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1. Innledning 
 

1.1 Bakgrunn   

Helse Sør-Øst RHF vedtok i sin styresak 124-2020 oppstart av forprosjektet for Nye Aker og Nye 
Rikshospitalet. Medvirkningsarbeidet i forprosjektet startet opp 1. mars 2021. Som en del av arbeidet med 
samlokalisering av funksjoner i ny og eksisterende bygningsmasse ved Nye Rikshospitalet, er det i 
forprosjektet behov for å gjøre vurderinger av hvor ulike virksomheter skal plasseres og etableres for å 
oppnå synergier, samlede fagmiljøer, tilstrekkelig kapasitet og en god helhetsløsning for sykehuset. 
 
Konkretisering av driftskonsept og faglig fordeling av funksjoner   

Det er tidligere gjennomført to prosjekt; «Konkretisering av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet, 
inkludert traumevirksomhet, i Nye OUS» som skulle svare ut fremtidig organisering av medisinske og 
kirurgiske akuttsløyfer og «Konkretisering av fagfordeling mellom Nye Aker og Nye Rikshospitalet» som 
skulle tydeliggjør fagområdenes behov for samling og/eller funksjonsfordeling mellom Nye Aker og Nye 
Rikshospitalet. Rapportene ligger til grunn for arbeidet i denne arbeidsgruppen. 
 
Hvilke frihetsgrader har vi?   

Byggeprosjekter med lang tidshorisont, som Nye Rikshospitalet, tilfører ekstra utfordringer knyttet til 
spennet mellom kunnskap om og fokus på dagens drift på den ene siden og evnen til å vurdere et fremtidig 
behov på den andre. Premisser og krav til bygninger og arealer må innarbeides i byggeplaner som låses 
mange år før innflytting. Byggeplanene baseres på framskrivning av forventninger til både befolknings- og 
pasientgrunnlag, til planlagte, mulige eller ønskede framtidige konsepter og driftsmodeller for både klinisk 
arbeid, drift, logistikk, digitalisering, arbeidsprosesser mv.  
 
Usikkerhet må håndteres med sterk vektlegging av fleksibilitet i valgte løsninger. Funksjonsområdene skal 
utformes generisk og legge til rette for at ulike fagområder kan benytte dem, evt. med mindre 
ombygninger. Og det skal være mulig å utvide virksomheten i nærliggende område. Det planlegges nå for 
nye bygg som skal tas i bruk om 10 år, og arealene skal være funksjonelle i flere tiår fremover. Det 
forventes en betydelig endring i både volum og måter å yte helsetjenester på frem til innflytting.  
 
Eksisterende Rikshospital har en bygningsmasse på om lag 200.000 kvm, mens det planlegges nye 
sykehusbygg på om lag 140.000 kvm. En stor del av virksomheten ved Nye Rikshospitalet vil følgelig fortsatt 
foregå i eksisterende bygg.  
 
Plassering av fag og funksjoner er viktig for mange ansatte, og det å «ikke vite» kan virke forstyrrende og ta 
mye oppmerksomhet bort fra nødvendige endringsprosesser i årene fremover. For å se på hvilke 
muligheter det var for å innplassere de ulike virksomhetene, på et overordnet nivå, ble det nedsatt en 
arbeidsgruppe som fikk til oppgave å foreslå plassering av funksjonene i Nye Rikshospitalet. 
 
Funksjonsområdene (operasjon, intensiv, poliklinikk etc.) planlegges etter en tredelt struktur: Enkelte 
funksjonsområder samles i nye bygg, enkelte legges i nær tilknytning til tilsvarende funksjonsområder i 
eksisterende sykehus, mens noen legges i et utvidet område i eksisterende sykehus.  
I foreliggende planer er det for enkelte funksjonsområder lagt til grunn følgende: 
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A. Det planlegges for å samle enkelte funksjonsområder i nye bygg: 

 Barna samles i nye sykehusbygg, M og N (barnemottak, poliklinikk og døgnområder) 

 Føde/barsel flyttes og samles i en etasje i nytt J-bygg  

 Nyfødtintensiv flyttes og samles i en etasje i nytt J-bygg 

 Endoskopi flyttes og samles i nytt J-bygg 

 Barneintensiv flyttes og samles i nytt J-bygg  
 
B. Enkelte funksjonsområder i nye bygg planlegges som en direkte utvidelse av tilsvarende funksjon i 

eksisterende sykehus:  

 Poliklinikk (D og J, 1. etasje)  

 Billeddiagnostikk og intervensjon (D og J, 2. etasje)  

 Operasjon og intensiv (D og J, 4. etasje). I tillegg operasjon og intensiv i en ekstra etasje i J 
 

C. For andre funksjonsområder blir virksomheten i eksisterende bygg utvidet til også å dekke den økte 
aktiviteten som flyttes til Nye Rikshospitalet:  

 PET  

 SPECT  
 
 

1.2 Føringer for arbeidet  

I. Det skal legges til rette for effektive pasientsløyfer med hovedfokus på de største pasientgruppene.  
II. Arbeidet skal ta utgangspunkt i pasientgruppenes behov. Døgnområder i nye sykehusbygg bør til 

dømes prioriteres til pasientgrupper med et stort behov for ensengsrom og/eller behov en stor 
andel kontaktsmitteisolater.  

III. De funksjoner som blir flyttet til Rikshospitalet, bør samlokaliseres med tilsvarende virksomhet ved 
Rikshospitalet (i de tilfeller slik virksomhet foreligger).  

IV. Det bør tilstrebes nærhet mellom sengeområder og relevante undersøkelses- og 
behandlingsområder.  

V. Kirurgisk virksomhet i eksisterende sykehus skal hvis mulig prioriteres til 4. etasje.  
VI. En samlokalisering begrunnet i felles klinikktilhørighet, skal ikke vektlegges. Sykehusets 

organisasjonsstruktur kan endres før nye sykehusbygg står ferdig.  
VII. Funksjoner som vil kreve omfattende ombygninger i eksisterende arealer allerede få år etter 

innflytting, bør vurderes lagt til egnede arealer i eksisterende eller nye bygg.  
VIII. Foreslåtte løsninger fra sykehusets planlagte rokadeprosjekt skal hensynstas i dette arbeidet.  

IX. Kostbare ombygninger bør unngås. 
X. Arbeidsgruppen skal ikke beregne aktivitetsvolumer og tilhørende kapasiteter på nytt, men 

forholde seg til underlaget for beslutningen i Helse Sør-Øst sitt styre.  
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1.3 Oppgavebeskrivelse, mål og leveranse 

Oslo universitetssykehus HF skal utvikles som et samlet og komplett regionsykehus inkludert 
lokalsykehusfunksjoner ved Nye Rikshospitalet. Nye Rikshospitalet skal bli ett funksjonelt sykehus med 
korte avstander i en kompakt bygningsmasse, hvor det legges til rette for god kvalitet, pasientsikkerhet og 
effektiv drift.  

Arbeidsgruppen skal foreslå plassering av virksomheten ved Nye Rikshospitalet på et overordnet nivå. Den 
enkelte virksomhet skal med utgangspunkt i ovennevnte føringer foreslås til enten eksisterende bygg, nye 
bygg, eller til både eksisterende og nye bygg. Det viktige er ikke en konkretisering av antallet senger, men å 
se hvilke områder sykehusets ulike avdelinger kan plasseres, prioritere imellom ulike behov samt gi en 
begrunnelse for de anbefalingene som gjøres. 
 
Arbeidet skal også beskrive hvordan en samlokalisering av regionsykehusfunksjonene ved Rikshospitalet 
kan oppnås, og hvordan lokalsykehusfunksjonene kan integreres. Ledergruppen har gitt uttrykk for at den 
ikke ønsker en deling av regionale- og lokalsykehusoppgaver i ulike deler av sykehuset. Samtidig skal 
forslagene vise hvordan elektive forløp kan skjermes.  
 
Arbeidsgruppens anbefaling skal danne grunnlag for det videre arbeidet i forprosjektet i 2022. 
 
 

2. Organisering og gjennomføring 

I ledergruppen 15. juni 2021 var det enighet om å nedsette en arbeidsgruppe som skulle se på hvordan 
sykehuset, på et overordnet nivå, kunne plassere fag og funksjoner i Nye Rikshospitalet, og klinikkene 
meldte i etterkant inn personer som skulle delta i arbeidet.  
 
Det har vært gjennomført 9 møter i arbeidsgruppen; ett oppstartsmøte, to møter til presentasjoner fra 
klinikkene, og 6 møter med en del gruppearbeid for å finne gode løsninger for plassering av virksomhetene 
ved Nye Rikshospitalet. 
 
Utgangspunktet for arbeidet var klinikkvise kartlegginger der det bl.a. ble redegjort for hvilken aktivitet de 
har på Rikshospitalet i dag, hvilken aktivitet det er i dag på fag og funksjoner som skal overflyttes Nye 
Rikshospitalet i 2030 samt en beregning av hvilken kapasitet de samlet vil trenge i Nye Rikshospitalet i 
2030. Klinikkene har også lagt frem forslag til hvor de mener deres aktivitet bør lokaliseres i Nye 
Rikshospitalet. Forslagene legger til rette for en samlokalisering av lik virksomhet, effektive pasientsløyfer 
og nærhet bl.a. mellom sengeområder og relevante undersøkelse- og behandlingsrom  
 
Med utgangspunkt i de klinikkvise forslagene har arbeidsgruppen diskutert seg frem til ulike måter å bruke 
tilgjengelige arealer i Nye Rikshospitalet. Forslagene er utarbeidet som et sett med skisser som viser 
plasseringer i eksisterende bygningsmasse samt oversikt over fag/funksjoner som foreslås lagt til nye bygg.  
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3. Kartlegging 
 
3.1 Tilgjengelige senger i døgnområder ved Rikshospitalet i 2021 og i 2030 

Arbeidsgruppen har kartlagt fysiske og effektive senger i eksisterende sykehus. Sykehuset disponerer i dag 
541 senger i døgnområdene ved eksisterende Rikshospital. Det rives 28 senger i forbindelse med bygging av 
nye bygg. Dette blir erstattet i nye bygg. Samlet sett vil sykehuset disponere 973 senger i døgnområdene 
ved Nye Rikshospitalet.  

 

Tabell 3.1 Fysiske og effektive senger ved eksisterende Rikshospital 
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Tabell 3.2 Senger i døgnområder, tilgjengelig kapasitet i 2021 og 2030  

Bygg Fysiske senger 
2021 

Effektive senger 
2021 

Fysiske senger 
2030 

Eksisterende sykehus 541 467 513 

J-bygget     302* 

M/N-bygget   158 

Sum   973 
*inkluderer sengene tilknyttet observasjonspost og rehabilitering.  
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3.2 Tilgjengelige operasjonsstuer ved Rikshospitalet i 2021 og 2030 

Rikshospitalet disponerer i dag 44 operasjonsstuer og det planlegges med 24 nye operasjonsstuer i J-
bygget. I eksisterende sykehus er det forskjell i størrelsen på operasjonsstuene avhengig av hvilken 
operasjonsgang de ligger i. De største operasjonsstuene ligger på operasjonsgang 1, mens de minste ligger 
på operasjonsgang 3. Intervensjonssenteret har flere nye, store hybridstuer, mens dagkirurgen har de 
minste operasjonsstuene i sykehuset. Det planlegges nå med store operasjonsstuer i nytt bygg. 
 
Tabell 3.3 Operasjonsstuer, tilgjengelig kapasitet i 2030 

Operasjonsgang Antall 
operasjonsstuer 

NTA  
min-maks 

Median Antall 
skiftestuer 

Eksisterende bygg     

Operasjonsgang 1 10 49 - 52 49 0 

Operasjonsgang 2 9 25 - 49 44 2 

Operasjonsgang 3 14* 23 - 44 39 0 

Dagkirurgisk enhet 5 19 - 27 25 0 

Intervensjonssenteret 6** 43 - 75 65 0 

Nytt bygg 24 60 - 80    

* 14 operasjonsstuer, derav en smittestue (luftsmitteisolat) og to mindre operasjonsstuer (23 – 25 kvm) 
**Eksklusiv en operasjonsstue for dyreforsøk 

 
 
3.3 Innmeldt behov for senger i døgnområder i 2030 

De klinikkoppnevnte representantene i arbeidsgruppen har meldt inn egen klinikks behov for senger i 
døgnområdene i 2030. Tallene er i all hovedsak i tråd med det som er meldt inn til økonomisk langtidsplan.  
For enkelte av klinikkene er det avholdt egne møter mellom gruppeleder, klinikkoppnevnt representant, 
klinikkens økonomileder og økonomer fra sykehusets stab for å kvalitetssikre innmeldte tall der dette har 
avveket fra det som var meldt inn til økonomisk langtidsplan. Eventuelle avvik ble der kommentert og evt. 
korrigert. Det er ved Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi meldt inn et behov for 7 flere senger (30 
vs. 23) til plastikkirurgiske pasienter enn det som kommer frem i økonomisk langtidsplan. Dette begrunnes 
med at plastisk kirurgisk avdeling i dag ikke disponerer egne senger ved Ullevål, og pasienter som 
avdelingen mener de burde hatt fagansvaret for, legges nå til andre avdelinger. Omfanget av dette er ikke 
blitt analysert, og arbeidsgruppen mener dette bør gjøres før aktiviteten skal samles ved Nye 
Rikshospitalet.  
 
Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi har meldt inn et behov for 80 senger til kirurgiske barn der 10 
av sengene er til dagkirurgiske barn. De dagkirurgiske barna håndteres innenfor arealene til poliklinikk og 
dagbehandling, og det er følgelig 70 senger som Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi har meldt inn 
til døgnområdene. Ortopedisk klinikk har inkludert 5 senger til traumepasienter i sitt innmeldte behov for 
senger ved Nye Rikshospitalet.  
 
Tabell 3.4, viser det innmeldte behovet for senger ved Nye Rikshospitalet i 2030.  
Enkelte arealer ved eksisterende Rikshospital er nøye tilpasset den eksisterende virksomheten. Avdeling for 
blodsykdommer disponerer i dag 8 overtrykksisolater i C3 2. etasje og 4 luftsmitteisolater i C4 2. etasje.  
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Avdeling for plastikk og rekonstruktiv kirurgi disponerer i C5 3. etasje et spesialbygget bad for brannskadde. 
Øre-, nese- og halsavdelingen i C4 3. etasje har et luftsmitteisolat med blyvegger, og deres polikliniske 
virksomhet er samlet nær sengeposten i 1. etasje der blant annet flere spesialrom til høresentralen er lagt. 
Nevrokirurgisk avdeling i C5 4. etasje er ombygget i flere omganger for å legge til rette for et stort antall 
intermediærsenger. Av avdelingens 35 senger er 17 senger tilrettelagt for intermediærpasienter. 
 
Tabell 3.4 Innmeldt behov for senger ved Nye Rikshospitalet i 2030  

* 59 effektive senger i døgnområde inkluderer 7 senger for klinisk nevrofysiologi. 
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3.4 Innmeldt behov for operasjonsstuer i 2030 

Det innmeldte behovet for operasjonsstuer i 2030 har ikke latt seg kvalitetssikre på lik linje med innmeldt 
behov for senger i døgnområdene. For enkelte klinikker som Hjerte-, lunge- og karklinikken, Nevroklinikken 
og Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi avviker tallene lite fra det som disponeres i dag. Enkelte 
klinikker har korrigert sine innmeldte behov noe ned etter en ny gjennomgang av tallene. For Klinikk for 
kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon (gastro/generell kirurgi) er det meldt inn et behov ved 
Nye Rikshospitalet som er betydelig større enn dagens tilgang på operasjonsstuer, begrunnet i 
underkapasitet i dagens situasjon. Flere klinikker har ønsket å øke sin innmelding av samme grunn. 
 
Det forventes at det reelle behovet for operasjonsstuer i 2030 vil avvike fra det som presenteres i denne 
rapporten. Det vil være behov for en nitid kartlegging av operasjonsstueaktiviteten før innflytting i 2030 for 
å få til en mer riktig fordeling av operasjonsstuene mellom de ulike fagene. 
 
Tabell 3.5 Innmeldt behov for operasjonsstuer i 2030  
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3.5 Klinikkenes beskrivelse av kapasitet og begrunnelser for plassering 

Det er innhentet informasjon fra alle klinikker etter et fast oppsett; 

A. Dagens virksomhet ved Rikshospitalet,  
B. Ny virksomhet som skal samlokaliseres til Nye Rikshospitalet,  
C. Den samlede virksomheten (fordelt mellom lokalsykehusfunksjon og region/landsfunksjon) som 

forventes ved Nye Rikshospitalet i 2030, 
D. De viktigste pasientsløyfene i egen klinikk, og  
E. Nærhet og avhengighet til de viktigste fag- og funksjonsområdene i sykehuset.  
F. Til slutt skal klinikkenes foreløpige forslag til lokalisering ved Nye Rikshospitalet beskrives; 

eksisterende bygg, nye bygg, eller en kombinasjon. 
 
Klinikkene har vektlagt effektive pasientsløyfer, samlokalisering av virksomhet, og nærhet mellom 
sengeområder og relevante undersøkelses- og behandlingsområder i sine tilbakemeldinger. 
 
Klinikkenes beskrivelser er i sin helhet lagt inn under kapittel 7. Vedlegg. 
 
 

4. Vurdering 

Store byggeprosjekter med lang tidshorisont, som Nye Oslo universitetssykehus, tilfører ekstra utfordringer 
knyttet til spennet mellom kunnskap om og fokus på dagens drift på den ene siden og evnen til å vurdere et 
fremtidig behov på den andre. Usikkerhet må håndteres ved sterk vektlegging av fleksibilitet i valgte 
løsninger. Samtidig skal vi sikre at fag og pasientgrupper som trenger kvalitetene som følger av nye bygg, 
blir lagt til de nybygde arealene.   
 
 

4.1 Samlokalisering av fagområder ved Nye Rikshospitalet 

Arbeidsgruppen skal vise hvordan en samlokalisering av regionsykehusfunksjonene ved Nye Rikshospitalet 
kan oppnås, og hvordan lokalsykehusfunksjonene kan integreres i sykehuset.  
Forslagene som fremmes ivaretar for alle fagområdene en samling av regionale funksjoner der disse har 
vært lokalisert ved både Ullevål og Rikshospitalet.  
 
I 2030 vil Nye Rikshospitalet ha lokalsykehusansvar for et opptaksområde på 200 000 innbyggere. For de 
fagområdene som arbeidsgruppen foreslår lagt til eksisterende bygninger, foreslås lokalsykehuspasientene 
lagt innenfor samme område som regionssykehuspasientene. Det vil være en viktig oppgave i 
organisasjonsutviklingsarbeidet frem mot innflytting å vurdere hva som vil være den beste måten å 
organisere behandlingstilbudet på, og om det vil være mest hensiktsmessig å samle pasientgruppene – eller 
å dele pasientgruppene på et eller annet vis.   
 
Her vil det være ulike behov i de ulike fagområdene. For enkelte vil det være hensiktsmessig å plassere 
døgnområdene til lokal- og regionfunksjonene i samme område, mens det for andre vil være naturlig å 
vektlegge pasientlogistikken langs andre akser, som øyeblikkelig hjelp versus elektiv behandling, eller 
spesialiserte versus enklere pasientforløp. Noe av problematikken er knyttet til variasjoner i volum av 
øyeblikkelig hjelp-innleggelser, både mellom spesialiteter og over tid, og hvor enkelt det er å sortere 
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pasientene videre inn i sykehuset. Det må utarbeides gode pasientsløyfer fra akuttmottaket og videre inn i 
de ulike avdelingene for å sikre at pasientene ikke legges på en mer spesialisert avdeling enn de har behov 
for. En observasjonsenhet i tett tilknytning til akuttmottak og evt. en observasjonsenhet nr. 2 i sykehuset 
kan bidra til at korte sykehusopphold og/eller enklere problemstillinger kan håndteres uten å ta pasientene 
inn i mer spesialiserte enheter. Dette er problemstillinger som må håndteres i det videre 
organisasjonsutviklingsarbeidet.  
 
I forprosjektet til Nye Rikshospitalet planlegges det for en observasjonspost ved siden av akuttmottak. 
Arbeidsgruppen viser til mulige plasseringer av en observasjonspost nr. 2 noe lengre inn i bygget – men 
samtidig sentralt plassert: C2 2. etasje og C5 3. etasje.  
 
For fagområdene som arbeidsgruppen foreslår lagt til nye bygg, er det ikke konkretisert noen plassering. 
  

4.2 Riktige pasientgrupper til døgnområder med ensengsrom 

Nye Rikshospitalet planlegges med 973 senger i døgnområdene der 513 senger ligger i eksisterende 
bygg og 460 senger i nye bygg. De fleste sengerommene i eksisterende bygg er tosengsrom der badet 
ofte deles med et naborom, mens sengerommene i nye bygg planlegges som ensengsrom med eget 
bad.  
 
Sykehuset har allerede tatt et valg om å prioritere barn og ungdom til nye bygg; M- og N-byggene. 
Barn og ungdom har sine rettigheter til å ha foresatte med seg under hele sykehusoppholdet. I dag 
betyr det ofte at to barn og to voksne sover på samme rom – og ofte deler de bad med et naborom. I 
nytt bygg vil barn og ungdom kunne ha foresatte med seg på eget rom. Her samles aktiviteten fra seks 
eksisterende sengeposter for barn ved Rikshospitalet, i tillegg til aktiviteten som overflyttes fra Ullevål. 
Samlet sett planlegges det for 158 senger i dette området. Barnemottak og poliklinikk legges til samme 
område.  
 
Arbeidsgruppen har prioritert pasientgrupper som historisk sett har en høy forekomst av infeksjoner, 
til ensengsrom i nye bygg. I eksisterende sykehus med tosengsrom medfører en isolering av en pasient 
at tosengsrommet kun kan benyttes til en pasient. Det oppstår en ekstra utfordring dersom dette 
rommet deler bad med et naborom. Dette har gjort at arbeidsgruppen anbefaler å legge 
døgnområdene til ortopedi, gastro- og barnekirurgi, urologi og transplantasjonsmedisin til nytt bygg. 
 
Videre har arbeidsgruppen prioritert pasientgrupper som har et stort behov for å bli skjermet fra andre 
pasienter, til ensengsrom i nytt bygg. Arbeidsgruppen anbefaler å legge døgnområdene til geriatri og 
generell indremedisin til dette området. Pasientene fra disse fagområdene har også ofte en høyere 
forekomst av infeksjoner. 
 
Føde og barsel planlegges lagt til en hel etasje i nytt bygg. Denne etasjen vil romme et fødemottak, alle 
fødestuer og om lag 52 sengerom for observasjon og barsel. Det planlegges 76 sengerom til denne 
virksomheten, og dersom det på et tidspunkt blir knapphet på sengerom i nytt bygg, bør de 24 siste 
barselsengene kunne legges til et pasienthotell eller til eksisterende bygg.  
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4.3 Effektive pasientsløyfer med hovedfokus på de største pasientgruppene 

Arbeidsgruppen har lagt stor vekt på å legge til rette for effektive pasientsløyfer ved Nye Rikshospitalet. En 
viktig premiss for å få dette til, og en føring for arbeidet, har vært å sikre nærhet mellom sengeområder og 
relevante undersøkelses- og behandlingsområder.  
 
Ensengsrom vil som vist i avsnittet over, hovedsakelig kun være tilgjengelig i nytt bygg. Operasjonsstuer vil 
være tilgjengelig i både eksisterende og nytt bygg, men de største operasjonsstuene vil ligge i nytt bygg. 
Hybridstuer vil være tilgjengelig både i nytt bygg og i eksisterende bygg (intervensjonssenteret). 
Billeddiagnostikk med MR og CT vil være tilgjengelig både i nytt og eksisterende bygg, mens 
intervensjonslaboratoriene samles i den vestre delen av D-bygget (D1 – D5) i eksisterende bygg. 
 
Det planlegges med et tilstrekkelig antall senger i døgnområdene ved Nye Rikshospitalet til å kunne dekke 
det innmeldte behovet. Det vil i tillegg være tilstrekkelig med udisponerte senger i døgnområdene i det 
eksisterende sykehuset til å kunne ta hånd om den forventede aktivitetsøkningen frem mot 2035. 
 
 Arbeidsgruppens vurdering av behov for ensengsrom har vært førende for om en virksomhet er plassert i 
eksisterende eller nytt bygg. I tillegg har også tilbakemeldingene fra de klinikkoppnevnte deltakerne i 
arbeidsgruppen vært avgjørende. Klinikkene har vært tydelig på hvor de best vurderer sin virksomhet 
plassert ved Nye Rikshospitalet. Samlet sett har dette ført til en god fordeling av virksomheten mellom 
eksisterende og nytt bygg. Nærhet til relevante undersøkelses- og behandlingsområder har for de fleste 
fagområdene blitt vurdert viktigere enn nærhet til akuttmottak. 
 
Det foreslås at de kirurgiske fagene 
disponerer operasjonsstuer i samme 
del av sykehuset som 
døgnområdene ligger. Kirurgiske 
fagområder som foreslås prioritert 
til ensengsrom i nytt bygg, anbefales 
derfor tildelt operasjonsstuer i nytt 
bygg. Dette gjelder ortopedi, gastro- 
og barnekirurgi og 
transplantasjonskirurgi.  Urologi er 
blitt vurdert av arbeidsgruppen til å 
kunne legges til både eksisterende 
og nytt bygg, men arbeidsgruppen 
landet til slutt på å legge denne 
virksomheten til nytt bygg. Dette ble 
begrunnet av behovet for 
ensengsrom. Kirurgiske fag som får 
sine døgnområder lagt til 
eksisterende bygg, foreslås tildelt operasjonsstuer i eksisterende bygg. Dette omfatter hjerte-, lunge- og 
karkirurgi, nevrokirurgi, ØNH, kjevekirurgi og plastikkirurgi. 
 
Døgnområdet til nevrokirurgi anbefales lagt til C2 – C4 4. etasje med nærhet til operasjonsstuer og 
intensivområdene i D. Nevrokirurgi ser behov for å legge en større del av sine intermediærsenger av 
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kategori 2 nærmere eksisterende intensivområde i D1. Nevrologi og nevrokirurgi samarbeider tett om sine 
pasienter, og døgnområdet for nevrologi anbefales derfor lagt til etasjen under nevrokirurgi i C2 – C3, 3. 
etasje.  
 
Denne prioriteringen er ikke i tråd med føringen om at kostbare ombygninger skal unngås. C5 4. etasje er i 
flere omganger tilpasset nevrokirurgisk sengepost ved at sengeposten har fått en stor andel 
intermediærsenger (17 av 35). En utflytting fra dette arealet vil medføre en ombygning før ny bruker kan 
flytte inn. I tillegg må nye arealer bli tilrettelagt for et døgnområde med en høy andel 
intermediærpasienter. Arbeidsgruppen mener at denne prioriteringen kan forsvares. Det gir de 
nevrokirurgiske pasientene en viktig nærhet til operasjon, intensiv og akuttmottak. I tillegg åpner det for at 
døgnområdene til ØNH, kjevekirurgi og plastikkirurgi kan flyttes fra 3. til 4. etasje (til samme etasje som 
operasjonsstuene). Døgnområdene til ØNH og plastikkirurgi samarbeider tett i den daglige drift, og de bør 
prioriteres til samme etasje.  
 
Dersom sykehuset ikke kan prioritere de nødvendige ombygninger ved å flytte nevrokirurgi ut fra C5 4. 
etasje, bør det vurderes å legge nevrokirurgi til C4 – C6 4. etasje og ØNH, kjevekirurgi og plastikkirurgi til C2 
og C3 4. etasje. Dette vil i så fall gi større avstander fra døgnområder til operasjonsstuer for alle 
fagområdene, og det vil gi en uønsket lang avstand fra døgnområdet for nevrokirurgi til intensiv og 
akuttmottak. 
 
Hjerte-, lunge- og karklinikken har vært tydelig på at de ønsker en samling av sine døgnområder i E-byggene 
i eksisterende sykehus. Klinikkens fagområder har et tett samarbeid, og de er avhengig av nærhet til 
operasjonsstuer, hjerteovervåkning, intensiv og intervensjonslaboratorier. I sykehusets forprosjekt 
planlegges det nå for en samling av både eksisterende og nye intervensjonslaboratorier til vestre del av D-
byggets 2. etasje – fra D1 til D5 i eksisterende bygg. Døgnområdet for hjertemedisin foreslås lagt til det 
mest nærliggende døgnområdet i E-avsnittet i samme etasje. Lungemedisin samarbeider tett med 
hjertemedisin og hjerte- og lungekirurgi, og døgnområdet foreslås lagt til etasjen mellom deres 
døgnområder i E-byggets 3. etasje. Dette området har i dag fire beskyttende isolat og to luftsmitteisolat. De 
beskyttende isolatene kan lett bygges om til luftsmitteisolater. Intensivenheten tilknyttet thoraxkirurgisk 
avdeling er en utstyrstung intensiv med for små intensivrom i dag. En ombygging av eksisterende 
intensivarealer vil som følge av økte arealstandarder for nye intensivplasser gi en reduksjon i det samlede 
antall intensivsenger i sykehuset. Eksisterende intensivarealer må derfor heller prioriteres til 
pasientgrupper som fortsatt ser seg tjent med å benytte disse arealene. Arbeidsgruppen anbefaler med 
bakgrunn i dette at intensiv for denne virksomheten etableres i nytt bygg nærmest mulig D-bygget for å få 
en ønsket nærhet til operasjonsstuene. En thoraxkirurgisk PO-enhet foreslås lagt nær operasjonsstuene i 
D1 4. etasje sammen med hjertemedisinsk overvåkning og intensiv. 
 
Sykehuset har tidligere tatt et valg om at dagkirurgi skal legges til operasjonsstuer i eksisterende bygg. Nye 
operasjonsstuer skal prioriteres til inneliggende pasientgrupper / sammedagskirurgi som vanligvis har 
behov for større operasjonsstuer enn dagkirurgi.  
Arbeidsgruppen har vurdert å samle dagkirurgi til operasjonsgang 3 (sammen med plastikkirurgi for 
inneliggende pasienter) samtidig som et døgnområde i C6 4. etasje ble vurdert for mottak og overvåkning 
for dagkirurgiske pasienter. Dette ville gitt en samling av de dagkirurgiske pasientene til operasjonsgang 3 
samtidig som pasientene kunne mottas og overvåkes i samme etasje utenfor operasjonsstuene. Ved å 
prioritere døgnområdene til både nevrokirurgi, ØNH, kjevekirurgi og plastikkirurgi til C-områdets 4. etasje, 
vil det ikke være areal nok til å legge et dagkirurgisk mottak og overvåkning i denne etasjen. Dette området 
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foreslås derfor lagt til etasjen under. 
 
Døgnområdet for blodsykdommer foreslås videreført og 
noe utvidet i samme område som i dag (C3 – C4, 2. etasje) 
hvor det er tilrettelagte arealer for denne pasientgruppen 
med blant annet åtte beskyttende isolat og fire 
luftsmitteisolat. Det økte behovet for senger krever 
ensengsrom (transplantasjonspasienter, men i like stor grad 
pasienter som gjennomgår induksjonsbehandling for akutt 
leukemi). 
 
Revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer foreslås 
videreført i eksisterende lokaler (C4 – C5 2. etasje). 

 
Fysikalsk medisin og rehabilitering er i dag organisert under 
Nevroklinikken. Pasientene kommer oftest fra 
fagområdene nevrokirurgi og nevrologi, og de følges under oppholdet også opp av leger fra disse 
fagområdene. Nevroklinikken har meldt inn et ønske om at fysikalsk medisin og rehabilitering med sine 
10 senger legges tett inntil enten døgnområdene til nevrokirurgi eller nevrologi. 
Arbeidsgruppen har vurdert to alternativ:  

A. en enhet i nytt bygg, eller  
B. en ombygging av et døgnområde i eksisterende bygg til dette formål.   

I forprosjektet til Nye Rikshospitalet er det planlagt med en enhet med 10 senger til dette formål i nytt 
bygg. Enheten er planlagt med ekstra store sengerom og ekstra store bad for å være godt tilpasset 
pasientenes behov for store areal til trening og hjelpemidler. Dersom denne enheten i 2030 ikke 
ønskes benyttet til dette formål, vil det være flere pasientgrupper dette døgnområdet vil være godt 
tilpasset til.  
 
En ombygging i eksisterende sykehus vil kreve en omgjøring av tosengsrom til ensengsrom i tillegg til at 
badene må bygges om. Dette vil medføre en reduksjon i kapasitetsbærende rom (to senger på et rom 
blir redusert til en seng), og dette skal i utgangspunktet erstattes. Dersom det viser seg i 2030 at 
sykehuset har et tilstrekkelig antall senger, vil det være lettere å anbefale en slik løsning. 
Arbeidsgruppen anbefaler at det legges opp til begge alternativ; Det bygges som planlagt et område i 
nytt bygg samtidig som det planlegges for et døgnområde ved siden av nevrologisk døgnområde til 
denne enheten i C4 3. etasje. 
 

4.4 Disponering av operasjonsstuer i eksisterende og nytt bygg 

Tabell 3.3 viser antall og størrelse på de operasjonsstuene som Nye Rikshospitalet vil disponere i 2030. 
Det enkelte fagområde har meldt inn sitt behov for operasjonsstuer, og dette er vist i tabell 3.5. 
  
Det planlegges med et tilstrekkelig antall operasjonsstuer ved Nye Rikshospitalet til å kunne dekke det 
innmeldte behovet. Arbeidsgruppen foreslår en fordeling av operasjonsstuene mellom nytt bygg og 
eksisterende sykehus innenfor det antall operasjonsstuer som er tilgjengelig.  
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Det har vist seg å være rift om de største operasjonsstuene i eksisterende bygg. Nevrokirurgi og  
hjerte-, lunge- og karkirurgi ønsker begge å disponere operasjonsstuer i eksisterende bygg. Begge 
fagområder ønsker også tilgang til de største operasjonsstuene som er lokalisert til hele 
operasjonsgang 1 samt 2 operasjonsstuer på operasjonsgang 2.  
 
ØNH, kjevekirurgi og plastikkirurgi ønsker også å disponere operasjonsstuer i eksisterende sykehus, og 
disse fagområdene vurderer størrelsen til operasjonsstuene på operasjonsgang 3 som tilstrekkelig for 
sin virksomhet. Arbeidsgruppen har vurdert å legge operasjonsstuene til ØNH og kjevekirurgi sammen 
med nevrokirurgi på operasjonsgang 2, og å legge dagkirurgi og plastikkirurgi til operasjonsgang 3. Det 
er ønskelig å samle dagkirurgi til ett område – og aller helst helt adskilt fra ordinær drift. Det er meldt 
inn et behov for 10,5 operasjonsstuer til dagkirurgi der det planlegges med en videreføring av dagens 5 
operasjonsstuer ved dagkirurgisk enhet (2. etasje). Den resterende dagkirurgien kan med denne 
løsningen samles på operasjonsgang 3.  
 
Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi vurderer dette som en dårlig løsning for egen operativ 
virksomhet. ØNH og plastikkirurgi har i dag et tett samarbeid om drift av operasjonsstuene på 
operasjonsgang 3, og ønsker å videreføre dette samarbeidet. I tillegg ønsker klinikken å være adskilt 
fra en operasjonsgang med mye øyeblikkelig hjelp som lett fortrenger elektiv kirurgi. 
Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi foreslår å samle ØNH, kjevekirurgi og plastikkirurgi med 
tilhørende dagkirurgi til operasjonsgang 3. Operasjonsgangen har to små operasjonsstuer, og klinikken 
mener disse har en tilstrekkelig størrelse til dagkirurgi. I tillegg har operasjonsgangen en egen 
operasjonsstue til smitte (luftsmitteisolat). Denne operasjonsstua er lite egnet til ordinær drift, og den 
bør ikke regnes med i de operasjonsstuer som skal benyttes i det daglige. Allikevel vil klinikken samlet 
sett få dekket det aller meste av sitt operasjonsstuebehov på operasjonsgang 3. 
 
Arbeidsgruppen støtter klinikken i denne vurderingen. Det vurderes rett nok som en ulempe å dele 
dagkirurgi mellom flere operasjonsganger og å planlegge dagkirurgi til flere små enheter enn 
nødvendig. Men denne løsningen skjermer fagområder som vanligvis har en liten andel øyeblikkelig 
hjelp, og dagkirurgi og ordinær kirurgi innen samme fagområde legges til samme operasjonsgang.  
 
Denne løsningen medfører at det også planlegges for noe dagkirurgi på operasjonsgang 2. I tillegg vil 
en god utnyttelse av operasjonsgang 3 medføre at det kan åpnes for å ha 1 – 2 beredskapsstuer til 
øyeblikkelig hjelp på operasjonsgang 2. Alternativt kan annen virksomhet legges til dette området. 
 
Arbeidsgruppen ser behov for å bygge om de to skiftestuene på operasjonsgang 2 til en stor 
operasjonsstue, tilsvarende det som ble gjort for å få etablert operasjonsstue 10 på operasjonsgang 1. 
I tillegg kan det bli behov for å utvide enkelte operasjonsstuer på operasjonsgang 2.  
 
Jf. pkt. 3.4 må det gjennomføres en grundig analyse av behovet for operasjonsstuer når innflytting 
nærmer seg. Fordelingen som anbefales her er tilstrekkelig til at arbeidsgruppen har kunnet fordele 
døgnområder og operasjonsstuer mellom fagområdene slik at de kan legge plasseringen til grunn i 
planarbeidet de skal gjennomføre i årene fremover. Men antall senger i døgnområder og 
operasjonsstuer må konkretiseres ytterligere når det nærmer seg innflytting. 
Arbeidsgruppen foreslår følgende fordeling av operasjonsstuene i eksisterende bygg: 
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Tab. 4.1 Fordeling av operasjonsstuer i eksisterende bygg; operasjonsgang 1-3 og intervensjonssenteret 

Operasjonsgang Antall 
op.stuer 

Hjerte- 
lunge og 
karkirurgi 

Nevrokirurgi ØNH/Kjeve Plastikk-
kirurgi 

Dagkirurgi 

Operasjonsgang 1 10 7 3    

Operasjonsgang 2 9  4   2 – 5** 

Operasjonsgang 3 14*   5 4,2 3,8 

Intervensjonssenteret 
(hybridstuer) 

6 1 2    

* 14 operasjonsstuer, derav en smittestue (luftsmitteisolat) og to mindre operasjonsstuer (23 – 25 kvm). Smittestua 
skal ikke disponeres til ordinær drift. 
** Noen av disse operasjonsstuene kan benyttes som beredskapsstuer (øyeblikkelig hjelp) eller til annen virksomhet.  
 

Tab. 4.2 Fordeling av operasjonsstuer i nytt bygg 

Operasjonsgang Antall 
op.stuer 

Gastro-  og 
barnekirurgi 

Transplantasjons-
medisin 

Urologi Ortopedi Føde 

Nytt bygg 24 9,2 2,4 2,4 7,8 2,5 

 
Figur 4.1. Skisse over operasjonsgang 1-3, postoperativ og intensivområder i eksisterende bygg 
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4.5 Behov for ombygninger  

I føringene for arbeidet ligger bl.a. at funksjoner som vil kreve omfattende ombygninger i eksisterende 
arealer allerede få år etter innflytting, bør vurderes lagt til egnede arealer i eksisterende eller nye bygg, 
og at kostbare ombygginger bør unngås.  
 
Et sykehus vil alltid måtte påregne ombygninger for å tilpasse lokalene til ønsket drift. Eksisterende 
Rikshospital ble tatt i bruk i 2000, og det er gjennomført mange ombygninger i årene etter innflytting. 
Det nevnes kort: kontorer og fysioterapiareal til intervensjonslaboratorier, sengevaskesentral til en 
intensivenhet, skiftestuer og støtteareal til nye operasjonsstuer, utvidelse av intensivrom ut mot 
korridor, ombygging av sengerom til intermediærsenger, etc. En samling av barn til nye bygg med 
enerom og eget bad, kan sees på som et tiltak for å unngå fremtidige ombygninger i eksisterende 
døgnområder for barn. Og eksisterende nyfødtintensiv i eksisterende lokaler ved Rikshospitalet vil ha 
behov for store ombygninger dersom det nå ikke flyttes til nytt bygg. 
 
Et tilsvarende behov for ombygninger må vi også påregne i eksisterende bygg de kommende årene. 
Arbeidsgruppen har fulgt sine føringer om å prioritere virksomhet til eksisterende lokaler så fremt 
virksomheten vil være godt tjent med å benytte disse lokalene etter innflytting. I forslagene fra 
arbeidsgruppen er ombygninger søkt holdt på et minimum. Arbeidsgruppen har søkt løsninger som 
ikke har medført en reduksjon i kapasitetsbærende rom. Det foreslås følgelig ikke ombygninger av 
intensivarealer som medfører en reduksjon i antall intensivsenger. Arbeidsgruppen foreslår derfor å 
legge den intensivvirksomhet som vil trenge store intensivrom, til nytt bygg.  
 
Den foreslåtte disponeringen av operasjonsstuer vil kreve utvidelse av noen få operasjonsstuer siden 
nevrokirurgi vil trenge flere store operasjonsstuer enn det som foreligger i eksisterende bygg. Dette 
kan oppnås med å slå sammen to skiftestuer til en operasjonsstue, og/eller at en operasjonsstue eller 
to blir utvidet. Det er allerede 
gjennomført ombygninger av 
eksisterende operasjonsganger ved 
Rikshospitalet, og det forventes at 
dette også vil skje i årene fremover. 
Slike ombygninger bør da styres 
både etter det aktuelle behov og de 
behov en fremtidig disponent av 
operasjonsstuene vil ha etter 2030. 
 
Det planlegges for flytting av mange 
pasientgrupper fra ett døgnområde 
til et annet. Seks døgnområder for 
barn skal overtas av voksne 
pasienter. Rommene og badene i 
eksisterende sykehus er av 
tilnærmet lik størrelse, men et 
voksenområde vil nok ha behov for noen andre romtyper enn det et barneområde har. Det foreslås 
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ytterligere flytting av voksne pasientgrupper fra ett døgnområde til et annet. Føde og barsel flyttes og 
samles i nytt J-bygg, og eksisterende arealer skal overtas av pasientgrupper. Dette vil også kunne kreve 
mindre ombygninger for å tilpasse arealet til nye brukere. Det er tidligere vist til at en prioritering av 
nevrokirurgiske døgnområder nærmere intensiv og operasjon også vil medføre en ombygging av deler 
av døgnområdene i C2 – C4, 4. etasje for å tilpasses nevrokirurgisk drift med behov for en stor andel 
intermediærsenger. I 2030 vil eksisterende sykehus ha vært i drift i 30 år, og det må påregnes behov 
for å oppgradere døgnområdene uavhengig av om brukerne til døgnområdet endres.  
 
Reproduksjonsmedisinsk avdeling er i dag lokalisert til E2 3. etasje. Denne virksomheten forventes 
flyttet ut fra Rikshospitalet i løpet av få år. En endring i bioteknologiloven som innebærer at alle 
kvinner skal tilbys tidlig ultralyd, i tillegg til ordinær ultralydscreening i uke 18,  medfører at aktiviteten 
for fostermedisinsk avdeling og poliklinikk ved Rikshospitalet dobles. Kvinneklinikken  har derfor behov 
for å utvide sine poliklinikkareal og ønsker at ekspansjonen skjer i de lokalene Reproduksjonsmedisinsk 
avdeling disponerer i dag. I tillegg ønsker klinikken å samle sine polikliniske arealer i dette området. 
Dette er disponeringer som sykehuset må ta stilling til i løpet av få år.  
 
Klinikk for radiologi og nukleærmedisin har vurdert om den foreslåtte virksomhetsplasseringen vil 
kunne påvirke fordelingen av modaliteter mellom eksisterende og nytt bygg. Klinikken vurderer det 
som hensiktsmessig å øke med en MR i eksisterende bygg og heller redusere med en MR i nytt bygg. 
Klinikken vil også vurdere om konvensjonell radiologi er riktig fordelt mellom eksisterende og nytt 
bygg. 
 
Oslo sykehusservice har vurdert om den foreslåtte virksomhetsplasseringen vil gi potensielle 
utfordringer vedrørende horisontal og vertikal transport i bygget. Arbeidsgruppens anbefalinger vil 
ikke medføre bygningsmessige endringer i eksisterende bygg som påvirker transportårene, og dette 
vurderes til at dagens logistikk kan opprettholdes. Det kan imidlertid oppstå utfordinger ved at det 
etableres ulike transport- og logistikkonsept i ny og eksisterende bygningsmasse. Denne utfordringen 
er uavhengig av hvilke fagområder som plasseres i eksisterende bygg. 
 

4.6 Rokadeprosjektet og tilknytning mellom nye og eksisterende bygg 

Oslo universitetssykehus HF har ansvar for å flytte ut av de arealer som skal rives før bygging av nye 
sykehusbygg ved Nye Rikshospitalet kan starte opp. Dette krever en del erstatningsarealer som må på 
plass før utflytting kan gjennomføres. Dette er organisert som et eget rokadeprosjekt i sykehuset.  
 
Den største delen av rokadeprosjektet er forårsaket av at bygg C1 skal rives. Her ligger blant annet 
dagens akuttmottak, hjerteovervåkning og thoraxkirurgisk døgnområde. I tillegg skal deler av dagens 
kantine rives, og det må etableres en ny hovedinngang siden dagens hovedinngang raskt blir 
utilgjengelig når byggearbeidet starter.  
 
I rokadeprosjektets konseptfase ble det foreslått et sett av rokader der nye døgnområder i B1 3. og 4. 
etasje var viktig for å få dette til å gå i hop. Etter hvert har det vist seg at byggeprosjektet vil 
umuliggjøre et påbygg på dagens B1 3. og 4. etasje før byggeprosjektet er avsluttet. Det medfører at 
rokadeprosjektet nå vurderer nye alternativer for å løse arealbehovet frem til nye sykehusbygg står 
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ferdig.  
 
Eksisterende hovedinngang skal flyttes over mot øst rett sør for dagens C1. Det planlegges en 
midlertidig hovedinngang ved dagens studentbibliotek, og frem til denne står ferdig, planlegges det for 
en midlertidig hovedinngang mellom C2 og C3. 
 
Rokadeprosjektet utarbeider alternativer til hvordan sengene i døgnområde og hjerteovervåkning kan 
erstattes, og det vurderes også nye rokader for flytting internt i sykehuset. Vår arbeidsgruppe har ikke 
tatt hensyn til de forslag som fremkommer i rokadeprosjektet all den tid alternative forslag er under 
utredning, og det er langt unna et vedtak for hvilke alternativ som velges. Dette er en usikkerhet vi må 
leve med også i den videre planleggingen. 
 
En tilknytning av nye bygg til eksisterende bygg vil kunne medføre at arealer i eksisterende bygg vil få 
endret funksjon eller de må fjernes helt, noe som vil kunne få innvirkning på eksisterende arealer sin 
funksjon, og eventuelle tiltak må settes i verk. Arbeidsgruppen har ikke kunnet ta stilling til hvilke 
konsekvenser dette vil få for deres anbefalinger siden det ikke er tatt stilling til hvordan dette blir løst 
av byggeprosjektet. 
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5. Oppsummering 

I dette kapittelet viser vi skisser og en kort oppsummering av arbeidsgruppens anbefaling, som 
beskrevet i kapittel 4.  
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Eksisterende bygg 
1. Hjerte-, lunge- og karkirurgi 

Døgnområdene samles i E1 og E2 
Pasienthotellsenger (12) til pasienthotell, eksisterende foreldreovernatting (E4) eller til annen 
fremtidig samling av pasienthotellsenger ved sykehuset 
Operasjonsstuer disponeres på operasjonsgang 1 (7), intervensjonssenteret (hybridstue, 1) og 
operasjonsgang 3 (dagkirurgi kar) 
Noen senger (4 – 6) til en PO for nyopererte pasienter legges til D1 4. etasje sammen med 
hjertemedisinsk overvåkning (i lokalene til dagens barneintensiv og thoraxintensiv) 
Intensiv legges til nytt bygg 
Intermediærsenger til eksisterende intensivområde i D1 4. etasje (dette forutsetter at 
sykehuset kan omdisponere disse sengene fra intensiv til intermediær kategori 2 i 2030) eller til 
en ombygget eksisterende nyfødtintensiv  
 

2. Lungemedisin 
Døgnområde i E1 og E2, 3. etasje 

 
3. Hjertemedisin 

Døgnområde i E1 og E2, 2. etasje 
Nærhet til intervensjonsstuer i D1 – D5 2. etasje 
Hjertemedisinsk overvåkning og noen senger til en PO for nyopererte pasienter til D1 4. etasje 
(i lokalene til dagens barneintensiv og thoraxintensiv) 
Intermediærsenger til eksisterende intensivområde i D1 4. etasje (Dette forutsetter at 
sykehuset kan omdisponere disse sengene fra intensiv til intermediær kategori 2 i 2030) eller til 
døgnområdet 

 
4. Nevrokirurgi 

Døgnområde i C2 – C4, 4. etasje. 
Operasjonsstuer disponeres på operasjonsgang 1 (3) og operasjonsgang 2 (4). Flere av 
operasjonsstuene som skal disponeres på operasjonsgang 2, må være større enn de som 
disponeres i dag (vurdere å slå sammen to skiftestuer til en operasjonsstue – som tidligere 
gjort på operasjonsgang 1). To hybridstuer på intervensjonssenteret og en stue til dagkirurgi på 
operasjonsgang 3. 
Intermediærpasienter kategori 2 legges til C2 4. etasje som bygges om til dette formål, til 
eksisterende thoraxkirurgisk intensiv 2 og / eller til eksisterende intensivarealer i D. Dette 
forutsetter at sykehuset kan omdisponere disse sengene fra intensiv til intermediær kategori 2 
i 2030. Ellers legges intermediærsengene kategori 2 til døgnområdet i C2 4. etasje. 
 

5. Nevrologi 
Døgnområde i C2 – C3, 3. etasje. I tillegg til innmeldte 52 senger for døgnområdene er det lagt 
inn 7 senger til klinisk nevrofysiologi i dette området – totalt 59 senger. 
Fysikalsk medisin og rehabilitering planlegges til C4 3. etasje – alternativt til nytt bygg 
Nærhet til nevrokirurgi (etasjen over), billeddiagnostikk og intervensjonslaboratorier (etasjen 
under, D-avsnittet)  
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6. ØNH, kjevekirurgi og plastikkirurgi 
Døgnområde i C4 – C6 4. etasje 
Operasjonsstuer disponeres på operasjonsgang 3 med tilhørende dagkirurgi 

 
7. Blodsykdommer 

Døgnområder til C3 – C4 2. etasje 
 

8. Revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer  
Døgnområder til C5 2. etasje 
 

9. Dagkirurgi 
Operasjonsstuer på operasjonsgang 3 (for ØNH, kjevekirurgi og plastikkirurgi), operasjonsgang 
2 (2 – 3 operasjonsstuer) og eksisterende dagkirurgisk enhet (5 operasjonsstuer) 
Mottak og observasjon til C5 – C6 3. etasje 
 

10. Observasjonspost / dagbehandling / avventer disponering 
 C2 2. etasje, C5 – C6, 3. etasje 

 
Nye bygg 
 

M- og N-bygget 
Barn og ungdom 

 
J-bygget  

1. Ortopedi 
2. Gastro- og barnekirurgi 
3. Transplantasjonsmedisin/kirurgi 
4. Geriatri 
5. Indremedisin 
6. Lokalsykehusfunksjoner: 

• Gastromedisin  
• Nyremedisin  
• Infeksjonsmedisin 

7. Føde/barsel  
8. Fysikalsk medisin og rehabilitering  
9. Observasjon  
10. Urologi  
11. Nyfødtintensiv 
12. Traumekirurgisk sengepost 
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6. Problemstillinger som må utredes nærmere før innflytting 
 
I dette kapittelet belyses enkelte problemstillinger som det ikke kan tas endelig stilling til nå, men som 
sykehuset må utrede nærmere før innflytting. 
 

6.1 Traumekirurgisk sengepost 

Akuttklinikken foreslår å etablere en egen traumekirurgisk sengepost ved Nye Rikshospitalet. Ullevål har i 
dag ikke en tilsvarende sengepost, og aktuelle pasienter er følgelig innlagt (og registrert) ved andre 
avdelinger. En etablering av en slik post vil kreve overføring av senger og ressurser fra de sengepostene der 
pasientene ligger i dag.  
Arbeidsgruppen tar ikke stilling til om det skal opprettes en traumekirurgisk sengepost. Så langt er det ikke 
definert noen senger til et slikt døgnområde. Etablering av traumekirurgisk sengepost har blitt utredet av 
sykehuset i 2010 og 2017. Dersom en slik sengepost skal etableres, bør den legges til nytt bygg med lett 
tilgang til akuttmottak og intensiv. Arbeidsgruppen foreslår at en opprettelse av en traumekirurgisk 
sengepost forberedes i god tid før innflytting slik at konseptet kan prøves ut. En prøveperiode vil gi 
sykehuset mulighet til å teste ut driftsform, størrelse og bemanning, og om aktiviteten i en slik sengepost vil 
være såpass stabil at den kan driftes som et selvstendig døgnområde eller om den bør legges sammen med 
annen virksomhet. 

 
6.2 Observasjonspost 

Nye Rikshospitalet skal få et lokalsykehusansvar for et opptaksområde på 200 000 innbyggere. I tillegg vil 
alle barn < 18 år i Oslo etter hvert få Nye Rikshospitalet som sitt lokalsykehus. Det blir behov for å utarbeide 
effektive pasientsløyfer fra akuttmottaket og videre inn i de ulike avdelingene for å sikre at pasientene ikke 
legges på en mer spesialisert avdeling enn de har behov for. I Nye Rikshospitalet sitt forprosjekt planlegges 
det for en observasjonsenhet på ca. 20 senger i tett tilknytning til akuttmottak. Det bør vurderes om 
sykehuset har behov for en eller flere observasjonsenheter som kan bidra til at korte sykehusopphold 
og/eller enklere problemstillinger kan håndteres uten å ta pasientene inn i mer spesialiserte enheter. Dette 
er problemstillinger som må håndteres i det videre organisasjonsutviklingsarbeidet.  
 

6.3 intermediær 

Rikshospitalet har i dag 77 intermediærsenger (50 for voksne, 27 for barn) fordelt på flere døgnområder 
(Tabell 3.1). Døgnområdene til nevrokirurgi og thoraxkirurgi har flest intermediærsenger med henholdsvis 
17 og 11 senger. 
 
Intermediærsenger har et høyere overvåknings- og behandlingsnivå enn for et vanlig døgnområde, men 
lavere enn for en intensivseng. For en mer detaljert beskrivelse av intermediærsenger vises det til 
«Retningslinjer for intensivvirksomhet i Norge» utarbeidet av Norsk anestesiologisk forening og Norsk 
sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere i 2014. Ved flere avdelinger i OUS benyttes en 
ytterligere inndeling av intermediærsenger, kategori 1 og kategori 2. Kategori 1 senger benevnes ofte som 
forsterket sengepost/intermediær og kategori 2 som overvåkning/organsvikt. Kategori 2 senger har derfor 
dårligere pasienter og en høyere bemanningsfaktor enn kategori 1 senger. Ved Rikshospitalet er 
intermediærsengene i dag lagt til døgnområdene – både kategori 1 og kategori 2. 
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Intermediærenheter har nærhetsbehov både til døgnområde og til intensiv. Ved å legge 
intermediærenhetene nær døgnområder, oppnås en økt faglig kompetanse hos sykepleie og legetjenesten. 
Dette vil komme alle pasienter i sengeområdet til gode. Sengeområdene vil bli bedre rustet til å håndtere 
pasienter med varierende grad av faglige utfordringer. Kategori 2 pasientene har også et nærhetsbehov til 
intensiv. Det vil lette kompetanseoverføring fra intensiv til intermediær, og pasientene kan lettere flyttes 
fra ett nivå til et annet. En slik organisering og plassering åpner for en fleksibel bruk av personell, og  det vil 
kunne understøtte intensivkapasiteten ved økt belastning på intensiv. I en beredskapssituasjon (pandemi 
etc.) åpner dette for at sykehuset lettere kan øke sin intensivkapasitet, og tilvarende kunne ta ned 
kapasiteten i lavaktivitetsperioder.  
 
Arbeidsgruppen foreslår å utrede behovet for å kunne behandle kategori 2 pasientene i tett samarbeid med 
intensivenhetene. En samling av kategori 2 senger nær intensiv vil legge til rette for dette. 
 
I denne rapporten blir det foreslått å legge kardiologisk overvåkning til eksisterende intensivarealer i D1 4. 
etasje (eksisterende barneintensiv og thoraxintensiv 1). Det bør vurderes om en større del av de 
eksisterende intensivarealene i D1 4. etasje kan benyttes til intermediær kategori 2 i fremtiden. Dette 
forutsetter at sykehuset kan omdisponere disse sengene fra intensiv til intermediær kategori 2 i 2030. 
Videre foreslås det en plassering av døgnområdene til både nevrokirurgi og thoraxkirurgi nær eksisterende 
intensivområder – henholdsvis i C2 – C4, 4. etasje og E1 – 2, 4. etasje. Dette åpner for at 
intermediærområdene til nevrokirurgi og thoraxkirurgi kan legges nær intensiv ved å bygge om C2 4. etasje 
og eksisterende nyfødtintensiv i E2 4. etasje til dette formål. 
 
 

6.4 Intervensjonssenteret 

Intervensjonssenteret gjennomfører i dag sin operative virksomhet som en kombinasjon av ordinære 
operasjoner, forskning og innovasjon. Senteret bemannes til dels med egne ansatte (kun dagtid) og til dels 
med kirurger og operasjonssykepleiere som følger pasienten fra egen klinikk. Pasientene benytter 
sykehusets ordinære postoperative enheter og døgnområder. De fleste klinikker gjennomfører også 
forskning på egne operasjonsstuer.  

I arbeidet med «Virksomhetsplassering ved Nye Rikshospitalet» er flere av intervensjonssenterets 
hybridstuer inkludert i det antall hybridstuer sykehuset har behov for. Dette er en ønsket løsning både for 
intervensjonssenteret og klinikkene. Det vil være behov for å utrede hvor stor andel av operasjonene som 
kan foregå på intervensjonssenteret, og hvordan intervensjonssenteret kan tilpasse sin drift for å kunne få 
en effektiv utnyttelse av hybridstuene. 

 

6.5 Forskning og utdanning 

Det er i dette arbeidet ikke gjort noen kartlegging av arealer til forskning og utdanning. Det forutsettes at 
eksisterende arealer blir videreført til samme formål. Sykehuset har som målsetning å øke den klinikknære 
forskning betydelig, og da spesielt kliniske behandlingsstudier, i løpet av få år. Mye av dette vil måtte 
foregå i døgnområdene. Dette vil således kreve økte klinikknære forskningsarealer, og det må legges til 
rette for dette i den videre planlegging av sykehusets arealer.  
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6.6 Endelig fordeling av senger i døgnområder 
 
I nye sykehusbygg planlegges det for en utnyttelsesgrad på 75 % for barn og 85 % for voksne. 
Rikshospitalet har i dag en samlet lavere utnyttelsesgrad enn det som er planlagt for nye bygg, mens 
en god del av aktiviteten som overflyttes til Nye Rikshospitalet, kommer fra avdelinger som i dag har 
en høyere utnyttelsesgrad. Det innmeldte behovet for senger i døgnområdene ved Nye Rikshospitalet 
for 2030 har lagt til grunn en utnyttelsesgrad for barn på 75% og 85% for voksne. 
 
Behovet for senger i døgnområder i 2030 forventes å avvike fra det som i dag estimeres både innenfor 
det enkelte fag – og mellom Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Nye pasientgrupper vil kunne få tilbud om 
behandling de i dag ikke får, og behandlingsformene endrer seg. Pasientgrupper som i dag behandles 
ved Rikshospitalet, vil kunne behandles ved andre sykehus i regionen i fremtiden. Og vise versa.  I 
tillegg forventes det en samlet aktivitetsøkning i sykehuset på 4 – 5% fra 2030 til 2035.  Nye 
sykehusbygg er dimensjonert etter 2035-aktivitet. Det vil nærmere innflytting derfor være behov for 
en nøye gjennomgang av dette for å avstemme fordeling av senger i døgnområder mellom både fag og 
sykehus. 
 

6.7 Endelig fordeling av operasjonsstuer 

Arbeidsgruppens anbefaling innebærer en fordeling av operasjonsstuer som kan legges til grunn for 
det utviklingsarbeidet som skal gjøres i sykehuset, klinikkene og avdelingene frem mot innflytting i 
2030. Endelig fordeling av operasjonsstuene må imidlertid gjøres kort tid før innflytting for å sikre en 
mer riktig fordeling av operasjonsstuene mellom de ulike fagene, jf. pkt. 3.4. 
 

6.8 Endelig fordeling av intensivplasser 

Endelig fordeling av intensivplasser til eksisterende og nytt bygg må gjøres kort tid før innflytting for å sikre 
at de pasienter som trenger nye og store intensivrom, legges til nytt bygg. 
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7. Vedlegg 
Følgende beskrivelser av klinikkene er utarbeidet av de klinikkoppnevnte representantene. 

 
7.1 Akuttklinikken 

A. Dagens virksomhet ved Rikshospitalet 

 Akuttmottak – har i dag en liten aktivitet på ca. 3.500 innleggelser pr. år via akuttmottak 

 Postoperativ/Intensivavdelingen består av 4 seksjoner. 2 seksjoner for voksen-intensiv, med 16 
effektive senger og 21 fysiske senger. Barneintensiv med 6 effektive senger og 9 fysiske senger. 
Postoperativ med 22 effektive senger og 26 fysiske senger 

 Operasjonsavdelingen – bemanner i dag 14 operasjonsstuer (operasjonsgang 3)  

 Avdeling for anestesisykepleie og Avdeling for anestesiologi håndterer behov for all anestesi ved RH 

 Sterilavdelingen RH steriliser utstyr til RH 

 Avdeling for Smertebehandling – har sin hovedaktivitet på Ullevål frem til fase 2 men har 1 
behandlingsrom på RH  

 Prestetjenesten – kapell  

 Avdeling for forskning og utvikling – Lab.rom sammen med HLK 

 Avdeling for organdonasjon 

B. Ny virksomhet som skal samlokaliseres til Nye Rikshospitalet 

 Avdeling for traumatologi – Antall traumer pr. år 1.850 +/- (ca. 1/3 store og 2/3 små traumer), 30 
senger hvorav 10 intermediærsenger 
Akuttklinikken vurderer det som svært viktig at det etableres en traumekirurgisk sengepost ved Nye 
RH. De mest komplekse traumepasientene vil ha stor gevinst av standardiserte behandlingsforløp 
inkludert tidlig rehabilitering. Dette konseptet utvikles og ivaretas av kompetent personell i en 
dedikert sengepost. National Guidelines for Health and Care Excellence  (NICE) er internasjonalt 
ledende for utforming av kunnskapsbaserte retningslinjer. De konkluderte i 2017 at en dedikert 
traumekirurgisk sengepost er en vesentlig del  i et traumesenter. Basert på denne rapporten og 
annen internasjonal erfaring har man utredet traumekirurgisk sengepost ved OUS både i 2010 og 
2017. Konklusjonen i rapportene var   at en stor andel av traumepasientene ville profitere på en slik 
sengepost med tanke på kvaliteten i behandlingsforløpet gjennom sykehuset etter den akutte og 
intensivkrevende perioden. Både indikasjoner, antall senger og selve organiseringen er beskrevet i 
rapporten fra 2017 og som er utgangspunktet for dimensjonering og struktur av traumekirurgisk 
sengepost. 
En egen traumekirurgisk sengepost er derfor en nødvendig del av traumefunksjonen ved Nye 
Rikshospitalet. Ullevål mangler foreløpig en slik sengepost og de aktuelle traumepasientene er 
følgelig innlagt (og registrert) ved andre avdelinger. Ved etablering av en slik sengepost vil 
overføring av senger og ressurser skje fra de sengepostene der pasientene ligger i dag.   
Det er en forutsetning for å lykkes med overgangen til Nye OUS at en traumekirurgisk sengepost 
prioriteres opprettet på Ullevål som beskrevet, i god tid før flytting. Dette inkluderer utdanning av 
nødvendig personell til å drifte sengeposten. Planlegging, basert på over nevnte utredninger, bør 
begynne i 2022 med implementering i senest 2024. Denne etableringen ved Ullevål vil gi grunnlag 
for utvikling av konseptet, sikre kompetansen og avklare dimensjonering av behovet. 

 Akuttmottak – Antall innleggelser overført fra Ullevål til RH er beregnet til ca. 22.320 pasienter pr. 
år via Akuttmottak 
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 Postoperativ/Intensiv avdelingen  
RH får tilført i nytt bygg 60 intensivsenger (40 intensivsenger, 6 barneintensiv senger og 14 
erstatningssenger) og 48 postoperativ senger 

 Operasjonsavdelingen – Aktivitet som overføres fra Ullevål tilsvarer ca. 10 operasjonsstuer som er 
organisert i avdelingen 

 Avdeling for anestesisykepleie 
Flere ansatte som følge av flere operasjoner og økt radiologiaktivitet (uteaktivitet) 

 Avdeling for anestesiologi 
o Flere ansatte som følge av flere intensiv senger, intervensjoner, operasjoner og økt 

radiologiaktivitet (uteaktivitet) 

C. Samlet virksomhet ved Nye Rikshospitalet i 2030 (fordelt mellom lokalsykehusfunksjon og 
region/landsfunksjon) 

 Avdeling for traumatologi – Antall traumer pr år 1.850 +/-, 30 senger hvorav 10 intermediærsenger 

 Akuttmottak – Antall innleggelser via akuttmottak estimert til ca. 25.820 pr. år 

 Postoperativ/Intensiv avdelingen  
o 90 intensivsenger (inkludert 15 intensivsenger for barn). Disse intensivsengene inkluderer 

alle intensivsenger ved Nye RH unntatt de intensivsengene som i dag er organisert under HLK 
ved eksisterende RH. 

o 70 postoperative senger    

 Operasjonsavdelingen – vil ut fra dagens organisering ha ansvar for ca. 24 operasjonsstuer av 59 
operasjonsstuer totalt ved RH 

 Avdeling for anestesisykepleie 
o Flere ansatte som følge av flere operasjoner, intervensjoner og økt radiologiaktivitet 

(uteaktivitet) 

 Avdeling for anestesiologi 
o Flere ansatte som følge av flere intensiv senger, operasjoner, intervensjoner og økt 

radiologiaktivitet (uteaktivitet) 
 Sterilavdelingen RH skal sterilisere utstyr for eksisterende RH mens Steril Aker skal levere til den nye 

delen av RH 

 Avdeling for smertebehandling – uendret  

 Prestetjenesten – vil øke sin aktivitet  

 Avdeling for forskning og utvikling – uendret 

 Avdeling for organdonasjon – vil øke sin aktivitet 

D. De viktigste pasientsløyfene i egen klinikk 
Akuttklinikken er i varierende grad involvert i:  

 Ø-hjelps sløyfer inkludert intensivmedisin 

 Elektive kirurgiske sløyfer og en del ikke-kirurgiske undersøkelser og intervensjoner 

E. Nærhet og avhengighet til de viktigste fag og funksjonsområder i sykehuset  

 Operasjon - postoperativ 

 Intensiv - intermediær, trinnvis tilpasning av overvåkning/kompetanse med tilhørende og tilpasset 
kompetanse. Beredskap funksjon for aktivitetstopper krise, katastrofer og pandemi 

 Akuttmottak – operasjon – radiologi, for enkelt pasientsløyfer 
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 Pediatri – intensiv 

 Føde – operasjon – nyfødtintensiv. Små enheter er sårbare for beleggsvingninger. 

 Barneintensiv må sees i sammenheng med voksen intensiv, der felles ledelse/fagplaner bidrar til en 
kompetanseplattform som ser lik ut, der man i fellesskap planlegger turnuser, og der man kan tenke 
rullering av personell mot både intensiv og PO (barn) for kompetanseoverføring ved skjevheter i 
belegg. Et stort intensivfellesskap kan dra gevinster på opplæring/undervisning/forskning og 
fagutvikling på tvers og styrke miljøene totalt sett – små enheter vil gi dårligere slik 
ressursutnyttelse. Små miljøer er mer sårbare for variasjoner i turn-over og sykefravær, 
sommeravvikling mm. 

F. Klinikkens foreløpige forslag til lokalisering ved Nye Rikshospitalet 

 Samle intermediærsenger, kategori 2 pasienter i D1, 4.etg. 

 Samling av intervensjoner/endoskopi aktivitet som krever anestesi og overvåkning  

 Dette inkluder areal til oppvåkning der prosedyrene utføres, gitt volum og kompleksitet av 
pasient/prosedyre 

 

 

7.2 Barne- og ungdomsklinikken 

A. Dagens virksomhet ved Rikshospitalet 
Barne- og Ungdomsklinikken (BAR) 

 Aktiviteten til BAR på RH i dag er stort sett regions- og landsfunksjoner. 

 ‘Store barn’ (etter nyfødt) har 3 sengeposter med totalt 43 bemannede senger:  

o BTX1 (11 senger) og BTX2 (15 senger): Omfavner Avdeling for barnemedisin og 

transplantasjon (BTX), Barneavdelingen for nevrofag (BNE), Barneavdeling for allergi og 

lungesykdommer (BAL), Barnekardiologisk avdeling (BKA). 

o BKB (17 senger): Barneavdeling for kreft og blodsykdommer. 

 Stor poliklinikk- og dag-aktivitet (36 rom inkludert spesialrom) for avdelingene nevnt over. 

 ‘Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus - Somatikk’ (ABU). De har 28 poliklinikkrom 

/ behandlere som følger opp de innlagte pasientenes psykiske helse (ikke begrenset til BAR, men 

alle barn innlagt på RH). 

 Nyfødtintensiv avdeling har 20 senger, hvorav 12 intensivsenger.  

 Klinisk forskningspost for barn (KFPB) og Pediatrisk forskningsinstitutt (PFI). 

B. Ny virksomhet som skal samlokaliseres til Nye Rikshospitalet 

 Aktiviteten til BAR på Ullevål er i stor grad lokalsykehusfunksjonen. 

 ‘Avdeling for barnemedisin, Ullevål’. Dette er en stor avdeling på Ullevål som omfavner bl.a. 

barnemottak (medisinsk (ikke kirurgisk) mottak, ca. 5000 per år, inkludert 6 observasjons-isolat), 

infeksjonsposten (12 senger), barnemedisinsk sengepost (10 senger, også innlagte barn fra BNE og 

BAL), avansert hjemmesykehus (16 senger), barnemedisinsk poliklinikk og dagenhet (28 rom, 

inkludert spesialrom).  

o Totalt antall senger 38 (22 fysiske senger og 16 AHS)  

 Nyfødtintensiv avdeling har 27 senger, hvorav 10 intensivsenger.  

http://intranett.ous-hf.no/ikbViewer/page/ous/mittskrivebord/organisasjon/klinikk?p_section_dim_id=950805&level=2
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 ABU har 11 poliklinikkrom / behandlere på Ullevål. 

 Klinisk forskningspost for barn (KFPB). 

C. Samlet virksomhet ved Nye Rikshospitalet i 2030 (fordelt mellom lokalsykehusfunksjon og 
region/landsfunksjon) 

 Stort felles barnemottak med medisinske og kirurgiske barn, 7-8.000 per år. 

 Lokalsykehusfunksjon med all pasientbehandling flyttes i sin helhet med unntak av 
barnehabiliteringen som kommer i etappe 2. Med økning fra Alna (4 senger), infeksjonspost (3 
senger) forventes totalt 45 senger (29 fysiske og 16 AHS) 

 På RH forventes en økning fra Thorax-kirurgi-barn som overtas av BKA (2 senger) og BKB (4 
senger). Det betyr 49 senger. 

 Totalt et behov for 78 fysiske senger og 16 AHS. 

 Nyfødt-intensiv 42 senger (18 intermediær / 24 intensiv, i tillegg 18 senger på Aker) 

 ABU med 39 poliklinikkrom / behandlere 

 Poliklinikk og dagbehandling med 67 rom (inkludert spesial-rom. Her må det gås nøye gjennom 
totalbehov og hvilke spesialrom som er nødvendig) 

 Klinisk forskningspost for barn og Pediatrisk forskningsinstitutt 

D. De viktigste pasientsløyfene i egen klinikk 

 Barnemottak: 1) Tilsyn sykepleier / PEVS på undersøkelsesrom (akuttrom dersom alvorlig syk). 2) 

Legeundersøkelse. 3) Lab (bioingeniør tilkalles 24/7), ev. radiologi. 4a Kortvarig observasjon på 

undersøkelsesrom hjem. 4b) Observasjon inntil 24 timer på observasjonsrom hjem eller 

sengepost. 4c) Innleggelse til sengepost eller barneintensiv 

 Nyfødtintensiv: Kun øyeblikkelig hjelp innleggelser. Nyfødte innlagt fra egen 

fødeavdeling/operasjonsavdeling/barselavdeling eller overflyttet fra annet sykehus. Nyfødte 

overflyttes fra barneintensiv til Nyfødt etter operasjoner, 1-3 dager postoperativt. Spebarn opp til 

3 mnd. med behov for respirasjonsstøtte kan også bli innlagt hjemmefra. Alle har behov for lab og 

rtg/UL ved innkomst.  

E. Nærhet og avhengighet til de viktigste fag og funksjonsområder i sykehuset  

 ‘‘Store barn’-poster/mottak er avhengige av Barneintensiv, nyfødtintensiv, radiologi, andre 
kirurgiske fag (diverse linker; barnekardiologen til thorax-kirurgen, barnenevrologen til 
nevrokirurgen og nevrofysiologen, barnegastromedisiner til barnekirurgen etc.). 

 Nyfødtintensiv er avhengig av føden, radiologi, barnekardiologene, thorax-kirurgen, 
barnekirurgene og barneanestesi. 

F. Klinikkens foreløpige forslag til lokalisering ved Nye Rikshospitalet 

 Vi ønsker lokalisering for ‘store barn’ i M/N. Felles medisinsk og kirurgisk barnemottak i 2. etasje 

med infeksjonspost i nærheten. Dagenhet og poliklinikk i 3 etasje. Sengeposter i 4., 5. og 6. etasje. 

 Nyfødtintensiv i J-bygg, 7. etasje. 
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7.3 Hjerte-, lunge- og karklinikken  

A. Dagens virksomhet ved Rikshospitalet 

 Kardiologisk avdeling 

 51 senger (Overvåkning 13, Intermediær 4, Sengepost 34) 

 Angiolab: 4 laboratorier i tillegg stor aktivitet på IVS (4 fulle dager) 

 Arytmi: 6 laboratorier, EKKO: stor seksjon i D 

 Thoraxkirurgisk avdeling: 35 senger (Intensiv 14, Intermediær 14, sengepost 16, 4 operasjonsstuer)  

 Lungeavdeling: 30 senger (Intermediær 3, Sengepost 27) 

 Koordinering og poliklinikk: Dagsenger 10 

 Poliklinikk: Om lag 16 rom i tillegg kommer støtterom og spesialrom. 

 Institutt for Kirurgisk forskning 

B. Ny virksomhet som skal samlokaliseres til Nye Rikshospitalet 

 Karavdelingen: 11 senger ca. 1,6 operasjonsstue pr. dag. 

 Thoraxkirurgisk avdeling 

 42 senger (Sengepost 14, Post op 6, Stepdown 9, Hotel 12, 3 operasjonsstuer) 

 Lokalsykehus med opptaksområde befolkning på 200.000. Ikke avklart mellom Medisinsk Klinikk 
og HLK 

 Poliklinikk: 12 rom tilknyttet Karavdelingen på Aker 

 Institutt for eksperimentell forskning 

C. Samlet virksomhet ved Nye Rikshospitalet i 2030 (fordelt mellom lokalsykehusfunksjon og 
region/landsfunksjon) 
I tillegg kommer lokalsykehusfunksjon med opptaksområde på 200.000. Dette avklares med Medisinsk 
klinikk. KAD 12 senger, LUR 15 senger, Kardiologisk overvåkning 6 senger. I tillegg vil HLK trenge ca. 70% 
av OBS-kapasiteten i Akuttmottaket. 

D. De viktigste pasientsløyfene i egen klinikk 
a. Akutt: Hjertestans, Akutt koronar syndrom (STEMI og ustabile NSTEMI), Kardiogent sjokk og 

tilgrensende differensialdiagnostiske tilstander, Arytmier, Aortadisseksjon/ Aneurysme, 
Pneumothorax 

b. Halv-akutt: NSTEMI, Hjertesvikt, Arytmier, Klaffelidelser, Endokarditt, Hjerte-Lunge TX, Rejeksjon, 
Gravide med hjertesykdom, PHT, Empyem 

c. Elektiv: Koronarsykdom, Klaffelidelser, Arytmier, Hjertesvikt, Cancer pulm (pakkeforløp) 

E. Nærhet og avhengighet til de viktigste fag og funksjonsområder i sykehuset  

 Nærhet mellom KAD og eget invasivt miljø (angio/PCI, TAVI, ablasjoner). 

 Nærhet mellom TKA/KAR og operasjonsstuer, post op, intensiv, intermediær, sengepost. 

 Nærhet til MR og CT tilbud, rtg Thorax og Radiologisk intervensjon 

 Nærhet til Anestesi 

 Nærhet til EKKO og poliklinikk. 

F. Klinikkens foreløpige forslag til lokalisering ved Nye Rikshospitalet 

 Den somatiske delen av klinikken flytter inn i E fløyen, forskningen lokaliseres i A bygget. 
o 1. etg. EKKO og poliklinikkarealer 
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o 2. etg. KAD inkludert lokalsykehus 
o 3. etg. LUR inkludert lokalsykehus 
o 4. etg TKA og KAR 

 Det invasive laboratoriemiljøet bygges ut rundt det eksisterende miljøet D fløyen 

 D fløyens 2. etg. Deles mellom HLK og KRN. 

 Poliklinikk i 1. etg i D fløyen evt. supplementært med arealer i E 1. etg. 

 
 

7.4 Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi  

A. Dagens virksomhet ved Rikshospitalet 
Øre, nese halsavdelingen (ØNH): 
Seksjon for sengepost: Virksomheten ligger i dag i C4. 3. etasje med 21 bemannede senger, de har der 
et spesialrom sengerom med blyvegger. 
Seksjon for poliklinikker ØNH: Virksomheten ligger i dag i D4 med hørselssentral (13 spesialrom), CI 
enhet, Dagenhet for voksne med hvile/ oppholdsplasser og 17,5 poliklinikkrom/ behandlingsrom med 
blant annet ØNH uniter. 
Seksjon for tann/kjeve: Virksomheten ligger i dag i D3. 1. etasje med 4 spesialrom og et laboratorium 
i tillegg til røntgenrom (deles med 2 seksjoner).  
Seksjon for dagkirurgi: 5 operasjonsstuer, 15 overvåkningsplasser (dagkirurgi innenfor fagområdene 
PLA, ØNH, ORTO, NEVRO). 
Den operative virksomheten til avdelingen utføres i dag fra operasjonsgang 3: Antall stuer i ukedager 
4+4+4+4+2 
 
Avdeling for plastikk og rekonstruktiv kirurgi (PLA): 
Seksjon for sengeposter: Virksomheten ligger i dag i C5 3. etasje med 22 bemannede senger, de har 
et spesial bad bygget for brannskader. 
Seksjon for poliklinikk: Virksomheten ligger i dag i D3. 1. etasje, med 4 operasjonsstuer «light» i 
tillegg til ordinære behandlingsrom, virksomheten benytter også 2 behandlingsrom i utkanten av 
dagkirurgisk seksjon i D5. 2. etasje 
Odontologisk seksjon for LKG: 3 til 4 spesialrom med tannlegeuniter i tillegg til tverrfaglig rom  
Den operative virksomheten til avdelingen utføres i dag fra operasjonsgang 3: Antall stuer i ukedager 
4+4+4+4+3 
 
Kirurgisk avdeling for barn (KAB): Dagens virksomhet på RH utgjør 50 senger, hvorav 20 overvåkning/ 
intermediærsenger. 
KABS1: Har i dag pasienter fra fagene nevrokirurgi og plastikkirurgi. Virksomheten ligger i dag i C6. 4. 
etasje med 16 bemannede senger, hvorav 10 intermediærsenger. 
KABS2: Har i dag pasienter fra fagene barnekirurgi, gastrokirurgi, urokirurgi og TX. Virksomheten 
ligger i dag i E1. 4. etasje med 16 bemannede senger, hvorav 6 intermediærsenger. 
KABS3: Har i dag pasienter fra fagene ortopedi og ØNH. Virksomheten ligger i dag i C6. 3. etasje med 
18 bemannede senger, hvorav 4 intermediær senger. 
Seksjon for Kirurgisk dagbehandling barn: Har i dag pasienter fra fagene øre, nese og hals-, plastikk-, 
uro, gastro-, orto- og nevro- kirurgi. Virksomheten ligger i dag i D3. 1. etasje med 6 bemannede 
overvåkningssenger. 
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B. Ny virksomhet som skal samlokaliseres til Nye Rikshospitalet 
Kirurgisk avdeling for barn, seksjon Ullevål: Virksomheten ligger i dag i bygg 9 2. etasje med 13 
bemannede senger og i tillegg har de 6 po. /intermediærplasser. 
Kjeve og ansiktskirurgisk avdeling (KJS): Virksomheten ligger i dag i bygg 7. 2. etasje med poliklinikk 
som inneholder 6 poliklinikk rom med spesialuniter, 1 av rommene er en operasjonsstue «light» i 
tillegg 1 røntgenrom. Virksomhetens 5 senger er i dag samlokalisert i bygg 7 3. etasje med 
Nevrokirurgisk sengepost. 
Avdeling for plastikk og rekonstruktiv kirurgi: Virksomheten har i dag vaktordning på Ullevål, hvor 
pasientene ligger i andre klinikker og avdelinger. I og med at det ikke er egen sengepost er det ikke 
egne bemannede senger, men vil utgjøre fremtidig ca. 7 senger 
Øyeavdelingen (ØYE): Virksomheten ligger i dag i hele bygg 36 på Ullevål og har 19 bemannede 
senger (3. etasje), 10 operasjonsstuer i tillegg er det i dag 3 injeksjonsrom, 69 rom i poliklinikk og 
postoperativ oppvåkning (avdelingen ligger foreløpig i fase 2 for flytting til Rikshospitalet). 

C. Samlet virksomhet ved Nye Rikshospitalet i 2030 (fordelt mellom lokalsykehusfunksjon og 
region/landsfunksjon) 
Poliklinisk aktivitet: 40.000 ekskludert Øye, 125.000 inkludert Øye 
Operativ aktivitet: 18.500 
Tallene inkluderer Øyeavdelingen 
Sengebehov voksensenger: Totalt 60 bemannede senger (PLA 30, ØNH 23, KJS 7) (+ 19 bemannede 
senger i fase 2 Øyeavdelingen)  
Sengebehov Kirurgisk avdeling for barn: Totalt 80 bemannede senger hvorav 30 intermediær og 10 
dagsenger med observasjonsplasser i barnemottaket. (Ortopediske barn alder 16 til 18 bør tiltenkes 
overført til KAB, HHA mener dette utgjør 4 senger i 2019 tall). De kirurgiske barna bør plasseres i 4. 
etasje, sammenhengende med de ulike operasjonsgangene i både nye og gamle bygg, samt i 
tilknytning til barneintensiv. 
 
Den operative virksomheten til fagene i klinikken er i dag på Operasjonsgang 3 underliggende 
Akuttklinikken, dette ønskes overført til egen klinikk som egen operasjonsavdeling. 

D. De viktigste pasientsløyfene i egen klinikk 
1. Hode/hals kreft 2. utredning og kirurgi hørselshemming 3. larynx kirurgi 4. Rekonstruksjon etter 

traume/kreft 5. Medfødte misdannelser 6. Traumer i ansiktet 7. kirurgi i over/underkjeve 8. kirurgi i 

øye/øyeregionen 9. medisinsk behandling av øyesykdommer 

E. Nærhet og avhengighet til de viktigste fag og funksjonsområder i sykehuset  
Tabellarisk oversikt – inntil 5 i prioritert rekkefølge: 

 Operasjon   

 Intensiv og Barneintensiv 

 Postoperativ 

 Poliklinikk 

 Radiologi 

 Nevrokirurgi 

 Endokrin og mammakirurgi 
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F. Klinikkens foreløpige forslag til lokalisering ved Nye Rikshospitalet 
Virksomhetens sengeposter ønsker fortrinnsvis beliggenhet i 4. etasje med nærhet til samarbeidene 
faggrupper og nær tilknytning til M og N bygget, og i nær tilknytning til operasjonsstuer, C4, C3 
(voksne) i tillegg til 4. etasje i M og N bygget (barn).  

 
 
7.5 Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon 

A. Dagens virksomhet ved Rikshospitalet 

 AGK: Seksjon for HPB-kirurgi (regionalt og noe nasjonalt).  
Sengepost 34s (inkl. urologiske senger 6-8) hvorav 4 til SD-mottak, (har en stepdownstue 
(4sengsrom), men ikke bemannet slik, og 2 buffer senger. 
Poliklinikk for generell kirurgi (samarbeid med flere), Poliklinikk HPB, stomipolkl. og prepol. 

 AGK: Seksjon for barnekirurgi (regionalt og nasjonalt ansv.). 

 ATX: Gastrolab, Dialysen, Nyrefysiologisk laboratorium («nyrelabben»), Seksjon poliklinikk og 
dagbehandling, Operasjon 1. 
Transplantasjonskir (ATXS3) sengepost (27 senger inkl. 4intermed.). 
Gastro- og nyremedisinsk sengepost (ATXS1) 26 senger. 

 IMF: Utgjør et verdensledende miljø innen translasjonsforskning, hvor mange av de ansatte er delt 
mellom forskning og klinisk arbeid. 

 RHI: Sengepost Hud 17 senger, Sengepost Revma/infeksjon 16 senger. 
Poliklinikk alle tre fagområder, inkl revma barn og Villa Derma bygg 18. Kompetansesenter for barne 
og ungdomsrevmatologi. 

 Uro: Seksjon for rekonstruksjon og nevrourologi, uro-tilsyn hele RH, poliklinikk, 
sammedagspoliklinikk, sengepost sammen med AGK ca. 6 senger (inkludert i 34s angitt over). 

B.  Ny virksomhet til RH: 

 AGK: Øvre malign og avansert øvre benign (lokal+regional) inkl. MDT-møter 
Lokalsykehusfunksjon ø-hjelp (unntak colorektal canser, IBD og avansert anoprotologi som skal til 
Nye Aker). Noen traumepasienter inneliggende ved AGK sengepost i dag, uklart hvor disse skal ligge i 
2030. 

 AGK: barnekir: Alt samlet, lokal, regional og nasjonal. Ø-hjelp og elektiv. 

 ATX: Tilsynsfunksjoner relatert til lokalsykehuspasienter (nyre/gastro), gastrolab, dialyse. 

 Uro: Blæresenter, penis benign/malign, urethra. Ø-hjelp til disse gruppene. Dagkirurgi +10 senger 

C. Samlet virksomhet ved Nye Rikshospitalet i 2030 (fordelt mellom lokalsykehusfunksjon og 
region/landsfunksjon) 

 AGK: 2 sengeposter (elektiv og øhj) totalt ca. 43 senger inkl. 4-6 intermed. HPB+øvre gastro 
lokal/regional/nasjonal, og noe enklere colorektal. Traumepasienter med abdominale skader, 
uavklart plassering. Poliklinikk, MDT, sammedagskirurgi, prepol. 

 AGK: barnekirurgi samlet i KAB sengeposter. Sengene registreres under HHA (KAB). 

 ATX: Som i dag.  

 RHI: Som i dag.  

 IMF: Som i dag. Ønsker å samles med de andre translasjonsforskningsmiljøene. 

 Uro: Egen sengepost ca. 16 senger. Også 2-3 intermed. senger evt. i samarbeid med annen 
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faggruppe. Poliklinikk, sammedagskirurgi, prepol og dagkirurgi. 

D. De viktigste pasientsløyfene i egen klinikk 
AGK/uro ø-hjelp: 
Akuttmottak/obspost: rtg – PO/intensiv – gastrolab/operasjon – sengepost – uro: poliklinikk. Alt etter 
akuttmottak skjer i forskjellige rekkefølge, men de fleste pasienter er innom alle disse. 

 
Elektivt forløp AGK, URO (minus gas.lab), ATX (inkl. atx ø-hjelp): 
Rtg/gaslab – Prepol/SD-mottak/Hotell/Sengepost – Operasjon/inneliggende (Dagkirurgi egen sløyfe) 
/intervensjon – po/intermed/inti – Sengepost – rtg/gas.lab – utreise  
 
AGK: Barnekirurgi – felles mottak med barnemedisin (alvorlig syke går til voksen mottak) Barnekirurgisk 
seksjon hensiktsmessig med en separat dagkirurgisk sløyfe (poliklinikk, mottak, operasjon, po og til slutt 
hjem). Kort vei inn, kort vei ut!!                                                                                                                       RHI: 
Sengepost – radiologi/tilsyn andre fag – dagbehandling – kontroll poliklinikk – utreise 

E. Nærhet og avhengighet til de viktigste fag og funksjonsområder i sykehuset  

 AGK sengepost: akuttmottak/obspost, operasjon, intensiv, rtg og gastrolab 

 AGK: barnekirurgi se egen rapport. 

 ATXS1: ATXS3, gastrolab, radiologidialyse, poliklinikk/dagenhet/obspost/nyrelab. 

 ATXS3: ATXS1, operasjon, intensiv/PO, radiologi, gastrolab, dialyse  

 IMF: ATX, NEV, HLK/KAD, RHI, OSS (komparativ medisin). Fryserom/biobank fasiliteter 

 RHI: Sengepostene revma/infeksjon og hud avhengige av hverandre, inkludert dagavdeling og 
poliklinikk. Intensiv (klinisk immunologi og infeksjonsmedisin). IMF. Avd. blodsykdommer 

 Uro sengepost: operasjon, intensiv, akuttmottak, legekontor og poliklinikk. 

F. Klinikkens foreløpige forslag til lokalisering ved Nye Rikshospitalet 
AGK: Ønskes inn i nye bygg. Viktig med adskilte pasientsløyfer/skjerming for elektiv og øhj operasjons 
aktivitet, men viktig med nærhet for de to sengepostene den elektive og øhj, spesielt for 
sykepleietjenesten. Ønskelig med felles obs-post i akuttmottaket for flere fagfelt 
 
ATX: De overordnede behov for transplantasjonsvirksomheten er; hensyn til smittevern, muligheter for 
skjerming fra annen ø.hjelp virksomhet i sykehuset og ivaretakelse av avhengighetene som beskrevet. 
Kan bli boende der vi er, men da må lokalene oppgraderes med hensyn til smittevern og enerom. Ellers 
nytt bygg. Dialyse: D5, gastrolab er plassert 2. etg J-bygg.                                                                                                                                           
 
IMF: Ønsker samling av alle translasjonsforskningsinstituttene. Fortrinnsvis i A-bygget. IMF Må uansett 
ligge klinikknært og «tørrskodd» forbindelse.  
 
RHI: Som i dag, men trenger mer plass. Flytte virksomheten fra Villa Derma (bygg 18) sammen med 
poliklinikk inne på RH. Ønsker dagenheten i nærheten av sengepostene. 
                  
Uro: Sengepost ønskes nær poliklinikken. Nærhet til operasjon, akuttmottak og legekontor 
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Felles for alle (minus IMF): 

Kontortjeneste: Skranke på sengepost, ellers i nærheten av legekontorene. 

Dagenhetene ønskes i nærhet til fagspesifikk sengepost. 

Pasientlogistikk: I nærheten av legekontorene. 

Prepol og sammedagskir. er ønsket lokalisert med poliklinikkene, IKKE inne på sengepost. Sammedagskir. 
kan med fordel samles på tvers av de forskjellige kirurgiske fagområdene. Legekontorene ønskes også nært 
sengepost/dagpost/poliklinikk. 
 
 

7.6 Klinikk for laboratoriemedisin  

Virksomhet i pasientområder 

A. Dagens virksomhet ved Rikshospitalet 

 Avd. for farmakologi (FAR): Klinisk forskningspost  

 Avd. for medisinsk biokjemi (MBK): Prøvetaking voksen og barn  

B. Ny virksomhet som skal samlokaliseres til Nye Rikshospitalet 

 MBK: Prøvetaking voksen og barn fra Ullevål 

 Avd. for medisinsk genetikk (AMG): Seksjon for klinisk genetikk og -arvelig kreft, poliklinisk 

virksomhet fra Forskningsvn. 2B*.  

C. Samlet virksomhet ved Nye Rikshospitalet i 2030 (fordelt mellom lokalsykehusfunksjon og 
region/landsfunksjon) 

 Region/landsfunksjon: 

o FAR: Klinisk forskningspost  

o (AMG: Poliklinisk virksomhet*) 

 Region/lands- og lokalsykehusfunksjon: 

o MBK: Prøvetaking voksen og barn 

E. Nærhet og avhengighet til de viktigste fag og funksjonsområder i sykehuset  
1. Akuttberedskap (KFP) 2. Poliklinikker (prøvetaking) 3. Øvrig virksomhet AMG (AMG) 

F. Klinikkens foreløpige forslag til lokalisering ved Nye Rikshospitalet 

 FAR: Klinisk forskningspost: Funksjonsplassert til J-bygget nær akuttberedskap. 

 MBK: Prøvetaking voksen: B2 plan 1. Prøvetaking barn: M/N. Som funksjonsplassert. 

 AMG: Poliklinisk virksomhet: Beholde nåværene plassering i Forskningsvn 2B*.  
*Om det ikke lar seg gjøre å beholde nåværende plassering må aktiviteten få plass i poliklinikkområdene i sentral 

bygningsmasse.  

Virksomhet utenfor pasientområder 

A. Dagens virksomhet ved Rikshospitalet 

 FAR: Farmakologisk institutt, Klinisk farmakologi. 

 MBK: Drift, Fellesfunksjoner, Forskning, utvikling og innovasjon, Hemostase og trombose, Medfødte 

metabolske sykdommer og Medisinsk faglig  

 Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin (IMM): Drift og forskningsstøtte, Ex vivo cellelab., 
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Transplantasjonsimmunologi, Cellulær immunologi og Forskning 

 Avd. for patologi (PAT): Immun-, histologi- og cytologilab., RH og Forskning 

 Avd. for mikrobiologi (MIK) 

 Avd. for rettsmedisinske fag (RMF) 

B. Ny virksomhet som skal samlokaliseres til Nye Rikshospitalet 

 MBK fra Ullevål: Drift, Fellesfunksj., Forsk., utvikling og innovasjon og Med. faglig  

 IMM fra Ullevål: Immunhematologi, Komponentfremstilling og Med. immunologi 

 PAT fra Ullevål: Alle seksjoner inkl. obduksjon og morsoppfølging 

C. Samlet virksomhet ved Nye Rikshospitalet i 2030 (fordelt mellom lokalsykehusfunksjon og 
region/landsfunksjon) 

 Region/landsfunksjon: 

o FAR: Farmakologisk institutt 

 Region/lands- og lokalsykehusfunksjon: 

o MBK: Drift, Fellesfunksjoner, Forskning, utvikling og innovasjon, Hemostase og trombose, 

Medfødte metabolske sykdommer og Medisinsk faglig  

o IMM: Drift og forskn.støtte, Ex vivo cellelab., Transplantasjonsimm, Cellulær imm, Forskn., 

Immunhematologi, Komponentfremstilling og Medisinsk imm 

o PAT: Immun-, histologi- og cytologilaboratorium, RH, Forskning og UL 

o RMF dersom annen lokalisering ikke kan etableres. Egen konseptutredning. 

E. Nærhet og avhengighet til de viktigste fag og funksjonsområder i sykehuset  
1. Akuttmottak 2. Operasjon 3. Intensiv 4. Sentral bygningsmasse grunnet prøvetaking  

F. Klinikkens foreløpige forslag til lokalisering ved Nye Rikshospitalet 

 MBK: M i henhold til funksjonsplassering. Kontorer i B: ønsker makeskifte med M.  

 IMM: A2/A3 plan 2 og 3, B2 plan 2  

 PAT: A2/A3 plan 1, 3, M og U* 
*Obduksjonsvirksomhet til Q i stedet for plan U, dersom Rettspat. og Klinisk rettsmed (RMF) lokaliseres i Q. 

 FAR: Farmakologisk institutt: A2/A3 plan 3  

 RMF: vil trenge arealer på Nye RH dersom arealer på andre lokasjoner ikke kan stilles til disposisjon. 

Egen konseptutredning. Rettspatologi og Klinisk rettsmed. til Q-bygget. 

 
 

7.7 Klinikk for radiologi og nukleærmedisin 

A. Dagens virksomhet ved Rikshospitalet 

 Radiologisk avdeling (D2, D3, D4 2.etg.) 

 Laboratorier: 4 MR, 3 CT, 3 Angio/intervensjon (A/I), 2 Gjennomlysning (RF), 5 Røntgen (RG), 6 

Ultralyd (UL)   

 Mobilt utstyr: Røntgen, CT, ultralyd                                                            

 Nukleærmedisinsk avdeling (B1, D7 2.etg.) 
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 Laboratorier: 3 SPECT/CT, 1 PET/CT  

 Mobilt utstyr: 1 gammakamera 

 Isotoplaboratorier med tilhørende spesialrom: B1: 2 lafbenker, D7: 1 lafbenk 

 Radionuklidebehandlingsrom med plass til 2 (korrigert fra 7 etter 12/1-22) pasienter 

 

     
 Avdeling for diagnostisk fysikk 

 Seksjon for kontor 

 Kompetanseenhet for beregningsorientert radiologi og kunstig intelligens 

 Avdeling for teknologisk drift 

B. Ny virksomhet som skal samlokaliseres til Nye Rikshospitalet 
Kliniske fagområder som skal samlokaliseres og som krever tung radiologi: 
Traume, slagsløyfe, barn, nevrokirurgisk, thorax/kar og lungekir. og øvre gastrokir. 

 Radiologisk avdeling (inkl. akuttmottak) 

 Totalt antall laboratorier Nye RH: 12 MR, 9 CT, 7 Angio/intervensjon (A/I), 4 Gjennomlysning (RF), 7 

Røntgen (RG), 10 Ultralyd (UL) 

 Nukleærmedisinsk avdeling (B1, D7/D5 2. og 3.etg) 

 Totalt antall laboratorier Nye RH: 4 SPECT/CT, 3 PET/CT,  en PET/MR, ett mobilt kamera og 

radionuklidebehandlingsrom med plass til 3 pasienter. Eksisterende isotoplaboratorier beholdes men 

trenger økt kapasitet med 1+1 lafbenk på hhv. B1 og D7 med tilhørende spesialrom. Antall 

nukleærmedisinske modaliteter på RH forutsetter at det fristilles arealer i eksisterende bygningsmasse, 

samt at det fristilles arealer i eksisterende bygningsmasse til 1 PET/CT og 1 SPECT/CT på 

Radiumhospitalet.  

C. Samlet virksomhet ved Nye Rikshospitalet i 2030 (fordelt mellom lokalsykehusfunksjon og 
region/landsfunksjon) 

 KRN skal betjene den virksomheten som funksjonsfordeles av kliniske fag til Nye RH. 

D. De viktigste pasientsløyfene i egen klinikk 

 Ingen egne, men inngår i andre klinikkers pasientsløyfer. F.eks. slagsløyfen.    

E. Nærhet og avhengighet til de viktigste fag og funksjonsområder i sykehuset  
1. Ett samlet KRN 2. Anestesi 3. HLK intervensjonsmiljø 4. barnemottak, 5. IVS     

F. Klinikkens foreløpige forslag til lokalisering ved Nye Rikshospitalet 
Sammenhengende radiologisk avdeling inklusive D1 og J1 i 2.etg. 
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 D4 - D3 og J1 – J3  MR og CT clustere 

 D2 og J1 – J2   Røntgen og gjennomlysnings clustere 

 D2 – D1     Angiointervensjon 

 D1       Barneradiologi 

 D1 - J1     Samlet vaktbase, Ultralyd    

Nukleærmedisin 2. og 3. etg. 

 D7-D5      PET/CT og PET/MR virksomhet med økt kapasitet på isotoplaboratoriet og 

tilhørende spesialromB1 

         SPECT/CT virksomhet og radionuklidebehandling med økt kapasitet på 

isotoplaboratoriet og tilhørende spesialrom 

 
 

 
7.8 Klinikk for psykisk helse og avhengighet  

A. Dagens virksomhet ved Rikshospitalet 
Enhet for psykosomatikk (poliklinikk) (tilsyn til inneliggende pasienter ved Rikshospitalet, poliklinisk 
psykiatrisk utredning og behandling, nevropsykologisk utredning) 

B. Ny virksomhet som skal samlokaliseres til Nye Rikshospitalet 
Økt tilsynsbehov og økt behov psykosomatisk utredning, men ingen ny avdeling flyttes fra Ullevål til RH, 
(KL Ullevål flyttes til Aker) 

C. Samlet virksomhet ved Nye Rikshospitalet i 2030 (fordelt mellom lokalsykehusfunksjon og 
region/landsfunksjon) 
Regionalt/nasjonalt: Poliklinikk regional utvidet, psykosomatisk poliklinikk, tilsyn og utredning av pas 
innlagt RH 
Lokalt: Vurdering akuttinnlagte pas 
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D. De viktigste pasientsløyfene i egen klinikk 
Innlagt pas annen avdeling-tilsyn/utredningsbehov fra vår avdeling 

E. Nærhet og avhengighet til de viktigste fag og funksjonsområder i sykehuset (pga tilsyn/utredning pas) 
Nevrologisk avdeling 
Gastromedisin  
Kardiologisk avdeling 
RHI 
Hematologisk avdeling 
Akuttmottak (2030) 

F. Klinikkens foreløpige forslag til lokalisering ved Nye Rikshospitalet 
Samme sted som i dag, men utvidet, og evt. noe lokaler nær akuttmottak, ERP lab 

 
 

7.9 Kreftklinikken 

A. Dagens virksomhet ved Rikshospitalet 
Avdeling for klinisk service. Plassering av virksomheten gjennomgås i egen prosess på et senere 
tidspunkt. 
Avdeling for blodsykdommer 

• Sengepost: 30 senger inkl. 8 overtrykksisolat og 4 smitte/undertrykksisolat. 
• Poliklinikk: 5 poliklinikkrom (inkludert studiepoliklinikk) og 3 behandlingsrom (inkludert ECP) 
• Hjemmesykehus: Organiseres fra sengepost i eksisterende sengepost areal.  

4 leiligheter driftes som en integrert del av avdelingen. Vanligvis 4-6 pasienter. 2 senger/rom 
ledigholdes i sengeposten til Hjemmesykehuspasienter  

• Lab/mikroskopirom C1 
• Hotell. Avdelingen benytter seg i stor grad av pasienthotellet på Gaustad til utredning etc. 

B. Ny virksomhet som skal samlokaliseres til Nye Rikshospitalet 
Oslo myelomatosesenter, bygg 20, Ullevål 

• Oslo Myelomatosesenter har i dag en betydelig aktivitet (både studie,- og ordinær poliklinikk). 
Det forventes en økning i denne aktiviteten frem mot 2030 ( ifm utredning og høsting vil det 
kunne dreie seg om ca 250-300 døgnopphold). Aktiviteten vil også kreve lager til biobank på 
nye RH.  

• Studiepoliklinikk 
• Lager, biobank  
• Forskningsaktivitet 
• Poliklinisk virksomhet 

C. Samlet virksomhet ved Nye Rikshospitalet i 2030 (fordelt mellom lokalsykehusfunksjon og 
region/landsfunksjon) 
Avdeling for blodsykdommer 

• Sengepost: 38 senger inkludert:  
o 8 overtrykksisolat og 4 smitte/undertrykksisolat,  
o 4-5 lokalsykehussenger (10.444 liggedøgn)   
o ledighold av 3 senger til hjemmesykehuspasienter som trenger akutt innleggelse for 
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mer omfattende behandling  
Pasientgruppe og behandlingsregime tilsier at en økning på 8 senger primært tilsier tilførsel av enerom. 

• Poliklinikk: 8 poliklinikkrom, 5 behandlingsrom 
• Hjemmesykehus: Organiseres fra sengepost i eksisterende sengepostareal, som i dag. 

Framskrivninger tilsier at det vil være behov for 8 hjemmesykehuspasienter. 
Ledighold av 3 senger til hjemmesykehuspasienter som trenger akutt innleggelse for mer 
omfattende behandling  forutsetter 4 intermediærsenger samlet. En økning i antall 
hjemmesykehussenger forutsetter tilgang på 7-8 leiligheter totalt. 

• Sengeantall i 2030 (37 senger) forutsetter bruk av hotellsenger til utredning, stamcellehøsting 
etc. Det forutsettes derfor at nytt hotell har god adkomst til sykehuset. En kombinasjon av 
pasient- og sykehotell plassert i nær tilknytning til sykehuset vil kunne brukes langt mer 
fleksibelt enn dagens hotell. 

• Det er ønskelig å skjerme regionsfunksjonsdelen.  
• Dette  forutsetter egen sengepost for indremedisinske lokalsykehuspasienter. 

D. De viktigste pasientsløyfene i egen klinikk 
1. Akutt leukemier 2. Allogen stamcelle transplantasjon 3. Høydosebehandling med autolog 
stamcellestøtte-HMAS. 4. CAR-T celle behandling og annen immunterapi 5. Behandling av venøs 
trombose med kateterbasert intervensjon og trombolyse 6. Elektiv kirurgi hos pasienter med alvorlig 
blødersykdom 

E. Nærhet og avhengighet til de viktigste fag og funksjonsområder i sykehuset (fysisk nærhet ingen 
nødvendighet) 
1. Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin/Benmargsgiverregisteret 
2. Avdeling for patologi 
3. Seksjon for kreftcytogenetikk, Institutt for kreftgenetikk og informatikk 
4. Seksjon for celleterapi, Avdeling for kreftbehandling  

 
Spesialiteter hvor fysisk nærhet har stor betydning;  

1. Intensivmedisin, 2. Gastromedisin/kirurgi 3. Nyremedisin 4. Lungemedisin 5. kardiologi  

6. Dermalogi 

F. Klinikkens foreløpige forslag til lokalisering ved Nye Rikshospitalet 
Avdeling for blodsykdommer ønsker uendret lokalisering i eksisterende bygg C3 

 
 

7.10 Kvinneklinikken 

A. Dagens virksomhet ved Rikshospitalet 

 Fødeavdeling – Barsel 26 senger, observasjon 10 senger, 5 fødestuer, 3 mottaksrom, 3 ventesenger, 
poliklinikk 

 Fostermedisinsk avdeling 

 Reproduksjonmedisinsk avdeling 

 Kontorfaglig avdeling 

 FoU – Kompetansesenter for amming, Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning 

 Undervisning – medisinstudenter og helsefagstudenter 

 Forskningsgrupper 
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B. Samlet virksomhet ved Nye Rikshospitalet i 2030 (fordelt mellom lokalsykehusfunksjon og 
region/landsfunksjon) 

 Fødeavdeling – 11 fødestuer, 76 døgnsenger (barsel og observasjon), fødemottak, poliklinikk 

 Fostermedisinsk avdeling 

 FoU – Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning 

 Kontorfaglig avdeling 

 Undervisning og forskningsgrupper – medisinstudenter, helsefagstudenter og klinikkens forskere 

C. De viktigste pasientsløyfene i egen klinikk 

 1. Vaginal fødsel 

 2. Vaginal fødsel konvertert til akutt sectio pga. akutt forverret tilstand hos mor og/eller barn  

 3. Vaginal fødsel med instrumentell forløsning pga. forverret tilstand hos mor og/eller barn 

 4. Elektivt sectio  

 5. Poliklinikk – fostermedisin og svangerskap 

D. Nærhet og avhengighet til de viktigste fag og funksjonsområder i sykehuset  

 Fødeavdelingen – nyfødtintensiv, operasjon, intensiv/intermediær, observasjon, komplisert barsel 

 Fostermedisin – nyfødtintensiv, barneavdelinger: kardiologi, hjerte- og karkirurgi, gastro- og 
urokirurgi 

 Forskning – klinikk-nær forsking, behov for prøvefordelingslab (prøvehåndtering, sentrifugering og 
nedfrysning av materiale), møterom/samtalerom og kontor 

E. Klinikkens foreløpige forslag til lokalisering ved Nye Rikshospitalet 

 Fødeavdelingen inkludert barsel og observasjonsplasser lokaliseres til J-bygget, 8. etg. 

 Fostermedisinsk avdeling og svangerskapspoliklinikk i dagens plassering i E2, inkludert arealene til 
Reproduksjonmedisinsk avdeling. Antatt behov for mer plass, løses ved ekspensjon inn i dagens 
barselområde på E3 

 Forskning klinikknært, med tilgang til lokalt minilaboratorium i E2 

 Undervisning og simulering, klinikknært i J-bygget 8. etg. 

 Blir det ikke plass til hele fødeakt. i J-bygget ønskes normal barsel lokalisert til E4 familie-
overnattingen. Viktig med enerom til alle fødeavd. pasienter, pga. behov for familierom. 

 
 

7.11 Medisinsk klinikk 

A. Dagens virksomhet ved Rikshospitalet 
Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin (ESF) 

 Seksjon for spesiell endokrinologi (ESFX4).  
Polikliniske konsultasjoner – Dagbehandling - Bentetthetsmålinger 

B. Ny virksomhet som skal samlokaliseres til Nye Rikshospitalet 
I forbindelse med en lokalsykehusfunksjon på Nye RH overføres virksomhet fra dagens virksomhet på 
Ullevål (MED). For fagområdene HJE, LUM, GAS, INF, NYR og AME vil det bli et videre arbeid om 
hvordan håndtere disse fagområdene.  I Gevinstrealiseringsarbeidet er ansvaret for utarbeidelsen av 
gevinster pt. overført HLK, KIT og AKU. I tillegg etableres det geriatrisk- og generell indremedisinske 
sengeposter og poliklinikker på Nye RH. 

 Geriatrisk avdeling 
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Pasienter innlagt i en akuttgeriatrisk avdeling vil typisk være >70 år, ha flere kroniske sykdommer og nå 
en akutt indremedisinsk sykdom som gjør at de trenger sykehusinnleggelse. Den akutte sykdommen er 
ofte en infeksjonssykdom, men også hjerteinfarkt, hjertesviktforverring, KOLS, lungeemboli, 
elektrolyttforstyrrelser og anemi er svært vanlige problemstillinger i geriatrisk avdeling. Vanlige tilleggs-
utfordringer er kognitiv svikt, ernæringssvikt og falltendens. Pasientene er i høy risiko for å utvikle 
komplikasjoner, og krever en tverrfaglig tilnærming for forebygging av dette og for å bevare funksjon 
gjennom den akutte sykdommen. Det er solid evidens for at et geriatrisk akuttilbud gir bedre prognose 
for denne pasientgruppen. På grunn av alderssammensetningen i befolkningen vil antall 
akuttgeriatriske pasienter øke betydelig i årene fremover. Hjemmebehandling og poliklinisk behandling 
er i mindre grad aktuelt for denne pasientgruppen, som også i fremtiden vil ha stort behov for 
akuttinnleggelse i sykehus.  
Pasientene vil av flere grunner ha behov for enerom. Både demens og delir forekommer hyppig, hvor ro 
og skjerming er viktige deler av behandlingen. Smittsomme sykdommer er vanlig hos geriatriske 
pasienter. Mange har kroniske infeksjoner, har vært gjennom mange antibiotikakurer, og fått 
resistensutvikling med ESBL-produserende bakteriestammer eller kroniske sår med kontaktsmitte.  
Geriatriske pasienter vil i større grad enn andre trenge sykehusinnleggelse under influensasesongen og 
ved diare-sykdommer, og vil også da være i behov av både kontakt- og dråpesmitterom. Videre er flere 
pasienter alvorlig syke og ustabile men vurdert å ikke være kandidat for intensivavdeling, og må derfor 
kunne ivaretas på sengeposten.  

 Generell indremedisinsk avdeling 

Indremedisinsk avdeling utreder, behandler og ivaretar lokalsykehuspasienter med ulike 
problemstillinger innen hele det medisinske fagfeltet og spesielt der det er behov for 
breddekompetanse. Aldersspekteret er fra 18 år og oppover. Pasienter innlagt på sykehus har i økende 
grad flere og sammensatte lidelser som krever bred indremedisinsk kompetanse. Antallet komplekse og 
multimorbide pasienter vil fortsette å øke i årene framover. Det vil være pasientsikkert og pasient- og 
ressursvennlig med en avdeling som ivaretar helheten og kan innhente annen spesialistkompetanse 
etter behov, gjennom gode samarbeidsavtaler. Andre spesialiteter vil avlastes slik at de kan ivareta 
pasienter med behov for spiss-kompetanse innen eget fagfelt.  Indremedisinsk avdeling har per i dag 
lokalsykehussenger for hematologi og endokrinologi, en ordning som bør videreføres i Nye RH. 
Avdelingen ivaretar også de medisinske aspektene hos pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser i 
samarbeid med RASP/akuttpsykiatri. Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer 
på alvorlig sykdom som kan være kreft, hører også til avdelingens arbeidsoppgaver.  Sengeposten vil ha 
behov for enerom og isolatrom. Hematologiske pasienter vil ofte trenge isolat pga. følger til den 
hematologiske tilstanden. Andre er pasienter med smittsomme sykdommer som krever 
isolasjon/enerom pga. dråpe-/kontaktsmitte som f.eks. diaresykdommer, influensa, og et økende antall 
pasienter med resistensproblematikk. Det vil også være et nokså stort behov for enerom til alvorlig 
syke og ustabile pasienter som behandles på sengepost. 

C. Samlet virksomhet ved Nye Rikshospitalet i 2030 (fordelt mellom lokalsykehusfunksjon og 
region/landsfunksjon) 

 Seksjon for spesiell endokrinologi. Polikliniske konsultasjoner, Dagbehandling, Bentetthetsmålinger 

 Geriatrisk avdeling. Sengepost og Poliklinikk 

 Generell indremedisinsk avdeling. Sengepost og Poliklinikk/dagbehandling 

D. De viktigste pasientsløyfene i egen klinikk 
Utarbeide gode pasientsløyfer for indremedisinske- og geriatriske pasienter. 
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E. Nærhet og avhengighet til de viktigste fag og funksjonsområder i sykehuset  
Geriatri er et fag med mange kontaktpunkter og avhengighet til andre fag. Særlig viktig er nær kontakt 
med indremedisinsk avdeling, pga. noe overlappende pasientgrupper med mulighet for forskyving av 
senger ved behov, delt behov for tverrfaglige ressurser og for tilsyn fra andre indremedisinske og 
kirurgiske fag. Geriateren har også en viktig rolle inn mot observasjonspost og mottak for å avklare 
hvilke pasienter som er i behov av videre innleggelse i geriatrisk avdeling. Videre gjøres utstrakt 
tilsynsaktivitet i de kirurgiske avdelinger, fremfor alt ortopedisk avdeling med egen ortogeriatrisk 
aktivitet, og gastrokirurgisk avdeling, med preoperative vurderinger og optimalisering. 
 
Det vil være hensiktsmessig at Indremedisinsk sengepost er lokalisert nær andre medisinske 
spesialiteter av hensyn til behov for samarbeid, som beskrevet. Indremedisinsk spesialistkompetanse vil 
også være en viktig ressurs på intensiv avdelinger, observasjonsposter, som framskutt kompetanse i 
akuttmottak og som tilsynsfunksjon på andre avdelinger, først og fremt kirurgiske avdelinger (ortopedi, 
gastrokirurgi, karkirurgi mm). Intermediærsenger-/avdelinger vil også være et naturlig arbeidsområde 
for indremedisin. Disse elementene bør det tas hensyn til i vurdering av lokalisering, men viktigst er 
nærhet til andre medisinske avdelinger for at det daglige samarbeidet skal fungere godt. 

F. Klinikkens foreløpige forslag til lokalisering ved Nye Rikshospitalet 

 Seksjon for spesiell endokrinologi blir værende i C2, 1.etg. 

 Geriatrisk- og generell indremedisinske døgnområde i nærhet til øvrige indremedisinske fagområder. 
Hvis øvrige lokalsykehusfunksjoner blir i J-bygget bør geriatri og indremedisinske sengeposter 
lokaliseres der. Må være lokalisert på samme plan om det legges i C-avsnittet. 

 
 

7.12 Nevroklinikken 

A. Dagens virksomhet ved Rikshospitalet 
Nevrologisk avdeling (NEV) 

 NEV sengepost (20 postsenger, inkludert 5 overvåkningssenger) og stor poliklinikk 

 Klinisk nevrofysiologi  

 Seksjon for klinisk service  
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR) 

 Konsultasjoner 
Nevrokirurgisk avdeling (NKI) 

 NKI sengepost (18 postsenger, 17 overvåkningssenger) og poliklinikk 

 Operasjonsstuer: 6-7 i drift (stor aktivitet på IVS) 2.700 operasjoner 

B. Ny virksomhet som skal samlokaliseres til Nye Rikshospitalet 
Nevrologisk avdeling (NEV) 

 NEV sengepost/Slagenheten (22 postsenger, inkludert 4 overvåkningssenger) og poliklinikk 
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR) 

 Sengepost for traumatisk hjerneskadde, SAH og tilgrensende tilstander (12 senger) 
Nevrokirurgisk avdeling (NKI) 

 NKI sengepost (19 postsenger, 15 overvåkningssenger (Akutt klinikken)) og poliklinikk 

 Operasjonsstuer: 4 i drift 1.700 operasjoner 

C. Samlet virksomhet ved Nye Rikshospitalet i 2030 (fordelt mellom lokalsykehusfunksjon og 
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region/landsfunksjon) 

 Nevrologisk avdeling (NEV) (Justering av sengetall balansert mot Aker) 
NEV sengepost/Slagenheten (52 postsenger, inkludert 11 overvåkning nivå 1) og liten poliklinikk 

 Klinisk nevrofysiologi (KNF)-satellitt for Nevroklinikken (7 senger, granskningsrom/MTU-rom for 
utredning av ulike bevissthetsforstyrrelser) 

 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR) Sengepost for traumatisk hjerneskadde, SAH og 
tilgrensende tilstander (12 senger) 

 Nevrokirurgisk avdeling (NKI)  
NKI sengepost (37 postsenger, ca. 32 overvåkningssenger (nivå 1 og 2) og poliklinikk 
Operasjonsstuer: 10 i drift (inkl. 1 på dagkirurgen) 4.600 operasjoner 

D. De viktigste pasientsløyfene i egen klinikk 
1. Slagsløyfen 2. Hodeskade/spinalskade sløyfen 3. SAH sløyfen 4. Spinal sløyfen 

E. Nærhet og avhengighet til de viktigste fag og funksjonsområder i sykehuset  
1. Intervensjonsradiologi 2. Intensiv 3. HHK 4. Indremedisin 5. Ortopeden 

F. Klinikkens foreløpige forslag til lokalisering ved Nye Rikshospitalet 

 Nevrologisk avdeling (NEV): Plan 3; en del av C4 (KNF) hele C2, C3 

 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR): Plan 4; ved siden av nevrokirurgisk avdeling 
evt. plan 3 ved nevrologisk avdeling. Dersom ikke mulig å bygge vesentlig om på rommene i plan 4 
eller plan 3 så ønsker FMR seg inn i J bygget.  

 Nevrokirurgisk avdeling (NKI): Plan 4; C3, 4 og 5. Primært ønske er 12 nivå 2 overvåknings senger 
lokalisert i arealene til dagens intensiv.  Dette er et sterkt ønske, men dersom dette ikke lar seg 
realisere ønskes sengene plassert inn som del av sengearealområdet C5, C4 og C3. 

 Nevrokirurgisk operasjonsstueområde ønsket til Operasjonsgang 1 og 2 i D. Operasjonsstuer må 
bygges om til tilfredsstillende størrelser. Dette er en sterk føring dersom operasjonsstuene i gamle 
Rikshospitalet skal kunne fungere etter moderne standard. Hybrid operasjonsstuer ønskes på 
intervensjonssenteret eller i nytt bygg.  

 

 

7.13 Ortopedisk klinikk 

A. Dagens virksomhet ved Rikshospitalet 
Ortopedisk aktivitet på RH, er organisert i en egen avdeling (ORH), med 150 årsverk og følgende 
fagseksjoner:  

 Seksjon for hånd og mikrokirurgi, nasjonal behandlingstjeneste for akutt replantasjonskirurgi og 

nasjonal behandlingstjeneste for skader på plexus brachialis 1.700 operasjoner, 2.700 liggedøgn, 

6.000 pol kons.  

 Seksjon for barn, nasjonal behandlingstjeneste for medfødte deformiteter i underekstremitet hos 

barn, 700 operasjoner, 2.000 liggedøgn, 3.500 pol kons 

 Seksjon for ryggdeformiteter, nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling ved ikke 

maligne rygglidelser hos barn, 400 operasjoner, 2.000 liggedøgn, 2.500 pol kons 

 Seksjon for ortopedisk rehabilitering, (fysio og ergoterapeuter) egne kontroller og opptrening, 

server også andre klinikker (HHA og KIT) og har om lag 2.500 pol kons. 
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ORH disponerer 5 operasjonsstuer på gang 2 på RH, men benytter også intervensjonssenteret, og har 1 stue 
på dagkirurgen til håndkirurgi. Sengeposten i C5 og har 19 senger, der 4 er intermediær. Sengeposten 
disponerer også to rom i C6 og 12 senger på KAB. Poliklinikken utføres på de 5 behandlingsrommene, 3 
ekstra rom, to sårstuer og en gipsestue 1. etg. i D avsnittet (tidligere Kirurgisk dagbehandling). 

B. Ny virksomhet som skal samlokaliseres til Nye Rikshospitalet 
I fagfordelingsrapporten skisserer OPK at følgende aktivitet overføres til RH:  

- Deler av seksjon for degenerative rygglidelser og frakturer: 400 operasjoner, 2.000 liggedøgn, 1.200 
pol kons.  

- Multitraumer fra seksjon for traume: 200 operasjoner, 1.100 liggedøgn, 300 pol kons. 

- All barnekirurgi: 200 operasjoner, 300 liggedøgn, 1.000 pol kons.  

Tilhørende fysio og ergoterapi.  

Den endelige håndteringen av traumepasientene er uavklart. Flere av traumepasientene som skal få 

proteser og andre operasjoner er tenkt overført til Aker for videre behandling. 

C. Samlet virksomhet ved Nye Rikshospitalet i 2030 (fordelt mellom lokalsykehusfunksjon og 
region/landsfunksjon)  

Klinikken jobber fortsatt med å konkretisere fagfordelingen og pasientforløp på hhv. Nye Aker og RH. De 
nasjonale funksjonene på RH videreføres, det vil være få voksne ortopediske lokalsykehuspasienter på NYE 
RH, og det er ikke hensiktsmessig å skille denne driften fra øvrig drift:  

 Hånd og mikrokirurgi, 1.800 operasjoner, 2.900 liggedøgn, 6.400 pol kons - 11 senger  

 Barn, 900 operasjoner, 2.500 liggedøgn, 4.600 pol kons - 15 senger KAB - 3 egne 

 Rygg, 800 operasjoner, 5.000 liggedøgn, 4.500 pol kons - 11 senger 

 Traume, 200 operasjoner, 1.100 liggedøgn, 300 pol kons - 5 senger 

 Ortopedisk rehabilitering, (fysio og ergoterapeuter) utfører egne kontroller og opptrening, server 

også andre klinikker og har om lag 2.500 pol. kons. 

D. De viktigste pasientsløyfene i egen klinikk 

 Multitraume barn og voksen, x-fix, brudd med karskade, infeksjoner med sepsis 

 Replantasjoner (overex), småskader håndteres ved skadelegevakten, noe dagkirurgi på RH 

 Elektive barn, feilstillinger underekstremiteter, forlengelser forkortelser, osteotomier, 

sammenvokste fingre i tillegg til dysmeli barna. 

 Elektive rygger (barn og voksen), spinalstenoser, skolioser, fiksasjoner etter bekkenløsning 

(voksne), ofte pasienter med nevromuskulære lidelser og syndromer. 

 Elektiv hånd stor variasjon i tilstander og diagnoser med få pasienter i hver undergruppe. 

E. Nærhet og avhengighet til de viktigste fag og funksjonsområder i sykehuset  
OPK ønsker en nærhet til følgende fagmiljøer og funksjonsområder 

 Barna (M og N): 40 % av døgnoppholdene ved dagens RH er pasienter under 18 år, tett samarbeid 
mellom sengepostene i OPK og KAB samt seksjonene hånd og rygg.  

 Akuttmottak: Kirurgene vil inngå i et traumeteam.  

 PO, Intensiv: Sengeposten håndterer tunge intermediærpasienter ved støtte av intensiv og PO på US 
driver sengeposten en egen PO for ortopediske pasienter. 
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 Billeddiagnostikk: CT, MR, Røntgen nødvendig del av ortopedisk behandling  

 NVR: Nevromonitorering er ofte en viktig del av mange ryggoperasjoner og flere pasienter har 
nevrologiske lidelser som krever oppfølging og ekspertise.  

 PLA/ØNH: samarbeid om frie lapper, ettersyn for oppfølging, svikt av lapper, reoperasjoner mv.  

F. Klinikkens foreløpige forslag til lokalisering ved Nye Rikshospitalet 
OPK ønsker en lokasjon i nye bygg primært fordi klinikken har en relativt høy andel helsetjenesteassosierte 
infeksjoner 12,11%, q2 2021. Det vil ofte være nødvendig for pasientene med enerom. En lokalisering i nye 
bygg er også forenelig med ønsket om å være i nærheten av akuttmottaket og barna i M og N bygget. 
Klinikken har også behov for større operasjonsstuer enn det som er tilgjengelig i eksisterende bygg 
herunder 3 store stuer til ryggkirurgi.  
 
 

7.14 Teknologi- og innovasjonsklinikken 

A. Dagens virksomhet ved Rikshospitalet 

 IVS Operasjonsstuer: 5 høyteknologiske stuer i drift (brukes av flere klinikker) ca. 1.100 operasjoner + 

1.000 avbildninger (MR, CT) per år. 

 MTV – 38.000 enheter, 22.000 servicejobber i året. Anskaffelser av MTU. 

• SimOslo  
• Innovasjon 
• IT-avdelingen 
• AKS 

Som tidligere sagt er dette ikke en endelig organisering av TIK. IVS og er lokalisert på Rikshospitalet. 
MTV er på Rikshospitalet, Ullevål og Aker og Radiumhospitalet. SimOslo er plassert på Ullevål men har 
virksomhet på hele OUS. Innovasjon, AKS, IT avd. og Stab er lokalisert i Forskningsveien 2B. 

B. Ny virksomhet som skal samlokaliseres til Nye Rikshospitalet 
Det kommer å bli flere brukere som trenger de høyteknologiske operasjonsstuene på IVS. 

C. Samlet virksomhet ved Nye Rikshospitalet i 2030 (fordelt mellom lokalsykehusfunksjon og 
region/landsfunksjon) 
IVS har økt virksomhet med økt antall høytek.op.stuer som brukes av mange klinikker men koordineres 
av IVS/TIK. 

D. De viktigste pasientsløyfene i egen klinikk 
Sløyfer mellom de forskjellige brukerne (eks NVR, HLK, KIT) God kommunikasjon for å få effektiv 
utnyttelse av stuer og personale. 

E. Nærhet og avhengighet til de viktigste fag og funksjonsområder i sykehuset  
1. Kar-Thorax (HLK) – 2. HPB kir (KIT) – 3. Nevrokir.(NVR) – 4. Ortopedisk avd. – 5. ØNH  

F. Klinikkens foreløpige forslag til lokalisering ved Nye Rikshospitalet 
IVS beholder sin lokalisasjon. Ønsker nærhet til senger som IVS disponerer (for eksempel 
forskningsposten), for testing av nytt utstyr for «pasienten hjemme» løsninger og testing av dagkirurgi 
på nye pasientgrupper (lever mm). 



 
Nye OUS  Revisjon: 1.0 

Dokumentnr.:  Dato: 12.01.2022 

Tittel: Virksomhetsplassering ved Nye Rikshospitalet Side 51 av 52 

 

 
 

 
 

Utvide D7 mot glassgaten som presentert tidligere. Bygg mellom C5 – C6 ikke nødvendig. En slik 
utvidelse vil kunne gi 4 nye høyteknologiske op. stuer, Nærhet til NVR. 
Muligheten til å utvide PET senteret og bygge Intervensjonslaboratorier (HLK) i 3. etasje.  
De høyteknologiske op. stuene må være tilgjengelig for alle spesialistene. Må samlokaliseres for å få 
maksimalt utnyttelse og minimere investeringskostnader og vedlikeholdskostnader. 
MTV beholder sin lokalisasjon og opprettholder noder med nær tilknytting til brukerne f.eks. i op. 
gangene. 
 
IVS har mangel på kontorplasser mye pga. PhD’er og PostDoc’er, som vi årlig får flere av. Ønsker nye 
kontorlokaler med nær tilknytning til IVS, spesielt viktig for de som driver med forskning relatert til 
klinisk aktivitet. 

 
 

7.15 Oslo sykehusservice 

Oslo sykehusservice skal i størst mulig grad ivareta sykehusets samlede behov for ikke-medisinske 
støttetjenester til de øvrige klinikkene og til beste for pasientbehandlingen. Klinikkene skal ikke bruke 
unødvendig tid på administrasjon og oppfølging av støttetjenester. 
Vårt leveransetilbud for ikke-medisinske støttetjenester (administrative, teknologiske og servicerelaterte) 
skal oppleves som en integrert del av kjernevirksomheten. Vi tar utgangspunkt i de medisinske klinikkenes 
fagområder og aktiviteter.  

Oslo sykehusservice består av følgende avdelinger/virksomhetsområder:  

Innkjøp og Logistikk, Kjøkken, Renhold, Eiendom, Arbeidsmiljø, Administrative fellesfunksjoner, Smittevern, 
Forskningsstøtte og OSS-stab. 

Virksomheter og funksjoner på RH får i dag levert service- og støttetjenester fra OSS-avdelingene: Innkjøp 
og Logistikk, Kjøkken, Renhold og Eiendom. Disse som leverer/håndterer følgende: Transport 
/Portørtjeneste, Avfallshåndtering, Internpost, Varelevering, Sentrallager, Tekstil/tøyhåndtering, 
Produksjonskjøkken, Kantine, Kiosk, Postkjøkken, Daglig renhold, Spesialrenhold, Arealforvaltning, Teknisk 
drift/vedlikehold, Prosjektgjennomføring, Vakt- og resepsjons-tjeneste, ID-kort-produksjon, 
Adgangskontroll, Brannvern etc. 

OSS deltar aktivt i medvirkningsarbeidet i pågående forprosjekt og deltar i flere arbeidsgrupper opp mot 
prosjektorganisasjonen i OUS og HSØ.  Det er av stor viktighet å fokusere på hele sykehusets virksomhet på 
RH slik det planlegges, både for nye arealer og de eksisterende arealene.  Når sykehuset «nye Rikshospital», 
etappe 1, står ferdig i ca. 2030 er det et stort sykehus på ca. 340.000 m2 og målet er at det blir et 
velfungerende, samlet og funksjonelt sykehus. Nye og gamle systemer og arealer må virke sammen. 

Det er mange effektmål som skal nås gjennom nye konsepter, nye satsningsområder og nye måter å 
arbeide på fremover og her vil OSS bidra med en sterk deltakelse i prosjektet. 

Eksisterende bygningsmasse på Rikshospitalet er i 2030 ca. 35 år. Bygningsmassens tilstand inkludert 
teknisk infrastruktur fremstår gjennomgående med økende behov for vedlikehold og utskiftninger. Det er i 
sykehusets økonomiske langtidsplan (ØLP) for investeringer, planlagt og tatt høyde for nødvendige 
ordinære bygg-investeringer i årene fremover.  
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OSS vil bidra til at ny teknologi utnyttes for å få funksjonelle sykehusbygg, forbedre prosesser i sykehuset, 
og gi en utvikling av smidig samhandling med andre aktører, kliniske miljøer og brukere. Dette vil være 
påkrevd for å kunne møte de økende behovene i fremtiden. OSS legger til grunn at valg av ny teknologi 
anskaffes i samsvar med våre kravspesifikasjoner og i tett dialog med sykehusets klinikker og 
prosjektorganisasjon. 

Servicerelaterte støttetjenester til nye Rikshospital må være tilpasset nye bygg og funksjoner for stedlige 
avdelinger i OSS og må ivareta plassering og areal for bl.a.: Varemottak (VDS), Tekstil/tøyhåndtering, 
Produksjonskjøkken, Postkjøkken, Kiosk, Kantine, Portør og Transport-tjeneste, Sengesentraler etc., 
Eiendom v//Teknisk drift (Teknisk sentral F1 og F2 og areal i nye bygg), Vakt- og resepsjons-tjeneste, men 
også bemanning til renholds tjenester til operasjonsstuene og oppgaver knyttet til dette. 

NB!   OSS skal delta aktivt i utvikling av tverrgående strategier for IKT, Bygg/Teknologi og for Logistikk. 


