er her lagt
likt for alle løsningene, dette vil vurderes nærmere. Rammer viser løsninger som anbefales videreført

I forhold til indikert ramme fra HSØ på 10 mrd NOK er de kun en av de to løsningene rammet inn i
figuren ovenfor som ser ut til å være på et akseptabelt nivå. Det kan imidlertid være mulig å redusere
investeringsnivået i løsning B1 A) noe ved å vente med samling av PHA på nordre del av Gaustad til
en senere etappe. Reduksjonen vil kunne utgjøre rundt 1,6 mrd, men effekten av etappen reduseres
vesentlig for pasienter og ansatte innen psykisk helsevern og avhengighetsbehandling.
For alle løsningsforslag til 1. etappe (også for alternativ 3, delvis samling Gaustad sør) gjelder det at
vedlikeholdskostnadene vil vurderes nærmere innen endelig rapport for idéfasearbeidet leveres i
desember.
Det bemerkes videre at investeringsbehovet knyttet til «RAD og evt. til RH» i grafen ovenfor i tillegg
til investeringskostnadene på Radiumhospitalet omfatter 200 MNOK til nødvendig nybygg på
Gaustad for virksomhet som flyttes hit dersom modell A velges på Radiumhospitalet. Dersom en av
de andre modellene velges på Radiumhospitalet faller denne kostnaden bort. Dersom man skulle
velge en annen finansieringsform (f.eks OPS) vil dette også påvirke det direkte investeringsbehovet
knyttet til rammen for 1. etappe indikert av HSØ.
Investeringsbehovet knyttet til RSA med tilhørende funksjoner er foreløpig kun anslått. Her pågår det
idéfasearbeid som vil ferdigstilles i desember, og som vil kunne gi et mer modent anslag på
investeringsbehovet.
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Nedenfor skisseres grovt tidsplan for de ulike 1. etappene for delt løsning Gaustad – Ullevål. De to
anbefalte etappene er markert med rød ramme, og som illustrasjonen viser antas det at en første
etappe på Ullevål tar lengere tid å gjennomføre.

Figur 16 Skissert tidsplan for alternative løsninger for 1. etappe - alternativ 2, delt løsning

6.6.2

Grovsiling

Løsningene A b), B1 b) og c) samt C1 er som beskrevet ovenfor grovsilt ut, og vil ikke bearbeides
videre med hensyn til fysiske løsninger eller økonomi.
6.6.3 1. etapper for alt. 2 delt løsning som anbefales bearbeidet videre
Etter en samlet vurdering av løsningenes sterke og svake sider slik beskrevet i forutgående kapitler er
det følgende alternativer til innhold i 1. etappe som anbefales bearbeidet videre med tanke på
fysiske løsninger og økonomi.


Løsning A c) Samling av regionfunksjoner i første etappe:
Barn, ca 60% føde/gyn, kvinne, SSE og BUP (døgn og spesial poliklinikk på Sogn). Denne
første etappen vil være spesielt positiv for kvalitet, fagmiljø, forskning og
undervisning relatert til barn ved samling av SSE, BUP og barnesenteret. Etappen
gjør det mulig å flytte ut av dårlige bygg samt evt. selge tomt der SSE og BUP (døgn)
ligger i dag. Den gjenværende virksomheten på Ullevål vil kunne benytte fraflyttede
arealer, hvilket også her åpner for mulighet til å komme ut av noe av den dårligste
bygningsmassen, og rive bygg 7. Denne løsningen til 1. etappe tilsvarer den som ble
beskrevet som A c) i alternativ3, delvis samling på Gaustad sør med lokalsykehus.

 Løsning B1 a) Bygge på Ullevål i første etappe:
Utbygging for PHA i nordre del av tomten samt etablering av ny infrastruktur og
rokeringsbygg for å kunne rive og erstatte bygg 3. Denne første etappen vil være
begynnelsen på en trinnvis utvikling og erstatning av de dårlige kjernebyggene for
somatikk på Ullevål samtidig som psykisk helsevern og avhengighetsbehandling
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samles i nye bygg nord på Ullevål-tomten. Etappen gjør det mulig å erstatte bygg 3,
samt flytte ut av flere dårlige bygg PHA der driver sin virksomhet i dag og samle
denne virksomheten på Ullevål.
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