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1 Innledning 

WSP har på oppdrag fra OUS HF gjennomført ROS-analyse i Framtidens OUS. Prosjektet er i avslut-

tende idéfase, ref. prosessmodell nedenfor. 

 
Figur 1-1 Hovedelementer i et samlet prosjektforløp, ref. Veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter 

3 alternativer inngår i analysen:  

 0-alternativet som representerer forlengelse av nåsituasjon, -drift/rehab./nybygg i dagens lo-

kasjoner   

 Alternativ 2 Delt løsning, Ullevål og Gaustad   

 Alternativ 3 Delvis samling Gaustad Sør (med lokalsykehus på Aker) 

WSP har benyttet standardiserte metoder og verktøy ved gjennomføring av analysen. Analysemetoden er 

tilpasset et hensiktsmessig, overordnet nivå, gitt prosjektets fase. Trinn i analysen: 

1. Definisjon av forutsetninger og rammebetingelser for analysen 

2. Overordnet kartlegging av risiko og positive muligheter (brainstorming) 

3. Strukturert analyse orientert mot risikokategorier: 

 Generelle risikoforhold 

o Kontekstuell risiko som gjelder alle alternativer; sykehusets tjenestetilbud/funksjoner og kapa-

siteter i forhold til samfunnets behov over tid, virkninger av teknologisk utvikling, HMS- og øko-

nomisk risiko ved fortsatt drift i eksisterende lokaler, risiko knyttet til gjennomføringsmodell/be-

slutningsprosesser. 

 Alternativspesifikke forhold, dvs. risikoforhold med ulik eksponering i alternativene 

o Samfunnsforhold (forhold til regionalplan, kommuneplan, regulering, atkomst, teknisk infrastruk-

tur, miljøaspekter, samfunnssikkerhet og beredskap, myndighetskrav) 

o Byggenes kvalitet, fleksibilitet og elastisitet (arealer/funksjonalitet diagnostikk, behandling, FoU, 

logistikk) 

o Gjennomføring (grensesnitt mot sykehus i drift, spesielle forhold knyttet til tomt og/eller bygge-

plass) 

o Andre forhold (forhold som kan medføre alvorlig skade på mennesker, miljø, materiell eller sam-

funnsfunksjoner gjennom realisering i utbyggings- og driftsfase 

4. Rangering av risikoforholdene 
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5. Etablering av risikoregister som del av prosjektets styringsregime, inkl. handlingsplan for styring av 

risikoforhold 

Selv om negative risikoforhold har mest oppmerksomhet i en ROS-analyse skal også usikkerhetsforhold 

som kan gi positive muligheter, identifiseres.  

ROS-analyser i idéfasen har vesentlig forskjellige fokusområder sammenliknet med ROS-analyser i forpro-

sjekt, detaljprosjekt og gjennomføringsfasene1. 

Kontekstuell risiko er spesielt viktig å analysere i prosjektets idéfase. Her er ikke prosjektets gjennomfø-

ringsrisiko viktigst, men at riktig prosjekt gjennomføres.  

Det første risikoområdet (sjekkpunktet) under kontekstuell risiko er om gjenstående alternativer represen-

terer optimale løsninger innenfor aktuelt mulighetsrom. Prosjektet er utfordret til å begrunne at gitte alter-

nativer gir beste svar på fremtidens behov for helsetjenester, gitt prosjektets mulighetsrom og økonomiske 

rammebetingelser. Det tilføyes her at grad av optimalitet utvikles undervegs i prosjektet og er i høy grad 

avhengig a løsningenes tilpasningsevne for å møte fremtidens behov over tid. 

Gjennomføringsrisiko tillegges som nevnt mindre vekt i denne fasen, men eventuelle risikoforhold som i 

særlig grad kan skape vanskeligheter for gjennomføring av alternativet må identifiseres. 

ROS-analysen inngår som del av grunnlaget for beslutning om videreføring til neste fase. 

1.1 Verdi av fleksibilitet 

Fleksibilitet er et sentralt begrep når en skal styre en fremtid preget av usikre omgivelser og rammebeting-

elser. Temaet her er usikkerhet knyttet til samfunnets behov for sykehusets helsetjenester på kort og lang 

sikt. 

Mange av risikoforholdene som ROS-analysen har kartlagt møtes med fleksibilitet i løsninger på funksjoner 

og kapasiteter: 

 Byggenes elastisitet og generalitet for tilpasning til behov som endres over tid 

 Byggenes utbyggbarhet, mulighet for utvidelser/reduksjoner, byggetomtens muligheter 

 Trinnvis utbygging som begrunnes ut fra mangelfull finansiell fleksibilitet, men som gir økt fleksibi-

litet mht. tilpasning til erfart utvikling over tid 

Øvrige viktige forhold knyttet til fleksibilitet: 

 Finansiell fleksibilitet knyttet til anskaffelse av nødvendig medisinskteknisk utstyr 

 Teknologisk utvikling  – fleksibilitet for å utnytte mulighetene på best mulig måte. Teknologi for 

overvåkning av pasienter vil for eksempel påvirke behovet for sykehusopphold.  

 Effekt av samhandlingsreformen, som forutsettes å gi økt behandlingsomfang utenom sykehus.  

 Fleksibilitet i kompetanseutvikling - kompetansen må utvikles kontinuerlig for å ligge i forkant av 

samfunnets behov. Det må tilrettelegges for et konstruktivt læringsmiljø i nært samarbeid med uni-

versitetsmiljøer. Lokalisering av kompetanseenheter som kommuniserer og samhandler er her vik-

tig tema. Kommunikasjonsteknologien vil fortsette sin raske utvikling. Likevel erfarer vi at samloka-

lisering ofte er en suksessfaktor i effektive og ledende kompetansebedrifter 

                                                      

 

1 Det vil bli gjennomført en rekke ROS-analyser i prosjektet i senere faser 
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 Fleksibilitet som konsekvens av utvikling i globalt tilbud på helsetjenester. Teknologiutvikling, vel-

standsutvikling, spesialisering, mobilitet, politikk og kommersielle rammebetingelser er viktige for-

hold som vil påvirke i hvilken grad det globale markedet vil utvikles og bli utnyttet 

Omformulert er risikoen om alternativenes eventuelle mangelfulle fleksibilitet representerer en risiko for tapt 

samfunnsnytte ved at samfunnets behov over tid ikke blir tilfredsstillende løst og at samfunnet må kompen-

serer ved ekstra investeringstiltak knyttet til helsetjenester. 

1.2 Driftseffektivitet 

Et annet viktig fokusområde er driftseffektivitet. Hvert alternativ bør ha sin driftsmodell avledet av en over-

ordnet driftsfilosofi. Grunnleggende prinsipper for driftsmodell er utarbeidet for hvert alternativ gjennom 

idéfasen. Driftsmodellene forutsettes videreutviklet gjennom etterfølgende faser. 

1.3 Gjennomføring av idéfasen 

ROS-analysen har som omfang å se på idéfasens gjenstående alternativer. OUS-styret og Byrådet i Oslo 

har uttalt seg om foreliggende skisserte alternativer og allerede nå anbefalt Alternativ 3. Anbefalinger på 

nåværende tidspunkt er fattet på et prematurt grunnlag og gir uheldige føringer sammenliknet med et ideelt 

forløp. Idéfasen vil normalt behandle et stort antall løsningsskisser gjennom en kreativ fase. Dette for å 

utforske mulighetsrommet på best mulig måte. De fleste alternativene siles ut/forkastes i møte med krav 

som skal innfris og gjennom identifiserte svakheter i kvantitative og kvalitative egenskaper. Prosjektet er 

nå i avsluttende idéfase og da skal kun «finalealternativene» gjenstå. Det er et krav at alternativene som 

gjenstår skal være reelle og representere gode løsninger for å tilfredsstille samfunnets behov. Hvis ikke 

skal alternativet forkastes/siles bort.  

Det er også et krav at dagens situasjon, representert ved det såkalte 0-alternativet skal tas med videre som 

et referansealternativ. Det stilles krav om at 0-alternativet skal være reelt sammenlignbart med øvrige al-

ternativer. Dette medfører normalt, også her, at 0-alternativet utløser en rekke rehabiliterings-, vedlike-

holds- og nybyggtiltak. Nødvendige tiltak i 0-alternativet resulterer her i et uvanlig høyt investeringsnivå. 

Alternativ 2 fremstår i dag som et alternativ med relativt store svakheter og høy risikoeksponering både 

med hensyn til totaløkonomi og kvalitative egenskaper. ROS-analysen viser at det er grunn til å stille spørs-

målet om Alternativ 2 i idéfasen burde vært silet ut/forkastet som et aktuelt alternativ2. I hht. beslutning i 

styret i OUS skal Alternativ 2 tas med som et reelt alternativ til etterfølgende konseptfase. Det er en normal 

utvikling i konseptfasen at alternativene detaljeres, konkretiseres og forbedres. Det er  i denne optimalise-

ringsprosessen også normalt at varianter av basisalternativene utredes for å redusere risikoeksponering 

og styrke positive egenskaper ved alternativene. Alternativ 2  må i denne fasen forbedres i betydelig grad 

for at dette alternativet reelt skal kunne konkurrere med Alternativ 3. ROS-analysen gir ikke grunnlag for  å 

kunne  vurdere realismen  i å oppnå en slik  forbedring.  

                                                      

 
2 Det er et krav at konseptfasen skal omfatte minst to alternativer i tillegg til 0-alternativet. Hvis Alternativ 2 

hadde blitt forkastet i nåværende fase burde et nytt, reelt alternativ blitt utviklet, før overgangen til neste 

fase.. 
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2 Kort beskrivelse av prosjektet 

Her gis en kort beskrivelse av prosjektet Fremtidens OUS. Det henvises for øvrig til prosjektets underlags-

dokumentasjon (se kapittel 7 Referanseliste) for mer informasjon om prosjektet. 

2.1 Prosjekts mål  

Prosjektets målstruktur vises i figur nedenfor. 

 
Figur 2-1 Prosjektets målstruktur 

Prosjektets mål inngår som en del av grunnlaget for ROS-analysen. Prosjektets mål på ulike nivåer beskri-

ves derfor nedenfor. 

2.1.1 Samfunns- og effektmål 

Samfunnsmålet for nytt OUS er: 

I samsvar med samfunnsoppdraget å skape et helhetlig, fremtidsrettet og driftseffektivt sykehus for Oslo, 

for regionen og for landet forøvrig innen pasientbehandling, forskning, utdanning og innovasjon.  

Inkludert i dette ligger å utvikle OUS sammen med Universitetet i Oslo, Oslo kommune, næringsliv og andre 

aktører i et samfunnsøkonomisk perspektiv og som et internasjonalt senter for livsvitenskap. 

Effektmålet med utgangspunkt i forbedring av sykehusets bygningsmasse: 

 Bygg som tilfredsstiller kapasitetsbehov samt funksjonelle og tekniske krav, samt lukker myndig-

hetspålegg 

 Samling og effektivisering av bygningsmassen, både klinisk og teknisk drift. Korte transportavstan-

der for pasienter, ansatte og varer 

 Avhending av overflødig bygningsmasse og areal, samt gevinstrealisering av eiendomsverdier 

 Bærekraftige og klimavennlige løsninger 

 Bygninger og utemiljø som støtter opp om pasienters og ansattes helse og trivsel 

 
Effektmålene for sykehusets kjernevirksomhet er også knyttet til OUS strategi: 

 Tilrettelagt for å ivareta prinsippene som er lagt til grunn for utforming av virksomhetsmodellene 

Disse prinsippene er:  

1. Pasientperspektivet skal være førende for valg av modell. 

2. Av hensyn til forskning, utdanning og opprettholdelse av kompetanse, bør OUS ha ansvar 

for virksomhet som spenner fra det høyspesialiserte til det alminnelige. 

3. Forskning og utdanning skal være tett integrert med både den høyspesialiserte og den al-

minnelige delen av virksomheten. 

 

Pasienters- og  
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Prosjekt 
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4. Akutt og elektiv virksomhet bør skilles for å oppnå god drift. 

5. Oslos befolkning skal sikres likeverdige helsetjenester. Dette gjelder både pasienter med be-

hov for høyspesialiserte tjenester og pasienter som behøver behandling for vanlige, sam-

mensatte og kroniske tilstander. 

6. Samling av virksomhet er et gode, men enheter må av drifts‐ og ledelsesmessige hensyn 

ikke bli uhensiktsmessig store. 

 Et helsefremmende, godt og sikkert arbeidsmiljø 

 Et fremragende universitetssykehus, en lærende og skapende organisasjon. Dette betyr 

- Ledende akademisk senter innen forskning, utdanning og innovasjon i nært samarbeid med 

universitet og høgskoler 

- Forskning, utdanning og innovasjon er tett integrert i forskningsnære klinikker 

- Utdanningen utgjør en tydelig del av sykehusets profil 

 En god samarbeidspartner og engasjert samfunnsaktør. Dette betyr 

- Velfungerende nye drifts- og samarbeidsformer med andre deler av spesialisthelsetjenesten 

og primærhelsetjenesten 

- God oppgavefordeling innenfor regionen generelt og Oslo sykehusområde spesielt  

- Realisere samhandlingsreformen 
 
Effektmål med utgangspunkt i behov for byutvikling og innovasjon: 

 God utnyttelse av sykehusets randsone 

 Høy alternativ nytte av tomter som avhendes  

 Gode vei- og infrastrukturløsninger 

2.1.2 Resultatmål  

Resultatmålene for prosjektet, ref. styringsdokumentet er som vist nedenfor. Resultatmålene gjelder spe-

sifikt for idéfasearbeidet knyttet til konkretisering av idéfase OUS etter høring.  

 En rapport som på en ryddig måte redegjør for konkretisering av spesifiserte alternativer med hen-

syn til etappeinndeling, innhold i 1. etappe og lokalsykehusfunksjon, samt organisering av kreftom-

rådet. 

 Utredningsprosessen skal gi en klar og entydig anbefaling om hvilke løsningsalternativer som skal 

videreføres til idé-/ konseptfase, og med forslag til mandat for dette arbeidet. 

 Rapporten skal, sammen med foreliggende idéfaserapport, utgjøre et godt og solid beslutnings-

grunnlag for valg av sykehusets lokalisering og den virksomhetsmessige utviklingsretning. 

 Rapporten skal vise trinnvise utbyggingsetapper med et investeringsbehov som ligger innenfor sy-

kehuset bæreevne og finansieringsmuligheter. 

 Rapporten skal bidra til beslutningsunderlag for lokalisering av Storbylegevakt og videreføring av 

kommunens planer. 

 Rapporten skal beskrive løsninger som er godt avstemte med Universitetet i Oslo og Oslo kom-

mune, og bidra til videreutvikling av både samarbeidet mellom partene og Oslo som kunnskapsby. 

 Rapporten skal være ferdig til samlet behandling i styringsgruppen senest i november 2015 
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 Arbeidet skal gjennomføres innenfor en ramme på 20 mill. kr. I denne rammen inngår ikke kostna-

der for de sykehusansattes bruk av tid til medvirkning ut over de som er formelt frikjøpte til å delta 

i arbeidet i deler eller hele sin tid, eller andre aktører som UiO og Oslo kommune. 

2.1.3  Suksessfaktorer 

Viktige suksessfaktorer for et vellykket prosjekt er: 

 Alle involverte har felles målforståelse 

 Klare ansvarsområder og tydelige mandater (klar organisering) 

 Godt planlagt, åpen og transparent prosess 

 Tilstrekkelig tid og ressurser for nøkkelpersoner til å arbeide med prosjektet 

 Solid forankring av prosjektet i organisasjonen 

 Avklaring av interessentbildet og oppfølging av kritiske aktører og miljøer inklusiv god kommunika-

sjon og samhandling, både internt i prosjektet og mot eksterne aktører 

2.1.4 Kritiske rammebetingelser og prosjektavgrensning 

Investeringsprosjekter som omfattes av idéfasen inkl. arbeidet i 2015 skal være strategisk forankret, hvilket 

innebærer at de alternativer som foreslås skal fremme de mål og strategier som gjelder på nasjonalt, re-

gionalt og foretaksnivå. 

Prosjektet skal bygge på idéfasearbeidet som er utført og beskrevet i Idéfase Oslo universitets-sykehus HF 

– campus Oslo (versjon 2.0, datert 9.4. 2015) og ikke gjenta utredningsoppgaver som er dokumentert her. 

Dette gjelder blant annet behov, dimensjoneringsgrunnlag og virksomhets-alternativer. 

Løsningsalternativene skal oppfylle kravene til finansiering og økonomisk bæreevne, og ved tidspunkt for 

realisering av utbyggingsetapper/enkeltprosjekter gjelder det generelle kravet at disse skal kunne innpas-

ses og prioriteres tidsmessig i forhold til andre investeringsprosjekter i regionen.  

Inntil ny oppgavedeling er avklart gjennom prosess i regi av Helse Sør-Øst skal prosjektet forholde seg til 

dagens oppgavedeling. Dersom ny oppgavedeling avklares før sommeren 2015 skal prosjektet ta hensyn 

til dette. Dersom en slik avklaring ikke foreligger før sommeren dimensjoneres lokalsykehuset i henhold til 

dagens oppgavedeling, dvs. at OUS må dekke funksjonene sykehuset har i dag, så lenge ikke annet er 

bestemt. 

 Virksomhetsavklaringer knyttet til lokalsykehusfunksjoner og innhold i 1. etappe vil gi viktige rammebeting-

elser og føringer for arbeid med økonomi og kapasitet og areal, samt for utarbeidelse av de fysiske løs-

ningsalternativene.  

 

Arbeidet skal være basert på behov og dimensjoneringsgrunnlag beskrevet i Idéfaserapport (versjon 2.0, 

datert 9.4. 2015).  

Prosjektet skal være avgrenset i forhold til sykehusets øvrige planer, herunder må vedlikeholdstiltakene 

ved OUS avstemmes med investeringstiltakene. 

2.2 Grensesnitt  

Her gis en oppsummering av prosjektets eksterne og interne grensesnitt. 
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2.2.1 Eksterne grensesnitt 

 Storbylegevakt. Prosjektet skal for alle alternativer som utredes sikre ivaretakelse av Storbylege-

vakt. Idéfasearbeidet skal derfor gjennomføres i tett dialog med Oslo kommunes Storbylegevakt-

prosjekt.  

 UiO, samhandling og erstatningsarealer. Idéfasearbeidet skal gjennomføres i tett dialog med UiO 

med tanke på forsknings- og undervisningsarealer i sykehuset, samt erstatningsareal for universi-

tetets areal som vurderes revet. Løsningene skal understøtte universitetets planer for nytt livsviten-

skapsbygg som er vedtatt, og koordineres med hensyn til felles utnyttelse av og planer for Gaustad-

området.  

 Planmyndigheter. Idéfasealternativene innebærer viktige avklaringer relatert til tomte- og kommu-

neplanspørsmål, og prosjektgruppen må også i arbeidet med konkretisering av idéfase etter høring 

samarbeide tett med berørte instanser og aktører. Dette inkluderer veimyndigheter, luftfartsmyn-

digheter og Ruter. Både alternativene som i neste omgang kan innebære lokk over Ring 3, og 

lokalsykehus på Aker vil utløse behov for tett samarbeid med Statens Vegvesen.  

 Mulige leiearealer. Blant annet vil muligheter for leiearealer i et planlagt nytt «NEMKO-bygg» av-

klares så langt det er grunnlag for en slik avklaring i denne utredningens tidsperspektiv. 

 Oppgavedeling i Oslo sykehusområde. Parallelt med prosjektet pågår et arbeid i regi av HSØ som 

skal resultere i en revidert oppgavedeling mellom sykehusene i Oslo sykehusområde. En gjensidig 

informasjonsutveksling mellom prosjektene er ønskelig (se for øvrig kritiske rammebetingelser i 

pkt. 4.7).  

 Sykehusbygg HF er under etablering og prosjektet må avklare hvordan Sykehusbygg HF skal in-

volveres i arbeidet. 

 Sintef og Forskningsrådet. Dersom delvis samling velges  

 Sykehusbygg HF sin rolle.  

2.2.2 Interne grensesnitt 

 Løpende vedlikeholdstiltak. Omfanget av vedlikeholdstiltak, eventuelt nyinvestering som kan vise 

seg nødvendig for å kunne opprettholde en forsvarlig drift, vil avhenge av fremdriften til tidligfase-

arbeidet og planer som besluttes som resultat av dette.  

 Protonsenter. I OUS pågår det et planleggingsarbeid for nytt protonsenter i et eget prosjekt. Dette 

prosjektet leverte sin idéfaserapport i oktober 2014. Ved beslutning om videreføring er det skissert 

gjennomført en konseptfase i 2015. Prosjektet vil ha to klare grenseflater mot idéfase OUS, konkre-

tisering etter høring:  

o Utredningen av hvordan kreftvirksomheten organiseres/lokaliseres vil påvirke hvor protonsen-
teret eventuelt skal plasseres 

o Fysisk plassering og utforming må avstemmes med helhetlig fysisk fremtidig løsning på valgt 
sted.  
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3 Alternativene i ROS-analysen 

ROS-analysen omfatter 3 alternativer knyttet til ulike lokasjoner/tomter inklusive 0-alternativet med fortsatt 

drift på dagens lokasjoner.  Vi gir her kun en kort beskrivelse av alternativene og henviser til underlagsdo-

kumenter for detaljert dokumentasjon. 

 
Figur 3-1 Idéfasens alternativer (tomt X er nå utelukket) 

3.1 Pasientflyten  

 
Figur 3-2 Grovt skissert pasientflyt for alternativene etter fullført målbilde 
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Overordnede løsningsskisser for alternativene vises nedenfor. For detaljerte beskrivelser henvises til pro-

sjektets idéfaserapport og andre underlagsdokumenter 

3.2 0-alternativet  

Fra idéfaserapport s. 11: «Videreføring av dagens situasjon (0-alternativet) innebærer fortsatt ineffektiv 

bruk av eiendomsressursene og fortsatt høy kost/nytte-forhold (kostnad pr døgnplass). Dagens situasjon 

vurderes ikke som levedyktig i et langsiktig perspektiv, og det ble i samlet idéfase (se rapport 2.0) forutsatt 

at et nybygg må til for å huse sikkerhetspsykiatrien også i 0-alternativet, men at lokalisering ikke er avklart. 

Det er derfor ikke regnet på et 0-alternativ basert på videreføring av dagens situasjon i foreliggende idéfase. 

Det foreligger planer for utbedring av kritiske vedlikeholdsetterslep på Dikemark, men planene er stanset 

inntil videre. I konseptfasen vil 0-alternativet for RSA med tilgrensede funksjoner vurderes nærmere, og da 

mest sannsynlig som et utsettelsesalternativ, ref. utbedringsplanene.» 

0-alternativet innebærer videreføring av virksomhet i eksisterende bygg til lavest mulig kostnad. 

Det er i dette alternativet lagt til grunn at dagens arealer kan mote dagens aktivitetsnivå, og at aktivitetsøk-

ning frem mot 2030 skal dekkes gjennom nybygg. I 0-alternativet inngår 119 000 kvm til nybygg. Det er 

ikke inkludert nybygg eller ombygginger som følge av eventuelle organisatoriske omstillinger. Totalt ut-

gjorde 0-alternativet i Idéfaserapport 2.0 en investering på rundt 30 milliarder kroner. 

Investeringstiltakene ble i idéfaserapport 2.0 fordelt på 3 etapper (se vedlegg 4 til Idéfaserapporten 2.0), 

og 69 % av omfanget ble lagt til etappe 1. De to øvrige er på hhv. 19 og 12 %. Tiltakene i etappe 1 utgjør i 

størrelsesorden 18 mrd. kroner i forventet prosjektkostnad.  

En endring av første etappe til 10 mrd. kroner vil innebære at nær halvparten av tidligere anslått omfang 

av etappen må skyves til en senere etappe. Dette innebærer igjen at hele eller deler av nybygg og ombyg-

ginger ved Ullevål, Aker eller Radiumhospitalet vil måtte skyves på. 

OUS vil bli innvilget lånesøknad (1,26 mrd. kr + egenfinansiering = ca. 1,8 mrd. kr) til opprustning av byg-

ningsmassen, statsbudsjettet for 2016. Dette innebærer at viktig tiltak ved sykehuset da kan gjennomføres 

i perioden 2016-2019, slik at presset på å gjennomføre tiltak i første etappe må forventes å bli redusert. 

Tiltakene i første etappe i 0-alternativet vil, etter en justering for å møte indikert ramme på omkring 10 

milliarder, være som vist nedenfor, der de overstrøkne tiltakene i sin helhet er flyttet til senere etapper, 

mens de med grå skrift delvis gjennomføres, delvis skyves til etappe 2. Det er her lagt vekt på nybygg for 

SA/PUA, samt tiltak på Radiumhospitalet og Ullevål som forbedrer situasjonen for virksomhet i de dårligste 

byggene i 1. etappe.  

3.2.1 Skisse 0-alternativet på Ullevål Sykehus  

 
Figur 3-3 0-alternativet på Ullevål sykehus 
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Figur 3-4 0-alternativet på Aker sykehus og på Gaustad 

3.3 Alternativ 2 Delt løsning Ullevål og Gaustad   

Samlede skisser, delt løsning:  

 
Figur 3-5 Skisse for fysisk løsning i Alternativ 2 – delt løsning 

3.4 Alternativ 3 Delvis samling Gaustad Sør 

Samlede løsningsskisser vises nedenfor. 

  
Figur 3-6 Skisse for fysisk løsning i Alternativ 3 – tiltak på Gaustad og lokalsykehus på Aker 

3.5 Utbygging Radiumhospitalet og RSA 

Prosjektet omfatter også utbyggingstiltak på Radiumhospitalet og etablering av senter for Regional Sikker-

hets Avdeling (RSA) med tilgrensende funksjoner. Det er gjennomført separat idéfase for disse tiltakene 

Disse tiltakene er felles for Alternativ 2 og 3 og omfattes ikke av ROS-analysen.  
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4 Gjennomføring av ROS-analysen 

4.1 Målet for analysen 

I oppdragsbeskrivelsen er gitt at det skal gjennomføres en kvalitativ ROS-analyse. I kvalitative ROS-ana-

lyser beskrives et prosjekt eller et konsepts risikoeksponering gjennom kvalitative termer3.  

Hovedmålet med ROS-analysen er å: 

 Kartlegge og beskrive forhold som kan medføre alvorlig skade på mennesker, miljø, materiell eller 

samfunnsfunksjoner gjennom konseptenes eventuelle realisering gjennom utbyggings- og driftsfase 

 Beskrive tiltak for reduksjon av risikoeksponering og utnyttelse av positive muligheter 

4.2 Analysemetode 

Analysemetoden er illustrert nedenfor.  

 
Figur 4-1 Illustrasjon av analysemetode 

Prosesstrinnene forklares kort nedenfor. 

                                                      

 
3 Risikohendelser defineres gjennom sannsynlighet for hendelse og konsekvens av hendelsen. Selv om en 

benytter tall (her 1-5) for å definere sannsynlighets- og konsekvensnivå så refererer ikke disse tallverdiene 

til en matematisk måleskala. Tallverdiene må derfor betraktes som kvalitative. Matematiske operasjoner 

med disse verdiene er derfor ikke tillatt. 
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1. Oppstart. Klargjøring av forutsetninger og rammebetingelser for analysen 

2. Grovkartlegging Identifisering & systematisering av farer (uønskede forhold/hendelser) 

3. Risikoanalyse. Årsaker finnes, tiltak foreslås, konsekvens beskrives, sannsynlighetsnivå fastsettes  

4. Risikobilde. Viser en prioriteringsrekkefølge iht. hva virksomheten vurderer som sikkert/godt nok. 

Prioritet vurderes ut fra tidskritikalitet (tiltak), styrbarhet, tiltakets kostnad/nytte 

5. Tiltaksplan. Plan med angivelse av tidsfrister og hvem som er ansvarlig for gjennomføring 

6. Handling. Gjennomføring/oppfølging av prioriterte tiltak  

Vedrørende styring av usikre forhold/prioritet styringsfokus: Alle risikoforhold kan, direkte eller indirekte 

påvirkes i ønsket retning. Formålet er å forskyve forventet resultat gjennom reduksjon av risikoeksponering 

og økning /høsting av positive muligheter/oppsider. Styring av risikoforhold går typisk gjennom tre faser 

langs tidsaksen:    

Analysemetoden er tilpasset prosjektets fase. For å effektivisere kartleggingen i ROS-analysen ble en trinn-

vis metode valgt: 

1. Analyser ett alternativ 

2. Kartlegg risikoforhold i øvrige alternativer der samme risikoforhold vurderes på tvers av altnernati-

vene (konsistenssjekk) 

Gjennom dialog med nøkkelpersoner i prosjektet ble det besluttet å gjennomgå Alternativ 3 først. Det er 

her viktig at rekkefølgen ikke, bevisst eller ubevisst, påvirker alternativenes fortrinn eller ulemper. Dette for 

å sikre at objektiviteten i behandlingen av alternativene skal ivaretas. 

4.3 ROS-seminar 

En vesentlig del av grunnlaget for ROS-analysen ble innhentet gjennom et arbeidsmøte/seminar. Hoved-

formålet med ROS-seminaret var å gi økt kunnskap og felles forståelse for prosjektet overordnede, beslut-

ningsrelevante risikoforhold ved å kombinere innsikt fra ulike bidragsytere og fagdisipliner. 

På seminaret ble relevant risiko i aktuelle konsepter definert gjennom å: 

 Identifisere og beskrive potensielle risikohendelser 

 Vurdere sannsynlighet for hendelsene og konsekvens av hendelsene 

 Vurdere tiltak for å påvirke risikoeksponering gjennom reduksjon av sannsynlighet for negativ hen-

delse og/eller reduksjon av konsekvensen av hendelsen  

4.3.1 Program for ROS-seminaret 

Program for ROS-seminaret 16. mars 2016 og deltakere vises nedenfor.  
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AGENDA   ROS-analyse 
 

10:00    Innledning 
• Introduksjon 
• Analysemetode 
• ROS-analysens omfang og fokusområder (beslutningsrelevante risikoforhold) 

10:20   ROS-analysens omfang og rammebetingelser 
• Omfang, fremdriftsplaner (kort) 
• Forutsetninger, rammebetingelser for analysen, grensesnitt  
• Alternativer 

11:00  Gjennomgang av Alternativ 3 Delvis samling Gaustad  
• Presentasjon av alternativet 
• Overordnet kartlegging av risiko og positive muligheter (runde rundt bordet) 

11:30   Lunsj 
12:15   Alternativ 3, forts.  

• Samfunnsforhold (behov, forhold til regionalplan, kommuneplan, regulering, atkomst, 
teknisk infrastruktur, miljøaspekter, samfunnssikkerhet og beredskap, myndighetskrav) 

• Byggenes kvalitet, fleksibilitet og elastisitet (arealer/funksjonalitet diagnostikk, behand-
ling, FoU, logistikk) 

• Gjennomføring (grensesnitt mot sykehus i drift, spesielle forhold knyttet til tomt og/eller 
byggeplass) 

• Andre forhold (forhold som kan medføre alvorlig skade på mennesker, miljø, materiell 
eller samfunnsfunksjoner gjennom realisering i utbyggings- og driftsfase 

• Rangering av risikoforholdene 
14:00  Gjennomgang av Alternativ 2 Delt løsning Ullevål og Gaustad  

• Presentasjon av alternativet 
• Overordnet kartlegging av risiko og positive muligheter (runde rundt bordet) 

• Endringer sammenliknet med Alternativ 3 
16:00  Gjennomgang av 0-alternativet 

• Presentasjon av alternativet 
• Overordnet kartlegging av risiko og positive muligheter (runde rundt bordet) 

• Endringer sammenliknet med Alternativ 2 
17:30  Tiltak/utsjekk 
18:00  Oppsummering  

Pauser ved behov 

 

 

Deltakerne på ROS-seminaret vises nedenfor
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4.3.2 Deltakere på ROS-seminaret 

Nedenfor vises deltakere på ROS-seminaret 16. mars 2016.  

Navn Organisasjon Rolle Epost 

Frode Vartdal UIO Dekan med. fakultet  Frode.vartdal@medisin.uio.no 

Morten Reymert OUS Viseadm. Dir økonomi/finans mreymert@ous-hf.no 

Kari Elisabeth Sletnes Oslo kommune Byrådsetaten for eldre og sosiale tjenester Kari.elisabeth.sletnes@hel.oslo.kommune.no 

Inger Heiberg OUS Ullevål Oslo sykehusservice uxhnge@ous-hf.no 

Einar Sorterup Hysing OUS Rikshospitalet Medisinsk direktør ehysing@ous-hf.no 

Anders Minaberg Helse Sør-øst Finans Anders.Minaberg@helse-sorost.no 

Svein Erik Urstrømmen OUS Tillitsvalgt sykepleieforbundet OUS SVEURS@ous-hf.no 

Tove Nakken OUS Brukerutvalget Tove.nakken@online.no 

Bjørn Wølstad-Knudsen OUS Tillitsvalgt Fagforbundet OUS UXBJWO@ous-hf.no 

Aasmund Magnus Bredeli  OUS Tillitsvalgt Den norske legeforening uxbaas@ous-hf.no 

Per Oddvar Synnes  OUS Hovedverneombud peodsy@ous-hf.no 

Florian Wagnerberger Nordicarc Prosjektrådgiver idéfase mulighetsstudier/fysiske løsninger fw@nordicarch.com 

Terje Rootwelt OUS Viseadm. Dir. trootwel@ous-hf.no 

Ole Martin Semb OUS Prosjektrådgiver idéfase økonomi og areal Ole.Martin.Semb@atkinsglobal.com 

Nina Engelhardtsen Fosen OUS prosjektrådgiver idéfase alle områder Nina.Fosen@atkinsglobal.com 

Ingemund Jordanger WSP Prosessleder ingemund.jordanger@wspgroup.no 

Tom Stian Høiland WSP Dokumentasjon tom.hoiland@wspgroup.no 

Svein Petter Raknes OUS PL idéfase svein.petter.raknes@oec.no 

mailto:Kari.elisabeth.sletnes@hel.oslo.kommune.no
mailto:ingemund.jordanger@wspgroup.no
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5 Grunnlaget for ROS-analysen 

5.1 Forutsetninger for ROS-analysen 

Her gis en opplisting av de viktigste forutsetninger som analysen er basert på.  

5.1.1 Forutsetninger og rammebetingelser 

 ROS-analysen er kvalitativ. Risikoforhold beskrives gjennom kvalitative termer (ikke matematiske). 

Risikoforhold rangeres basert på skjønn. Risikohendelser beskrives gjennom sannsynlighet for 

hendelsen og konsekvens av hendelsen. Det gjøres relative sammenligninger mellom konsepter.  

 Fokus på beslutningsrelevans og tidskritikalitet på aksjoner. Tiltak for styring av risikoforholdene 

som må gjennomgås før beslutning skal inngå4 

 Man arbeider med ramme for tidshorisont gitt i prosjektdokumentasjonen.  

 ROS-analysen bidrar til et proaktivt styringsregime for usikkerhetsstyring der aksjoner fra ROS-

analysen inngår i prosjektets handlingsplaner.  

 ROS-analysen har fokus på overordnede forhold som er relevante som underlag beslutning om 

konseptvalg: 

5.1.2 ROS-analysens fokusområder 

 
Figur 5-1 Oversiktsbilde ROS-analysens fokusområder 

                                                      

 
4  

Gjelder spesielt for tiltak som må iverksettes før konseptvalg 
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0. Kontekstuell risiko  

1. (K1) Kapasitet og kvalitet i helsetjenesten  

 Behandlingskapasitet / -tilbud ift. behovsutvikling over tid 

 Forsvarlig drift (faktorer ved tjenestetilbud) 

 Samhandling med kommunehelsetjenesten   

2. (S1) Samfunnsforhold 

 Utvikling UIO 

 Byutvikling 

 Teknologi 

 Samfunnets behov over tid 

3. (B1) Byggenes kvalitet, fleksibilitet og elastisitet  

 Forsvarlig drift (faktorer ved byggenes beskaffenhet)  

 Infrastruktur generelt 

4. (G1) Gjennomføringsmetode 

 Trinnvis utbygging  

5. (A1) Andre forhold   

 Helse Sør-Øst HF 

 Finansiering og økonomisk bærekraft 

 Absolutte krav  

 

1. Konseptuell risiko 

1. (K2) Kapasitet og kvalitet i helsetjenesten 

 Helhetlig pasientforløp 

 Pasientsikkerhet 

 Pasientmiljø 

2. (S2) Samfunnsforhold  

 Myndighetskrav 

 Samfunnssikkerhet og beredskap 

3. (B2) Byggenes kvalitet, fleksibilitet og elastisitet i forhold til  

 Regionalplan/Kommuneplan/Reguleringsplan 

 Teknisk infrastruktur 

 Miljøaspekter  

 Arealer/funksjonalitet  

 Diagnostikk 

 Behandling  

 FoU 

 Logistikk  

4. (G2) Gjennomføring  

5. (A2) Andre forhold  

 

2. Gjennomføringsrisiko 

1. (K3) Kapasitet og kvalitet i helsetjenesten 

 Interimløsninger - pasientmiljø/brukere 

2. (S3) Samfunnsforhold  

 Myndighetskrav ved utførelse 

 Samfunnssikkerhet og beredskap i byggetid  

3. (B3) Byggenes kvalitet, fleksibilitet og elastisitet  
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 Teknisk infrastruktur 

 Miljøaspekter   

4. (G3) Praktisk ved gjennomføring  

 Atkomst 

 Grensesnitt mot sykehus i drift 

 Spesielle forhold knyttet til tomt og/eller byggeplass 

5. (A3) Andre forhold 

Det vil bli gjennomført en rekke ROS-analyser i senere prosjektfaser (operasjonelt nivå). Operasjonelle 

risikoforhold i byggefase skal derfor i denne ROS-analysen kun belyses hvis risikoforholdet er relevant for 

konseptvalget. 

5.1.3 Forhold som ROS-analysen ikke omfatter 

Risikoforhold som ikke omfattes av ROS-analysen: 

 Utbygging Radiumhospitalet og RSA 

 Hendelser og mulige utfall med meget lav sannsynlighet (ekstremhendelser/ekstreme scenarier, 

force majeure-situasjoner) inngår ikke selv om konsekvensene kan være store 

5.2 Interessenter 

Prosjektet har foretatt en interessentanalyse. Nedenfor gis en oversikt over de viktigste interessentene 

Førende prinsipper for kommunikasjon i prosjekt Idéfase OUS . fase II 

 Det skilles mellom følgende interessentgrupper: 

o Brukere: de vi er her for, de som er mottakere av våre tjenester 

o Formelle rammesettere: OUS ledelse, HSØ, HOD. De har formelle krav på rapportering, av-

rop og leveranse til. 

o Uformelle rammesettere – mediene og andre meningsbærere som kan påvirke politisk og 

generell oppfatning av prosjektet 

o Egen organisasjon – linjeporganisasjon, tillitsvalgte, vernetjeneste, alle ansatte 

o Samarbeidspartnere: eksterne aktører som er, eller bør være, med i planlegging for å gjøre 

prosjektet mer realiserbart 

o Eksterne direkte berørte. Andre eksterne aktører som vil være direkte berørte av våre planer. 

o Prosjektinterne medarbeidere 

 Valg av kanal og prioritering for dialog/kommunikasjon avhenger av formelle krav (ihht bl.a. Hdirs 

Tidligfaseveiler) og hvor sentral gruppen er for realisering av prosjektet 

 Linjeledere er både en kanal og en målgruppe 

 Mediene er både en kanal og en målgruppe 

 Ansvarlige 

o PL = prosjektledelse 

o SL = sykehusledelse 

o Komm = kommunikasjonsstaben 
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 Interessent:  Viktig fordi:  Pri  

Brukere  

Brukerutvalg  Representerer brukerne/pasienter og inngår i formell samarbeidsstruktur i 
sykehuset.  

1  

Ungdomsråd  Representerer brukerne/pasienter og inngår i formell samarbeidsstruktur i 
sykehuset..  

1  

Pasient-foreninger  De som vet hvor skoen trykker. Gruppe som blir hørt i media. Viktige me-
ningsbærere.  

1  

Pasienter og pårø-
rende  

De som vet hvor skoen trykker. Gruppe som blir hørt i media. Viktige me-
ningsbærere.  

2  

Egen organisasjon  

Ansatte  Viktige meningsbærere internt og eksternt.  
Kjenner fag, virksomhet og behov best.  

1  

Ledere  Viktige meningsbærere internt og eksternt.  
Kjenner fag, virksomhet og behov best.  
Viktigste kommunikasjonskanal – både vertikalt og horisontalt i organisa-
sjonen.  

1  

Tillitsvalgte  Representerer organiserte ansatte, og ivaretar deres interesser.  
Formell part i avtaleverket.  
Viktige meningsbærere internt og eksternt.  

1  

Vernetjeneste  Representerer alle ansatte.  
Formell part iht. arbeidsmiljølovens bestemmelser.  
Ivaretar arbeidsmiljøaspektet og HMS.  
Viktige meningsbærere internt og eksternt.  

1  

Egne selskaper og 
stiftelser  

Kreftregisteret, Inven2, Radiumhospitalets legater m.fl.  2  

Eksterne leverandø-
rer av tjenester i sy-
kehuset  

Utfører sine tjenester under vårt HMS-ansvar. Har relevante erfaringer fra 
sitt virksomhetsområde.  

3  

Eksterne berørte  

Tomteeiere  Private og offentlig eiere av tomteareal som kan bli berørt av utbyg-
ging/fraflytting.  

1  

Venneforeninger  Aker Sykehus Venner, Radiumhospitalets venner, m.fl.  1  

Bydeler i Oslo  Ivareta nærmiljøets interesser der sykehuset skal utvikles evt fraflyttes 
– Nordre Aker, Bjerke, Ullern, St.Hanshaugen, evt også bydeler sør-øst i 
Oslo.  

2  

Naboer og vel-
foreninger  

Ivareta nærmiljøets interesser der sykehuset skal utvikles evt fraflyttes.  2  

Eiere og utleiere av 
bygg  

Konsekvenser for nåværende og fremtidige kontrakter.  2  

Leietakere   3  

Formelle rammesettere  

Styret OUS  Oppdragsgiver og overordnet ansvarlig for OUS sin virksomhet.  1  

HSØ  Eier av OUS.  1  
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 Interessent:  Viktig fordi:  Pri  

HOD  Eier av HSØ.  2  

Kunnskapsdept  Eier av UiO  3  

Samferdselsdept  Eier av vei/off transport  3  

Stortinget  Bevilgende og lovgivende myndighet.  3  

Underliggende eta-
ter (HDir, Sykehus-
bygg, Nasjonal IKT)  

Avklare involvering for å unngå unødig opphold i prosjektets fremdrift i et-
terfølgende faser.  

3  

Samarbeidspartnere  

Oslo kommune  Vertskommune. Ansvarlig for regulering av arealer (kommuneplan), viktig 
premissleverandør for evt lokalsykehus og helhetlig pasienttilbud i Oslo.  

1  

UiO  Både samarbeidspartner og avtalepart for OUS. Integrert utdanning, forsk-
ning og felles lokaler med OUS.  
Eier av bygg og tomtearealer.  

1  

Øvrige regionssyke-
hus  

Samarbeid og funksjonsfordeling, og OUS sin rolle som ’bakvakt’ for helse-
Norge.  

1  

Ahus og Vestre Viken  Samarbeid og funksjonsfordeling  1  

Lovisenberg og Dia-
kon-hjemmet  

Samarbeid og funksjonsfordeling  1  

Fag-, forsknings- og 
næringsklynger  

For eksempel OCC, SINTEF, Oslo Medtech, Nansen Neuroscience, m.fl.  2  

Øvrige hf i HSØ  Samarbeid og funksjonsfordeling  2  

Kommunal primær-
helsetjeneste.  

Samarbeid og pasientflyt – legevakt, KAD, sykehjem/boliger, m.fl.  2  

Fastleger  Henvisningsinstans, og ansvarlig for oppfølging av pasienter  2  

Norsk luftambulanse   2  

HiOA  Både samarbeidspartner og avtalepart for OUS. Integrert utdanning, forsk-
ning og felles lokaler med OUS.  

2  

Private avtale-spe-
sialister  

Samarbeid og funksjonsfordeling  3  

Private sykehus med 
avtale i HSØ  

Samarbeid og funksjonsfordeling  3  

Statens vegvesen  Premissleverandør for adkomst og trafikkflyt  3  

Statsbygg  Mulig utbygger  3  

Uformelle rammesettere  

Media  Viktig meningsbærer, viktig videreformidler.  1  

Opinionsdannere  Viktige meningsbærere og påvirker politiske beslutninger  1  

Politiske partier  Viktige meningsbærere og påvirker politiske beslutninger  2  

Lokalpolitikere i Oslo  Viktige meningsbærere og påvirker politiske beslutninger  3  

Andre eksterne aktører  
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 Interessent:  Viktig fordi:  Pri  

Sentrale fagforbund/ 
hoved-sammenslut-
ninger  

Akademikerne, YS, LO, Unio, Delta, Parat, SAN  2  

Ombud og tilsyn  Barneombudet, pasientombud, Fylkesmannen, Helsetilsynet, Arbeidstilsy-
net, Brann- og ELtilsynet, Dir. for sivilt beredskap,  

2  

Aktører innen natur 
og miljø  

Naturvernforbundet, Statens Strålevern, Miljødept, m.fl.  2  

Private interesser og 
bransjeorganisasjo-
ner  

For eksempel NHO, Virke,  3  

Private og off. utvik-
lere  

Innovasjon Norge, m.fl.  3  

Spekter  Vår arbeidsgiverforening  3  

 

Interessentenes potensielle påvirkning på prosjektet og prosjektets faktiske og potensielle påvirkning på 

interessentene er en del av prosjektets risikobilde. Prosjektets risikoeksponering overfor interessentene 

skal minimaliseres ut fra en helhetlig samfunnsmessig nyttevurdering. 
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6 Resultater fra ROS-analysen 

Identifisering av relevante risikoforhold ble gjennomført gjennom to trinn: 

1. Innledende kartlegging, brainstorming 

2. Strukturert analyse iht. evalueringskriteriene i konseptanalysen. Den strukturerte analysen ble del-

vis gjennomført i ROS-seminaret og delvis i etterkant. 

6.1 Innledende kartlegging 

Kartlegging av relevante risikoforhold i prosjektet startet opp med en innledende brainstorming. Hensikten 

er her: 

1. Deltakerne skal engasjeres og eierskap til analysen skal forankres 

2. Flest mulig risikoforhold skal fremkomme, uten begrensninger. Silingen kommer senere, gjennom 

den strukturerte analysen. 

Se vedlegg for notater fra innledende brainstorminger. I etterkant av den innledende brainstormingen ble 

hvert av alternativene behandlet og deltakerne ble bedt om å fokusere på de mest kritiske / viktigste risiko-

ene og mulighetene. Det ble gjennomført en runde rundt bordet for dette og her ble også 0-alternativetet 

omhandlet. Denne runden kalles prioriteringsrunden  

 

For Alternativ 3 ble disse usikkerhetene rangert høyest  

 Driftsøkonomi.  

 Optimaliseringsrisiko  

 Gjennomføring. Tid kompleksitet. Rekkefølge  

 Er det rette alternativ i de enkelte fasene 

 Dimensjonerer en med optimal modell  

 Beslutningsvegring  

 Regulering  

 Store og uavhengige trinn.  

 Atkomstvei  

 Investeringsmidler / finansiering  

 Reguleringsplaner/arbeid.  

 Begrensinger ved lokasjoner  

 Trafikale løsninger - både i drift og under bygging  

 Retningsvalg og prioriteringer  

 Økonomi (investeringsevne ut over fase 1 og drift ut over fase 1) 

 Kapasitetsutfordring, erstatning gamle bygg pluss HMS må være utgangspunkt og premissavkla-

ring. 

 Pakkeløsninger og få alternativer.  

 Økonomisk bærekraft.  

 Politisk vilje  

 Funksjonsområde og plassering lokalsykehus  

 Tidspunkt for oppstart av aker lokalsykehus 

 Omdømmerisiko.  

 Pasientrisiko  

 Risiko for at man ikke får til et prosjekt som kan bli politisk godkjent.  

 Ivaretakelse av eksisterende bygningsmasse på Ullevål  
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For Alternativ 2 ble disse usikkerhetene rangert høyest  

 Beslutningsrisiko   

 Gjennomføringsrisiko ansatte og pasienter  

 Driftsrisiko ift konsept  

 Drift, uøkonomisk drift / medisinfaglig  

 Pluss-  Sykehus i øst  

 Miljøhensyn - pasientsikkerhet arbeidsmiljø  

 Manglende politisk forankring og forankring hos viktige interessenter  

 Arbeidsmiljøutfordringer / HMS 

 Lang byggetid / gjennomføringstid 

 Grunnforhold og innsikt i forhold i grunn  

 Nybygg med økt kapasitet kommer seint  

 Utelukker lokalsykehus på Aker som kan avlaste. 

 Øke kostnader. Økt lovpålagt vedlikehold 

 Konsekvenser for / forhold til andre sykehus i organisasjonen 

 Deling av drift mellom Ullevål og Rikshospitalet 

 Fordeler med nybygg på Aker mistes 

 Infrastruktur  

 Bygg i drift  

 

For 0-alternativet ble disse usikkerhetene rangert høyest  

 Ansatte og deres motivasjon i nye bygg vs. gamle bygg  

 Tilsynsavvik. Motivasjon 

 Oslo Kommune og UiO.  

 Få insentiver for effektivisering  

 Stor ombygging 700.000 kvm med sykehus i drift  

 Gjennomføringsrisiko ved rokader og flere lokasjoner  

 Problemstillinger i gjennomføring på flere steder over veldig lang tid  

 Pasientvirksomhet / sikkerhet/ miljø ved bygging / rokkeringer etc.  

 Mindre risiko ved bygging nær sykehus i drift enn Alternativ 2  

 Risiko for behov for større rokadearealer ved samtidig ombygging mange steder  

 Kan løse rehabiliteringsbehov  

 Kommer raskt i gang på Radiumhospitalet, er innenfor reguleringsplan.  

 Ingen tilrettelegging for mer innovative løsninger  

 Konserverer driftsorganiseringen som i dag.  

 Oppussing og småbygging gir ikke fremtidsrettet behandlingsrom.  

 Motivasjon. Gamle bygg.  

 Fremtidens behov  

 Byggene har struktur som gjør de vanskelige å tilpasse moderne drift. Driftsøkonomi  

 Ikke funksjonelle sykehusbygg, ikke oppdatert og moderne sykehusbygg   

 Rehabilitering gir mindre effektive bygg enn nybygg.  

 Ombygging, lav utnyttelsesgrad  

 Dårligere funksjonalitet  

 Vanskelig å tilrettelegge for moderne medisinsk behandling. De eldste byggene er høye under taket 

med lite fleksible rominndelinger og de fra rundt 60 tallet har lav takhøyde.  
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 Miljøutfordringer 

 Finansiering  

 Fremtidige rehabiliteringskostnader  

 Politisk vilje til å stå løpet ut.  

 Bæreevne ved delt drift   

 Usikkerhetsavsetning i kalkyler.  

 Usikkerhet ved byggenes beskaffenhet - Skjulte feil og mangler / negative overraskelser.  

 Grunnforhold - ved å spunte og grave eksisterende bygg - kostnadsdrivende 

 Øke drifts- og vedlikeholdskostnader. Redusere mulighet for å investere i nye bygg i fremtiden. 

6.2 Strukturert analyse (prioriteringsgjennomganger)  

Den strukturerte risikoanalysen er i hovedsak basert på kriteriene som er gitt for valg mellom alternativene. 

Årsaken til at denne strukturen er valgt som grunnlag er å sikre fokus på beslutningsrelevante forhold samt 

å bidra til vertikal konsistens i oppbyggingen av konseptanalysens beslutningsgrunnlag. Men samtidig må 

en sikre at den strukturelle analysen ikke medfører at viktige risikoforhold virker for avgrensende og at 

eventuelle andre relevante risikoforhold blir oversett.  

I dette seminaret ble det gjort en gjennomgang av strukturelle analysepunkter etter idemyldring og priorite-

ringsrunder for å sjekke ut at alle hovedtema var dekket av de punktene man hadde identifisert. I ettertid 

har WSP strukturert idemyldringspunktene i henhold til de samme kriteriene. Vi gjentar her kort gruppe-

ringene, for utfyllende detaljer se kapittel 5.1.2 ROS-analysens fokusområder  

 Kapasitet og kvalitet i helsetjenesten (helhetlig pasientforløp, pasientsikkerhet, pasientmiljø, sam-

handling med kommunehelsetjenesten) 

 Samfunnsforhold (forhold til regionalplan, kommuneplan, regulering, atkomst, teknisk infrastruktur, 

miljøaspekter, samfunnssikkerhet og beredskap, myndighetskrav) 

 Byggenes kvalitet, fleksibilitet og elastisitet (arealer/funksjonalitet diagnostikk, behandling, FoU, 

logistikk) 

 Gjennomføring (grensesnitt mot sykehus i drift, spesielle forhold knyttet til tomt og/eller byggeplass) 

 Andre forhold (forhold som kan medføre alvorlig skade på mennesker, miljø, materiell eller sam-

funns-funksjoner gjennom realisering i utbyggings- og driftsfase). Andre forhold er ikke et evalue-

ringskriterium, men inkluderes for å sikre at eventuelle relevante risikoforhold som ikke lett kan 

tilknyttes evalueringskriteriene, likevel skal bli hensyntatt. 

Risikohendelsenes sannsynlighet og konsekvens ble i liten grad vurdert på ROS-seminaret, og er derfor 

vurdert i etterkant i samråd med nøkkelpersoner i prosjektet.  

Tiltak for å styre risikoforholdene blir i hovedsak vurdert og beskrevet av nøkkelpersoner i prosjektet.  . 

Nedenfor vises risikoforholdene som fremkom, både på oppsummert og detaljert nivå. 
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6.3 Oppsummering av risikoforhold per konsept 

I tabell nedenfor vises rangerte risikoforhold per alternativ. I vedlegg II-V gis en samlet oversikt over kartlagte risikoforhold 

Nr 

Konsept 

0-alternativet Alternativ 2 Delt løsning Ullevål –Gaustad sør Alternativ 3 Delvis samling Gaustad sør 

1 

Pasientbehandling/-miljø 

Dårlig arbeidsmiljø og pasientmiljø ved langvarig ombygging / 

rehabilitering under drift. Pasientsikkerhet ved utbygging nær 

og på sykehus i drift  

Reguleringsrisiko     

2 Det blir få muligheter for å realisere driftsforde-

ler ved innovasjon eller stordrift etc.  

Gamle bygg medfører økt tidsbruk og kostnad. Omfang øker mer 

enn antatt.  
Mulighet for forbedret kompetansebedrift 

3 
Uhensiktsmessig med drift på flere lokasjoner  Grunnforhold kan medføre økte kostnader i utbygging  

Driftssituasjon på Ullevål ved utvikling på Aker og Gau-

stad 

4 Arbeidsmiljø reduseres. Motivasjon ved å ar-

beide i moderne lokaler  
Kompetansebedriften OUS 

Mulighet for realisering av ønsket utvikling og lokalsyke-

huset som viktig utdanningsarena 

5 

Kompetansebedriften OUS 

Gamle bygninger med fremtidig vedlikeholdsbehov medfører 

økte kostnader i driftsfase, behov for rokkeringsbygg, erstat-

ningsbygg etc. 

Risiko for at antatt driftsoptimalisering ved samling av 

funksjoner ikke kan realiseres  

6 Gjennomføringsrisiko ved rokader og flere loka-

sjoner  

Dårlige driftsforhold ved gjennomføring av rokkeringer. Risiko 

ved utbygging nær bygg i drift 

Aker. Samhandling med funksjoner fra Oslo kommune 

kan gi godt storbysykehus  

7 Lite tilrettelegging for moderne/ innovative løs-

ninger  
Fordel at psykisk helse og avhengighet løses tidlig Pasientsikkerhet ved utbygging nær og på sykehus i drift  

8 Undervurdert kostnader ved ombygginger. 

Gammel bygningsmasse   

Risiko for at antatt driftsoptimalisering ved samling av funksjo-

ner ikke kan realiseres  

Underdimensjonert (for få tilkomstmuligheter) trafikk-

messig og logistikkmessig  

9 Miljøutfordringer gammel bygningsmasse  UIO-utvikling Pasientbehandling/-miljø 

10 
UIO-utvikling Pasientbehandling/-miljø 

Fysiske begrensinger ved lokasjoner gir dårligere løs-

ninger i drift 

Figur 6-1 ROS-analyse alle alternativer. Overordnet nivå (topp 10) 
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6.4 Kontekstuell risiko, alle alternativer 

Nedenfor vises resultatene fra analysen av kontekstuell risiko i prosjektet. 

  

Risikoforhold fra alternativgjennomgangene og som er felles for alle alternativene  Prioritet Sanns Kons. 

Risiko for feil i byggdimensjoner, funksjoner/funksjonskapasitet 7 5 3 

Risiko for suboptimale løsninger ved at tiltak overskrider investeringsramme ift. usikkerhet i investerings-
kostnader 

6 1 4 

Risiko for at alternativene ikke representerer beste løsninger?  4 1 3 

Risiko for at virksomhetsmodellene ikke gir grunnlag for optimal drift 3 1,5 3 

HMS-risiko ved fortsatt drift i eksisterende bygningsmasse. Behov for strakstiltak som utbedrer situasjo-
nen 

5 4,5 3 

Driftskostnader ved fortsatt drift i eksisterende bygningsmasse. Behov for strakstiltak som utbedrer situa-
sjonen 

5 3 3 

Forsinkelser i beslutningsprosesser 6 2 3 

Tabell 6-1 Kontekstuell risiko, alle alternativer  

Prioritet (1-9): Vurdering av risikoforholdets styringsmessig prioritet 
Sanns (1-5): Sannsynlighet for at risikoforholdet vil oppstå  
Kons. (1-5): Nivå på konsekvens. Tall større enn 0 angir risiko. Tall mindre enn 0 angir positiv mulighet(her ingen) 
 
Samme fortolkning også for alternativene nedenfor.  
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De høyest prioriterte risikoforholdene vises grafisk i diagrammet nedenfor. 

 

 

Prioritet Risikoforhold 

Kon-01 
Risiko for feil i byggdimensjoner, funksjoner/funksjons-
kapasitet 

Kon-02 

Risiko for suboptimale løsninger ved at tiltak overskri-
der investeringsramme ift. usikkerhet i investerings-
kostnader 

Kon-07 Forsinkelser i beslutningsprosesser 

Kon-05 
HMS-risiko ved fortsatt drift i eksisterende bygnings-
masse. Behov for strakstiltak som utbedrer situasjonen 

Kon-06 

Driftskostnader ved fortsatt drift i eksisterende byg-
ningsmasse. Behov for strakstiltak som utbedrer situa-
sjonen 

Kon-03 

Risiko for at alternativene ikke representerer beste løs-
ninger. Det forutsettes at alternativene optimaliseres 
videre i neste fase 

Kon-04 
Risiko for at virksomhetsmodellene ikke gir grunnlag for 
optimal drift 

 

Figur 6-2 Kontekstuell risikoforhold. Høyest prioriterte risikoforhold 

Figuren viser risikoforhold sortert etter grad av risiko, konsekvens og styrbarhet som er antatt for de forskjellige risikoforholdene. Prioriteringer er basert på vurderinger 

i dialog med nøkkelpersoner i prosjektet. Alle risikoforhold er gule, dvs. risikoforholdene er fortsatt viktige og må inngå i prosjektets grunnlag for risikostyring, også i 

etterfølgende faser. Ingen spesielle risikostyringstiltak må iverksettes før overgang til neste fase. 
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6.5 Risikoforhold i 0-alternativet 

Nedenfor vises resultatene fra analysen av de viktigste risikoforholdene i 0-alternativet (10-på-topp listen). 

In-
deks 

Usikkerhet / risikotekst  Tema  Emne/Fokusområde 
Prosjekt- 

prioritering 
Sanns Kons 

46 Risiko ved pasientbehandling/-miljø 
Kapasitet og kvalitet i helse-
tjenesten 

Pasientmiljø 8 5 5 

2 
Det blir få muligheter for å realisere driftsfordeler ved 
innovasjon eller stordrift etc.  

Kapasitet og kvalitet i helse-
tjenesten 

Behandlingskapasitet/-tilbud ift. behovsut-
vikling over tid 

7 5 3 

5 Uhensiktsmessig med drift på flere lokasjoner  Andre Økonomisk konsekvens 7 5 4 

6 
Arbeidsmiljø reduseres. Motivasjon ved å arbeide i mo-
derne lokaler  

Kapasitet og kvalitet i helse-
tjenesten 

Forsvarlig drift 7 4 4,5 

48 Mulighet for forbedret kompetansebedrift     7 5 1 

9 Gjennomføringsrisiko ved rokader og flere lokasjoner  Gjennomføring Grensesnitt mot sykehus i drift 6,5 5 4 

3 Lite tilrettelegging for moderne/ innovative løsninger  
Byggenes kvalitet, fleksibilitet 
og elastisitet 

Arealer/funksjonalitet diagnostikk, behand-
ling, FoU, logistikk 

5 5 3 

14 
Undervurdert kostnader ved ombygginger. Gammel 
bygningsmasse   

Gjennomføring Byggtekniske forhold  5 3 4 

17 Miljøutfordringer gammel bygningsmasse  Gjennomføring Miljøaspekter  5 5 2,5 

45 UIO-utvikling 
Kapasitet og kvalitet i helse-
tjenesten 

Helhetlig pasientforløp 5 5 2 

47 Byutvikling Samfunnsforhold Byutvikling  5 5 2 

Tabell 6-2 Risikoforhold 0-alternativet 

De høyest prioriterte risikoforholdene vises grafisk i diagrammet nedenfor. 
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In-
deks5 Risikoforhold 

46 
 
Pasientbehandling/-miljø 

2 
Det blir få muligheter for å realisere driftsfordeler ved innova-
sjon eller stordrift etc.  

5 Uhensiktsmessig med drift på flere lokasjoner  

6 
Arbeidsmiljø reduseres. Motivasjon ved å arbeide i moderne 
lokaler  

48 Mulighet for forbedret kompetansebedrift 

9 Gjennomføringsrisiko ved rokader og flere lokasjoner  

3 Lite tilrettelegging for moderne/ innovative løsninger  

14 
Undervurdert kostnader ved ombygginger. Gammel bygnings-
masse   

17 Miljøutfordringer gammel bygningsmasse  

45 UIO-utvikling 
 

Figur 6-3 0-alternativet. Høyest prioriterte risikoforhold 

Alle risikoforhold er også her gule, dvs. risikoforholdene er fortsatt viktige og må inngå i prosjektets grunnlag for risikostyring, også i etterfølgende faser. Risikoforhol-
denes plassering opp til høyre i diagrammet viser at alternativet representerer meget høyt risikonivå. 
Ingen spesielle risikostyringstiltak må iverksettes før overgang til neste fase.   

                                                      

 
5 Det refereres her til id fra kartleggingen av risikoforhold 
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6.6 Risikoforhold i Alternativ 2, delt løsning  

Nedenfor vises resultatene fra analysen av de viktigste risikoforholdene i Alternativ 2 (10-på-topp listen). 

 

Indeks Usikkerhet / risikotekst  Tema  Emne/Fokusområde 
Prosjekt-
priorite-

ring 
Sanns Kons 

40 
Dårlig arbeidsmiljø og pasientmiljø ved langvarig ombygging / rehabilite-
ring under drift. Pasientsikkerhet ved utbygging nær og på sykehus i drift  

Gjennomføring Grensesnitt mot sykehus i drift 8 5 4 

13 
Gamle bygg medfører økt tidsbruk og kostnad. Omfang øker mer enn an-
tatt.  

Gjennomføring Grensesnitt mot sykehus i drift 7 4 3 

48 Grunnforhold kan medføre økte kostnader i utbygging  Gjennomføring Økonomisk konsekvens 7 5 3 

61 Mulighet for forbedret kompetansebedrift 
Kapasitet og kvalitet i helsetje-
nesten 

Behandlingskapasitet/-tilbud ift. behovs-
utvikling over tid 

7 3 -1 

3 
Gamle bygninger med fremtidig vedlikeholdsbehov medfører økte kostna-
der i driftsfase, behov for rokkeringsbygg, erstatningsbygg etc. 

Byggenes kvalitet, fleksibilitet 
og elastisitet 

Fleksibilitet og elastisitet 6 5 4 

19 
Dårlige driftsforhold ved gjennomføring av rokkeringer. Risiko ved utbyg-
ging nær bygg i drift 

Kapasitet og kvalitet i helsetje-
nesten 

Helhetlig pasientforløp 6 5 3,5 

22 Fordel at psykisk helse og avhengighet løses tidlig 
Kapasitet og kvalitet i helsetje-
nesten 

Pasientmiljø 6 4 -2 

35 
Risiko for at antatt driftsoptimalisering ved samling av funksjoner ikke kan 
realiseres  

Andre Stordriftsfordeler; driftsoptimalisering  6 3 3,5 

60 UIO-utvikling 
Kapasitet og kvalitet i helsetje-
nesten 

UiO 5 4,5 1 

62 Pasientbehandling/-miljø 
Kapasitet og kvalitet i helsetje-
nesten 

Pasientmiljø 5 3 2 

Tabell 6-3 Høyest rangerte risikoforhold Alternativ 2 – Delt løsning 

De høyest prioriterte risikoforholdene vises grafisk i diagrammet nedenfor. 
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In-
deks Risikoforhold 

40 

Dårlig arbeidsmiljø og pasientmiljø ved langvarig ombygging / rehabi-
litering under drift. Pasientsikkerhet ved utbygging nær og på syke-
hus i drift  

13 
Gamle bygg medfører økt tidsbruk og kostnad. Omfang øker mer enn 
antatt.  

48 Grunnforhold kan medføre økte kostnader i utbygging  

61 Mulighet for forbedret kompetansebedrift 

3 
Gamle bygninger med fremtidig vedlikeholdsbehov medfører økte 
kostnader i driftsfase, behov for rokkeringsbygg, erstatningsbygg etc. 

19 
Dårlige driftsforhold ved gjennomføring av rokkeringer. Risiko ved ut-
bygging nær bygg i drift 

22 Fordel at psykisk helse og avhengighet løses tidlig 

35 
Risiko for at antatt driftsoptimalisering ved samling av funksjoner 
ikke kan realiseres  

60 UIO-utvikling 

62 Pasientbehandling/-miljø 
 

Figur 6-4 Alternativ 2, delt løsning. Høyest prioriterte risikoforhold 

De fleste risikoforholdene representerer negative konsekvenser for prosjektet. Men to forhold representerer positive muligheter. Risikoeksponeringen i dette alternativet 

er vesentlig lavere enn for 0-alternativet. 

Alle risikoforhold er gule, dvs. det er ikke kritisk å iverksette tiltak nå (men tiltak må iverksettes senere). 
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6.7 Risikoforhold i Alternativ 3, Delvis samling Gaustad  

Nedenfor vises resultatene fra analysen av de viktigste risikoforholdene i Alternativ 2 (10-på-topp listen). 

Indeks Usikkerhet / risikotekst  Tema  Emne/Fokusområde 
Prosjekt- 

prioritering 
Styrbarhet Sanns Kons 

107 Reguleringsrisiko     Samfunnsforhold 
Generelle forhold til regionalplan, 
kommuneplan, regulering  

8 2 3 5 

63 Mulighet for forbedret kompetansebedrift 
Kapasitet og kvalitet i 
helsetjenesten 

Behandlingskapasitet/-tilbud ift. be-
hovsutvikling over tid 

7 5 3 -2 

100 Driftssituasjon på Ullevål ved utvikling på Aker og Gaustad 
Kapasitet og kvalitet i 
helsetjenesten 

Pasientsikkerhet 7 1 5 3 

103 
Mulighet for realisering av ønsket utvikling og lokalsykehuset som viktig 
utdanningsarena 

Samfunnsforhold Helhetlig pasientforløp 7 3 3 -3 

19 
Risiko for at antatt driftsoptimalisering ved samling av funksjoner ikke kan 
realiseres  

Andre 
Stordriftsfordeler; driftsoptimalise-
ring  

6 3 3 4 

61 
Aker. Samhandling med funksjoner fra Oslo kommune kan gi godt storby-
sykehus  

Kapasitet og kvalitet i 
helsetjenesten 

Samhandling med kommunehelsetje-
nesten 

5 3 3 -2 

70 Pasientsikkerhet ved utbygging nær og på sykehus i drift  Gjennomføring Grensesnitt mot sykehus i drift 5 2 2,5 3,5 

77 
Underdimensjonert (for få tilkomstmuligheter) trafikkmessig og logistikk-
messig  

Samfunnsforhold Atkomst  5 4 4 2 

102 Pasientbehandling/-miljø 
Kapasitet og kvalitet i 
helsetjenesten 

Pasientmiljø 5 4 2 2 

82 Fysiske begrensinger ved lokasjoner gir dårligere løsninger i drift 
Byggenes kvalitet, flek-
sibilitet og elastisitet 

Fleksibilitet og elastisitet 3 1 2 2 

Tabell 6-4 Høyest rangerte risikoforhold Alternativ 3 Delvis samling Gaustad 

 

 

De høyest prioriterte risikoforholdene vises grafisk i diagrammet nedenfor. 
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Prioritet Risikoforhold 

107 Reguleringsrisiko     

63 Mulighet for forbedret kompetansebedrift 

100 Driftssituasjon på Ullevål ved utvikling på Aker og Gaustad 

103 Mulighet for realisering av ønsket utvikling og lokalsykehuset som viktig utdanningsarena 

19 Risiko for at antatt driftsoptimalisering ved samling av funksjoner ikke kan realiseres  

61 Aker. Samhandling med funksjoner fra Oslo kommune kan gi godt storbysykehus  

70 Pasientsikkerhet ved utbygging nær og på sykehus i drift  

77 Underdimensjonert (for få tilkomstmuligheter) trafikkmessig og logistikkmessig  

102 Pasientbehandling/-miljø 

82 Fysiske begrensinger ved lokasjoner gir dårligere løsninger i drift 
 

Figur 6-5 Alternativ 3. Høyest prioriterte risikoforhold  

De fleste risikoforholdene representerer negative konsekvenser også i dette alternativet. Tre forhold representerer positive muligheter. Risikoeksponeringen i dette 

alternativet er vesentlig lavere enn for Alternativ 2. 

Alle risikoforhold er gule, dvs. det er ikke kritisk å iverksette tiltak nå (men tiltak må iverksettes senere). 
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7 Risikostyring 

ROS-analysen skal også gi innspill til en handlingsplan og til styring av prosjektets risikoforhold. 

Risikostyringsprosessen er illustrert nedenfor. 

 
Figur 7-1 Risikostyringsprosessen 

Alle hendelser og forhold som kan få konsekvenser for prosjektets målsettinger skal kartlegges, analyseres 

og dokumenteres i risikoregisteret. Analysen deles i analyserbare deler, eksempelvis prosesser og delpro-

sesser, disiplinområder, målområder, tidsfaser etc. 

Kartleggingen gjøres gjennom en” brainstorming”, og da kan fasilitator bruke ulike teknikker som gule lap-

per, strukturert åpen brainstorm etter ledeord på flipover, mindmap etc.   

Når risikoforholdene skal beskrives, blander en ofte bakenforliggende årsaker, usikkerhet, konsekvenser 

og til og med tiltak. En mye brukt modell for å strukturere er CREM.  

 
Figur 7-2 CREM-metoden
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7.1 Risikoregister 

In-
deks 

Alter-
nativ Usikkerhet / risikotekst  

Prosjekt-
priorite-
ring 

Styrbar-
het Sanns Kons Evt. kommentar/tiltak Ansv. Frist 

Status til-
tak 

R021 0 
Mangelfull kvalitet i pasientbehandling/-
miljø 8 2 5 5 Tiltak iverksettes senere       

R022 0 
Det blir få muligheter for å realisere drifts-
fordeler ved innovasjon eller stordrift etc.  7 3 5 3 Tiltak iverksettes senere       

R023 0 
Uhensiktsmessig med drift på flere lokasjo-
ner  7 3 5 4 Tiltak iverksettes senere       

R024 0 
Dårlig kvalitet i arbeidsmiljø. Motivasjon ved 
å arbeide i moderne lokaler  7 2 4 4,5 Tiltak iverksettes senere       

R025 0 Mulighet for forbedret kompetansebedrift 7 4 5 1 Tiltak iverksettes senere       

R026 0 
Gjennomføringsrisiko ved rokader og flere 
lokasjoner  6,5 2 5 4 Tiltak iverksettes senere       

R027 0 
Lite tilrettelegging for moderne/ innovative 
løsninger  5 2 5 3 Tiltak iverksettes senere       

R028 0 
Undervurdert kostnader ved ombygginger. 
Gammel bygningsmasse   5 5 3 4 Tiltak iverksettes senere       

R029 0 Miljøutfordringer gammel bygningsmasse  5 4 5 2,5 Tiltak iverksettes senere       

R030 0 UIO-utvikling 5 4 5 2 Tiltak iverksettes senere       

R006 2 
Aker. Samhandling med funksjoner fra Oslo 
kommune kan gi godt storbysykehus  5 3 3 -2 Tiltak iverksettes senere       

R011 2 

Dårlig arbeidsmiljø og pasientmiljø ved lang-
varig ombygging / rehabilitering under drift. 
Pasientsikkerhet ved utbygging nær og på 
sykehus i drift  8 1 5 4 Tiltak iverksettes senere       

R012 2 
Gamle bygg medfører økt tidsbruk og kost-
nad. Omfang øker mer enn antatt.  7 2 4 3 Tiltak iverksettes senere       



 

 Framtidens OUS. Alternativer. ROS-analyse mars 201635         

 

Side 35 av 62 

 

 

 

In-
deks 

Alter-
nativ Usikkerhet / risikotekst  

Prosjekt-
priorite-
ring 

Styrbar-
het Sanns Kons Evt. kommentar/tiltak Ansv. Frist 

Status til-
tak 

R013 2 
Grunnforhold kan medføre økte kostnader i 
utbygging  7 4 5 3 Tiltak iverksettes senere       

R014 2 Mulighet for forbedret kompetansebedrift 7 4 3 -1 Tiltak iverksettes senere       

R015 2 

Gamle bygninger med fremtidig vedlike-
holdsbehov medfører økte kostnader i 
driftsfase, behov for rokkeringsbygg, erstat-
ningsbygg etc. 6 5 5 4 Tiltak iverksettes senere       

R016 2 

Dårlige driftsforhold ved gjennomføring av 
rokkeringer. Risiko ved utbygging nær bygg i 
drift 6 3 5 3,5 Tiltak iverksettes senere       

R017 2 
Fordel at psykisk helse og avhengighet løses 
tidlig 6 3 4 -2 Tiltak iverksettes senere       

R018 2 
Risiko for at antatt driftsoptimalisering ved 
samling av funksjoner ikke kan realiseres  6 3 3 3,5 

Samme som alt. 3, men mindre konsekvens her. Tiltak 
iverksettes senere       

R019 2 UIO-utvikling 5 4 4,5 1 Tiltak iverksettes senere       

R020 2 Pasientbehandling/-miljø 5 4 3 2 
Gjennomføringsfasen er kritisk. Tiltak iverksettes se-
nere       

R001 3 Reguleringsrisiko     8 2 3 5 
ROS2015 - 5.6 
Idéfaserapport  - 11.1.8. Tiltak iverksettes senere       

R002 3 Mulighet for forbedret kompetansebedrift 7 5 3 -2 
Idéfaserapport  - 12.5.1 
Idéfaserapport  - 12.5.3. Tiltak iverksettes senere       

R003 3 
Driftssituasjon på Ullevål ved utvikling på 
Aker og Gaustad 7 1 5 3 Tiltak iverksettes senere       

R004 3 

Mulighet for realisering av ønsket utvikling 
og lokalsykehuset som viktig utdannings-
arena 7 3 3 -3 Tiltak iverksettes senere       

R005 3 
Risiko for at antatt driftsoptimalisering ved 
samling av funksjoner ikke kan realiseres  6 3 3 4 

Samme som alt. 2, men større konsekvens her. Tiltak 
iverksettes senere       
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In-
deks 

Alter-
nativ Usikkerhet / risikotekst  

Prosjekt-
priorite-
ring 

Styrbar-
het Sanns Kons Evt. kommentar/tiltak Ansv. Frist 

Status til-
tak 

R007 3 
Pasientsikkerhet ved utbygging nær og på 
sykehus i drift  5 2 2,5 3,5 Tiltak iverksettes senere       

R008 3 
Underdimensjonert (for få tilkomstmulighe-
ter) trafikkmessig og logistikkmessig  5 4 4 2 Tiltak iverksettes senere       

R009 3 
Mangelfull kvalitet i pasientbehandling/-
miljø 5 4 2 2 Tiltak iverksettes senere       

R010 3 
Fysiske begrensinger ved lokasjoner gir dår-
ligere løsninger i drift 3 1 2 2 Tiltak iverksettes senere       

R031 
Kon-
01 

Risiko for feil i byggdimensjoner, funksjo-
ner/funksjonskapasitet 7 3 5 3 

Risiko for å ikke godt nok tilfredsstille behovet til frem-
tidens pasienter. Evt. feil i  forventning om medisinsk 
og teknologisk utvikling, feil anslag befolkningsutvik-
ling. Mulig behov for et lokalsykehus i tillegg til de pla-
nene som ligger her. Alternativenes fleksibilitet redu-
serer risiko (trinnvis utbygging, elastisitet, generalitet, 
…). Oppgavefordelingen kan endre seg. Både risiko og 
muligheter . Tiltak iverksettes senere       

R032 
Kon-
02 

Risiko for suboptimale løsninger ved at tiltak 
overskrider investeringsramme ift. usikker-
het i investeringskostnader 6 1 1 4 

Ensidig fokus på investeringskostnader kan gi subopti-
male løsninger. Tiltak iverksettes senere       

R036 
Kon-
03 

Risiko for at alternativene ikke represente-
rer beste løsninger?  4 4 1 3 

Er mulighetsrommet tilstrekkelig utforsket for å finne 
beste alternativer? Prosjektet har gjennomgått et nor-
malt utviklingsløp med gitte mandater der aktuelle løs-
ninger er identifisert og vurdert. Tiltak iverksettes se-
nere       

R037 
Kon-
04 

Risiko for at virksomhetsmodellene ikke gir 
grunnlag for optimal drift 3 4 1,5 3 

Virksomhetsmodellene er beskrevet på overordnet 
nivå. Tilstrekkelig fleksibilitet for at modellene vil bli 
utviklet videre for tilpasning til effektiv drift       

R034 
Kon-
05 

HMS-risiko ved fortsatt drift i eksisterende 
bygningsmasse. Behov for strakstiltak som 
utbedrer situasjonen 5 2 4,5 3 

For dårlig pasientbehandling/pasientsikkerhet. Tiltak 
iverksettes senere       
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In-
deks 

Alter-
nativ Usikkerhet / risikotekst  

Prosjekt-
priorite-
ring 

Styrbar-
het Sanns Kons Evt. kommentar/tiltak Ansv. Frist 

Status til-
tak 

R035 
Kon-
06 

Driftskostnader ved fortsatt drift i eksiste-
rende bygningsmasse. Behov for strakstiltak 
som utbedrer situasjonen 5 3 3 3 Tiltak iverksettes senere       

R033 
Kon-
07 Forsinkelser i beslutningsprosesser 6 3 2 3 

Kan utløses av prosjektets kompleksitet og medføre 
forlengelse av dagens driftssituasjon, evt. låst i en mid-
lertidig driftssituasjon, økte kostnader. Tiltak iverkset-
tes senere       

 

Risikoregisteret er et viktig verktøy for effektiv styring av prosjektets risikoforhold.: 

- Gult: Viktig, men iverksettelse av tiltak haster ikke foreløpig 

- Rødt: Høyeste prioritet nå, tiltak iverksettes  

- Grønt: Tiltak iverksatt, god kontroll/ tilbakelagt risiko 

Grunnlag for prioritet er tidskritikalitet og kostnad/nytte, størrelse på risikoeksponering/ oppsider og styrbarhet (påvirkningsgrad).  
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Vedlegg I Prosjektets organisering og fremdriftsplaner  

Prosjektets organisering  

Arbeidsprosess i 2015  

Styret for OUS besluttet i 2012 (sak 85/2012) å etablere en egen prosjektorganisasjon for å gjennomføre idéfase for nytt OUS. I forbindelse med styrets behandling 
av idéfaserapport 2.0 i april, gav styret sin tilslutning til gjennomføring av det videre arbeidet slik beskrevet i idéfaserapportens kapittel 10. Videreføringen innebar 
en konkretisering av spesifiserte alternativer etter høring.  

Arbeidsprosessen i 2015 har tatt utgangspunkt i de hovedpunktene som kommer frem i styrevedtaket:  

• Utredning av ett nytt alternativ (delvis samling Gaustad sør)  

• Løsninger for lokalsykehusfunksjonen  

• Utredning av kreftområdet  

I tillegg er det etter vedtak i styringsgruppen gjort en fornyet utredning av Alternativ 2, delt løsning, med lokalsykehus og multitraume med tilhørende regionfunksjoner 

på Ullevål. Videre er det utført analyse av etappeinnhold med konkretisert forslag til innhold i første etappe.  

Prosjektorganisasjonen for idéfasearbeidet i 2015 er i stor grad en videreføring av tidligere organisering og styringsopplegg, men med noen tilpasninger i forhold til 

oppgavens art. Organiseringen skal sikre ivaretakelse av strategiske virksomhetsaspekter, god funksjonalitet i løsningsvalg og effektiv gjennomføring av planarbeidet. 

Prosjektet har derfor vært organisert på følgende måte i perioden frem til sommeren 2015 og høsten 2015, med egne idéfaser for regional sikkerhetsavdeling (RSA) 

med tilgrensede funksjoner og for Radiumhospitalet 

Prosjektstyringen ivaretas av styringsgruppa som er oppnevnt av sykehusledelsen. Følgende deltagere har inngått i styringsgruppa 

 

Navn Rolle/tittel Organisasjon 

Bjørn Erikstein  Adm. dir. OUS HF (leder)  OUS  

Morten Reymert  Viseadm. dir. økonomi, juridisk og IKT  OUS  

Terje Rootwelt  Viseadministrerende direktør, MHU (konst.)  OUS  

Geir Teigstad  Direktør Oslo sykehusservice  OUS  

Erlend Bremertun Smeland  Direktør forskning, innovasjon og utdanning  OUS  

Morten Meyer  
Annelene Foss Svingen  

Direktør kommunikasjon (frem til sommeren 2015)  
Direktør kommunikasjon  

OUS  
OUS  

Svein Erik Urstrømmen  Norges sykepleieforbund (NSF)  OUS  
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Aasmund Bredeli  Den norske legeforening (DNLF)  OUS  

Bjørn Wøllstad Knudsen  Fagforbundet  OUS  

Per Oddvar Synnes  Hovedverneombud  OUS  

Tove Nakken  Leder brukerutvalget  Brukerutvalget  

Atle Brynestad  Konserndirektør  HSØ  

Frode Vartdal  Dekanus medisinsk fakultet  UiO  

John Skogen  Eiendomsdirektør  UiO  

Endre Sandvik  Kommunaldirektør for eldre og sosiale tjenester  Oslo kommune  

Involvering og forankring  

Prosjektets opplegg for involvering og forankring har vært organisert på følgende måte:  

Faglig rådgivningsgruppe  

Faglig rådgivningsgruppe er videreført fra idéfasearbeidet 2013 - 2014. Se vedlegg 22 til Idéfaserapport 2.0 for oversikt over deltakere.  

Dialogmøter  

Interne dialogmøter med de ansattes organisasjoner er opprettholdt etter tidligere praksis i idéfasearbeidet.  

Ledermøter  

OUS’ ledermøte er holdt orientert og utgjør på ordinært vis administrerende direktørs linjelederforum for håndtering av saken i egen organisasjon 

Brukerinvolvering  

Representanter fra brukerutvalg sitter i prosjektets styringsgruppe og i faglig rådgivningsgruppe. Det har vært jevnlig kontakt med OUS’ brukerutvalg og ungdomsråd.  

Utredningsgrupper  

Det har vært utredningsgrupper knyttet til hvert av utredningsområdene.  

Samarbeid med de nærmeste interessentene  

Samspillet med Oslo kommune har vært intensivert i tilleggsutredningen gjennom utredningsgruppen knyttet til arbeidet med lokalsykehusfunksjoner og mulige loka-

liserings-alternativer. Det har også vært egne dialogmøter bl.a. om Storbylegevakt.  

Samspillet med UiO har vært intensivert i tilleggsutredningen gjennom en utredningsgruppe knyttet til arbeidet med lokalsykehusfunksjoner og til arbeidet med å finne 

tilfredsstillende erstatningsareal for bygg som er vurdert revet. 
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Prosjektets organisasjonskart, idéfasen  
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Prosjektets organisasjonskart i konseptfasen 

 

 
Figur 0-1 Prosjektets organisasjonskart 
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Fremdriftsplan mot KSK og B3  

Prosjektets fremdriftsplan vises nedenfor.  

 
Figur 0-2 Fremdriftsplan mot KSK og B3  
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Prosjektets overordnede fremdriftsplan  

Hovedprosjektet – her eksemplifisert gjennom delvis samling (bare overordnet og foreløpig skisse fra forprosjekt til ferdig bygg, der bl.a. plan- og reguleringsmessige 

forhold, eventuell inndeling i sekvensielle byggetrinn mv. er vesentlige usikkerhetspunkter). 

 

 
Figur 0-3 Prosjektets fremdriftsplan 
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Vedlegg II 0-alternativet. Risikogjennomgang  

indeks Kommentar Alternativ 0  
Brainstor-
ming / prio-
ritering  

Grovsorte-
ring  

Usikkerhet / risikotekst  Tema  Emne/Fokusområde Evt kommentar / referanse 

1 Kan løse rehabiliteringsbehov  Prioritering  Mulighet 
Kan løse presserende rehabiliterings-
behov raskt 

Kapasitet og kvalitet i 
helsetjenesten 

Forsvarlig drift   

2 Ingen incentiver for effektivisering  Prioritering  Risiko 
Det blir få muligheter for å realisere 
driftsfordeler ved innovasjon eller stor-
drift etc.  

Kapasitet og kvalitet i 
helsetjenesten 

Innovasjon, forskning 
og utvikling og effektivi-
sering 

Idéfaserapport  - 11.3.3, 12.5.1 og 
12.5.3  
ROS2015 - 5.1 

3 
Ingen tilrettelegging for mer innovative løsninger 
(ref. kompetansebedriften) 

Prioritering  Risiko 
Lite tilrettelegging for moderne/ inno-
vative løsninger  

Byggenes kvalitet, flek-
sibilitet og elastisitet 

Arealer/funksjonalitet 
diagnostikk, behand-
ling, FoU, logistikk 

Idéfaserapport  - 12.5.1 og 12.5.3  
ROS2015 - 5.1 

4 
Oslo Kommune og OIU - viktige interessenter er 
ikke for dette.  

Prioritering  Risiko 
Bryter med ønsket retning fra store in-
teressenter, Oslo kommune og Univer-
sitetet i Oslo 

Samfunnsforhold 
Effekt for samarbeids-
partnere, UiO / Oslo 
kommune 

  

5 Driftsøkonomi Prioritering  Risiko 
Uhensiktsmessig med drift på flere lo-
kasjoner  

Andre Økonomisk konsekvens 
Idéfaserapport  - 11.2.1 og 11.3.3 
ROS2015 - 5.1 o 

6 

Ansatte og deres motivasjon i nye bygg vs. gamle 
bygg som rehabiliteres. Bedre for ansatte med ny-
bygg. Bygg 3 og 7 som er rehabilitert - får ikke gode 
nok lokaler.  

Prioritering  Risiko 
Arbeidsmiljø reduseres. Motivasjon 
ved å arbeide i moderne lokaler  

Kapasitet og kvalitet i 
helsetjenesten 

Forsvarlig drift 
Delrapport risiko byggefase - 4.3.2 
ROS2015 - 5.1 og 5.9 

7 Ombygging, blir færre senger, lav utnyttelsesgrad  Prioritering  Risiko 
Lavere utnyttelsesgrad ved ombygging 
enn nybygg 

Byggenes kvalitet, flek-
sibilitet og elastisitet 

Arealer/funksjonalitet 
diagnostikk, behand-
ling, FoU, logistikk 

  

9 
Gjennomføringsrisiko ved rokader og flere lokasjo-
ner  

Prioritering  Risiko 
Gjennomføringsrisiko ved rokader og 
flere lokasjoner  

Gjennomføring 
Grensesnitt mot syke-
hus i drift 

Idéfaserapport  - 11.1.8 
Delrapport risiko byggefase - 4.3.2, 
4.4.1 og 4.4.2 

10 Mer fleksibilitet i denne løsningen. Prioritering  Mulighet 
Løsningen gir økt fleksibilitet ift de 
andre løsningene. Større valg i forhold 
til gjennomføring   

Andre Prosjektrisiko +- 
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indeks Kommentar Alternativ 0  
Brainstor-
ming / prio-
ritering  

Grovsorte-
ring  

Usikkerhet / risikotekst  Tema  Emne/Fokusområde Evt kommentar / referanse 

11 
Grunnforhold - ved å spunte og grave eksisterende 
bygg - kostnadsdrivende 

Prioritering  Risiko 
Utfordrende grunnforhold gjør gjen-
nomføring vanskeligere enn antatt  

Gjennomføring 
Spesielle forhold knyt-
tet til tomt og/eller 
byggeplass 

  

13 
Øke drifts- og vedlikeholdskostnader. Redusere 
mulighet for å investere i nye bygg i fremtiden.  

Prioritering  Risiko 
Økte drifts- og vedlikeholdskostnader. 
Redusere mulighet for å investere i nye 
bygg i fremtiden.  

Byggenes kvalitet, flek-
sibilitet og elastisitet 

Fleksibilitet og elastisi-
tet 

  

14 
Er estimatene rette? Må legge inn en voldsom usik-
kerhetsavsetning. All erfaring tilsier merkostnader.  

Prioritering  Risiko 
Undervurdert kostnader ved ombyg-
ginger. Gammel bygningsmasse   

Gjennomføring 
Spesielle forhold knyt-
tet til tomt og/eller 
byggeplass 

Idéfaserapport  - 12.5.2 
Delrapport risiko byggefase - 4.3.2, 
4.4.1 og 4.4.2 

15 
Hvor mange år kan vi bruke disse byggene før vi da 
må rehabilitere om igjen? Kortere tid enn nybygg.  

Prioritering  Risiko 
Store fremtidige rehabiliteringskostna-
der  

Byggenes kvalitet, flek-
sibilitet og elastisitet 

Fleksibilitet og elastisi-
tet 

  

17 
Miljøutfordringer ved å rive og bygge opp igjen in-
nenfor eksisterende skall 

Prioritering  Risiko 
Miljøutfordringer gammel bygnings-
masse  

Samfunnsforhold Miljøaspekter    

27 
Mindre risiko ved bygging nær sykehus i drift enn 
alternativ 2. Mindre dramatisk inngripen i klinisk 
virksomhet.  

Prioritering  Mulighet 
Mindre gjennomføringsrisiko ved roka-
der og flere lokasjoner enn alternativ 2 

Gjennomføring 
Grensesnitt mot syke-
hus i drift 

  

28 
Hvordan er det med pasientvirksomhet kontra i 
dag? Ulempe - rokkeringer etc. kan bli en utford-
ring.  

Prioritering  Risiko 
Pasientsikkerhet ved framtidige rokke-
ringer ved ombygginger  

Kapasitet og kvalitet i 
helsetjenesten 

Pasientsikkerhet   

37 

Utstyr. Områder som blir teknisk oppgradert har 
ikke utstyrsberegning. Områder som blir delvis opp-
gradert har delvis utstyrsberegning. Ikke tilsva-
rende utstyr som de andre alternativene.  

Prioritering  Risiko 
Undervurdert kostnader til oppgrade-
ring av utstyr i forhold til andre alter-
nativer  

Andre Økonomisk konsekvens   

43 
Kommer raskt i gang på Rikshospitalet, er innenfor 
reguleringsplan.  

Prioritering  Mulighet 
Kommer raskt i gang på Rikshospitalet, 
er innenfor reguleringsplan.  

Samfunnsforhold 
Generelle forhold til re-
gionalplan, kommune-
plan, regulering  

  

44 
Kan hente elementer fra alternativ 2 og 3 inn til 
nullalternativet.  

Prioritering  Mulighet 
Kan hente elementer fra alternativ 2 
og 3 inn til nullalternativet og få et bra 
samlet alternativ  

Andre Prosjektrisiko   
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indeks Kommentar Alternativ 0  
Brainstor-
ming / prio-
ritering  

Grovsorte-
ring  

Usikkerhet / risikotekst  Tema  Emne/Fokusområde Evt kommentar / referanse 

45 UIO-utvikling Prioritering  Risiko UIO-utvikling Samfunnsforhold 
Effekt for samarbeids-
partnere, UiO / Oslo 
kommune 

Idéfaserapport  - 12.5.1 og 12.5.3  
ROS2015 - 5.1 

46 Pasientbehandling/-miljø Prioritering  Risiko Pasientbehandling/-miljø 
Kapasitet og kvalitet i 
helsetjenesten 

Pasientmiljø 
Idéfaserapport  - 12.5.1 
Delrapport risiko byggefase - 4.3.2 
ROS2015 - 5.1 

47 Byutvikling Prioritering  Mulighet Byutvikling Samfunnsforhold Byutvikling    

48 Kompetansebedriften OUS Prioritering  Mulighet 
Mulighet for forbedret kompetansebe-
drift 

Kapasitet og kvalitet i 
helsetjenesten 

Innovasjon, forskning 
og utvikling  

Idéfaserapport  - 12.5.1 og 12.5.3  
ROS2015 - 5.1 
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Vedlegg III Alternativ 2 Risikogjennomgang  

Indeks Kommentar Alternativ 2  
Brainstor-
ming / Prio-
ritering  

Grovsorte-
ring  

Usikkerhet / risikotekst  Tema  Emne/Fokusområde Evt. kommentar / referanse  

4 
Vedlikehold i perioden framover vil medføre at 
man må ha erstatningsbygg, rokkeringsbygg etc. .  

Prioritering Risiko 

Gamle bygninger med fremtidig vedli-
keholdsbehov medfører økte kostna-
der i driftsfase, behov for rokkerings-
bygg, erstatningsbygg etc. 

Byggenes kvalitet, fleksi-
bilitet og elastisitet 

Fleksibilitet og elastisi-
tet 

Idéfaserapport  - 11.2.1 og 12.5.2  
ROS2015 - 5.9 

5 
Mulighet: Tomteareal ferdig regulert. Stort og vil 
ikke hefte drift særlig mye.  

Brainstor-
ming 

Mulighet  Tomteareal i løsning er ferdig regulert  Samfunnsforhold 
Forhold til regionalplan, 
kommuneplan, regule-
ring  

  

6 
Mulighet: Infrastruktur ikke den beste men funge-
rer 

Brainstor-
ming 

Mulighet  
Eksisterende fungerende atkomstinfra-
struktur er på plass 

Samfunnsforhold Atkomst  Gjelder tog og buss (tilgjengelighet) 

7 
Mulighet: Har hatt en velfungerende modell på 
Ullevål hittil som kan videreføres.  

Brainstor-
ming 

Mulighet  
Videreutvikling av kjent virksomhets-
modell på Ullevål 

Kapasitet og kvalitet i hel-
setjenesten 

Behandlingskapasitet/-
tilbud ift. behovsutvik-
ling over tid 

  

10 Atkomstvei. Anleggsveier. Utfordrende.  
Brainstor-
ming 

Risiko Anleggsveier nær / på atkomstveier Gjennomføring 
Grensesnitt mot syke-
hus i drift 

  

13 
Teknisk tilstand på bygg. Logistikk etc. Oppdager 
og avdekker etter hvert som man setter i gang 
prosjekter.  (5) Komplekst.  

Prioritering Risiko 
Gamle bygg medfører økt tidsbruk og 
kostnad. Omfang øker mer enn antatt.  

Gjennomføring 
Spesielle forhold knyt-
tet til tomt og/eller 
byggeplass 

Delrapport risiko byggefase - 3.4.1, 
3.4.2, 4.4.1 og 4.4.2 
Idéfaserapport  - 12.5.2 og 11.1.8  

14 
Bruk av Aker sykehus som alternativt sykehus ved 
utbygging av Ullevål kan utløse investeringer på 
Aker uansett.  

Brainstor-
ming 

Risiko 

Det kan komme behov for investering 
på Aker ved bruk av dette som alterna-
tivt sykehus til Ullevål. Kostnadskonse-
kvens  

Andre Prosjektrisiko   

17 
Rikshospitalet / Ullevål medfører at det er vans-
kelig å skape en helhetlig profil. Dette er mulig i 
alternativ 3, ikke ved alternativ 2.  

Brainstor-
ming 

Risiko Vanskelig å skape helhetlig profil 
Kapasitet og kvalitet i hel-
setjenesten 

Behandlingskapasitet/-
tilbud ift. behovsutvik-
ling over tid 

  

19 
Mer kompleks gjennomføring med flere rokke-
ringer. Samt helhetlig pasientforløp. Samt kvalitet 
på leveransen kan bli dårligere 

Prioritering Risiko 
Dårlige driftsforhold ved gjennomfø-
ring av rokkeringer. Risiko ved utbyg-
ging nær bygg i drift 

Kapasitet og kvalitet i hel-
setjenesten 

Forsvarlig drift 

Idéfaserapport  - 11.1.8 og 11.2.1  
Delrapport risiko byggefase - 4.3.2 og 
4.4.1 
ROS2015 - 5.9 

22 Psykisk helse og avhengighet løses tidlig 
Brainstor-
ming 

Mulighet  
Fordel at psykisk helse og avhengighet 
løses tidlig 

Kapasitet og kvalitet i hel-
setjenesten 

Forsvarlig drift   
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Indeks Kommentar Alternativ 2  
Brainstor-
ming / Prio-
ritering  

Grovsorte-
ring  

Usikkerhet / risikotekst  Tema  Emne/Fokusområde Evt. kommentar / referanse  

24 

Man er enda dårligere stilt ved dette alternativet 
dersom en ikke kommer videre etter 1. fase. 
Forutsetningene er som kjent å kunne drive vi-
dere, men det ligger ikke inne forutsetning om 
permanent drift av kun fase 1.  

Brainstor-
ming 

Risiko 
Risiko for suboptimal løsning større 
enn alt. 3 dersom kun fase 1 blir reali-
sert  

Kapasitet og kvalitet i hel-
setjenesten 

Forsvarlig drift   

28 Mulighet ved byutvikling 
Brainstor-
ming 

Mulighet  Byutvikling  Samfunnsforhold Byutvikling    

29 Mulighet: 2 innganger og utganger  
Brainstor-
ming 

Mulighet  
Fordel for alternativet med god at-
komst på Ullevål   

Samfunnsforhold Atkomst    

30 
Mulighet: Fortsatt bruk av to relativt nye bygg gir 
muligheter   

Brainstor-
ming 

Mulighet  
Fortsatt bruk av relativt nye bygg som 
blir revet i Alt. 3  

Andre Økonomisk konsekvens   

31 
Mulighet: Før vi kommer så langt vil vi ha oppgra-
dert bygningsmassen på Ullevål  

Brainstor-
ming 

Mulighet  
Ved oppstart prosjekt så må bygnings-
masse på Ullevål uansett ha blitt reha-
bilitert / utbedret  

Andre Økonomisk konsekvens   

32 
Mulighet: Den iboende motstanden mot fusjon vil 
være fornøyd. Mange ansatte, spes. Traume vil 
være fornøyd.  

Brainstor-
ming 

Mulighet  
Deler av ansatte vil bli fornøyd med 
fortsatt drift på Ullevål 

Andre 
Grensesnitt interessen-
ter  

  

35 
Driftsøkonomi. Besparelser har vist seg vanskelige 
å oppnå.  

Brainstor-
ming 

Risiko 
Risiko for at antatt driftsoptimalisering 
ved samling av funksjoner ikke kan rea-
liseres  

Andre 
Stordriftsfordeler; 
driftsoptimalisering  

Idéfaserapport  - 11.3.3 
ROS2015 - 5.9 
Vurdert omtrent som alt. 3, men 
mindre konsekvens her 

37 

Vi har flere fagmiljø som er store nok til å etab-
lere spesialsykehus. Fisjonsmuligheter med bruk 
av flere lokasjoner. Ut fra diskusjon - størrelsen er 
et problem. Kontra- ser på sykehus i andre land. 
Samme prosedyre med barnesykehus vegg i vegg.  

Brainstor-
ming 

Mulighet  
Fisjonsmulighet.  Gjør det mulig å dele 
opp Helse Sør Øst i mindre driftsenhe-
ter.  

Andre Prosjektrisiko Utenfor mandat  

38 
Bynært område. Naboer nær tomta de neste 20 
årene.  

Brainstor-
ming 

Risiko 
Dårlige naboforhold ved langvarige an-
leggsarbeider på Ullevål  

Andre 
Grensesnitt interessen-
ter  

  

40 
Gjennomføringsrisiko ansatte og pasienter  
 

Prioritering Risiko 

Dårlig arbeidsmiljø og pasientmiljø ved 
langvarig ombygging / rehabilitering 
under drift. Pasientsikkerhet ved ut-
bygging nær og på sykehus i drift  

Kapasitet og kvalitet i hel-
setjenesten 

Pasientsikkerhet 
ROS2015 - 5.9 
Delrapport risiko byggefase - 4.3.2 
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Indeks Kommentar Alternativ 2  
Brainstor-
ming / Prio-
ritering  

Grovsorte-
ring  

Usikkerhet / risikotekst  Tema  Emne/Fokusområde Evt. kommentar / referanse  

41 

Viderefører dagens utfordringer med å stokke 
beina mellom 2 lokasjoner hvor man ikke alltid 
lykkes på en god måte med stokking av pasienter 
og med funksjoner /miljøer som "konkurrerer om 
ressurser". "Prøve å late som vi er ett sykehus 
men egentlig driver videre på to steder og "kon-
kurrerer om ressurser  med hverandre" samt at 
man får problemer med samarbeid og gjensidig 
utbytte pluss driftsoptimaliseringsutfordringer  

Prioritering Risiko 
Redusert effektivitet i drift på grunn av 
flere lokasjoner. Konkurranse om res-
surser  

Kapasitet og kvalitet i hel-
setjenesten 

Forsvarlig drift   

46 Lokalisering ift. befolkningstetthet Prioritering Risiko Lokalisering ift. befolkningstetthet 
Kapasitet og kvalitet i hel-
setjenesten 

Helhetlig pasientforløp Faktisk forhold 

47 
Miljøutfordringer ved ombygginger (grunn og 
byggene)  

Prioritering Risiko 
Potensielle miljøutfordringer i gamle 
bygg / på gammel tomt  

Samfunnsforhold Miljøaspekter    

48 Infrastruktur i bakken. Betydelige utfordringer.  Prioritering Risiko 
Grunnforhold kan medføre økte kost-
nader i utbygging  

Gjennomføring Økonomisk konsekvens 
Delrapport risiko byggefase - 3.3.7 og 
4.3.7  

48 
Både Universitetet og kommunen har signalisert 
at de ønsker alternativ 3. En risiko ved å velge al-
ternativ 2 (3)  

Prioritering Risiko 
Bryter med ønsket retning fra store in-
teressenter, Oslo kommune og Univer-
sitetet i Oslo 

Samfunnsforhold 
Effekt for samarbeids-
partnere, UiO / Oslo 
kommune 

  

49 Nybygg med økt kapasitet kommer seint  Prioritering Risiko 
Gjennomføringsrekkefølgen er ikke op-
timal, nybygg som innebærer kapasi-
tetsøkning kommer sent i prosjektet  

Kapasitet og kvalitet i hel-
setjenesten 

Forsvarlig drift   

50 
Utelukker lokalsykehus på Aker som kan avlaste. 
Tar med andre ord lengre tid.  

Prioritering Risiko Konflikt med evt. lokalsykehus på Aker Andre Prosjektrisiko   

53 
Uheldig deling av drift mellom Ullevål og Rikshos-
pitalet 

Prioritering Risiko 
Redusert pasientsikkerhet/miljø ved 
uklarhet i fordeling Rikshospitalet-Ulle-
vål  

Kapasitet og kvalitet i hel-
setjenesten 

Pasientsikkerhet   

54 Fordeler med nybygg på Aker mistes Prioritering Risiko 
Mister mulighet for utbygging med ny-
bygg på Aker  

Kapasitet og kvalitet i hel-
setjenesten 

Behandlingskapasitet/-
tilbud ift. behovsutvik-
ling over tid 

  

56 
Brudd på infrastruktur som er i drift ved graving. 
Utfordringer mot sykehus i drift.  

Prioritering Risiko 
Brudd på grunn-infrastruktur/forsyning 
i drift ved utførelse.   

Gjennomføring Pasientsikkerhet   

58 
Et eventuelt lokalsykehus i Oslo/Ullevål medfører 
stor logistikkutfordring for studenter. Risiko for 
studentfrafall og misnøye med studiene.  

Universitetet Risiko 
Drift på flere lokasjoner; Lav attraktivi-
tet for studenter på grunn av logistikk-
utfordringer  

Andre 
Grensesnitt interessen-
ter  

  



 

 Framtidens OUS. Alternativer. ROS-analyse mars 201651         

 

Side 51 av 62 

 

 

 

Indeks Kommentar Alternativ 2  
Brainstor-
ming / Prio-
ritering  

Grovsorte-
ring  

Usikkerhet / risikotekst  Tema  Emne/Fokusområde Evt. kommentar / referanse  

59 Byutvikling Prioritering Risiko Byutvikling Samfunnsforhold Byutvikling    

60 UIO-utvikling Prioritering Risiko UIO-utvikling Samfunnsforhold 
Effekt for samarbeids-
partnere, UiO / Oslo 
kommune 

Idéfaserapport  - 12.5.1 
Delrapport risiko byggefase - 2.2 

61 Kompetansebedriften OUS Prioritering Risiko 
Mulighet for forbedret kompetansebe-
drift 

Kapasitet og kvalitet i hel-
setjenesten 

Innovasjon, forskning 
og utvikling  

Idéfaserapport  - 12.5.1 og 12.5.3  
ROS2015 - 5.9 

62 Pasientbehandling/-miljø Prioritering Risiko Pasientbehandling/-miljø 
Kapasitet og kvalitet i hel-
setjenesten 

Pasientmiljø 

Idéfaserapport  - 12.5.1 
Delrapport risiko byggefase - 4.3.2 
ROS2015 - 5.9 
Gjennomføringsfasen vurdert kritisk 

63 Restverdi Aker Prioritering Mulighet  Restverdi Aker 
Byggenes kvalitet, fleksi-
bilitet og elastisitet 

Avhending og gevinst-
realisering 

  

63 
"Mangler betraktninger om konsekvenser / for-
hold til andre sykehus i organisasjonen" 

Prioritering  Risiko 
Alternativet er for lite detaljert i for-
hold til konsekvenser/ forhold til andre 
sykehus i organisasjonen.  

Andre Prosjektrisiko   
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Vedlegg IV Alternativ 3 Risikogjennomgang    

 

 

 

Indeks Kommentar Alternativ 3 

Brainstor-
ming / Prio-
ritering  

Grovsorte-
ring  

Usikkerhet / risikotekst  Tema  Emne/Fokusområde Evt. kommentar / henvisning  

1 

Gjennomføringstid. Hvordan bygging på Gaustad 
skjer. Hvis basalfunksjoner må flyttes ut fra Cam-
pus i flere år vil det kunne bli kritisk for universite-
tet.   

Brainstor-
ming 

Risiko 

Flytting av funksjoner bort fra universi-
tetet i gjennomføringstid; Redusert at-
traktivitet for Universitetet blant stu-
denter  

Samfunnsforhold 
Effekt for samarbeids-
partnere, UiO / Oslo 
kommune 

  

6 
Transportløsninger. Ringveien. Mye kø på denne 
veien. Pasientflytting. / Transport mellom regio-
nal-lokal ikke langt med 3 km  

Brainstor-
ming 

Risiko Pasientstrøm lokalt -regionalt påvirkes   
Kapasitet og kvalitet i hel-
setjenesten  

Samhandling med kom-
munehelsetjenesten 

  

7 
Radiumhospitalet. Løse pasientstrømmene for 
kreftpasienter som vil være over alt.  

Brainstor-
ming 

Risiko 
Pasientstrøm kreftpasienter - disse vil 
behandles på alle lokasjoner  

Kapasitet og kvalitet i hel-
setjenesten 

Pasientsikkerhet   

10 Driftssituasjon ved flytting til 2 nye lokasjoner.  
Brainstor-
ming 

Risiko 
Driftssituasjon ved flyttinger til nye lo-
kasjoner. Utfordring for pasientsikker-
het, kvalitet, økonomi  

Kapasitet og kvalitet i hel-
setjenesten 

Pasientsikkerhet   

14 
Mulighet. Får samlet pasientforløp i stor grad 
sammenlignet med de andre alternativer.  

Brainstor-
ming 

Mulighet 
Samling av funksjoner gir større grad 
av samlet pasientforløp 

Kapasitet og kvalitet i hel-
setjenesten  

Helhetlig pasientforløp   

18 Samle funksjoner  - medfører bedre driftsøkonomi 
Brainstor-
ming 

Mulighet 
Mulighet for driftsoptimalisering ved 
samling av funksjoner 

Andre 
Stordriftsfordeler; 
driftsoptimalisering  

  

19 
Driftsøkonomi. Besparelser har vist seg vanskelige 
å oppnå.  

Brainstor-
ming 

Risiko 
Risiko for at antatt driftsoptimalisering 
ved samling av funksjoner ikke kan rea-
liseres  

Andre 
Stordriftsfordeler; 
driftsoptimalisering  

Idéfaserapport  - 11.3.3.  
Vurdert omtrent som alt. 2, med større 
konsekvens her 

20 
Aker. Periode med 4 tunge driftssteder i en peri-
ode.  

Brainstor-
ming 

Risiko 
Kvalitet reduseres og driftskostnader 
øker ved 4 samtidige driftssteder  

Andre Økonomisk konsekvens   
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Indeks Kommentar Alternativ 3 

Brainstor-
ming / Prio-
ritering  

Grovsorte-
ring  

Usikkerhet / risikotekst  Tema  Emne/Fokusområde Evt. kommentar / henvisning  

22 
Klarer vi utnytte salgsverdien på bygningsmassen 
på Ullevål?  

Brainstor-
ming 

Risiko 
Lavere salgsverdi på bygningsmasse Ul-
levål enn forutsatt  

Byggenes kvalitet, fleksi-
bilitet og elastisitet 

Avhending og gevinst-
realisering 

  

26 
Pasientflyt. Ved å fjerne spesialisering fra lokale 
sykehus kan effekt reduseres.  

Brainstor-
ming 

Risiko 
Dårligere faglig tilbud ved å fjerne spe-
sialisering fra lokale sykehus  

Kapasitet og kvalitet i hel-
setjenesten 

Pasientsikkerhet   

27 
Det faglige tilbudet kan bli dårligere ved å fjerne 
det meste av lokalsykehusfunksjoner.   

Brainstor-
ming 

Risiko 
Dårligere faglig tilbud ved å fjerne lo-
kalsykehusfunksjoner  

Kapasitet og kvalitet i hel-
setjenesten 

Pasientsikkerhet   

28 
Infrastruktur -problematikk. Aker blir en stor ar-
beidsplass. Mye infrastruktur. Pluss det vil være 
en utfordring å legge om T-bane til Gaustad 

Brainstor-
ming 

Risiko 
Logistikkutfordring. Mange nye ansatte 
ved Aker 

Samfunnsforhold Atkomst    

34 
I stedet for lokk på 250 meter er det gitt tilsagn på 
bro på 50 meter. Får en del problemer med støy 
og trafikk etc. Trivsel og helhet.  

Brainstor-
ming 

Risiko 

Dårligere veioverbyggingsløsning på 
Gaustad enn forutsatt. 50 meter bredt 
lokk i stedet for 250 meter bredt lokk. 
Støy og støv.  

Kapasitet og kvalitet i hel-
setjenesten 

Pasientmiljø   

37 Akuttmottak adskilt fra resten av virksomheten.  
Brainstor-
ming 

Risiko 
Ulempe ved å atskille akuttmottak fra 
resten av virksomheten 

Kapasitet og kvalitet i hel-
setjenesten 

Pasientsikkerhet   

38 
Samfunnsrisiko ved å samle så mange kritiske 
funksjoner på ett sted.  

Brainstor-
ming 

Risiko 
Samfunnsrisiko ved å samle så mange 
kritiske funksjoner på ett sted.  

Samfunnsforhold 
Samfunnssikkerhet og 
beredskap  

  

42 
Kapasitet. Nybygg har ofte kapasitetsutfordringer. 
Planleggingsoptimisme 

Brainstor-
ming 

Risiko 

Planleggingsoptimisme ved nybygg. 
For lav dimensjonering. For høy for-
ventning om medisinsk og teknologisk 
utvikling, befolkningsutvikling større 
enn antatt. 

Byggenes kvalitet, fleksi-
bilitet og elastisitet 

Arealer/funksjonalitet 
diagnostikk, behand-
ling, FoU, logistikk 

  

46 Akertomta. Reguleringsplan.  
Brainstor-
ming 

Risiko Reguleringsrisiko Akertomta Samfunnsforhold 
Forhold til regionalplan, 
kommuneplan, regule-
ring  

  

47 
Fredensborg eiendom. Redusert fremtidig elastisi-
tet  

Brainstor-
ming 

Risiko 
Interessentrisiko Akertomta. Fredens-
borg eiendom. Redusert fremtidig elas-
tisitet  

Kapasitet og kvalitet i hel-
setjenesten 

Behandlingskapasitet/-
tilbud ift. behovsutvik-
ling over tid 
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Indeks Kommentar Alternativ 3 

Brainstor-
ming / Prio-
ritering  

Grovsorte-
ring  

Usikkerhet / risikotekst  Tema  Emne/Fokusområde Evt. kommentar / henvisning  

48 Akertomta - vernebestemmelser. Bygg 27 og 60.  -  
Brainstor-
ming 

Risiko 
Vernerisiko Akertomta - vernebestem-
melser. Bygg 27 og 60.  -  

Samfunnsforhold 
Forhold til regionalplan, 
kommuneplan, regule-
ring  

  

49 
Vernebestemmelser - Mulighet dersom vern tas 
bort. Det ligger et pessimistisk anslag inne i eksis-
terende plan  

Brainstor-
ming 

Mulighet 

Vernerisiko Akertomta - vernebestem-
melser. Bygg 27 og 60.  Mulighet der-
som vern tas bort, pessimistisk anslag 
valgt 

Samfunnsforhold 
Forhold til regionalplan, 
kommuneplan, regule-
ring  

  

54 
Støyproblematikk og støvproblematikk. Man vil 
gjerne ha sykehus nær store veier 

Brainstor-
ming 

Mulighet 
Bedre logistikk for pasienter ved nær-
het til stor ferdselsåre  

Samfunnsforhold Atkomst    

55 

Reguleringsrisiko er ikke så stor. Planer viser kun 
ett mulig bilde. Det vil være mulig å finne løs-
ninger  å finne de flestes behov, både Oslo kom-
mune og Vegvesenet. Det er større utfordringer at 
man ikke finner de optimale løsninger.  

Brainstor-
ming 

Mulighet 

Regulering av tomter / områder blir 
ikke mer utfordrende enn forutsatt. Al-
ternativet viser bare ett av flere mulig-
heter se 45 og 46 

Samfunnsforhold 
Forhold til regionalplan, 
kommuneplan, regule-
ring  

  

56 
Vegvesenet. Muligheter for at opprinnelig løsning 
kan realiseres allikevel. Ved dialog  

Brainstor-
ming 

Mulighet 

Dialog medfører at veioverbyggingsløs-
ning på Gaustad blir som forutsatt. 250 
meter bredt lokk. Redusert Støy og 
støv.  Se 35 

Kapasitet og kvalitet i hel-
setjenesten 

Pasientmiljø   

61 
Aker som stort lokalsykehus. Med flere funksjoner 
i dialog med Oslo kommune.  Mulighetsrom.  

Brainstor-
ming 

Mulighet 
Aker. Samhandling med funksjoner fra 
Oslo kommune kan gi godt storbysyke-
hus  

Kapasitet og kvalitet i hel-
setjenesten 

Samhandling med kom-
munehelsetjenesten 

Idéfaserapport  - 12.5.1 

63 Kompetansebedriften OUS Prioritering Risiko 
Mulighet for forbedret kompetansebe-
drift 

Kapasitet og kvalitet i hel-
setjenesten 

Behandlingskapasitet/-
tilbud ift. behovsutvik-
ling over tid 

Idéfaserapport  - 12.5.1 og 12.5.3 

63 Utvikling av Ullevål?  
Brainstor-
ming 

Mulighet 

Ullevål-tomta kan vise seg få større 
verdi enn antatt. Kontrapunkt til risi-
koen  Lavere restverdi på bygnings-
masse Ullevål, 22  

Byggenes kvalitet, fleksi-
bilitet og elastisitet 

Avhending og gevinst-
realisering 

  

66 Lavere byggekost på grunn av lavkonjunktur  
Brainstor-
ming 

Mulighet 
Kommer raskt i gang og kan utnytte 
nåværende lavkonjunktur  

Andre Økonomisk konsekvens   

70 Pasientsikkerhet ved bygging på sykehus i drift  Prioritering Risiko 
Pasientsikkerhet ved utbygging nær og 
på sykehus i drift  

Kapasitet og kvalitet i hel-
setjenesten 

Pasientsikkerhet 
Idéfaserapport  - 11.1.8 
Delrapport risiko byggefase - 2.4.1. og 
3.4.1. 

74 
Bygger inn mot eller over andres tomter. Får regu-
leringsproblematikk. Er tomter tilgjengelige for 
den måten vi ønsker å bygge ut sykehus på?  

Prioritering Risiko 
Regulering av tomter / områder blir 
mer utfordrende enn forutsatt 

Samfunnsforhold 
Myndighetskrav, plan-
legging  
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Indeks Kommentar Alternativ 3 

Brainstor-
ming / Prio-
ritering  

Grovsorte-
ring  

Usikkerhet / risikotekst  Tema  Emne/Fokusområde Evt. kommentar / henvisning  

77 
Trafikale forhold og atkomst ved ferdig utbygd 
løsning. Kun 1 tilførselsvei. Betydelig mengde tra-
fikk 

Prioritering Risiko 
Underdimensjonert (for få tilkomstmu-
ligheter) trafikkmessig og logistikkmes-
sig  

Samfunnsforhold Atkomst  
Idéfaserapport  - 11.6 og 12.5.3 
Delrapport risiko byggefase - 3.3.1 
ROS2015 - 5.6 

82 

Begrensinger ved lokasjoner. Risiko for at man 
ikke får en optimal fysisk struktur på grunn av 
dette. Får man da en optimal driftssituasjon og en 
fagmessig situasjon  på de 3 (Gaustad, Aker og 
Rikshospitalet) stedene?  

Prioritering Risiko 
Fysiske begrensinger ved lokasjoner gir 
dårligere løsninger i drift 

Byggenes kvalitet, fleksi-
bilitet og elastisitet 

Fleksibilitet og elastisi-
tet 

Idéfaserapport  - 12.5.2 
Delrapport risiko byggefase - 2.4.2 
ROS2015 - 5.1 og 5.9  

91 
Aker - mulighet/fordel. Lite motforestillinger. 
Tomt tilkomst etc.  

Prioritering Mulighet 

Positiv mulighet ved beskaffenhet 
tomt Aker samt nybyggsalternativ. Ny-
byggsmuligheter på tomten på Aker gir 
mulighet for å starte tidlig med utskif-
ting av gammel bygningsmasse på Ulle-
vål 

Samfunnsforhold 
Forhold til regionalplan, 
kommuneplan, regule-
ring  

  

95 
River velfungerende bygninger på Gaustad. (Ho-
tellet).  

Prioritering Risiko 

Rekkefølge på gjennomføring. Ulempe 
omdømmemessig å flytte fra de nyeste 
byggene først. Man flytter eksiste-
rende akuttkjede som er noe av det 
beste man har i dag.  

Andre 
Grensesnitt interessen-
ter  

  

100 
Dersom man starter på Gaustad; hvordan da evt. 
ivareta Ullevål på en god måte? Må evt. beskrives 
tydelig.  

Prioritering Risiko 
Driftssituasjon på Ullevål ved utvikling 
på Aker og Gaustad 

Kapasitet og kvalitet i hel-
setjenesten 

Pasientsikkerhet 
Idéfaserapport  - 12.5.1 
Delrapport risiko byggefase - 4.3.2 

102 Pasientbehandling/-miljø Prioritering Risiko Pasientbehandling/-miljø 
Kapasitet og kvalitet i hel-
setjenesten 

Pasientmiljø 
Delrapport risiko byggefase - 2.4.2, 
3.4.1 og 4.3.2  
ROS2015 - 5.1 og 5.9 

103 UIO-utvikling Prioritering Risiko 
Mulighet for realisering av ønsket ut-
vikling og lokalsykehuset som viktig ut-
danningsarena 

Samfunnsforhold 
Effekt for samarbeids-
partnere, UiO / Oslo 
kommune 

Idéfaserapport  - 12.5.1 og 12.5.3 

107 Reguleringsrisiko     Prioritering Risiko Reguleringsrisiko     Samfunnsforhold 
Generelle forhold til re-
gionalplan, kommune-
plan, regulering  

Idéfaserapport  - 11.1.8 
ROS2015 - 5.6 

108 
Evt. langvarig stans etter første etappe. Vanskelig 
driftssituasjon 

Prioritering Risiko 
Evt. langvarig stans etter første 
etappe. Vanskelig driftssituasjon 

Kapasitet og kvalitet i hel-
setjenesten 

Forsvarlig drift   

109 Byutvikling Prioritering Risiko 
Eventuelt av ift. forventet effekt øns-
ket byutvikling 

Samfunnsforhold Byutvikling    
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Vedlegg V Kontekstuell risiko som er vurdert felles for alle alternativer 

Kode 
Momenter fra alternativsgjennomgangene som regnes 
som kontekstuelle og felles for alternativene  

Spesifiserte momenter  Kommentar 

Kon-01 

Dimensjonering. Forventning om medisinsk og teknolo-
gisk utvikling. Pluss usikkerhet omkring befolkningsut-
vikling. Usikkerhet i begge retninger. Man kan bygge for 
lite og man kan bygge for stort.   

Risiko for feil i byggdimensjoner, funksjo-
ner/funksjonskapasitet 

Risiko for å ikke godt nok tilfredsstille behovet til fremtidens pasienter. 
Evt. feil i  forventning om medisinsk og teknologisk utvikling, feil anslag 
befolkningsutvikling. Mulig behov for et lokalsykehus i tillegg til de pla-
nene som ligger her. Alternativenes fleksibilitet reduserer risiko (trinnvis 
utbygging, elastisitet, generalitet, …). Oppgavefordelingen kan endre seg. 
Både risiko og muligheter  

Kon-02 
Oppslutning om store investeringer. Kreves et aksept 
for så store investeringer (gjelder alle)  

Risiko for suboptimale løsninger ved at tiltak 
overskrider investeringsramme ift. usikker-
het i investeringskostnader 

Ensidig fokus på investeringskostnader kan gi suboptimale løsninger 

Kon-03 
Avklaring av dimensjonering. Funksjoner for hvilke by-
deler? Ift behovet i samfunnet?  

Risiko for at alternativene ikke represente-
rer beste løsninger?  

Er mulighetsrommet tilstrekkelig utforsket for å finne beste alternativer? 
Prosjektet har gjennomgått et normalt utviklingsløp med gitte mandater 
der aktuelle løsninger er identifisert og vurdert 

Kon-04 Organisering av drift (virksomhetsmodellen) 
Risiko for at virksomhetsmodellene ikke gir 
grunnlag for optimal drift 

Virksomhetsmodellene er beskrevet på overordnet nivå. Tilstrekkelig 
fleksibilitet for at modellene vil bli utviklet videre for tilpasning til effektiv 
drift 

Kon-05 
Det kommer til å ta for lang tid vi trenger nye bygg nå. 
Fare for at bygg blir stengt i nær fremtid 

HMS-risiko ved fortsatt drift i eksisterende 
bygningsmasse. Behov for strakstiltak som 
utbedrer situasjonen 

For dårlig pasientbehandling/pasientsikkerhet 

Kon-06 Driftseffektivitet  før utbygging 
Driftskostnader ved fortsatt drift i eksiste-
rende bygningsmasse. Behov for strakstiltak 
som utbedrer situasjonen 

  

Kon-07 Man klarer ikke finne en retning å enes om  Forsinkelser i beslutningsprosesser 
Kan utløses av prosjektets kompleksitet og medføre forlengelse av da-
gens driftssituasjon, evt. låst i en midlertidig driftssituasjon, økte kostna-
der 
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Vedlegg VI Risikoområder fra usikkerhetsanalyse, Idéfaserapport 

0-alternativet: Tiltaket vurderes som krevende å gjennomføre med samtidig/parallell sykehusdrift, forskning 

og undervisning. Det er generelt stor usikkerhet knyttet til kostnadene ved ombygging av eksisterende 

sykehusbygg, ved at ombygging og teknisk oppgradering kan bli mer omfattende enn forutsatt, f.eks. krav 

om ombygging fremfor teknisk oppgradering. Det er usikkerhet om videre drift i enkelte av bygningene ved 

Ullevål. Eventuell gjennomføring av tiltaket må skje ved et høyt antall enkelttiltak som vil pågå parallelt. 

Tilstandsanalyser viser at den tilstanden ved en rekke bygninger i OUS er i dårlig eller svært dårlig tilstand. 

En eventuell reduksjon av omfanget av første etappe og utsettelse av tiltak, vil innebære at de samlede 

kostnadene for oppgradering og ombygging sannsynligvis vil øke. 0‐alternativet har relativt enkle eien-

doms‐ og reguleringsmessige forhold. Det er gjort en revurdering av input til usikkerhetsanalysen som ble 

gjennomført i 2014.  

 

Alternativ 2, delt løsning: Denne løsningen innebærer en utbygging på Gaustadområdet, men i mindre 

omfang og færre tiltak enn Alternativ 3. Usikkerheten knyttet til Gaustadområdet vurderes derfor som noe 

lavere enn i Alternativ 3. Alternativet innebærer bruk av eksisterende bygg på Ullevål. Det er gjort en vur-

dering av levedyktige bygg som tilsier at i alt ca. 160 000 kvm kan benyttes (gir færre effektive kvm, vurdert 

til ca. 100 000). Det er knyttet usikkerhet til bruk av eksisterende bygg, noe som innebærer risiko for at 

kostnadene kan øke som følge av at ombygging og teknisk oppgradering blir mer omfattende enn forutsatt, 

eller at det er behov for mer nybygg enn forutsatt. Det ble som en del av usikkerhetsanalysen i 2014 argu-

menter for at alternative gjennomføringsmodeller kan innebære et potensial for å bygge billigere enn det 

har vært vanlig i sykehusprosjekter. Denne muligheten er i analysen innarbeidet som en mulig økonomisk 

oppside også i foreliggende usikkerhetsanalyse. Prosjektet vurderes som krevende å gjennomføre med 

samtidig sykehusdrift, forskning og undervisning. Må som 0‐alternativet, deles i et høyt antall enkelttiltak 

som vil pågå parallelt  

Alternativ 3, delvis samling på Gaustad sør m/ lokalsykehus: Alternativet innebærer en vesentlig utbygging 

på Gaustadområdet, og tiltaket er avhengig av riving/erstatning av deler av UiO/PKI, etablering av lokk over 

Ring 3 og erverv av Sintefbygg. Dette er arbeider som vurderes som krevende både ved regulering og 

gjennomføring. Tiltaket vil i mindre grad enn 0-alternativet og Alternativ 2 delt løsning påvirke sykehusdrif-

ten i byggeperioden. Lokalsykehus kan i dette alternativet enten lokaliseres til Aker, Ullevål eller tomt x. 

Det er ikke regnet på Ullevål siden det ikke er aktuelt å starte på Ullevål i første etappe i dette alternativet 

(se kapittel om etappeinndeling). Usikkerheten vurderes som større i løsningen med lokalsykehus på tomt 

x enn Aker. Dette skyldes at lokalisering/tomt ikke er avklart, og dermed vesentlig usikkerhet knyttet til bl.a. 

reguleringsmessige forhold, nødvendig infrastruktur og tomtekostnader. Alternativ 3 har større andel ny-

bygg enn 0-alternativet og Alternativ 2 slik at bygningsmassen vil ha en gjennomsnittlig lavere alder ved 

ferdigstillelse. Som for Alternativ 2 er det i usikkerhetsanalysen innarbeidet en mulig økonomisk oppside 

knyttet til alternative  
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Vedlegg VII Gjennomføringsrisiko fra usikkerhetsanalyse, Idéfaserapport 

Gjennomføringsrisikoen er stor i alle tre alternativene, men det er forskjellig type risiko det er snakk om. 

Grovt sett er det tre typer risiko som er behandlet i evalueringen; risiko for regulering og tomteerverv, risiko 

for finansiering og politisk aksept og risiko for negative effekter for sykehusdriften i byggeperioden. 

I 0-alternativet er det ingen vesentlig reguleringsrisiko, men her er risikoen knyttet til driften betydelig. Det 

skal investeres betydelig i oppgradering av bygg der det i dag foregår sykehusdrift. Det vil bli betydelige 

rokadebehov, og risiko for forstyrrelser for virksomhet i nærliggende bygg. Samtidig er det slik at 0-alterna-

tivet i liten grad realiserer driftsbesparelser. Dermed vil det kunne bli krevende å finansiere tiltakene som 

skal gjennomføres. 

Alternativ 3 har betydelig grad av reguleringsrisiko, og det vil også være behov for å erverve tomter. Regu-

leringsrisikoen knytter seg primært til Gaustad, der både tett og høy utnyttelse, behov for lokk over Ring 3, 

og behov for å kjøpe tomt syd for Ring 3 vil kunne være utfordrende. Her ligger det mange potensielle 

hindringer, som hver for seg kan vanskeliggjøre dagens planer. Dersom lokalsykehuset legges til Aker, vil 

det kunne være reguleringsmessige utfordringer både knyttet til utnyttelse, verneforhold og til trafikksitua-

sjonen. Her synes likevel den politiske viljen til å være tilstede i et slikt monn at reguleringsutfordringer med 

stor sannsynlighet vil la seg løse. Med lokalsykehus på en ukjent tomt, kan det også dukke opp betydelige 

reguleringsutfordringer, og det vil være behov for tomteerverv. Også i Alternativ 3 vil det være noen utford-

ringer for sykehusdriften i byggeperioden, men i langt mindre grad enn i 0-alternativet. Alternativ 3 legger 

til rette for driftsbesparelser som vil kunne være med på å finansiere senere etapper av prosjektet. Alterna-

tivet realiserer også et nytt lokalsykehus, og dermed kan det tenkes at dette alternativet vil være mest 

ønsket av politiske myndigheter i Oslo. 

Alternativ 2 er enklere reguleringsmessig enn Alternativ 3, fordi det ikke er behov for lokk på Gaustad, og 

fordi det ikke skal bygges hverken på Aker eller tomt x. Det blir heller ikke behov for tomteerverv. Samtidig 

blir de potensielle driftsforstyrrelsene betydelig større i dette alternativet, fordi det skal bygges mye tett på 

eksisterende virksomhet på Ullevål. 

Samlet sett er det vanskelig å si hvilket alternativ som gir størst og minst gjennomføringsrisiko, fordi det 

avhenger av hvilken risiko som skal vektes tyngst. Dersom man legger til grunn at det mest alvorlige er 

risikoen for at pasientbehandlingen blir skadelidende i den lange byggeperioden, er det antagelig riktig å si 

at Alternativ 3 gir lavest gjennomføringsrisiko (gitt lokalsykehus på Aker), mens det er liten forskjell mellom 

0-alternativet og Alternativ 2. 

Gjennomføringsrisiko i løsninger for første etappe Alternativ 2  

Gjennomføringsrisikoen i løsning Gaustad – barn knytter seg til reguleringsrisiko på Gaustad og behovet 

for rokade. Det første kan påvirke tidslinjen, det siste kan gi negative effekter for kjernedriften i byggepe-

rioden.  

Gjennomføringsrisikoen i løsning Ullevål knytter seg i stor grad til forstyrrelser for kjernedriften. Her skal 

det bygges tett på virksomheten på Ullevål. Infrastrukturen for store deler av området vil også bli berørt. 

Denne løsningen er gjennomføringsmessig kompleks, med betydelige avhengigheter og ”rekkefølgebe-

stemmelser”. Etappen vil ta vesentlig lenger tid enn etappe Gaustad – barn (3 år lenger). Dette betyr lenger 

tid med driftsforstyrrelser, lenger vei frem til målbildet, og lenger tid frem før det kan realiseres driftsgevins-

ter.  

Alt i alt er derfor alternativ Gaustad – barn klart å foretrekke i et gjennomføringsrisikoperspektiv 

 

Gjennomføringsrisiko i løsninger for første etappe Alternativ 3  

Løsning x må sies å være forbundet med størst gjennomføringsrisiko, siden denne tomten er ukjent. Det 

vil kunne bli utfordrende å realisere denne løsningen innenfor samme tidsrom som de alternative løsning-

ene.  
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Løsning Aker gir antagelig lavest gjennomføringsrisiko, fordi det i denne etappen vil bli lavest risiko for å 

forstyrre sykehusdriften. Det er likevel noe risiko knyttet til trafikkbildet på Aker, og det kan tenkes at dette 

vil bli enklere å løse dersom lokalsykehuset etableres på Aker i en senere fase.  

Løsning Gaustad – akutt vil innebære behov for omregulering som det naturlig er knyttet usikkerhet til. 

Utbyggingen på Gaustad kan medføre noe ulemper for eksisterende drift i byggeperioden.  

Løsning Gaustad – barn vil kreve ombygging av deler av eksisterende Rikshospital, og betydelig rokade 

også på Ullevål. Dette gir risiko for driftsforstyrrelser. Løsningen utfordrer reguleringen på Gaustad, men 

er muligens noe bedre enn Gaustad – akutt på dette kriteriet, fordi det ikke er nødvendig å reetablere 

preklinisk før oppstart av etappen.  

Samlet sett gir løsning Aker lavest gjennomføringsrisiko, fulgt av Gaustad – barn og Gaustad – akutt, med 

løsning x som minst egnet. 

 

Samlet evaluering av målbilde 2030-2040  

0-alternativet kommer dårlig ut i den kvalitative vurderingen. Alternativet er også beheftet med høy gjen-

nomføringsrisiko. Når det i tillegg vil kreve betydelige investeringer for å realisere dette alternativet, uten at 

det realiseres betydelige driftsgevinster, er det klart at 0-alternativet ikke kan anbefales.  

Alternativ 3, delvis samling kommer noe bedre ut av den kvalitative evalueringen enn Alternativ 2, delt 

løsning. Alternativ 2 anses å være beheftet med noe større gjennomføringsrisiko, grunnet lang byggeperi-

ode tett på eksisterende sykehusdrift.  

Investeringskostnadene er noe høyere i Alternativ 3 enn i Alternativ 2, mens driftskostnadene vil blir noe 

lavere i Alternativ 3 enn i Alternativ 2 pga. større andel nye bygg og noe mer samling av kostnadskrevende 

funksjoner. Evalueringstabellen under oppsummerer hvorfor Alternativ 3 vurderes som beste løsning 
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Vedlegg VII Initielle brainstormingsrunder  

 

Følgende risikoforhold fremkom fra innledende kartlegging, Alternativ 3: 

 Gjennomføringstid. Hvis basalfunksjoner må flyttes ut fra Campus i flere år vil det kunne bli kritisk 

for universitetet.   

 Oppslutning om store investeringer.  

 Avklaring av dimensjonering. Funksjoner for hvilke bydeler? Ift behovet i samfunnet?  

 Reguleringsproblematikk.  

 Gjennomføringsrisiko. Når man har gjennomført 1. etappe kan det bli nye føringer som blir lagt. 

 Transportløsninger. Pasientflytting. / Transport mellom regional-lokal  

 Radiumhospitalet. Pasientstrømmene for kreftpasienter.  

 Pasientstrømmen fra lokalhelsetjensten  

 Stort prosjekt. Kostnadsdrivende for andre byggeprosjekter?  

 Driftssituasjon ved flytting til 2 nye lokasjoner.  

 Lang prosess mot storting. Investeringsrammer  

 Delvis finansiering kan medføre suboptimale løsninger  

 Trafikale forhold og atkomst ved ferdig utbygd løsning.  

 Mulighet. Samlet pasientforløp  

 Trang tomt. Riving og flytting. Nær drift.  

 Aker - mulighet/fordel. 

 Samle funksjoner - driftsøkonomi 

 Aker. Periode med 4 tunge driftssteder i en periode.  

 Etapper - størrelse som er håndterlige. Må stå selvstendig i en periode og som ikke automatisk 

løser ut de andre 

 Restverdien på bygningsmassen på Ullevål?  

 Gjennomføringsrekkefølge. Optimalisering  

 Økonomisk. Midler til å gjennomføre  

 Risiko pasientbehandling. Rett modell for lokalsykehuspasienter 

 Pasientflyt  

 Infrastruktur -problematikk.  

 Lokalpolitikk - Jordvern?   

 Umiddelbart behov for nye bygg  

 Reguleringsplan/kommuneplan Oslo kommune.  

 Aker - utviklingsmuligheter  

 Tidshorisont   

 Økonomisk bærekraft og investering per tidsenhet.  

 I stedet for lokk på 250 meter er det gitt tilsagn på bro på 50 meter  

 River velfungerende bygninger på Gaustad. (Hotellet).  

 Akuttmottak adskilt fra resten av virksomheten.  

 Størrelse som problem/løsning.  

 Fremtidig kapasitetsbehov. Mulig behov for et lokalsykehus i tillegg til de planene som ligger her. 

 Relaterte prosjekter RSA / Radiumhospitalet trekker av økonomisk kapasitet.  

 Samfunnsrisiko ved å samle så mange kritiske funksjoner på ett sted.  

 Utvikling stopper opp ved å låse seg til alternativer. Har man sett på alle mulige alternativer?  

 Planleggingsoptimisme 

 Finansieringsevne helse sør øst.  
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 Akertomta. Reguleringsplan.  

 Fredensborg eiendom. Fremtidig elastisitet  

 Akertomta - vernebestemmelser.  

 Mulighet. Aker - nybygg. Lite infrastruktur i bakken. Ikke nær sykehus i drift. Kort byggeforløp  

 Lokalsykehus på Aker vil kunne erstatte de eldste byggene først  

 Aker gir rask lukking av hms-problemer  

 Byggenes tilstand tilsier at man må komme videre. Viktig med en beslutning  

 Støyproblematikk og støvproblematikk.  

 Klarer man finne en retning å enes om  

 Bærekraft ved å velge Aker tidlig.  

 Dersom man velger Gaustad. Hvordan evt. ivareta Ullevål på en god måte?  

 Lokalsykehus-pasienter - hvordan ivareta lokale på Gaustad ved Alternativ 3?  

 Aker som stort lokalsykehus.  Med flere funksjoner i dialog med Oslo kommune.  Mulighetsrom.  

 Gaustad som kompetanseområde 

 Utvikling av Ullevål?  

 For lave estimater for lovpålagt vedlikehold?  

 Bygge annerledes i fremtiden 

 Lavere byggekost på grunn av lavkonjunktur  

 Dimensjonering. Forventning om medisinsk og teknologisk utvikling.  

 

Følgende risikoforhold fremkom fra innledende kartlegging, Alternativ 2 

 Vedlikehold i perioden framover  

 Mulighet: Tomteareal regulert. 

 Mulighet: Infrastruktur fungerer 

 Velfungerende klyngemodell på Ullevål som kan videreføres.  

 Bygging i et sykehusområde.  

 Atkomstvei. Anleggsveier.  

 Infrastruktur i bakken.  

 Grunnforhold.  

 Teknisk beskaffenhet på bygg  

 Bruk av Aker sykehus som alternativt sykehus ved utbygging av Ullevål  

 Lokalisering Lokalsykehus 

 Utvikling på Gaustad og Aker for byutvikling / samfunnsutvikling  

 Helhetlig profil.  

 Konkurranse om ressurser  

 Kompleksitet gjennomføring  

 Interessenter som UiO og Oslo kommune  

 Aker – investeringer   

 Fysisk helse og avhengighet løses tidlig 

 Slipper å rive Domus Medica  

 Ansatte og ansattmiljø Utfordringer ift. arbeidsmiljø og rekruttering  

 Miljøutfordringer ved ombygginger (grunn og byggene)  

 Oslo kommune og storbylegevakt på Aker  

 Mulighet ved byutvikling 

 Mulighet: Atkomst  

 Mulighet: Fortsatt bruk av to relativt nye bygg 
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 Mulighet: Før dette prosjektet kommer til utførelse vil eksisterende bygningsmasse på Ullevål være 

oppgradert 

 Beslutningsvegring.  

 Brudd på infrastruktur som er i drift ved graving. Utfordringer mot sykehus i drift.  

 Driftsøkonomi.  

 Kvalitet på beslutningsunderlag  

 Bynært område. Påvirkning naboer  

 


