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1 Sammendrag 

Det gjennomføres etter vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF 31.01.2019 en belysning 
av å samle den virksomheten som så langt har vært planlagt på Gaustad 
(Rikshospitalet), på Ullevål. Dvs. å flytte nåværende virksomhet på Rikshospitalet til 
Ullevål, kombinert med å beholde på Ullevål den virksomheten som er planlagt 
flyttet til Gaustad. 
 
Denne risikovurderingen legger til grunn at samlet målbilde slik det er planlagt på 
Gaustad, i stedet lokaliseres på Ullevål (ref. brev fra Helse Sør-Øst 4.3.19). Dette 
betyr at risikovurderingen gjøres med følgende målbilde:   

 Komplett regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Ullevål 

 Lokalsykehus på Aker  

 Spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. 
 
En første etappe på Ullevål må kunne sammenholdes med den 1. etappe, inkludert 
føde og barn, som er utredet for Gaustad. Samtidig skal en mulig trinnvis flytting fra 
Rikshospitalet til Ullevål vurderes. Det er derfor sett på to alternativer for trinnvis 
fraflytting fra Rikshospitalet innenfor etappe 1.  Etter gjennomført trinnvis utflytting 
fra Rikshospitalet i 1. etappe vil det ikke være gjenværende virksomhet knyttet til 
sykehuset på denne lokalisasjonen.  
 
Målbildet innebærer også at virksomhet flyttes fra Ullevål til Aker i første etappe, og 
at de private ideelle vil ha oppgaver på samme nivå som beskrevet i 
konseptrapporten. 
 
Fokus i risikovurderingen er risikoen knyttet til drift av gjenværende funksjoner på 
Rikshospitalet i perioden fra første til andre trinn er gjennomført (beregnet 
mellomperiode er 5 år). Risikovurderingen inkluderer også risikoforhold på Ullevål 
ved at en del virksomhet allerede er flyttet til Aker før hovedtyngden av funksjoner er 
flyttet til Ullevål fra Rikshospitalet.  
 
Risikovurderingen omfatter to alternativer for trinnvis flytting: 

1. Det første alternativet er basert på samling av dublerte region- og 
landsfunksjoner på Ullevål i første trinn. Resterende regionfag som kan drives 
relativt selvstendig blir værende igjen på Rikshospitalet sammen med tilhørende 
medisinske- og ikke-medisinske støttefunksjoner, forskning og undervisning og 
administrasjon. Anslagsvis utgjør dette trinnet 80% av dagens virksomhet på 
Rikshospitalet. (For hvilke fag som flytter fra Rikshospitalet til Ullevål, og fra 
Ullevål til Aker vises til tabell på side 7). 

2. Det andre alternativet er et minimumsalternativ. Her blir organtransplantasjoner 
og pediatri igjen på Rikshospitalet sammen med føde, nyfødt med tilhørende 
medisinske- og ikke-medisinske støttefunksjoner, forskning og undervisning. I 
tillegg vil regionfag som har pasientforløp relativt uavhengig av fagene som 
flytter, bli værende. Anslagsvis utgjør dette trinnet 30% av dagens virksomhet på 
Rikshospitalet. (For hvilke fag som flytter fra Rikshospitalet til Ullevål, og fra 
Ullevål til Aker vises til tabell på side 7). 

Risikovurderingen er basert på ordinær risikovurderingsmetodikk, jf. NS 5814 og 
veileder for arbeidet med risikostyring i Helse Sør-Øst. Risikovurderingen er 
gjennomført for å få belyst risikoforhold knyttet til drift av Oslo universitetssykehus 
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HF på Rikshospitalet etter realisering av første trinn av flytting til Ullevål, og ved 
Ullevål mellom trinn 1 og trinn 2, etter utflytting av virksomhet til Aker. 
Risikovurderingen er fasilitert av prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF på 
vegne av Oslo universitetssykehus HF som er faglig og økonomisk ansvarlig for 
virksomheten. 

For å identifisere risikoelementer er det gjennomført en samling med bred 
representasjon fra Oslo universitetssykehus HF den 01.04 2019 (se deltakerliste 
senere i dokumentet). Denne rapporten dokumenterer de risikoforhold som ble 
identifisert av Oslo universitetssykehus HF i samlingen. 

I forkant av analysen var det sammen med representanter fra Oslo 
universitetssykehus HF, prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF og ekstern 
rådgiver gjort et forarbeid som definerte mål-områder, etablerte rammer for analysen 
og identifiserte kritiske suksessfaktorer for hvert mål-område. Det var enighet om 
følgene mål- områder (i tråd med de foregående analysene): 

1. Forsvarlig pasientbehandling. 
2. Forsvarlige arbeidsmiljøforhold. 
3. God forskning, innovasjon, utvikling og utdanning. 
4. Bærekraftig økonomi (primært som en konsekvens av punktene 1-3). 

 

For alternativ 1 kom det fram 11 ulike «uønskede hendelser» i rød sone. Etter tiltak 
er det fortsatt 7 hendelser igjen i rød sone. Dette skyldes at løsningen fører til at 
fagmiljøer som er knyttet tett sammen rundt pasientbehandlingen i den aktuelle 
perioden får pasienter på to lokalisasjoner. Dermed må enten personalet eller 
pasienten flyttes imellom gjennom rotasjon og/eller på indikasjon (akutt). Med de 
involverte pasientgruppene er dette en meget krevende situasjon å løse samtidig som 
man skal ivareta god pasientbehandling. Samlet bilde er at omfanget av uønskede 
hendelser som faller i rød og gul sone er betydelig. Det blir meget krevende å 
gjennomføre dette alternativet uten at det gjøres betydelige tiltak bemanningsmessig 
og økonomisk, i tillegg til noen justeringer av hva som flyttes med i første trinn til 
Ullevål (i praksis at det flyttes noe mer med i 1. trinn). 
 
For alternativ 2 kom det fram 10 ulike «uønskede hendelser» i rød sone før tiltak. 
Etter tiltak er det 5 hendelser i rød sone og to i gul sone. Sammenlignet med 
alternativ 1 så er tallene på hendelser i rød sone svakt lavere (11 mot 10 og 7 mot 5), 
men endringen i antall hendelser er marginal. Ved at dette alternativet inneholder 
vesentlig mer drift på RH i perioden og et mindre «flytt» til Ullevål, så skaper dette 
grensesnittet færre utfordringer for driften på Rikshospitalet enn i alternativ 1. Men 
her skapes det økte utfordringer. Når flyttingen til Aker gjennomføres, så blir 
«etterfyllingen» på Ullevål vesentlig mindre enn i alternativ 1. For flere fagområder 
medfører dette en utfordrende situasjon med drift tre steder (fire dersom også 
Radiumhospitalet inkluderes). Samlet bilde er at omfanget av uønskede hendelser 
som faller i rød og gul sone er betydelig også i alternativ 2, selv om det er svakt lavere 
enn i alternativ 1. Det blir meget krevende å gjennomføre også dette alternativet uten 
at det gjøres betydelige tiltak bemanningsmessig og økonomisk. Her framstår 
grensesnittet mellom RH og Ullevål som en utfordring, men i tillegg og like viktig blir 
i dette alternativet grensesnittet mellom de tre sykehusene RH, Ullevål og Aker. 
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Det kom under samling den 1.4.2019 også fram noen momenter som er av en slik 

karakter at de ikke fullt ut fanges opp av den kvantitative risikovurderingen, men som 

er oppsummert i kapittel 9. 

 

2 Mål og definisjon 

2.1 Mål med tiltaket 

Oslo universitetssykehus HF skal i dette perspektivet utvikles som tre sykehus med 
en klar profil; et lokalsykehus på Aker, et samlet og komplett regionsykehus med 
lokalsykehusfunksjoner på Ullevål og et spesialisert kreftsykehus på 
Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en regional sikkerhetsavdeling (RSA) til 
erstatning for nåværende virksomhet på Dikemark. Realisering av målbildet skal skje 
gjennom etappevis utbygging. Som en del av oppgaven med å belyse et alternativ der 
Ullevål erstatter Gaustad i målbildet, er det sett på alternativer med trinnvis 
fraflytting fra dagens Rikshospital. Disse alternativene er risikovurdert som beskrevet 
under. 
 
Risikovurderingen bygger på de samme forutsetningene som konseptfasen for 
videreutviklingen av Aker og Gaustad, med kun den forskjellen at lokalisasjon for det 
komplette regionssykehuset er endret. En første etappe på Ullevål må kunne 
sammenholdes med den 1. etappe inkludert føde og barn som er utredet for Gaustad. 
Samtidig skal en mulig trinnvis flytting fra Rikshospitalet til Ullevål vurderes (ref. 
brev fra Helse Sør-Øst 4.3.19). Det er sett på to alternativer for trinnvis fraflytting fra 
Rikshospitalet innenfor etappe 1.  Etter gjennomført trinnvis utflytting fra 
Rikshospitalet i 1. etappe vil det ikke være gjenværende virksomhet knyttet til 
sykehuset på denne lokalisasjonen.  

2.2 Alternativer som risikovurderes  

De alternativene som vurderes i denne risikoanalysen av gjenværende virksomhet på 
Rikshospitalet er følgende: 
 

1. Det første alternativet er basert på samling av dublerte region- og 
landsfunksjoner på Ullevål i første trinn. Resterende regionfag som kan 
drives relativt selvstendig blir værende igjen på Rikshospitalet sammen med 
tilhørende medisinske- og ikke-medisinske støttefunksjoner, forskning og 
undervisning og administrasjon. Anslagsvis utgjør dette trinnet 80% av 
dagens virksomhet på Rikshospitalet. 
(Dette alternativet tilsvarer virksomhetsmessig etappe 1 fra Ullevål til Gaustad der 
øye, lab, strålebehandling, forskning og administrasjon blir liggende igjen, se for 
øvrig illustrasjon av Alternativ 1 på side 8). 

2. Det andre alternativet er et minimumsalternativ. Her blir 
organtransplantasjoner og pediatri igjen på Rikshospitalet sammen med føde, 
nyfødt med tilhørende medisinske- og ikke-medisinske støttefunksjoner, 
forskning og undervisning. I tillegg vil regionfag som har pasientforløp 
relativt uavhengig av fagene som flytter, bli værende. Anslagsvis utgjør dette 
trinnet 30% av dagens virksomhet på Rikshospitalet 
(se illustrasjon av alternativ 2 på side 8). 

Det er lagt til grunn 5 år mellom trinnene. 
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Risikovurderingen gjelder gjenværende virksomhet på Rikshospitalet og Oslo 
universitetssykehus HF sin mulighet til, og forutsetninger for, å opprettholde en 
forsvarlig pasientbehandling og arbeidsmiljø, god forskning, innovasjon, 
undervisning og utdanning, og å kunne gjøre dette med bærekraftig økonomi gitt 
disse forutsetningene om innhold i trinnene. 
 
Risikovurderingens formål er å avdekke risiko for uønskede hendelser knyttet til 
gjennomføring av driften i perioden fra gjennomført første trinn fram til målbildet er 
realisert, samt å identifisere tiltak som kan redusere sannsynligheten for og/eller 
konsekvensen av slike hendelser. 

2.3 Definisjon risiko 

Risiko er et uttrykk for kombinasjonen av sannsynligheten for og konsekvensen av 
en uønsket hendelse. Risikoen vurderes ut fra sannsynligheten for at den inntreffer 
og konsekvensene den vil medføre dersom den inntreffer.  
 
I denne sammenheng betyr risikoen hvilke uønskede hendelser som kan hindre at 
Oslo universitetssykehus HF kan opprettholde sin virksomhet på en forsvarlig måte 
både i forhold til pasientbehandling, arbeidsmiljø, forskning og med bærekraftig 
økonomi. 
 
 

3 Beskrivelse av analyseobjektet  
Nedenfor er det vist en oversikt over virksomhetens funksjoner etter utflyttingen fra 
Rikshospitalet til Ullevål i et første fraflyttingstrinn.   
 
Det er som nevnt innledningsvis beskrevet to alternativer av analyseobjektet slik vist 
nedenfor. Analyseobjektet beskrives ved venstre «kolonne» i illustrasjonen merket 
«Gjenværende RH». For medisinske og ikke-medisinske støttefunksjoner, forskning 
og undervisning vil deler av aktiviteten flyttes i 1. trinn. Dette er merket med grå 
tekst på hvit bakgrunn i illustrasjonen, og gjenværende aktivitet er gitt en litt lysere 
farge. Til høyre i illustrasjonen er det vist en kolonne for Aker. Dette for å synliggjøre 
at det flyttes virksomhet innenfor samme fagområder til Aker fra Ullevål i 1. etappe. 
Merk at kolonnene for «tilsvarende fag» på hhv Ullevål og Aker ikke viser fullstendig 
innhold på disse lokalisasjonene, men et utvalg relatert til fag som flyttes fra 
Rikshospitalet til Ullevål.   
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Alternativ 11: 

 
 
 
 
Alternativ 2: 

 
 
I begge alternativer ligger ikke-klinikknær administrasjon igjen på Rikshospitalet og i 
Forskningsveien. Dette tilsvarer håndteringen av denne funksjonen i tidligere 
risikovurderinger av gjenværende virksomhet på Ullevål. 
 
 

                                                 
1
 v+b i illustrasjonen betyr voksne og barn, gjelder både alternativ 1 og 2. 

Tilsvarende fag på

 Ullevål 

Tilsvarende fag på 

Aker flyttet fra Ullevål
HHA Kjeve- og ansiktskirurgi HHA Kjeve- og ansiktskirurgi kjeve- og ansiktskirurgi

HHA Plastikkirurgi v+b HHA Plastikkirurgi v+b Plastikkkirurgi

KIT Urologi KIT Urologi

KIT Barnekirurgi KIT Barnekirurgi Barnekirurgi

OPK Ortopedi v+b OPK Ortopedi v+b Ortopedi v+b Ortopedi voksne

NVR Nevrokirurgi v+b NVR Nevrokirurgi v+b Nevrokirurgi v+b

NVR Nevrologi NVR Nevrologi Nevrologi Nevrologi

KIT Gastrokirurgi, voksne og barn KIT Gastrokirurgi, voksne Gastrokirurgi Gastrokirurgi

HLK Thoraxkirurgi HLK Thoraxkirurgi Thoraxkirurgi

HLK Kardiologi HLK Kardiologi Kardiologi (MED) Kardiologi (MED)

HLK Lungemedisin HLK Lungemedisin Lungemedisin (MED) Lungemedisin (MED)

KIT Transplantasjonskirurgi KIT Transplantasjonskirurgi

KIT Transplantasjonsmedisin KIT Transplantasjonsmedisin

KIT Nyre-gastromedisin KIT Nyre-gastromedisin Nyre-gastromedisin (MED) Nyre-gastromedisin (MED)

KIT Infeksjon KIT Infeksjon Infeksjon (MED) Infeksjon (MED)

BAR Barnemedisin BAR Barnemedisin Barnemedisin

BAR Nyfødtintensiv BAR Nyfødtintensiv Nyfødtintensiv Nyfødtintensiv

KVI Føde og barsel KVI Føde og barsel Føde og barsel Føde og barsel

KIT Hud

KIT Revmatologi

HHA ØNH v+b

KRE Blodsykdommer

AKU PO/Intensiv v+b, Anestesi AKU PO/Intensiv v+b, Anestesi PO/Intensiv v+b, Anestesi PO/Intensiv v+b, Anestesi

AKU Akuttmottak AKU Akuttmottak Akuttmottak Akuttmottak

AKU Intervensjonssenteret

KRN Billeddiagnostikk KRN Billeddiagnostikk Billeddiagnostikk Billeddiagnostikk

KRN Nukleærmedisin

KLM Laboratoriemedisin Laboratoriemedisin Laboratoriemedisin

OUS Klinisk service Klinisk service Klinisk service

OSS Ikke-medisinsk service OSS Ikke-medisinsk service Ikke-medisinsk service Ikke-medisinsk service

UIO Forskning og utdanning UIO Forskning og utdanning Forskning og utdanning Forskning og utdanning

OUS Forskning og utdanning OUS Forskning og utdanning Forskning og utdanning Forskning og utdanning

Gjenværende RH
Trinn 1 til Ullevål

Tilsvarende fag på

 Ullevål etter 1. etappe

Tilsvarende fag på 

Aker etter 1. etappe
HHA Kjeve- og ansiktskirurgi HHA Kjeve- og ansiktskirurgi kjeve- og ansiktskirurgi

HHA Plastikkirurgi v+b HHA Plastikkirurgi v+b Plastikkkirurgi

KIT Urologi KIT Urologi

KIT Barnekirurgi KIT Barnekirurgi Barnekirurgi

OPK Ortopedi v+b OPK Ortopedi v+b Ortopedi v+b Ortopedi voksne

NVR Nevrokirurgi v+b NVR Nevrokirurgi v+b Nevrokirurgi v+b

NVR Nevrologi NVR Nevrologi Nevrologi Nevrologi

KIT Gastrokirurgi, voksne Gastrokirurgi Gastrokirurgi

HLK Thoraxkirurgi Thoraxkirurgi

HLK Kardiologi Kardiologi (MED) Kardiologi (MED)

HLK Lungemedisin Lungemedisin (MED) Lungemedisin (MED)

KIT Transplantasjonskirurgi

KIT Transplantasjonsmedisin

KIT Nyre-gastromedisin Nyre-gastromedisin (MED) Nyre-gastromedisin (MED)

KIT Infeksjon Infeksjon (MED) Infeksjon (MED)

BAR Barnemedisin Barnemedisin

BAR Nyfødtintensiv Nyfødtintensiv Nyfødtintensiv

KVI Føde og barsel Føde og barsel Føde og barsel

KIT Hud

KIT Revmatologi

HHA ØNH v+b

KRE Blodsykdommer

AKU PO/Intensiv v+b, Anestesi AKU PO/Intensiv v+b, Anestesi PO/Intensiv v+b, Anestesi PO/Intensiv v+b, Anestesi

AKU Akuttmottak AKU Akuttmottak Akuttmottak Akuttmottak

AKU Intervensjonssenteret

KRN Billeddiagnostikk KRN Billeddiagnostikk Billeddiagnostikk Billeddiagnostikk

KRN Nukleærmedisin

KLM Laboratoriemedisin Laboratoriemedisin Laboratoriemedisin

OUS Klinisk service Klinisk service Klinisk service

OSS Ikke-medisinsk service OSS Ikke-medisinsk service Ikke-medisinsk service Ikke-medisinsk service

UIO Forskning og utdanning UIO Forskning og utdanning Forskning og utdanning Forskning og utdanning

OUS Forskning og utdanning OUS Forskning og utdanning Forskning og utdanning Forskning og utdanning

Gjenværende RH
Trinn 1 til Ullevål
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4 Arbeidsform og framgangsmåte  

4.1 Arbeidsform  

Risikovurderingen er basert på en gruppesamling/workshop i en tverrfaglig 
sammensatt gruppe. Ole C. Nupen og Svein Petter Raknes fra Metier OEC as har 
hatt rollen som prosessveiledere, mens det er gruppedeltakerne som har stått for 
identifisering av uønskede hendelser, kommet med forslag til tiltak og definert 
forventet effekt av tiltakene.  
 
Forarbeid er gjennomført i et samarbeid mellom representanter for Oslo 
universitetssykehus HF, prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst HF og 
prosessveilederne. Det er avholdt 1 møte/dagsseminar i gruppa i forbindelse med 
risikovurderingen (01.04.2019). Gruppen har bestått av følgende deltakere: 
 

Navn Klinikk 
Aasmund Magnus Bredeli DNLF 

Anders Halden PRE 

Bergsvein Byrkjeland DST/Fremtidens OUS 

Bjørn Aage Feet AKU/Fremtidens OUS 

Bjørn Wølstad-Knudsen Fagforbundet 

Camilla Margrethe Friis KVI 

Dag Kvale UiO 

Einar Sorterup Hysing DST/Fremtidens OUS 

Erlend B. Smeland OUS Forskning 

Eva Bjørstad NVR 

Geir Teigstad OSS 

Ivar Greiner DST, Kommunikasjon 

Just Ebbesen DST/Fremtidens OUS 

Lars Eikvar KLM 

Marit Bjartveit KPHA 

Morten Mowe MED 

Morten Tandberg Eriksen KIT 

Nina Engelhardtsen Fosen OSS/Fremtidens OUS 

Paulina B Due-Tønnessen KRN 

Per Oddvar Synnes HVO 

Sigbjørn Smeland KRE 

Svein Erik Urstrømmen NSF 

Terje Rootwelt BAR 

Thor Edvardsen HLK 

Tove Nakken Brukerutvalget 

Ørjan Angel Sandvik DST 

Øyvind Skraastad AKU 

 Nina Kristiansen  HSØ PO 

 Erik Høiskar  DNLF 

 Else Lise Skjæret Larsen  Fagforbundet 

Ole Nupen  Metier OEC 

Svein Petter Raknes  Metier OEC 
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4.2 Framgangsmåte  

Arbeidet med risikovurderingen ble delt opp i følgende trinn: 
 

1. Organisering og planlegging. Definerer mål og etablere rammer for analysen 
og oppnå omforent forståelse av oppgaven. 

 
2. Identifisere kritiske suksessfaktorer innenfor hvert målområde. 

 
3. Vurdering av eventuelle absolutte kriterier/objektive standarder 

(akseptkriterier). 
 

4. Grovanalyse med identifisering av risikoområder. Identifiserer risiko 
(usikkerheter og tilstander) av betydning for det aktuelle målet. 

 
5. Risikovurdering. 

 Årsaksanalyse  

 Sannsynlighets – og konsekvensanalyse 

 Risikovurdering i forhold til akseptkriterier. 

 Kartlegging av tiltak/løsninger. Risikoreduserende effekter. 
 

6. Vurdering og oppfølging av tiltak, inkludert økonomisk konsekvens 
(etterfølgende arbeid med handlingsplan som ikke inngår i denne 
oppsummeringen). 

 
I samlingen 01.04 ble punkt 4-5 gjennomgått.  
 
 

5 Definering av mål og etablering av rammer for analysen 

5.1 Mål 

Overordnet mål: 
Å kunne opprettholde Oslo universitetssykehus HF virksomhet på en forsvarlig måte ift 
pasientbehandling, arbeidsmiljø, forskning og med bærekraftig økonomi i perioden fram til målbildet 
er realisert. 
 
Delmål: 

1. Forsvarlig pasientbehandling. 
2. Forsvarlige arbeidsmiljøforhold. 
3. God forskning, innovasjon, utvikling og utdanning 
4. Bærekraftig økonomi. 

 

Saken dreier seg derfor om hva som må gjennomføres av tiltak enten av 
funksjonsmessig, organisatorisk eller bygningsmessig art for å opprettholde 
virksomhet på Rikshospitalet på en forsvarlig måte i perioden fra gjennomført første 
trinn fram til hele Rikshospitalet er flyttet til Ullevål, samt ved Ullevål mellom trinn 1 
og trinn 2, det vil si etter utflytting til Aker, men før Rikshospitalet er flyttet til 
Ullevål. Hva som i utgangspunktet er «akseptabelt» eller «forsvarlig» ble søkt vurdert i 
forhold til de standarder/den praksis man har i dag.  
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5.2 Forutsetninger, rammer og avgrensninger 

Denne risikovurderingen er basert på ordinær risikovurderingsmetodikk, jf. NS 5814 
og veileder for arbeidet med risikostyring i Helse Sør-Øst. Det innebærer også at det 
er en forskjell mellom det etablerte risikoregisteret for byggprosjektet, som primært 
bygger vurdering av alvorlighetsgrad på måling av økonomisk konsekvens, og denne 
risikovurderingen. I denne risikovurderingen er det konsekvensen for 
tjenesteleveranser, liv og helse som framkommer. 
 
Risikovurderingen skal gjøres med følgende målbilde (ref. brev fra Helse Sør-Øst 
4.3.19):   

 Komplett regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Ullevål 

 Lokalsykehus på Aker  

 Spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. 
 
Følgende forutsetninger og avgrensninger er lagt til grunn: 

 Nødvendige tiltak blir gjort slik at det kan drives lovlig (i samsvar med lover 
og forskrifter). 

 Risikovurderingen er i dette stadiet på et overordnet nivå. Ny risikovurdering 
kan eventuelt gjennomføres når det foreligger en konkret plan for hvilke 
enheter som skal være hvor i perioden etter utflytting, og hvilke tilpasninger 
som er planlagt for å gjøre dette mulig. 

 Gjenværende virksomhet planlegges flyttet fem år etter første trinn i den 
gradvise utflyttingen. 

 Prosjektgjennomføringsrisikoen er ikke en del av denne analysen. 
Prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF har etablert et risikoregister 
for prosjektgjennomføringen som oppdateres månedlig med identifiserte 
risikoforhold og tiltaksplaner for håndtering av risiko. Dette risikoregisteret 
er ikke en del av denne risikovurderingen. 

 Risiko knyttet til kapasitet for de nye enhetene og funksjonsfordeling mot 
andre sykehus er ikke tema i denne analysen.  

 Enhetene som er planlagt med fortsatt drift fram til fullstendig utflytting i 
trinn 2 er gjennomført er i utgangspunktet forutsatt å forbli i nåværende 
lokaler (før eventuelle tiltak, jf. noen tiltak som knytter seg til dette). 

 Trinn og etapper på vei til målbildet2 skal settes sammen slik at de 
understøtter pasientsikkerhet og medisinsk forsvarlighet gjennom å: 

‒ Bidra til utflytting fra 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 i sykehuset 

‒ Bidra til samling av tverrfaglig miljø som behandler én sykdom (der 
det er mulig) 

‒ Gjøre det mulig å samle dupliserte funksjoner 

                                                 
2
 Gjeldende målbilde for denne risikovurderingen: Komplett regionsykehus med 

lokalsykehusfunksjoner på Ullevål, Lokalsykehus på Aker og spesialisert kreftsykehus på 
Radiumhospitalet. 
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‒ Skjerme pågående klinisk virksomhet i byggeperioden 

‒ Styrke sykehusets evne til å kunne drive god pasientbehandling og 
samtidig være økonomisk effektivt 

 

6 Identifisere kritiske suksessfaktorer for hvert 
målområde 

De kritiske suksessfaktorene er: 
 
Delmål 1: Forsvarlig pasientbehandling (sammenliknet med dagens situasjon) 

 Bistand når det er behov, tidsaspekt 

 Tilgjengelig kompetanse, tilstrekkelig tverrfaglighet  

 Tilgjengelig utstyr  

 Forsvarlig transport av pasienter 
 
Delmål 2: Forsvarlig arbeidsmiljø  

 Tilstrekkelig tverrfaglig kompetanse ift arbeidsoppgaver 

 Tilgang på opplæring og fagutviklingsaktiviteter 

 Tilgang på fasiliteter for ansatte (garderobe, kantine etc.) 

 Organisatoriske forhold (definert under samlingen 01.06.2018)  
 
Delmål 3: God forskning, innovasjon, utvikling og utdanning 

 God forskning, innovasjon, utvikling og utdanning 
 
Delmål 4: Bærekraftig økonomi 

 Sikre løsninger som muliggjør fremtidige investeringer ved Oslo 
universitetssykehus. 

 
 

7 Akseptkriterier 
Akseptkriterier er Oslo universitetssykehus HF’s egne kriterier eller objektive, 
nasjonale standarder for å vurdere risiko. Det er vurdert slik at dette fanges opp 
gjennom sannsynlighet for og konsekvens av uønskede hendelser sammenholdt med 
de standarder/den praksis man har i dag. 
 
 

8 Risikovurdering 

8.1 Konsekvenskategorier 

KONSEKVENSKATEGORIER – Funksjon/tjeneste 
5. Svært alvorlig En eller flere kritiske funksjoner/tjenester er satt helt ut av spill. 

4. Alvorlig Funksjonen/tjenesten er delvis redusert i et uholdbart langt tidsrom. 

3. Betydelig Funksjonen/tjenesten blir utført, men det er brudd på retningslinje / 
prosedyre. 

2. Mindre alvorlig Kvalitetsforringelse på funksjonen/tjenesten. Indikasjoner på at 
retningslinje / prosedyre ikke følges i tilstrekkelig grad. 

1. Ubetydelig Noe ”plunder og heft” knyttet til utførelsen av funksjonen/tjenesten. 
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KONSEKVENSKATEGORIER – Mennesker  

(pasienter, ansatte, studenter, besøkende) 
5. Svært alvorlig Brudd på lov, forskrift eller egne krav/mål med svært alvorlige følger. 

Død eller alvorlig skade på en eller flere personer 

4. Alvorlig 
 

Brudd på lov, forskrift eller egne krav/mål med alvorlige følger. 

Mindre alvorlig, men behandlingskrevende skade, kort 
rehabiliteringstid, ikke varig mén. 

3. Betydelig Brudd på retningslinje / prosedyre / tradisjon. 

Belastende forhold for en gruppe personer 
 

2. Mindre alvorlig Indikasjoner kan tyde på at retningslinjer / prosedyrer ikke følges i 
tilstrekkelig grad. 

Belastende forhold for enkeltpersoner  

1. Ubetydelig 
 

Forholdet er ikke knyttet til brudd på retningslinjer eller prosedyrer. 

Enkelttilfeller av misnøye 

 
Begrep som «belastende» forstås her som sammenlignet med det man har i dag, 
og ikke sammenlignet med planlagt nytt bygg. 
 
Det er i liten grad skilt mellom funksjoner og mennesker i denne analysen, da de alle 
fleste hendelser ender opp med å ha konsekvenser knyttet til mennesker (pasienter, 
ansatte osv.).  
 

8.2 Sannsynlighetskategorier 

Sannsynlighet / varighet 
 

Beskrivelse 

5. Svært sannsynlig 
 Kontinuerlig 

Forventes å kunne skje ukentlig. 
Forhold som kan forventes å bli kontinuerlig til 
stede i virksomheten. 

4. Sannsynlig 
 Periodevis, lengre varighet. 

Forventes å kunne skje månedlig. 
Forhold som forventes å opptre i lengre perioder, 
flere måneder. 

3. Mindre sannsynlig. 
 Flere enkelttilfeller. 

Forventes å kunne skje årlig. 
Kjenner til at det har vært enkelttilfeller med 
kortere varighet. 

2. Lite sannsynlig. 
 Kjenner tilfelle. 

Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 3-års periode (som 
tilsvarer forventet driftsperiode). 

1. Usannsynlig. 
 Ingen tilfeller her. 

Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om det i 
andre virksomheter. 
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9 Forhold som kom opp under samlingen den 01.04.2019 
som ikke direkte dekkes av den kvantitative 
risikovurderingen 

9.1 Innledning 

Det var noen forhold som kom opp i samlingen 01.04.2019 og som ikke direkte 
dekkes av den kvantitative risikovurderingen. Noen av deltakerne fikk i den 
sammenheng i oppgave å utforme korte innspill på de aktuelle områdene. Avsnittene 
nedenfor gir en oppsummering av slike forhold, basert på det som kom opp i 
samlingen, og på noen områder, utdrag fra de innspill som er kommet inn etter 
samlingen. 

9.2 Undervisning og forskning 

Det ble i møtet bedt om en skriftlig redegjørelse fra et forsknings-ståsted, helst fra 
UiO og OUS i felleskap. Dette bl.a. fordi UiO representanten ikke kunne være med 
på hele møtet. Følgende merknad er mottatt: 
Merknad risikoanalyse Rikshospitalet til Ullevål vedrørende forskning, utvikling og 
utdanning fra: Erlend B. Smeland (Oslo universitetssykehus) og Dag Kvale 
(Universitetet i Oslo): 
 
Vi viser til gårsdagens diskusjon og summerer opp våre synspunkter under: 
 

1) På lang sikt medfører flytting fra Rikshospitalet til Ullevål (både alternativ 1 

og 2) en større avstand mellom regionsykehusdelen og den sentrale 

bygningsmassen på UiO, inkludert Livsvitenskapsbygget og Preklinisk 

institutt, samt Forskningsparken. Dette vil vanskeliggjøre det tette 

samarbeidet mellom UiO og OUS, spesielt innen forskning. Nærheten til 

UiO var en helt sentral premiss da Rikshospitalet i sin tid flyttet til Gaustad, 

og Livsvitenskapsbygget er plassert i nærhet til sykehuset på Gaustad. 

 

2) Alternativ 1, som inkluderer flytting av hoveddelen av aktiviteten på 

Rikshospitalet i dag, vil ha betydelige, negative konsekvenser for 

forskningsaktiviteten, spesielt den tette koblingen mellom klinikk, 

forskning og utvikling som kjennetegner et universitets- og regionsykehus. 

a. Vi vil påpeke at vurdering av alvorlighet/konsekvens spesielt er rettet 

mot klinisk aktivitet (fare for liv/død/alvorlige pasienthendelser) og 

at disse vurderingskriteriene i liten grad er egnet til å vurdere 

forsknings- og utdanningsvirksomheten på en hensiktsmessig måte.  

b. Rikshospitalets virksomhet som foreslås flyttet i trinn 1 i alternativ 1, 

omfatter sterke forskningsmiljøer.  

Dette inkluderer også institutter med laboratorievirksomhet tett 

knyttet til klinisk virksomhet (PFI, IMI og IKF). Her er det bygget 

opp klinikknær infrastruktur, inkludert biobanker. I tillegg er det mye 

tung forskningsinfrastruktur ved Rikshospitalet i dag, inkl. 

kjernefasiliteter. Flytting av foreslått klinisk aktivitet uten at 

tilsvarende fasiliteter bygges opp i trinn 1 på Ullevål, vil derfor 

medføre betydelige risiko for forskningsaktiviteten. Risikoen ville 
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reduseres dersom et eget forsknings-laboratoriebygg kunne inngå i 

trinn 1. 

c. Dersom Intervensjonssentret deles, vil dette i vesentlig grad gå ut 

over den gjennomtenkte og integrerte samhandlingen mellom 

forskning, innovasjon, utvikling og klinikk som skjer ved IVS i dag. 

For utdanningsvirksomheten (både for UoH sektoren og OUS) vil det være 

noen ulemper med foreslått alternativ 1, men disse er mindre utfordrende og 

særlig knyttet til at det blir større avstand mellom pasientmiljøer og en del av 

lærerkreftene. 

Synspunktene under punkt a og b deles også av klinikk for 

laboratoriemedisin. 

9.3 Oppsummering av tilbakemelding fra Barne- og 
ungdomsklinikken 

Alternativ 1 
Barneklinikken legger til grunn at alternativ 1 inkluderer flytting av alle funksjoner for 
barn fra RH, dvs. at alle områder vil flyttes i en første etappe inkl. PFI, 
nyfødtscreeningen, og SSD (senter for sjeldne diagnoser)3.  
 
Hematologi foreslås å være igjen på RH i denne modellen. Barnekreftområdet 
samarbeider meget nært med voksenhematologen, inkl. særskilt viktig innen HSCT. 
Det vil være uheldig, men ikke umulig for barnekreft å være lokalisert et annet sted 
enn voksenhematologi. 
 
Alternativ 2 
Den største utfordringen vil være en tredeling av føde – nyfødt i 5 år hvis Aker 
utbyggingen gjennomføres som planlagt.  Dette har høy risiko for kvalitet (god 
service fra alle støttefunksjoner tre steder, rotasjon vil være nær umulig med tre 
steder), rekruttering og høy ressursbruk.  
 
Dagens barnevirksomhet på Rikshospitalet har høy avhengighet til mange av 
funksjonene som foreslås flyttet til Ullevål.  
 
For alle kirurgiske områder som flyttes til Ullevål, vil det være en klart ulempe for 
RH-funksjonen at de flyttes til Ullevål, men det er både store barn og nyfødt på US 
idag, og det vi har på Ullevål vil «få det tilsvarende lettere». Det er svært mange 
pasientforløp på RH i dag som involverer de kirurgiske fagene som foreslås flyttet til 
Ullevål i første trinn. Man må da se på hva vi kan «forskyve av virksomhet» mellom 
RH og Ullevål for å tilpasse oss. Det vil kreve endring av mange pasientforløp og 
mye endring av drift for en midlertidig 5 års periode. Man vil ikke klare å få til alt like 
bra. Særlig barnenevrologi på RH er svært avhengige av nevrokirurgi og ortopedi 
(kfr. funksjonell nevrokirurgi og multilevel operasjoner ved CP).  
Innen særlig barnekreft, transplantasjon og nyfødte med kompliserte misdannelser er 
dog ikke en slik forskyvning av barn mellom RH og Ullevål for å tilpasse oss endrede 
kirurgiske funksjoner mulig. Barnekreft og transplantasjon antas låst til RH i en slik 
modell. 

                                                 
3
 Nyfødtscreening og SSD ligger i Forskningsveien i dag. 
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I denne modellen vil det ta mange flere år før barn samles, dvs. at OUS vil videreføre 
barn to steder og avansert nyfødtintensiv både på RH og Ullevål frem til 
gjennomført trinn 2. Dette viderefører dagens faglige og driftsmessige utfordringer 
og utsetter all gevinstrealisering. 
 

9.4 Kommentar fra klinikk for laboratoriemedisin 

For begge alternativene vil nevrokirurgien og nevrologien samles på Ullevål. 
Dette utgjør en utfordring for nevropatologien, som i dag er lokalisert på RH.  
For begge disse alternativene bør nevropatologien flyttes til Ullevål. Et 
kompliserende forhold vil være samhandlingen med rettspatologien, hvor 
nevropatologene leverer konsultative tjenester av et visst omfang. 
Dette vil medføre et behov for økt mobilitet for og trolig også økt antall 
nevropatologer. 
 
Nevropatologien vil flyttes ut av et sterkt og aktivt forskningsmiljø i 
patologiavdelingens virksomhet på RH og fra en rekke andre sterke 
forskningsmiljøer på RH, med mulige negative konsekvenser for vilkårene for 
forskning i nevropatologi. 
 
Nevropatologi bør samlokaliseres med obduksjonsvirksomheten, og 
obduksjonsvirksomheten for rettspatologi og sykehuspatologi bør samles på en 
lokalisasjon. Så langt er dette tenkt samlet på RH. En samling av nevrofagene på 
Ullevål vil medføre behov for re-planlegging av denne virksomheten.  
 
Det presiseres at laboratoriemedisin på dagens RH er avansert og har et stort 
nærhetsbehov til den høyspesialiserte behandlingen som skjer her. Flyttes den 
kliniske virksomheten må lab følge med, blir den værende må lab også bli værende. 
Samtidig må det for alternativ 1 også sikres et minimum av økt arealtilgang for 
laboratoriemedisinen på Ullevål, slik at behovet for øyeblikkelig hjelp kan dekkes på 
Ullevål i fase 1.   

9.5 Arbeidsmiljø 

Dette er håndtert som i tidligere tilsvarende analyser mht. til de organisatoriske og 
ledelsesmessige utfordringene knyttet til en slik deling. Forhold knyttet til f.eks. 
bygningsmessige løsninger ved flytting fra RH til US er ikke tatt opp da det på et så 
tidlig stadium i prosessen ikke er grunnlag for å vite om hvordan løsningen på US vil 
bli i overgangsperioden fram til endelig målbilde er på plass. 

9.6 To trinn i første etappe betyr lenger tid til gjennomføring 

Det ble tatt opp at i praksis vil en trinnvis gjennomføring av første etappe føre til at 
det går lenger til hele første etappe (og dernest andre etappe) er på plass. 
Gjennomføring av hele første etappe er viktig for muligheten til å få på plass 
driftsmessige gevinster. Dvs. «utsatt driftsgevinst». 

9.7 Kan enkelte tilbud løses ved andre sykehus i en periode? 

Temaet ble drøftet med utgangspunkt i noen få pasientgrupper hvor splitten blir 
krevende pga. forholdet mellom lokalisering, kompetanse, utstyr og omfang. Det ble 
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pekt på at dersom dette gjøres f.eks. i 5 år, så vil kompetansen måtte bygges opp på 
nytt igjen etter 5 år. Denne løsningen ble derfor sterkt frarådet. 

9.8 Kunne det vært andre alternativer som hadde gjort den trinnvise 
løsningen mindre utfordrende? 

Dette spørsmålet ble også reist. Bl.a. kommer det i analysen fram noen «tiltak 2» som 
innebærer justeringer i hva som flyttes i trinn 1 og trinn 2. Men dette utgjør 
begrensede justeringer.  

De to alternativene har vært drøftet gjennom både i OUS sitt ledermøte og vært 
behandlet i møte med de ansattes organisasjoner. Det er åpenbart at det kan lages 
flere alternativer, men det er ikke i denne prosessen kommet opp noen større 
innvendinger til de to alternativene (ut over det som framgår av selve analysen). 

9.9 Fastlåst målbilde 

Det ble fra representanter for de ansattes organisasjoner pekt på at analysen er 
gjennomført innenfor rammen av et fastlåst målbilde. Dersom dette målbildet hadde 
blitt endre, kunne også resultatene blitt annerledes. 

 

10 Identifisering av risikoforhold (grov kartlegging)  

I gruppesamlingen den 01.04.2019 ble risikoforhold som kan være aktuelle for 
analysen identifisert. Formålet var å få en oversikt over risikoomfanget og sikre at 
viktige krav og målsetninger blir belyst.  
 
Enkelte forhold berører hele den gjenværende virksomheten, mens andre berører 
bare enkelte deler av virksomheten.  
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10.1 Grovmatrise inkludert oversikt over uønskede hendelser: Alternativ 1  
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10.2 Grovmatrise inkludert oversikt over uønskede hendelser: Alternativ 2  
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Berørt funksjon/ system

Hud

Revmatologi

ØNH v+b 1

Blodsykdommer

PO/Intensiv v+b, Anestesi 2

Akuttmottak

Intervensjonssenteret 3

Billeddiagnostikk 4

Nukleærmedisin

Laboratoriemedisin

Klinisk service

Ikke-medisinsk service

Forskning og utdanning

Gastrokirurgi, voksne 11

Thoraxkirurgi

Kardiologi

Lungemedisin

Transplantasjonskirurgi 5

Transplantasjonsmedisin

Nyre-gastromedisin

Infeksjon 7

Barnemedisin 8

Nyfødtintensiv 9

Føde og barsel 10

Akutt/beredskap 6

Flere/alle 12

Pasientbehandling
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10.3 Risikovurdering alternativ 1 

Med utgangspunkt i grovmatrisen ble hendelse for hendelse i denne tabellen analysert med hensyn på mulige årsaker, og konsekvensene av hendelsen ble 
beskrevet med ord. Gruppen vurderte sannsynlighet og konsekvens i henhold til kategoriene i kapittel 8.1 og 8.2. Slik fikk hver hendelse en plass i 
risikobildet. Listen over risikoforhold dekker de forhold som ble identifisert og diskutert i møtet 01.04.2019. 
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Alternativ 1 

 

HOVEDKRITERIE id Berørt
Andre berørte 

enheter
Årsak - utløsningskilde Antatt konsekvens

Konse-

kvens-

kode

Sann-

synlighet
Primært tiltak

Ny konse-

kvenskode

Ny sann-

synlighet

Tilgjengelig kompetanse, 

tilstrekkelig tverrfaglighet
1 Revmatologi Føde og barsel Flytter barn, ikke enhet. Svekket tilgjengelighet. 3 5

Tiltak 1: Roterende bemanning. Tiltak 

2: Liten barnepost blir igjen på RH.
3 3

Tilgjengelig kompetanse, 

tilstrekkelig tverrfaglighet
2

Revmatologi Flytter HLK. Svekket tilgjengelighet.
3 5

Transport av pasienter.
2 4

Tilgjengelig kompetanse, 

tilstrekkelig tverrfaglighet 3

ØNH v+b Flere/alle Flytter barn og kirurgi 

som ØNH samarbeider 

med

Svekket tilgjengelighet.

5 4

Tiltak 1: Ingen tiltak. Tiltak 2: ØNH-

barn flytter til Ullevål. 5 4

Tilgjengelig kompetanse, 

tilstrekkelig tverrfaglighet 4

Blodsykdommer Føde og barsel Øvrig fagmiljø inkl. 

intensiv flytter til 

Ullevål

Fare for liv og helse.

5 4

Tiltak 1: Beholder intensivfunksjoner 

for benmargstransplanterte. Tiltak 2: 

Benmargtransplanterte flytter til 

Ullevål.

5 2

Tilgjengelig kompetanse, 

tilstrekkelig tverrfaglighet
5

Blodsykdommer Barn med blodsyk-

dommer flyttes til 

Ullevål. Voksne blir igjen 

på RH.

Svekket medisinsk 

tilbud.
3 4

Tiltak 1: Personalmobilitet. Tiltak 2: 

Benmargtransplanterte flytter til 

Ullevål. 3 4

Tilgjengelig kompetanse, 

tilstrekkelig tverrfaglighet 6

PO/Intensiv v+b, 

Anestesi

Flere/alle Hoveddel av intensiv og 

øvrige fagmiljøer flytter 

til Ullevål.

Svekket medisinsk 

tilbud. Fare for liv og 

helse.
5 4

Tiltak 1: Ingen tiltak. Tiltak 2: Flytte 

barn og blodsykdommer til Ullevål. 5 4

Tilgjengelig kompetanse, 

tilstrekkelig tverrfaglighet
7

Intervensjonssenteret Pasientvirksom-het 

flyttet til Ullevål.

Pasienttransport. 

Pasienter som er for 

syke må få tilbud der 

de er. Fare for liv og 

helse.

5 5

Etablere tilsvarende tilbud på Ullevål.

1 1

Tilgjengelig kompetanse, 

tilstrekkelig tverrfaglighet
8

Billeddiagnostikk Mindre driftsenhet. Dyrere drift.
4 5

Ekstra bemanning (samt supplering av 

vaktordninger) og rotasjonsordning.
4 5

Tilgjengelig kompetanse, 

tilstrekkelig tverrfaglighet 9

Laboratoriemedisin Blodsykdommer Blodsyk-dommer er 

igjen på RH.

Fysisk avstand og 

forlengede svartider. 4 5

Transportordning.

3 4

Tilgjengelig kompetanse, 

tilstrekkelig tverrfaglighet
10

Laboratoriemedisin Blodsyk-dommer er 

igjen på RH.

Splittede fagmiljøer
3 5

Forbedret transportordning for 

ansatte.
2 4

God FoU (ift nå)

11

Forskning og 

utdanning

Klinisk virksomhet 

flytter til Ullevål.

1. Svekkede 

forutsetninger for god 

forskning. 2. Mange får 

to arbeidssteder (UiO 

og Ullevål). 

4 5 4 5

God FoU (ift nå)
12

Forskning og 

utdanning

Flytting av klinisk 

virksomhet til Ullevål.

Ulempe
2 2 2 2

Tilgjengelig kompetanse, 

tilstrekkelig tverrfaglighet
13

Klinisk virksomhet i 

Forskningsveien 

(nyfødtscreening, SSD 

og bløder)

Fagmiljøene er flyttet til 

Ullevål.

Svekket fagmiljø.

3 3 3 3

Organisatoriske forhold

14

Flere/alle Ledelse lokalisert 

Ullevål, Aker eller 

Gaustad

Manglende stedlig 

ledelse og oppfølging 

av enkeltpersoner
3 2

1: Stedlig ledelse

2: Bevisst både organisasjon og 

ledelsesmessig
3 1

Kristisk syke pasienter med blodsykdommer. 

Pasientene får ikke tilstrekkelig tverrfaglig 

kompetanse.

Barn på Ullevål, mens fagmiljøet på RH

Behov for hjertebehandling av 

revmatismepasienter.

Svekker samarbeid mellom barn- og 

voksenfagmiljøet. Fagmiljøet splittes.

Klinisk virksomhet med avhengighet til flyttede 

funksjoner blir liggende igjen på RH.

Lite pasientvolum med spesielle 

intensivmedisinske behov.

Utdanning: Utdanningspersonell får større 

avstand til klinikk

Forskning: Økt avstand mellom klinikk og 

forskning.

Manglende beslutningsevne og uforutsigbarhet

Splittet kompetanse

Labvirksomhet for blodsykdommer flyttes til 

Ullevål og får avstand fra fagmiljøet på RH.

Mye mindre rasjonell drift.

Alternativ 1

Mulig uønsket hendelse

Barn, inkl. barneintensiv på Ullevål, mens 

fagmiljø på RH

Adskilt fra eget fagmiljø
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10.4 Risikovurdering alternativ 2 

HOVEDKRITERIE id Berørt
Andre berørte 

enheter

Årsak - 

utløsningskilde
Antatt konsekvens

Konse-

kvens-

kode

Sann-

synlighe

t

Primært tiltak
Ny konse-

kvenskode

Ny sann-

synlighet

Tilgjengelig kompetanse, 

tilstrekkelig tverrfaglighet
1

ØNH v+b Flere/alle Plastisk kirurgi, 

barnekirurgi og  

nevrogkirurgi på 

Ullevål.

Svekket 

tilgjengelighet.
3 4

Kirurger tilstede på RH.

3 3

Tilgjengelig kompetanse, 

tilstrekkelig tverrfaglighet 2

PO/Intensiv v+b, 

Anestesi

Flere/alle Hoveddel av 

intensiv og øvrige 

fagmiljøer flytter til 

Svekket medisinsk 

tilbud. Fare for liv og 

helse.

5 3 5 3

Tilgjengelig kompetanse, 

tilstrekkelig tverrfaglighet
3

Intervensjonssenteret Nevrokirurgisk 

virksomhet flyttet 

til Ullevål.

Pasienttransport. 

Pasienter som er for 

syke må få tilbud der 

de er. Fare for liv og 

helse.

2 5

Mulig behandling ved annet sykehus?

2 5

Tilgjengelig kompetanse, 

tilstrekkelig tverrfaglighet 4

Billeddiagnostikk Mindre driftsenhet. Dyrere drift.

2 3

Ekstra bemanning (samt supplering av 

vaktordninger) og rotasjonsordning. 2 3

Tilgjengelig kompetanse, 

tilstrekkelig tverrfaglighet
5

Transplantasjonskirur

gi

Flere/alle Barnekirurgi flyttet 

til Ullevål.

Nytt pasientforløp.
3 4

Etablere nytt pasientforløp.
3 3

Tilgjengelig kompetanse, 

tilstrekkelig tverrfaglighet
6

Akutt/beredskap Halve Ullevål flyttes 

til Aker. Liten del av 

RH flyttes til Ullevål.

1 Manglende 

kapasitet. 2 

Manglende 

kompetanse. 3 Uklar 

4 5

Tiltak 1: Tydelig oppgave- og 

ansvarsfordeling. Tiltak 2: Redusere 

omfanget av Aker (trinn 1).
4 4

Tilgjengelig kompetanse, 

tilstrekkelig tverrfaglighet 7

Infeksjon Halve Ullevål flyttes 

til Aker. Liten del av 

RH flyttes til Ullevål.

1 Manglende 

kapasitet. 2 

Manglende 

kompetanse.

3 4 3 4

Tilgjengelig kompetanse, 

tilstrekkelig tverrfaglighet

8

Barnemedisin Nevrokirurgi flyttet 

til Ullevål.

Barn får opphold 

delvis på Ullevål og 

RH. Svekket 

samarbeid rundt 

pasienten.

4 5

Nevrokirurgisk personell på RH og 

barnekreftlege på Ullevål.

4 4

Tilgjengelig kompetanse, 

tilstrekkelig tverrfaglighet 9
Nyfødtintensiv Virksomhet på tre 

steder.

Svekket kapasitet og 

kompetanse. Dyrere 

drift.

4 5
Kirurgisk personale tilstede på RH.

4 4

Tilgjengelig kompetanse, 

tilstrekkelig tverrfaglighet 10

Føde og barsel Virksomhet på tre 

steder.

Svekket kapasitet og 

kompetanse. Dyrere 

drift.

4 5 4 5

Tilgjengelig kompetanse, 

tilstrekkelig tverrfaglighet
11

Gastrokirurgi, voksne Virksomhet på tre 

steder.

Dyrere drift.
3 5 3 5

Organisatoriske forhold

12

Flere/alle Ledelse lokalisert 

Ullevål, Aker eller 

Gaustad

Manglende stedlig 

ledelse og oppfølging 

av enkeltpersoner

3 2

1: Stedlig ledelse

2: Bevisst både organisasjon og 

ledelsesmessig

3 1

Virksomhet delt på tre steder, urasjonell 

drift.To fødeavdelinger uten gyn-kompetanse.

Virksomhet delt på tre steder, urasjonell drift. 

Halvparten av kirurgisk miljø flyttes til Ullevål 

(barnekirurgi, nevrokirurgi, plastikkirurgi og 

Urasjonell drift.

Manglende beslutningsevne og 

uforutsigbarhet

Mye mindre rasjonell drift.

For lavt volum for å opprettholde god 

infeksjonsmedisinsk kompetanse på Ullevål

Svekket fagmiljø.

For lavt volum for å opprettholde god 

akuttberedskap og kompetanse på Ullevål

Barnekreftpasienter (nevrokirurgen) får delt 

forløp mellom Ullevål og RH

Alternativ 2

Mulig uønsket hendelse

Svekket tverrfaglig behandlingskompetanse 

rundt ØNH pasienter, både voksne og barn

Flytting av nevrokirurgiske pasienter og 

personale.

Lite pasientvolum med spesielle 

intensivmedisinske behov, spesielt knyttet til 

barn.
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11 Behov for tiltak 
Kapittelet oppsummerer de vurderte hendelsenes risikoprofil. Figurene er tilpasset 
Helse Sør-Øst sin veileder for arbeidet med risikostyring.  

 

11.1 Risikobilde i alternativ 1 

De analyserte hendelsene fordelte seg slik før tiltak: 
 

 

 
  

5 - Svært 

alvorlig
3, 4, 6 7

4 - Alvorlig 8, 9, 11

3 -  Betydelig 14 13 5 1, 2, 10

2- Mindre 

alvorlig
12

1 - Ubetydelig

 Konsekvens/ 

sannsynlighet

1 - 

Usannsynlig

2- Lite 

sannsynlig

3 - Mindre 

sannsynlig

4 - 

Sannsynlig

5 - Svært 

sannsynlig
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De analyserte hendelsene fordelte seg slik etter tiltak: 
 

 

”Røde” – Kritisk, skal endres snarest 
Risikovurderingen identifiserte 11 ulike «uønskede hendelser». Etter tiltak er det 
fortsatt 7 hendelser igjen i rød sone. Dette skyldes at løsningen fører til at fagmiljøer 
som er knyttet tett sammen rundt pasientbehandlingen i den aktuelle perioden får 
pasienter på to lokalisasjoner. Dermed må enten personalet eller pasienten flyttes 
imellom gjennom rotasjon og/eller på indikasjon (akutt). Med de involverte 
pasientgruppene er dette en meget krevende situasjon å løse kombinert med god 
pasientbehandling. Derfor er det i flere tilfeller foreslått et «tiltak 2» som endrer 
forutsetningene for hvem som flytter i første trinn, bl.a. å etablere en liten barnepost 
på RH (hendelse 1), ØNH-barn flytter til Ullevål (hendelse 3)4, 
benmargstransplanterte flytter til US (hendelse 4 og 5). For billeddiagnostikk og 
laboratorievirksomheten vil løsningen føre til fordyret drift for å kompensere for en 
mer urasjonell splitting av fagmiljøene i perioden. For forskningen vil løsningen føre 
til svekkede forutsetninger for god forskning både på kort og lang sikt (splittingen ift 
forskningsmiljøene på Gaustad som var en viktig begrunnelse for lokalisering av 
Rikshospitalet da det ble bygget der, blir vedvarende i en slik løsning). 
 
”Gule”- Overvåkes, behov for endring over tid  
Her kan det også vurderes tiltak, men dette har prioritet etter tiltakene knyttet til 
hendelser i rød sone. Det er 1 hendelse i gul sone før tiltak og 4 hendelser etter tiltak. 
Disse knytter seg til revmatologi, laboratoriefag og klinisk virksomhet som i dag 
ligger i Forskningsveien. 

 
 

                                                 
4
 Det påpekes i etterkant at ved kun å flytte barn, slik foreslått her, deler man opp ØNH fagmiljøet 

på en utfordrende måte. 

5 - Svært 

alvorlig
4 3, 6

4 - Alvorlig 8, 11

3 -  Betydelig 14 1, 13 5, 9

2- Mindre 

alvorlig
12 2, 10

1 - Ubetydelig 7

 Konsekvens/ 

sannsynlighet

1 - 

Usannsynlig

2- Lite 

sannsynlig

3 - Mindre 

sannsynlig

4 - 

Sannsynlig

5 - Svært 

sannsynlig
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Samlet bilde alternativ 1 
Samlet bilde er at omfanget av uønskede hendelser som faller i rød og gul sone er 
betydelig. Det blir meget krevende å gjennomføre dette alternativet uten at det gjøres 
betydelige tiltak bemanningsmessig og økonomisk, i tillegg til som noen justeringer 
av hva som flyttes med i første trinn til Ullevål (i praksis at det flyttes noe mer med i 
1. trinn). 

 

11.2 Risikobilde i alternativ 2 

De analyserte hendelsene fordelte seg slik før tiltak: 

 
 
 

De analyserte hendelsene fordelte seg slik etter tiltak 

5 - Svært 

alvorlig
2

4 - Alvorlig 6, 8, 9, 10

3 -  Betydelig 12 1, 5, 7 11

2- Mindre 

alvorlig
4 3

1 - Ubetydelig

 Konsekvens/ 

sannsynlighet

1 - 

Usannsynlig

2- Lite 

sannsynlig

3 - Mindre 

sannsynlig

4 - 

Sannsynlig

5 - Svært 

sannsynlig
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”Røde” – Kritisk, skal endres snarest 
Risikovurderingen identifiserte 10 ulike «uønskede hendelser» i rød sone før tiltak. 
Etter tiltak er det 5 hendelser i rød sone og to i gul sone. Sammenlignet med 
alternativ 1 så er tallene på hendelser i rød som svakt lavere (11 mot 10 og 7 mot 5), 
men endringen i antall hendelser er marginalt. Ved at dette alternativet inneholder 
vesentlig mer drift på RH i perioden og et mindre «flytt» til Ullevål, så skaper dette 
grensesnitt færre utfordringer enn i alternativ 1. Men her skapes det økte 
utfordringer. Når flyttingen til Aker gjennomføres, så blir «etterfyllingen» på US 
vesentlig mindre enn i alternativ 1. Derfor blir det i dette alternativet drift av tre ca. 
like store sykehus (4 med Radiumhospitalet) med tilhørende parallelle krav til 
bemanning og vaktordninger.  

”Gule”- Overvåkes, behov for endring over tid  
Her kan det også vurderes tiltak, men dette har prioritet etter tiltakene knyttet til 
hendelser i rød sone.  

Samlet bilde alternativ 2 
Samlet bilde er at omfanget av uønskede hendelser som faller i rød og gul sone er 
betydelig også i alternativ 2, selv om det er svakt lavere enn i alternativ 1. Det blir 
meget krevende å gjennomføre også dette alternativet uten at det gjøres betydelige 
tiltak bemanningsmessig og økonomisk. Her framstår grensesnittet mellom RH og 
US som en utfordring, men i tillegg og like viktig blir i dette alternativet grensesnittet 
mellom de tre sykehusene RH, US og Aker. Ca. halvparten av virksomheten inkl. 
store deler av akuttvirksomheten ved US flytter til Aker, mens bare en svært 
begrenset del av virksomheten flyttes fra RH til US. 

 

 

5 - Svært 

alvorlig
2

4 - Alvorlig 10

3 -  Betydelig 12 1, 5 7 11

2- Mindre 

alvorlig
4 3

1 - Ubetydelig

 Konsekvens/ 

sannsynlighet

1 - 

Usannsynlig

2- Lite 

sannsynlig

3 - Mindre 

sannsynlig

4 - 

Sannsynlig

5 - Svært 

sannsynlig
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11.3 Forholdet mellom tiltakene i risikovurderingen og 
handlingsplanen 

Metodisk sett skal tiltaksforslagene inngå i en prosess med utarbeidelse av en 
handlingsplan. Dette er et etterfølgende arbeid, som ikke er gjennomført ennå, og 
som vil utformes basert på resultatet av styrebehandling av «belysning av Ullevål i 
Helse Sør-øst.  
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12 Forslag til tiltak  

12.1 Forslag til tiltak alternativ 1 

 

  

Hendelse
Økonomisk 

konsekvens

Gradert 1-5

1
Barn på Ullevål, mens fagmiljøet på RH Tiltak 1: Roterende bemanning. Tiltak 2: Liten barnepost blir igjen på 

RH.

2 Behov for hjertebehandling av revmatismepasienter. Transport av pasienter.

3 Barn, inkl. barneintensiv på Ullevål, mens fagmiljø på RH Tiltak 1: Ingen tiltak. Tiltak 2: ØNH-barn flytter til Ullevål.

4

Kristisk syke pasienter med blodsykdommer. Pasientene får 

ikke tilstrekkelig tverrfaglig kompetanse.

Tiltak 1: Beholder intensivfunksjoner for benmargstransplanterte. 

Tiltak 2: Benmargtransplanterte flytter til Ullevål.

5
Svekker samarbeid mellom barn- og voksenfagmiljøet. 

Fagmiljøet splittes.

Tiltak 1: Personalmobilitet. Tiltak 2: Benmargtransplanterte flytter til 

Ullevål.

6
Lite pasientvolum med spesielle intensivmedisinske behov. Tiltak 1: Ingen tiltak. Tiltak 2: Flytte barn og blodsykdommer til 

Ullevål.

7

Klinisk virksomhet med avhengighet til flyttede funksjoner 

blir liggende igjen på RH.

Etablere tilsvarende tilbud på Ullevål.

8
Mye mindre rasjonell drift. Ekstra bemanning (samt supplering av vaktordninger) og 

rotasjonsordning.

9

Labvirksomhet for blodsykdommer flyttes til Ullevål og får 

avstand fra fagmiljøet på RH.

Transportordning.

10 Splittet kompetanse Forbedret transportordning for ansatte.

11 Forskning: Økt avstand mellom klinikk og forskning. 0

12
Utdanning: Utdanningspersonell får større avstand til 

klinikk

0

13 Adskilt fra eget fagmiljø 0

14
Manglende beslutningsevne og uforutsigbarhet 1: Stedlig ledelse

2: Bevisst både organisasjon og ledelsesmessig

OPPFØLGING/ 

STATUS
REF.  TILTAK

FORBEDRER 

FØLGENDE 

FORHOLD

ANSV. FRISTEier
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12.2 Forslag til tiltak alternativ 2 

 

Hendelse
Økonomisk 

konsekvens

Gradert 1-5

1
Svekket tverrfaglig behandlingskompetanse rundt ØNH 

pasienter, både voksne og barn

Kirurger tilstede på RH.

2
Lite pasientvolum med spesielle intensivmedisinske behov, 

spesielt knyttet til barn.

0

3
Flytting av nevrokirurgiske pasienter og personale. Mulig behandling ved annet sykehus?

4
Mye mindre rasjonell drift. Ekstra bemanning (samt supplering av vaktordninger) og 

rotasjonsordning.

5 Svekket fagmiljø. Etablere nytt pasientforløp.

6
For lavt volum for å opprettholde god akuttberedskap og 

kompetanse på Ullevål

Tiltak 1: Tydelig oppgave- og ansvarsfordeling. Tiltak 2: Redusere 

omfanget av Aker (trinn 1).

7
For lavt volum for å opprettholde god infeksjonsmedisinsk 

kompetanse på Ullevål

0

8
Barnekreftpasienter (nevrokirurgen) får delt forløp mellom 

Ullevål og RH

Nevrokirurgisk personell på RH og barnekreftlege på Ullevål.

9

Virksomhet delt på tre steder, urasjonell drift. Halvparten av 

kirurgisk miljø flyttes til Ullevål (barnekirurgi, nevrokirurgi, 

plastikkirurgi og ortopedi)

Kirurgisk personale tilstede på RH.

10
Virksomhet delt på tre steder, urasjonell drift.To 

fødeavdelinger uten gyn-kompetanse.

0

11 Urasjonell drift. 0

12
0 1: Stedlig ledelse

2: Bevisst både organisasjon og ledelsesmessig
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