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1 DOKUMENTETS HENSIKT 
Dette dokumentet inneholder mandat for Porteføljestyre for Nye OUS. 
Mandatet har til hensikt å beskrive Porteføljestyrets sammensetning, ansvar og roller.  
Mandatet besluttes av Administrerende direktør.  
 

2 BAKGRUNN OG FORMÅL 

Ved vedtak om bevilgning av midler til nye sykehusbygg på Aker og Rikshospitalet står OUS 
overfor større utbyggingsprosjekter i årene som kommer. Forprosjektene for nytt klinikkbygg og 
protonsenter på Radiumhospitalet og Storbylegevakten er gjennomført, behandlet og godkjent, 
og arbeidet med fysisk gjennomføring begynner allerede tidlig neste år. Forprosjekt for 
Framtidens Aker og Framtidens Rikshospital forventes å starte opp høsten 2020. 

For å sikre funksjonelle, gode og framtidsrettede løsninger i de nye sykehusene er det etablert en 
organisasjon for Nye OUS som har ansvar for å forberede og koordinere alle aktiviteter som skal 
ivaretas fram mot endelig ferdigstillelse og ibruktakelse av nye bygg og oppgraderte bygg 
framover. I dette ligger også at utforming av areal og arbeidsprosesser så godt som mulig er 
tilpasset et behov og mulighetsrom som vi kan se konturene av framover. 

Organisasjonsutvikling (OU) er en viktig del av forberedelsene mot ibruktakelse av nytt sykehus, 
og vil samspille med de øvrige områder som IKT/utstyr, logistikk og bygg for å sikre en 
helhetlig og god løsning for OUS i nye sykehus. For å nå målene med de nye sykehusene er det 
blant annet nødvendig med omstilling og endring i organisering, arbeidsformer og 
samhandlingsmønstre. Det er en grunnleggende forutsetning at organisasjonen i størst mulig grad 
skal være utviklet og innøvd i god tid før klinisk drift av de nye sykehusene igangsettes. For å 
sikre dette er det etablert en porteføljestruktur for god styring av utvikling- og satsningsområder 
og ressurser med et perspektiv fram mot innflytting i nye bygg. 

Styring, verktøy og porteføljestyring i OUS samordnes, og det legges opp til tilsvarende 
arbeidsmetoder og verktøy for porteføljene for Forbedring av drift og Nye OUS.  

3 MÅLBILDE FOR PORTEFØLJESTYRING 

Porteføljestyring handler om å definere, balansere og styre virksomhetens samlede 
prosjektportefølje på en slik måte at virksomhetens ressurser utnyttes best mulig. 

Porteføljestyret for Nye OUS skal identifisere, prioritere og iverksette virksomhetens prosjekter 
og programmer, samt følge opp leveransene på resultat, gevinst og effekt.  
 
Porteføljen skal defineres:  

• De riktige prosjektene prioriteres og planlegges helhetlig i samsvar med de ulike 
programmenes fremdrift og behov, samt virksomhetens strategi og kapasitet 

• Effektive og gjennomsiktige prioriterings- og beslutningsprosesser 
• Budsjettprosessen er tett koordinert med porteføljestyringen 
• Alle involverte parter har lett tilgang til informasjon om porteføljen og beslutningene 
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• Avhengigheter mellom sykehusovergripende prosjekter og programmer  kommer tydelig 
frem 

 
Porteføljen skal leveres: 

• Prosjektene gjennomføres effektivt med riktig bruk av tilgjengelige ressurser og 
rammebetingelse iht. prioritering 

• Porteføljen rapporterer korrekt status på porteføljen og leverer styringsinformasjon 
• Gevinster fra prosjekter realiseres og synliggjøres 
• God avvikshåndtering 

 
 

4 PORTEFØLJESTYRETS ORGANISERING OG ANSVARSOMRÅDE 
 

 
 
 
Administrerende Direktør har ansvar for  

• å sette ambisjon for porteføljen 
• å endelig beslutte kriterier for inkludering av prosjekter i porteføljen 
• sikre at porteføljen er balansert i forhold til OUS sine oppdrag og strategiske mål, basert 

på råd fra porteføljestyret.  
 

Porteføljestyret skal  
• beslutte kriterier for innhold og prioritering av porteføljen 
• Sikre at porteføljen er balansert i forhold til virksomhetens strategiske mål 
• Godkjenne porteføljeplanen og jevnlige revisjoner av denne 
• Godkjenne og iverksette tiltak for å håndtere vesentlige avvik 
• Jevnlig gjennomgang av porteføljens status 
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• Sikre effektiv beslutningstaking 
• Finne gode tiltak for å håndtere avvik i prosjektene/programmene, og følge opp 

gjennomføring av de tiltakene som er knyttet til sin egen del av linjeorganisasjonen 
• Gi enhetlig rettledning til prosjektene/programmene 
• Bidra til å belyse og balansere ulike interesser i prosjektene/programmene 
• Være prosjektets ambassadører i sine respektive deler av linjeorganisasjonen 
• Sammen og hver for seg bidra til integrering mellom prosjekter/program og funksjonelle 

enheter 
 

Porteføljeansvarlig har  
• ansvar for å fremlegge et best mulig beslutningsunderlag til porteføljestyretyret 
• foreslå oppdateringer i porteføljeplanen knyttet til nye og endrede prosjekter og 

programmer 
• ivareta porteføljens mål og gjennomføring på vegne av OUS ledergruppe 

 
 

5 PORTEFØLJESTYRETS SAMMENSETNING 
Porteføljestyrets sammensetning vil for representanter fra Oslo universitetssykehus være 
tilsvarende som for porteføljestyret for «Forbedring av driften». I tillegg inkluderes 
representanter for utvalgte sentrale eksterne samarbeidspartnere med betydning for utvikling av 
Nye OUS. 

Porteføljestyret består av: 

- Administrerende direktør (leder) 
- Porteføljeansvarlig 
- Nivå 2 ledere 
- Fire tillitsvalgte  
- Verneombud 
- Brukerrepresentant (1 + 1 vara) 
- Representant fra Oslo kommune 
- Representant fra UiO 
- Representant fra Oslo Met  
- Representant fra annet HF 
- Ansvarlige for Porteføljekontor Nye OUS (referent) 

 

5 MØTEFREKVENS 
Styringsgruppen for Nye OUS møtes i utgangspunktet 2 ganger i halvåret. Møtene samkjøres 
med møtene i porteføljestyret for «Forbedring av driften».  
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