
Svar på spørsmål som vi ikke rakk å besvare i fredagsmøtet 

Spørsmålene er besvart av Bjørn Atle Bjørnbeth, Sigrid Rannem og Bjørn Aage Feet. 
  
Vi hører at det ikke er avsatt nok areal til blant annet støtterom som skyllerom og lager? Stemmer dette og hva 
gjøres med det? 

Svar: Det er i utgangspunktet satt av 12 kvm til hvert desinfeksjonsrom, som inkluderer ren og uren del av 
rommet. Smittevern har bedt om at vi vurderer løsninger der vi deler desinfeksjonsrom i ren/uren side. Dette 
jobber vi nå med å innarbeide ved å legge et rent lager ved siden av desinfeksjonsrommet og øke størrelsen litt 
på lageret, og å krympe desinfeksjonsrommet litt (siden vi ikke trenger alle kvadratmetere når rommet ikke skal 
inneholde den rene delen). Dette er medvirkningsgruppen for døgnområder i gang med denne uken, faktisk. 

  

Hvorfor planlegger vi når det likevel kan gjøres om av politikere? 

Svar: Stortinget har sluttet seg til og bevilget penger til dette prosjektet. Vi har på denne bakgrunn fått i oppdrag å 
planlegge videre. Det å planlegge nye sykehus på vedtatte tomter er et oppdrag vi ikke kan velge bort. Vi mener 
det har vært riktig å gripe muligheten dette har gitt for å planlegge og lande utforming og innhold i de nye 
sykehusbyggene. Det er alltid en risiko for at våre eiere og politikerne kan beslutte noe annet på et senere 
tidspunkt, men den risikoen må vi leve med. 

  

Prosjektene er langt på vei i prosjekteringen men samtidig er ikke reguleringsarbeidet med kommunen avklart – 
hvordan henger dette sammen? Hva hvis kommunen nekter det som foreslås eller for eksempel at de mener at 
høyden på riksen ikke er innenfor kravene? 

Svar: Vi mener det har vært riktig å kjøre forprosjektet parallelt for å spare tid. Å gå i forprosjekt er ikke det 
samme som å ta den endelige beslutningen om å gå i gang med å bygge. Forprosjektet skal jobbes med i 18 
måneder og gi oss mange av de avklaringer som er etterlyst. Det gir oss også muligheten til å justere byggenes 
utforming underveis på bakgrunn av arbeidet med reguleringssakene. Gjennom en slik parallell tilnærming har vi 
kommet fram til løsninger som bedre innfrir kommunens ønsker. 

  
Det nye sykehuset planlegges med dagens standard som til dels er mye bedre (dvs. større og mer funksjonelle 
rom) enn dagens RH. Dette vil medføre at det oppstår forskjellige standarder på et sykehus. Det er en fare for at 
vi uten betydelig oppgradering av bestående RH vil oppleve daglige logistikkutfordringer og «kamper» om de 
mest egnete rommene og reduserte fordeler av stordrift og effektivisering. Jeg lurer på hvordan OUS planlegger 
nødvendige investeringer for å minimere kvalitetsforskjellene mellom de to delene før, under og etter bygging av 
nytt sykehusdel? 

Svar: Nye og eksisterende sykehusbygg skal i fellesskap dekke sykehusets behov for funksjonsområder og areal 
i fremtiden. For flere funksjonsområder er det gjort valg om å samle virksomheten i nye bygg – mens eksisterende 
arealer blir benyttet videre til andre pasientgrupper. Barna samles i nye sykehusbygg (eksisterende RH har 6 
sengeposter for barn), føde/barsel flyttes til nytt bygg for å få en felles enhet for all føde/barsel og nyfødtintensiv 
flyttes til nytt bygg for å få en felles enhet. Det er flere eksempler på dette. Men en ombygging av særlig «tunge» 
områder medfører store kostnader. Denne type ombygginger kan gi en kostnad på nærmere 70% av kostnaden 
med å bygge nytt. Vi har en kostnadsramme å forholde oss til. Da må vi velge; skal vi prioritere å oppgradere 
store deler av eksisterende sykehus til ny standard, eller skal vi prioritere å bygge nye sykehusbygg – og heller 
disponere bruken av eksisterende arealer til den virksomhet som kan fungere godt i de arealene. Selv om det er 
et sterkt ønske at alle intensivarealer skal bli oppgradert til ny standard (langt større arealer til sengerom etc.), er 
dette en prioritering som for Nye RH må sees opp mot øvrige gode tiltak for å få et samlet godt sykehus. 

  

Man må anta at dagkirurgi bør være en betydelig del av den kirurgiske virksomheten, minst 60-70% av antall 
kirurgiske inngrep på nye OUS. Er det satt av egne bygg eller avdelinger/fløyer for å få til helt separate (fra andre 
pasienter) sløyfer for dagkirurgi ELLER har man planlagt at dagkirurgi skal være integrert i annen kirurgisk 
virksomhet. Samlet norsk klinisk erfaring tilsier at helt egne arealer og sløyfer er best, mens Sykehusbygg har 
tidligere hatt en sterk tro på at fleksibilitet er best. 

Svar: Det har de siste årene vært fokus på at en større del av behandlingen i spesialisthelsetjenesten skal foregå 
som dagbehandling i stedet for døgnbehandling. Dagbehandling gir ofte den beste ressursutnyttelsen, og vil i 
mange tilfeller være til det beste for pasienten. Omtrent 80% av alle kirurgiske opphold i sykehus er planlagt 
aktivitet. En stadig større del av den planlagte kirurgien gjøres som dagkirurgi. I 2019 utgjorde planlagt dagkirurgi 
70,6 prosent av alle planlagte kirurgiske inngrep i Norge. Andelen økte med 2,1 prosentpoeng fra 2016 til 2019 
(Helsedirektoratet). 



Ved RH er det i dag en egen dagkirurgisk enhet med 5 operasjonsstuer – adskilt fra øvrig kirurgi. Sykehusets 
ledermøte har tatt stilling til at dagkirurgi ved Nye RH skal legges til eksisterende operasjonsstuer. Det planlegges 
følgelig ikke med dagkirurgi til de nye operasjonsstuene som nå planlegges. 

Sykehuset må på et senere tidspunkt ta stilling til hvordan dagkirurgi skal håndteres videre i eksisterende bygg. 
Operasjonsstuene i eksisterende bygg er fordelt til tre adskilte operasjonsganger, og det ligger følgelig til rette for 
at en av disse operasjonsgangene kan disponeres til dagkirurgi ved Nye RH. 

  

Tilførselsvei til nye OUS på Gaustad er avkjøringen ved Sogn Arena. Trafikkhendelser vil kunne stenge 
transportmulighetene inn til sykehuset helt og i et beredskapsperspektiv er ikke dette holdbart. Jeg vil gjerne se 
beregninger på at tilførselsveiene til nye OUS på Gaustad tåler trafikken og høre at dere diskuterer en plan for 
transport inn til sykehuset hvis tilførselsveien blir «satt ut av spill pga. en hendelse». 

Svar: Tilførselsvei til Nye Rikshospitalet vil komme fra Ring 3 via Klaus Torgårds vei (Sogn Arena) og via 
Gaustadalleen (fra Blindern). Det planlegges også en beredskapsvei til akuttmottak fra 
Slemdalsveien/avkjørselsvei fra Ring 3. Det gjennomføres en trafikkanalyse for å vurdere de utfordringer som 
trafikken rundt sykehuset vil gi. 

  

Hvordan kan helseforetaket godta å bygge ett nytt sykehus til milliarder som allerede før start, har for lite areal til 
å møte de utfordringene som kommer i framtiden? 

Vi ser av planene at man planlegger 11 fødestuer på Aker med 5000 fødsler i året. Det blir sagt at 3 av disse skal 
tilhøre ABC. 11 fødestuer er for lite i utgangspunktet for å dekke Kvinnenes behov for god ivaretagelse av 
fødselen og den nye familien. 

Vi vet at 30 % av kvinnene i dag starter fødsel med induksjon. 

Vi kan regne med at om 10 år setter vi i gang 40%av fødslene. Til tross for hjemmeinduksjon og 
hjemmemonitorering vil behovet likevel være tilstede for innleggelse av et flertall av de gravide. 

Det er besluttet fra politisk hold at vi skal ha en differensiert fødselsomsorg. I tillegg ønsker man at kvinnene skal 
føde flere barn i Norge. Siden 1997 har ABC-enheten vært den delen av OUS som har ivaretatt denne 
differensieringen. ABC er en liten enhet hvor kvinnene får 4 svangerskapskontroller, føder – så lenge alt er 
normalt og får max. 48 timer i barsel. Vi avlaster i tillegg de andre enhetene ved behov. Vi finner det derfor 
merkelig at det ikke er satt av areal til drift av ABC eller en lignende enhet. Forskning viser at dette er lønnsomt 
for både kvinnene og samfunnet! 

Svar: Beregningen av antall fødestuer OUS trenger frem mot 2030 er gjort ved hjelp av framskrivninger av 
befolkningsgrunnlag fra Statistisk sentralbyrå, sammenholdt med aktivitetsdata fra OUS og Ahus. 

Hvordan fødeavdelingen skal utformes (f.eks. om det skal ligge en ABC-enhet på Nye Aker, hvor den skal ligge 
og hvordan det skal organiseres og driftes), jobber en bredt sammensatt medvirkningsgruppe med fremover mot 
tidlig vår 2022. Vi oversender dine synspunkter og innspill til denne gruppen. 

  

Jeg kan ikke se at det er tatt høyde for befolkningsvekst i deres planlagte bygg på Gaustad. Tomteområdet på 
Gaustad er begrenset og det vil ikke være mulig å utvide. Hva er årsaken til at ledelsen så sterkt ønsker nye OUS 
inn i en trang tomt på Gaustad, når det er andre muligheter som ikke har slike begrensninger? 

Svar: For sykehuset er det avgjørende å finne en løsning som samler regionfunksjonene som i dag er spredt og 
duplisert på Ullevål og Rikshospitalet. 

Gaustad-tomten er valgt etter vurdering av flere alternativer, inkludert en samling på Ullevål. Det valgte 
alternativet på Gaustad er vurdert å være 12 milliarder billigere og tar 7 år kortere tid å gjennomføre enn en 
utbygging som gir en tilsvarende samling av funksjoner på Ullevål. 

  

Hva er grunnen til at OUS ikke har startet sitt prosjekteringsarbeid med eksisterende bygg? Hvordan kan man 

snakke om budsjett og økonomistyring av nytt OUS når man ikke tar med hva det vil koste å rehabilitere 
eksisterende RH? 

Svar: Sykehusbygg krever jevnlig vedlikehold og oppgradering. Dette ligger inne i sykehusets økonomiske 
langtidsplaner. Nye og eksisterende sykehusbygg skal benyttes videre til å dekke sykehusets samlede 
arealbehov. Virksomhet som vil fungere godt videre i eksisterende bygg, vil bli prioritert til eksisterende bygg. Og 
virksomhet som vil ha behov for nye kvaliteter som ligger i nye bygg, vil bli prioritert til nye bygg. Det vurderes ikke 
som god økonomistyring å oppgradere eksisterende bygg til den standard som de nye byggene får. 



Eksisterende RH har velfungerende bygg i dag, og i enkelte sammenhenger er det faktisk bygget med en høyere 
standard enn det som er praksis i dag. Ett eksempel: Operasjonsstuene til nye sykehusbygg planlegges vanligvis 
med en ventilasjon som gir ultraren luft til 1/3 av operasjonsstuene, mens nærmest alle operasjonsstuene ved RH 
har en ventilasjon som gir ultraren luft. Men operasjonsstuene har et mindre areal enn det som bygges nytt i dag. 
Dette må da inngå i planleggingen i hvor sykehuset velger å legge sin fremtidige aktivitet i sykehuset. Den 
aktiviteten som krever store og moderne operasjonsstuer, prioriteres til nye bygg mens øvrig virksomhet kan 
prioriteres til eksisterende bygg. 

Sykehuset prioriterer å legge alle barn i nye bygg. Barn har sine forskriftsmessige rettigheter til å ha foresatte 
med seg under sykehusoppholdet. Barna får nå enerom med eget bad der de kan ha foreldrene med seg under 
oppholdet. Eksisterende barneområde vil videre bli benyttet til voksne pasienter (hovedsakelig tomannsrom, men 
også en del enerom). 

  

Hva er grunnen til at brukermedvirkningsgruppene ikke får lov til å se på mulige gode løsninger i eksisterende 
bygg? Særlig når man ikke finner gode løsninger i J-bygget (Nye OUS)? 

Svar: Nye og eksisterende sykehusbygg skal i fellesskap dekke sykehusets behov for funksjonsområder og areal 
i fremtiden. For flere funksjonsområder er det gjort valg om å samle virksomheten i nye bygg – mens eksisterende 
arealer blir benyttet videre til andre pasientgrupper. Barna samles i nye sykehusbygg (eksisterende RH har 6 
sengeposter for barn), føde/barsel flyttes til nytt bygg for å få en felles enhet for all føde/barsel og nyfødtintensiv 
flyttes til nytt bygg for å få en felles enhet. Det er flere eksempler på dette. Men en ombygging av særlig «tunge» 
områder medfører store kostnader. Denne type ombygninger kan gi en kostnad på nærmere 70% av kostnaden 
med å bygge nytt. Vi har en kostnadsramme å forholde oss til. Da må vi velge; skal vi prioritere å oppgradere 
store deler av eksisterende sykehus til ny standard, eller skal vi prioritere å bygge nye sykehusbygg – og heller 
omdisponere bruken av eksisterende arealer til den virksomhet som kan fungere godt i de arealene. Vi har valgt 
det siste. 

  

I tillegg ble disse spørsmålene besvart muntlig i fredagsmøtet: 

Hva er forskjellen på Nye OUS og Kalnes? 

Svar: Vi har fått mer areal enn det som lå til grunn for planlegginga av Kalnes og AHUS. Når man planlegger 
sykehus, legges det til grunn en utnyttelsesgrad og et driftskonsept som sier noe om hvor mange timer bygget 
skal være i drift. På AHUS og Kalnes la man til grunn at bygget skulle være i drift 10 timer per dag og en 
utnyttelsesgrad på sengeområder på 90 prosent. Den er redusert til 85 prosent hos oss. Det gjør at vi kan bygge 
noe større. 

Tilleggsfaktorer her er at vi i tillegg får noe ekstra areal på grunn av universitetssfunksjon, og 
befolkningsframskrivinga som er lagt til grunn for Nye Rikshospitalet og Nye Aker er fra 2018, og legger opp til en 
noe større befolkningsvekst enn de senere befolkningsframskrivningene. 

Det betyr ikke at vi har masse areal og dette blir kjempelett. Vi må også gjøre tøffe prioriteringer, men har altså 
noe mer areal å gå på. 

  

Kan dere fortelle litt om funksjonsfordelingen mellom nytt og gammelt bygg på Rikshospitalet? 

Svar: Vi skal bygge ett sykehus. Det har vært grunnlaget for planlegginga. På skissene for Nye Rikshospitalet ser 
vi at vi i de nedre etasjene har lagt de samme funksjonene i samme etasje i gammelt og nytt bygg, eksempelvis 
poliklinikker i første etasje, billeddiagnostikk i andre etasje og så videre. Føde og barsel er flytta inn i nytt bygg og 
lagt sammen med den aktiviteten som kommer fra Ullevål. Det samme har vi gjort med nyfødt. Disse valgene skal 
flette sykehuset godt sammen. 

Når medvirkningsgruppene nå skal planlegge det enkelte funksjonsområdet, så vil man gjerne vite hvem som skal 
være hvor. Vi prøver å planlegge så generiske områder som mulig. Det skjer mye på ti år, og operasjonsstuene 
skal gjerne være funksjonelle i 50 år. Vi prøver derfor å lage så generiske rom og stuer som mulig, som enkelt 
kan endres dersom behovene endrer seg på et senere tidspunkt. 

  

Hvor lange blir korridorene i de nye sykehusene? Må man gå enda lengre til medisinrom og kjøkken enn i dag? 

Svar: Vi jobber med å bygge funksjonelle enheter på døgnområdene. På Aker ligger døgnområdene som en 
trekant med armer ut i hver himmelretning. Tanken er at man lager enheter med en base i hver av disse armene 
slik man får «tighte» små enheter i døgnområdene. Fellesfunksjoner legges i overgangen mellom døgnområdene. 
Dette kan være møterom, luftsmitteisolater og så videre. 



Medisinrommene kan også se helt annerledes ut om ti år. En mulighet er at medisinene kommer i rørpost, slik at 
man ikke trenger gå til medisinrommet for å hente medisiner. 

  

Nye Rikshospitalet – Er det satt av arealer til barnehager, parkering og sykehotell? 

Svar: Barnehager er det så langt ikke satt av areal til. Barnehagedekningen i kommunene er bra, men dersom det 
skulle bli behov for det, bør det være mulig å få til i området rundt sykehuset, men dette må man ta stilling til når 
vi nærmer oss 2030. 

Når det gjelder parkering, er det planlagt parkering under bakken mellom eksisterende RH og Gaustad sykehus, 
inkludert sykkelparkering. Vi har foreslått et langt større antall parkeringsplasser enn det kommunen så langt har 
sagt at vi kan få lov til å bygge. Kommunen ønsker å redusere parkeringsplasser, og få flere over på 
kollektivtrafikk. 

Sykehotell: Det eksisterende hotellet må vike plass for nye bygg. Nytt hotell ligger i låneramma, men er ikke 
innplassert i planene enda. 

  

Medisinsk biokjemi (laboratorium og prøvetaking) nevnes ikke. Hvordan har dere involvert MBK i planleggingen 
av arealene?  

Svar: Det har vært mye fokus på Livsvitenskapsbygget i det siste. I Nye Rikshospitalet skal vi ha den klinikknære 
virksomheten, prøvetaking, analysehall, blodbank osv. Det er lagt inn i M-bygget. En egen medvirkningsgruppe 
håndterer dette. 

  

Hva er grunnen til at det ikke er starta arbeid med prosjektering av eksisterende gamle bygg? 

Svar: Det er et betydelig vedlikeholdsetterslep, men det brukes også fortløpende betydelige midler på oppdatering 
av eksisterende bygg. Det vi ser på nå er i hvor stor grad ombygginger i eksisterende Rikshospital for å koble 
sammen med nytt bygg, skal belastes byggeprosjektet for Nye Rikshospitalet eller ordinære budsjetter. Dette er 
et arbeid som ikke er avslutta. Mange av dere er kjent med rokadeprosjektet, og mange av de endringene som 
gjøres her er av varig karakter og skal være med oss videre, mens andre endringer ikke er av varig karakter og 
dekkes over de ordinære budsjettene. 

  

Er det tatt høyde for befolkningsveksten fram mot 2050? 

Svar: Befolkningsveksten i Stor-Oslo fram til 2050 skal ikke ene og alene plasseres inn på Nye Rikshospitalet og 
Nye Aker. Det området som vil ha størst befolkningsvekst i denne perioden er Oslo Sør. Da er stilt spørsmål om 
man mot slutten av den nevnte perioden skal utvide eksisterende sykehus (OUS, AHUS eller Kalnes) eller bygge 
et nytt sykehus i dette området. Det er et spørsmål det ikke er tatt stilling til enda. 

  

Hvor er sterilavdelinga? 

Svar: I første omgang samler vi arealene i U2 på Aker og bygger en stor og moderne sterilforsyning der. Dette blir 
en robotisert avdeling med døgndrift og konsepter som prosedyrevogner. Det betyr at vi vil ha transport av 
prosedyrevogner fra Aker til de andre stedene. 

Sterilforsyningen på dagens Rikshospitalet har relativt oppdaterte fasiliteter og vil fortsette å forsyne den delen av 
bygget den forsyner i dag. 

  

Hvordan skal klinikknær forskning sikres i nytt sykehus? 

Svar: Den klinikknære forskningen skal øke betydelig i årene som kommer. Det er satt av arealer til dette begge 

steder, og det er egne medvirkningsgrupper som er med på å definere disse. I tillegg til klinikkvise 

undervisingsrom ser man for seg såkalte forskningstun, mindre enheter/baser for klinikknær forskning. 


