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NYE OUS

Nye Oslo universitetssykehus
– det er oss!
AV BJØRN ATLE BJØRNBETH, ADMINISTRERENDE DIREKTØR,
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

A

rbeidet med framtidas Oslo universitetssykehus går inn i en ny
fase. Etter mange år med utredninger og planlegging, der vi har
gått framover steg for steg, vedtak for vedtak, er de to største
prosjektene, for nye sykehusbygg på Rikshospitalet og Aker, klare for den
såkalte forprosjektfasen.

Nye Oslo universitetssykehus er fellesnavnet på de fem bygge- og utvik
lingsprosjektene våre; Nye Radiumhospitalet, Storbylegevakten, Nye Aker,
Nye Rikshospitalet og Ny sikkerhetspsykiatri (inkludert RSA og PUA).
Disse prosjektene skal ikke være et arbeid som går på siden av den øvrige
virksomheten i Oslo universitetssykehus. Det er vi alle som er Nye OUS.
Vi må sammen bli enige om hvordan byggene skal se ut, hvordan de skal
fungere, og hvordan vi skal samarbeide i dem.
Forberedelsene til å flytte inn er allerede i gang. Vi må bygge den organisasjonen som skal fungere fra dag 1 i de nye byggene. Det er for seint å tenke
på det på innflyttingsdagen.
Bred medvirkning, involvering og engasjement fra fagfolk i hele sykehuset
er helt sentralt for å komme i mål. Jeg vil rette en stor takk til de mange
medarbeiderne, tillitsvalgte og verneombud som det siste året har lagt
ned et stort antall dagsverk i arbeidet med å konkretisere viktige deler av
planene for framtidas sykehus; blant annet smittevern, høysmitteisolater,
trykktank, barn, psykisk helse, akuttmedisin, akuttkirurgi og traume, og
fagfordeling mellom Nye Aker og Nye Rikshospitalet.
Vi kommer til å trenge engasjement fra enda flere i årene som kommer.
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Jeg har stor respekt for våre tillitsvalgte. Jeg vil ha
dere med i det videre arbeidet for å gjøre dette
sykehuset best mulig ut fra de kortene som nå
er lagt.
På samme måte som jeg respekterer våre tillitsvalgte i OUS er det viktig at vi alle også respekterer våre fremste tillitsvalgte på Stortinget. De har
landet lokalisering og bevilget penger til dette
prosjektet. Jeg mener vi bør gripe den mulig
heten dette gir.
Nye OUS er ikke noe som flys inn og settes ned
fiks ferdig. Nye OUS er summen av den kulturen,
kompetansen og erfaringen som vi skaper i
møtene oss i mellom, og i møte med pasienter
og pårørende.
Dette er ei dugnadsutfordring til alle, både
medarbeidere, ledere, tillitsvalgte og verneombud. Delta i medvirkningsarbeidet i forprosjektet
og i de videre fasene. Det er gjennom dette arbeidet vi legger grunnlaget for den kulturen som skal
prege Oslo universitetssykehus om ti år. De gode
løsningene kommer ikke av seg selv.

Bjørn Atle Bjørnbeth
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HVORFOR ER NYE SYKEHUS VIKTIGE?

Nye Oslo universitetssykehus

B

ehandlingsmetoder, pasientforløp og sykdomsbildet hos befolkningen endrer seg over tid, og medisin og teknologi kommer til å utvikle
seg parallelt. Det medfører at sykehus og behandling vil forandre seg
fremover på måter vi fortsatt ikke vet. Oslo universitetssykehus (OUS, som
landets største sykehus med over 24 000 ansatte, står derfor overfor store
utfordringer. I tillegg til at vi er lokal- og områdesykehus for store deler av
Oslos befolkning, regionssykehus for pasienter i Helse Sør-Øst, har vi også
nasjonale oppgaver. Vi står også for en stor del av den medisinske forskningen i norske sykehus, og har en viktig rolle i utdanningen av helsepersonell.
I dag foregår mye av OUS sin aktivitet i gamle og utdaterte bygg. For å
kunne ta i mot fremtidens helseutfordringere er vi nødt til å sikre oss
sykehus som bidrar til at våre ansatte kan tilby
tjenester og behandlinger av høy kvalitet også
«Utviklingen av nye sykehus
i fremtiden. Norge, og spesielt Oslo, vil oppleve
befolkningsvekst, og særlig vil antall eldre øke.
handler også om å utvikle
En slik endring vil gi utslag på etterspørselen av
måter å arbeide på»
tjenester på sykehusene. Samtidig forventes det
mangel på helsepersonell i fremtiden.
Gamle og utdaterte bygg, forventet sykepleiermangel og endring i demografien i Norge og Oslo ligger som et grunnlag for at myndighetene har
ønsket en samling av regions- og landsfunksjonene siden etableringen av
OUS i 2009. Det samme grunnlaget gjør seg gjeldende for det langsiktige
målet for OUS om å bygge et lokalsykehus på Nye Aker, utvide Nye Rikshospitalet, og et spesialisert kreftsykehus på Nye Radiumhospitalet. I tillegg skal
det bygges en ny sikkerhetspsykiatri, og Oslo kommune bygger en ny Storbylegevakt ved Aker sykehus hvor ca. 60% av arealene skal brukes av OUS.
På den måten kan vi bygge framtidens robuste og fleksible sykehus til
å ta i mot morgendagens pasienter.
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Nye sykehus tilrettelegger
for bedre pasientbehandling

V

i bygger og utvikler sykehusene våre for å samle region- og landsfunksjoner i OUS, og for at Nye Radiumhospitalet, Nye Aker, Nye
Rikshospitalet, Ny sikkerhetspsykiatri og Storbylegevakten skal
kunne tilby den beste pasientbehandlingen i fremtiden. Nye bygg åpner for
en mer moderne pasientbehandling og en samling av ulike fagmiljø. Dette
vil understøtte tverrfaglig samarbeid og igjen gi mer effektive pasientforløp
og bedre ressursutnyttelse. Det betyr at i en fremtid hvor vi trolig vil ha
mangel på helsearbeidere, kan nye bygg som er tilrettelagt pasientforløp
og teknologisk innovasjon bidra positivt til å avhjelpe dette.
Nye bygg, samling av fagmiljøer og modernisering av sykehusdrift legges
derfor til grunn for OUS sitt ønske om å videreutvikle gode helsetjenester
for pasienter i Oslo og regionen. I tillegg vil vi også se at pasienter i frem
tiden får mer behandling hjemme eller i egen kommune, ved at OUS legger
til rette for oppfølging av pasienter på nye måter, og samhandling med
kommunene videreutvikles.

Mer enn bare bygg
Utviklingen av nye sykehus handler også om å utvikle måter å arbeide
på. I de nye sykehusene planlegges nå for eksempel sengerommene som
ensengsrom med tilhørende bad. Det vil gi bedre utgangspunkt for å ta
vare på taushetsplikten og beskytte personvernet til pasienter. I tillegg vil
pasienter få mer privatliv, bedre søvn og ro. En slik løsning legger også opp
til at behandling i større grad kan gjøres på rommet og nye muligheter for
at pårørende kan være tilstede. For oss vil det øke fleksibiliteten.
Med nye bygg følger også ny, og mer, teknologi som vil forandre måter
vi jobber på. Til grunn i utviklingen av de nye sykehusene ligger for eksempel selvinnsjekk av pasienter som åpner for at pasienter gjør mer selv og
da frigir tid for ansatte. Ny teknologi hjelper også å planlegge bedre, som
reduserer ventetiden og effektiviserer ressursstillingen hos oss. Teknologi
vil også kunne bidra ytterligere til at riktig ressurs brukes på rett aktivitet.
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Samlet kan vi si at det utvikles løsninger som gjør at helsepersonell skal
bruke mer tid med pasienter.
Det legges opp til at vi i fremtiden kan arbeide mer på mobile plattformer. Det gir rask tilgang til informasjon på enklest mulig måte. Da kan
for eksempel en sykepleier finne informasjon om en pasient uten å måtte
forlate pasienten eller rommet. Raskere og enklere.
I tillegg vil de nye byggene ha en moderne
utforming hvor interiøret, som farger, lys og skjer«Forbedring av logistikk
mede områder skal oppgraderes. Den helhetlige
opplevelsen på sykehus blir bedre.
i nye sykehus gir klinisk
Et nøkkelord i nye sykehus er logistikk –
personell mer tid sammen
mottak og fordeling vil bli gjort av servicemedmed pasienten»
arbeidere, en bærende rolle i fremtiden. Rørpost,
resultater på prøver via elektroniske tavler,
avfallssug, lukket legemiddelsløyfe og farmasitun
skal alle bidra til en aktiv forsyning i nye sykehus. Forbedring av logistikk i
nye sykehus gir klinisk personell mer tid sammen med pasienten, og det
kreves blant annet mindre lagringsplass sammenlignet med i dag.
Tekniske nyvinninger og avansert datateknologi er likevel bare hjelpemidler for bedre behandling, som gamle bygg hindrer, for eksempel når
teknikk og rom ikke er oppdatert. Det er menneskene som skal løse de
største utfordringene. For eksempel skal ny, moderne IKT bidra til at alle
ansatte har lik informasjon om pasienter – samhandling som øker kvaliteten
i det tverrfaglige arbeidet.
Utviklingen skal bidra til at hvert sykehus, og OUS samlet, skal fungere
som én helhet med god flyt. Det øker kvaliteten, og gjør oss mer effektive.
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Utvikling gir god kvalitet

V

i bygger nytt på Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Aker for at
pasientbehandlingen skal bli enda bedre. Oslo universitetssykehus
skal sørge for at de som er syke i Oslo, regionen og landet for øvrig
får den behandling de trenger, når de trenger den. Befolkningen vokser og
vi blir flere eldre. De eldre lever lenger og mange vil ha flere sykdommer
samtidig. OUS ønsker å videreutvikle gode helsetjenester for pasientene i
Oslo og regionen. Vi skal utvikle tilbudet i takt med endringer i samfunnet
og hos befolkningen, samtidig som pasienter også vil få mer behandling
hjemme eller i egen kommune.
Det er nødvendig å slå sammen små fagmiljøer med lik aktivitet for å sikre
faglig utvikling, bedre kvalitet i pasientbehandlingen og mer effektiv drift.
Vi skal drive lokalsykehus for de fleste bydelene i Oslo i nært samarbeid
med Oslo kommune, bydelene og de diakonale sykehusene Lovisenberg og
Diakonhjemmet. Etablering av et stort lokalsykehus på Aker gir oss mulighet
til å satse ekstra på helsetilbudet til befolkningen sør og øst i Oslo.
Rikshospitalet skal være et regionsykehus og et landsdekkende sykehus
for mange spesialiserte behandlinger. Det nye Rikshospitalet blir også fremtidens regionale akutt-, traume og beredskapssenter i OUS. Vi legger vekt
på å finne gode løsninger for pasientbehandling på lokalsykehusnivå, både
akutt og planlagt, uten at den høyspesialiserte virksomheten forstyrres.
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Et sykehus for pasienter
og pårørende

D

e fem nye bygge- og utviklingsprosjektene vi jobber med, skal gi
en bedre helhetlig kvalitet for pasientene. Tekniske nyvinninger og
avansert datateknologi skal sørge for bedre behandling, samtidig
som utformingen av sykehusene utvikles for best mulig samhandling om
gode og effektive pasientforløp.
Det betyr blant annet at alle pasientinnganger skal tilrettelegges med
gode løsninger for selvinnsjekk, veiledning og påminnelser, slik at pasienten får en enkel ankomst uansett hvor hen skal.
Dersom pasienter legges inn på sengepost, vil
de fleste nå få et enkeltrom med eget bad. Det
«Pårørende har en viktig
reduserer faren for smittespredning og infekrolle i pasientbehandlingen,
sjoner. Hensynet til taushetsplikt, integritet og
noe de også vil ha i de nye
smittevern er også viktige forbedringer i valg av
sykehusene»
enkeltrom. Det muliggjør også at mer av behandlingen kan skje inne på rommet til pasientene.
Pårørende har en viktig rolle i pasientbehandlingen, noe de også vil ha i de nye sykehusene. Enkeltrom legger godt til
rette for at pårørende kan være tilstede under hele oppholdet. I tillegg
planlegges fellesarealene på en slik måte at pasienter med pårørende kan
være skjermet i vanskelige situasjoner. Vi skal også ha arealer som er spesielt tilpasset barn og unge, både som pasienter og pårørende.
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En god arbeidsplass

D

e nye arealene skal legge til rette for et godt arbeidsmiljø. Perso
nalet får arbeidsstasjoner hvor de kan jobbe i team rundt pasientene. Samtidig legges det opp til at oppgaver som krever skjerming,
som telefonsamtaler eller diktering, får den plassen de trenger. Arbeidsområdene legger også til rette for en god lærings- og praksismulighet for
alle studenter.
De ansatte får egne innganger, og tøyutlevering og garderober skal plasseres sentralt. Støtterom og forsyningsløsninger planlegges slik at de sørger
for god arbeidsflyt og minimal gangavstand. De nye sykehusene skal også
legge til rette for ansattes trivsel gjennom gode møteplasser og tekjøkken,
i tillegg til møterom og støtterom som eksempelvis stillerom. Det blir også
samlede kontorområder som skal sørge for effektive arbeidsprosesser, god
informasjonsflyt, erfaringsdeling og beslutningsstøtte.
Desentraliserte arbeidsstasjoner, lagerplass og andre støtterom gjør
gangavstanden mindre og gir nærhet og visuell kontakt til sengerom.
Sykehusdrift er arbeidsintensivt. Derfor må vi legge til rette for gode
fagmiljø. Dette gjør vi ved å samle det meste av virksomheten vår på de nye
sykehusene. For å ikke legge beslag på flere helsearbeidere enn nødvendig,
trenger vi også å samle og utvikle bygg som sikrer samarbeid om pasient
og logistikk på en effektiv måte.

Hvor jobber jeg om 10 år?
De færreste av oss vet hvor vi skal jobbe om 10 år, og planene for nye
sykehus på Aker og Rikshospitalet er fortsatt i en tidlig fase med estimert
oppstart i 2030. Mange av oss vil få nye arbeidssteder, mens andre vil
fortsette som før i samme lokaler. I årene som kommer vil vi på flere vis
samarbeide om innholdet i sykehuset, pasientforløp og driftskonsepter
samt struktur og organisering av virksomheten. Samtidig vil vi vektlegge
innovasjon, teknologiutvikling og tjenestedesign i fremtidens pasient
behandling.
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Kompetanse og rekruttering

U

tdanning er noe av det viktigste vi gjør ved siden av behandling
av pasienter. Vi skal fortsette å utdanne helsepersonell både i
grunnutdanning og i spesialisering. Vi skal også rekruttere dyktige
fagfolk som skal jobbe på tverrprofesjonelle team, også fra yrkesgrupper vi
tradisjonelt ikke forbinder med sykehus.
OUS har et særlig ansvar for å tilby både bredde- og spisskompetanse
i utdanning av medarbeidere til helsesektoren. Vi bidrar i dag til å utdanne

12

NYE OUS

mange på alle utdanningsnivåer, og vi ønsker å fortsette å tilby studenter
og ansatte gode miljøer for læring.
Det er forventet en knapphet på leger og sykepleiere i årene som
kommer. Det utfordrer oss til å etablere mest mulig effektive arbeids
prosesser, moderniserte logistikkløsninger og fremtidsrettede digitale
løsninger som kan motvirke konsekvensene av en slik tendens. Det er
viktig for resten av helseregionen og ikke minst for helsesektoren i resten
av landet. Vi må passe på at hovedstaden ikke rekrutterer så mye at det går
ut over andre deler av Norge.
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Medvirkning og involvering

A

nsattes medvirkning og involvering i utviklingen av de nye syke
husene og OUS er viktig, og en betydelig suksessfaktor for Nye OUS.
Ved at ansatte deltar og medvirker i utviklingsprosesser sørger
vi for en helhetstenkning innenfor både de enkelte funksjonsområder og
på tvers av avdeling og sykehus. Like viktig er det å sikre at både ansatte og
ledere føler et eierskap til framtidens sykehus.
Vi vet også at for å utvikle og forankre effektmål, resultatmål, planlegging, gjennomføring og
ibruktakelse er ansattes medvirkning avgjørende.
«Ansattes kompetanse er
Dette gjelder i høyeste grad også trivsel, miljø og
avgjørende for å kunne
kultur. Ansattes kompetanse er avgjørende for å
planlegge bygg som
kunne planlegge bygg som tilfredsstiller funksjonelle krav for god pasientbehandling og et godt
tilfredsstiller krav for god
arbeidsmiljø
– nå og i fremtiden.
pasientbehandling og et godt
I løpet av prosessen fram mot åpning og drift
arbeidsmiljø.»
av de nye sykehusene, har vi sterkt fokus på å
legge til rette for at medvirkning gjennomføres
med riktig representasjon til riktig tid.
Det skal gjennomføres omfattende arbeid i etablerte fora og arenaer,
både for ansatte, tillitsvalgte og brukeres medvirkning.
Ansatte og brukere har allerede deltatt i konseptfasene for alle de fem
programmene vi jobber med.
I tillegg har vi hatt flere hundre ansatte i medvirkningsgrupper for Nye
Radiumhospitalet og Storbylegevaktens forprosjekter, som nå er i gjennomføringsfase. Det planlegges nå for stor medvirkning i forprosjektet til
Nye Rikshospitalet, Nye Aker og Ny sikkerhetspsykiatri.
Det er Helse Sør-Øst som eier alle fem byggeprosjektene. For at de nye
sykehusene skal være både bruker- og ansattvennlige, med høy kvalitet,
effektiv pasientflyt og gode arbeidsprosesser, er medvirkning og involvering
av OUS avgjørende når vi skal utvikle og forme fremtidens sykehus.
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Hvordan?
Medvirkning skjer på flere ulike nivå. Hovedtyngden er ved involvering av
flere hundre ansatte i medvirkningsgrupper. Disse gruppene knyttes til en
rekke ulike områder, blant annet ulike funksjonsområder som akuttfunksjon,
sengepost eller poliklinikker. Her er det også medvirkningsgrupper knyttet
til tema på tvers, eksempelvis logistikk, utstyr og IKT. Tillitsvalgte, verneombud og brukere deltar i flere formelle instanser som jobber overordnet
i de fem programmene.

Brukermedvirkning
Våre pasienter og pårørende har verdifull kunnskap om egen helse og
opplevelser fra sykehuset. De er viktige bidragsytere inn i planlegging og
bygging av de nye sykehusene. Brukermedvirkning er derfor en avgjørende
del av alle prosessene ved Nye OUS. I sykehuset har vi et sentralt brukerutvalg som er med på å påvirke beslutninger i generelle saker som gjelder
tjenester til pasienter og pårørende. I tillegg har vi et ungdomsråd som er til
for ungdom og unge voksne som er i kontakt med sykehuset. Nye OUS har
en åpen og god dialog med disse utvalgene, og flere av medlemmene deltar
i ulike grupper i prosjektet. Likevel er det ingen forutsetning at brukere som
ønsker å delta i de ulike planleggingsgruppene må være medlemmer av
Brukerutvalget eller Ungdomsrådet ved OUS.
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NY SIKKERHETSPSYKIATRI

En trygg verdighet
for pasienter, ansatte
og omgivelser

O

US ønsker å samle flere enheter og fagmiljøer innen sikkerhets
psykiatri i et felles bygg. Gjennom hele prosessen har OUS argumentert for en samlet utbygging av sikkerhetspsykiatri som
inkluderer Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, pasienter med regional og lokal tilknytning, og pasienter med
samtidig utviklingshemning/autisme.
Status for prosjektet juni 2020 er at konseptfasen er ferdig og Stortinget
har vedtatt finansiering. Kostnadsrammen for prosjektet er 1,4 milliarder
kroner.
Regional sikkerhetsavdeling er i dag plassert i et 100 år gammelt
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bygg på Dikemark som er grundig dokumentert som lite hensiktsmessig
for oppgaven – både når det gjelder pasientbehandling og trivsel,
arbeidsmiljø, driftsøkonomi og samfunnsvern. Planer og tegninger for
nytt bygg for regional sikkerhetspsykiatri har pågått siden 1980-tallet,
og idé- og konseptfasen (2015–17) konkluderte med plassering på Ila i
Bærum kommune. Reguleringsprosessen har pågått siden 2017 med flere
høringer og langvarig saksbehandling. Ila Nord er anbefalt fra Planutvalget
i Bærum kommune. Endelig behandling er ventet vinteren 2020/2021.
Et vedtak forutsetter avklaringer med Løvenskiold (om salg av tomt),
Fylkesmannen og Klima- og miljødepartementet (om justering av markagrensa), Bærum kommune og Norges Skytterforbund (om reguleringssak
for komprimert anlegg på Løvenskioldbanen).
Grunnet lang saksbehandling og høy reguleringsrisiko har HSØ og OUS (vinterhalvåret
«Avdelingen er plassert
2019–20) derfor igangsatt en tilleggsvurdering
i et 100 år gammelt bygg på
av alternative lokaliseringer for Ny SikkerhetsDikemark som er grundig
psykiatri. Dersom prosessen med endelig regudokumentert som lite
leringsplan i Bærum kommune stopper opp, har
man et alternativ som man kan komme tilbake til.
hensiktsmessig for oppgaven»
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Det nye klinikkbygget
får en sentral plassering
på det nye Radium
hospitalet.
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Et spesialisert kreftsykehus for fremtiden

I

fremtiden vil vi få nye typer kreftbehandling. Selv om flere personer får
kreft, vil flere av dem bli friske. Det nye spesialiserte kreftsykehuset på
Radiumhospitalet vil kunne tilby pasientene rask diagnose og avansert
behandling, ved å bruke ny teknologi og samle kompetansen på kreft.
Det nye Radiumhospitalet blir Norges ledende kreftsykehus og
Skandinavias største kreftsenter. Sykehuset skal være et regionsykehus med
nasjonale funksjoner. Sykehuset blir også et lokalsykehus for kreftpasienter
for noen bydeler i Oslo.
All stråleterapi ,inkludert protonterapi, og all regional onkologisk
behandling skal samles på Radiumhospitalet. Det skal etableres sentermodeller på Radiumhospitalet, blant annet med brystkreftsenter, prostata
kreftsenter, sarkomsenter og gynekologisk kreftsenter.Det vil i likhet med
i dag være spesialisert bekkenkirurgi innenfor
regionale og nasjonale oppgaver som inne
bærer et tverrfaglig samarbeid av gastrokirurger,
«Det nye Radiumhospitalet
urologer, gynekologer, plastikk kirurger og ortovil være Norges ledende
peder.
kreftsykehus»
Radiumhospitalet vil også være et regionalt
og nasjonalt senter for behandling som omfatter
både lindrende behandling, kreftrehabilitering
og oppfølging av pasienter med senskader.
Radiumhospitalet er hovedsakelig et elektivt sykehus; det vil si at de
tilbyr operasjoner og andre behandlinger på avtalte tidspunkt. Det vil likevel
være noen pasienter som blir innlagt på nytt fordi de trenger øyeblikkelig
hjelp.
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Skisse av Nye Radiumhospitalet. Den eldste bygningen (med rødt tak) er fra 1928. Det nyeste bygget –
Forskningsbygget (andre fra høyre) – ble innviet i 2009.

Nytt klinikkbygg
Vi skal bygge en helhetlig struktur på Radiumhospitalet med oversiktlige og
ryddige forhold for atkomst for både ansatte, pasienter og andre brukere.
Det nye klinikkbygget består av to bygningsvolumer, henholdsvis behandlings- og sengebygg som kobles til de eksisterende byggene.
Det nye klinikkbygget skal etter planen stå ferdig høsten 2024 og skal
inneholde de fleste av funksjonene der pasientene vil oppholde seg på
Radiumhospitalet: sengeavdelinger, poliklinikker med dagområde til infusjon og medikamentell kreftbehandling, operasjonsavdeling med tilhørende pre- og postenheter, bildediagnostikk og laboratorier, prøvetaking,
i tillegg til en ny hovedinngang og pasientservicefunksjoner. Det blir også
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Eksisterende bygg C

Eksisterende bygg B
Eksisterende bygg A

Videreutvikling
(Klinikkfunksjoner)

Klinikkbygg behandlinsfløy
Klinikkbygg sengefløy

Proton klinikk
Proton gantrys

Nye Radiumhospitalet med behandlingsbygg med proton
i forgrunnen og det nye klinikkbygget midt på området.

universitetsarealer integrert i kliniske områder,
samt egne arealer som Universitetet i Oslo skal
«Det nye klinikkbygget står
bruke til forskning og undervisning.
etter planen ferdig i 2024»
Dagens klinikkbygg skal foreløpig ikke rives,
og inneholder blant annet tekniske funksjoner
og noen andre funksjoner i de underste etasjene,
som for eksempel laboratoriet. Funksjoner for strålebehandling og nukleær
diagnostikk blir også liggende i de eksisterende byggene, sammen med
kontorer og forskning som ikke må ligge i nærheten av pasientene.
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Foto: Weinberg-Clark Photography. © 2017

Protonbehandling
Oslo universitetssykehus er ett av to sykehus i Norge som vil kunne tilby
strålebehandlingsformen protonterapi. I dag sendes norske pasienter til
utlandet for denne typen behandling.
Protonbehandling er en ny type strålebehandling for kreft. Den er mer
presis, og dermed mer skånsom enn tradisjonell stråleterapi, som blir gitt
med fotoner. Protonterapi gir derfor færre akutte bivirkninger og langtidsskader. Behandlingen er spesielt godt egnet for barn og unge som skal
leve et langt liv etter at de er ferdige med kreftbehandlingen. Anslagsvis
10 prosent av pasientene som får strålebehandling i dag kan være aktuelle
for protonterapi.
Dette nye behandlingstilbudet ved Radiumhospitalet betyr mye for
forskningen på strålebehandling av kreftsykdommer i Norge, og gir oss
muligheten til å kunne være i frontlinjen for kunnskapsutvikling, forskning
og innovasjon innen dette feltet.
Protonbehandlingen ved Radiumhospitalet blir et tilbud til hele landet
inntil et tilsvarende behandlingstilbud i Bergen står ferdig. Da blir proton-
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behandling en flerregional behandlingstjeneste som tilbys på disse to
stedene i henholdsvis Helse Sør-Øst og Helse Vest.
Protonterapibygget vil ha tre behandlingsrom, hvorav ett er satt av til
forskning. Dette skal senere kunne gjøres om til et pasientbehandlingsrom,
om behovet for behandling øker. I tillegg inneholder bygget poliklinikk,
pasientarealer og arbeidsarealer for avbildning
og planlegging til stråleterapi, dedikerte forsk
«Protonterapi gir derfor
ningsarealer mm.
færre akutte bivirkninger
Den nye bygningsmassen består av to
sammenhengende bygg, inndelt i fire enheter.
og langtidsskader»
Målsetningen har vært at dette skal oppleves
som en sammenhengende bygningsmasse uten
klare skiller mellom byggene. Det er også fokusert på sammenhengen
mellom ny og gammel bygningsmasse for å sikre gode overganger og god
flyt mellom funksjonene i de ulike byggene. Protonterapibygget ligger
nederst på tomta og vil bestå av en betongdel der det tunge utstyret ligger,
samt en lettere del der klinikkaktivitetene tilknyttet stråleterapi ligger.
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Utdanning, forskning og innovasjon
Oslo universitetssykehus er et sertifisert komplett kreftsenter (Comprehensive Cancer Centre) som plasserer oss blant de fremste kreftsentrene i
Europa. Kreftsentermodellen innebærer tverrgående koordinerende organer på tvers av virksomhetsstedene og klinikkene/avdelingene/instituttene,
og med hensikt å stadig videreutvikle kvalitet i forskning og klinikk, samt
styrke pasientsikkerheten.
Sammen med sterke forskningsmiljøer og Kreftregisteret skal det nye
Radiumhospitalet videreutvikles og styrkes som et ledende kreftsenter
i Europa.
Radiumhospitalet blir også et universitetssykehus der leger, sykepleiere,
stråleterapeuter og flere andre yrkesgrupper blir utdannet.
Forskningsbygget sto ferdig i 2009, og er sentralt i tilrettelegging av
forskning ved Radiumhospitalet. Samtidig er det nødvendig å integrere
universitetsarealer inn i de kliniske enhetene og poliklinikkene. Derfor
skal vi bygge fleksible møte- og undervisningsrom. Det nye klinikkbygget
får arealer til både smågrupperom, klinisk forskning, auditorium og støtte
areal til studenter.
Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark skal fortsatt være et hovedsete for
utvikling av innovativ kreftbehandling som samler store deler av det norske
kreftforskningsmiljøet på ett sted.
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Klinikkbygget

Prosjektkostnad

Byggestart planlagt i 2020
Ferdigstilles/ibruktagelse i 2024
cirka 33

000 kvadratmeter

155

2 288

millioner
kroner

I tillegg er det beregnet

233 millioner til overordnet IKT.

10

Senger

61

Operasjonsstuer

Dagplasser

61 Poliklinikkrom
20

Observasjonsplasser

Protonsenteret

Byggestart planlagt i 2021,
med ferdigstillelse i 2024
Tre behandlingsrom

hvorav et til
forskning

Prosjektkostnad
cirka 9 000
kvadratmeter

1 711

millioner kroner

Nordic arkitekter står
bak utformingen av den
nye Storbylegevakten.

STORBYLEGEVAKTEN

Oslos døgnåpne helseog sosialtilbud

B

yggingen av ny storbylegevakt på Aker er allerede i gang, og er planlagt klart til innflytting sommeren 2023.
I dag ligger denne virksomheten i Storgaten og er det som Osloborgere kjenner som Legevakten. Noen av byggene som huser legevakten
i dag er over hundre år gamle, og er ikke lenger egnet og laget for dagens
virksomhet.
Den nye storbylegevakten virksomheten som i dag ligger i Storgaten og
i tillegg inkludere ny avdeling for kommunal tannhelsetjeneste.
Ca 60% av Storbylegevakten vil huse virksomhet i regi av Oslo universitetssykehus. Her vil det bli skadelegevakt, ortopedisk poliklinikk, radiologi, psykiatrisk legevakt, operasjonsstuer, oppvåkning og sengepost med
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tilhørende medisinske og ikke medisinske støttetjenester.
Resterende 40% i bygget skal brukes av Oslo kommune til allmenn
legevakt, ambulant sosialtjeneste, legevaktsentral og tannhelsetjeneste
i byggene.
Storbylegevakten vil utformes slik at det er én dør inn for alle pasienter.
Når du kommer inn vil du ved hjelp av selvregistrering, enten på en maskin
eller på egen telefon, få beskjed om hvor du skal gå for å få hjelp. Med
andre ord ser man for seg at det skal bli mindre venting med en forbedret
logistikk i de nye lokalene. Byggene skal være funksjonelle, tiltalende og
ikke minst trygge og robuste.
OUS-delen av Storbylegevakten vil i tillegg
til skadelegevakten inneholde en ortopedisk
poliklinikk. Det bygges 7 standard operasjons«Vi planlegger for ca. 1000
stuer til ortopediske operasjoner. Den vil ha
pasienter per døgn totalt
oppvåkningsavdeling og tilhørende sengepost
gjennom bygget»
med enerom. Sengeposten vil ha 15 enerom med
bad, og vil også inneholde et rom for opptrening
etter operasjon.
I storbylegevakten er det stor virksomhet, og det nye bygget er dimensjonert til en befolkning beregnet i 2035. Det vil si at vi planlegger for ca
1000 pasienter per døgn totalt gjennom bygget. Dette er en veldig høy
aktivitet og krever en nøye planlagt logistikk.
I Storbylegevakten er det ofte utfordringer med utagerende eller urolige
personer som man må håndtere. Dette gjør at man må kunne holde disse
personene unna andre som har mer enn nok med seg selv og sin skade eller
sykdom. Det jobbes med å lage gode løsninger for sikkerhet og trygghet.
Når det er så mange pasienter innom legevakten i løpet av et døgn er det
viktig at man har systemer for å holde oversikt over pasientene den tiden
de er på legevakten. Dette finnes det teknologi for, som vi har ambisjoner
om å etablere i den nye Storbylegevakten.
Fordi allmenlegevakten som er drevet av Oslo kommune benytter seg av
sykehusets tjenester både for laboratorieprøver og røntgenundersøkelser,
er det behov for at de kan bestille og få svar på prøver og undersøkelser
elektronisk.
Vi bygger med tanke på god logistikk både når det gjelder pasient og
varer. Alle varer skal leveres ett sted, for så å fraktes opp i de enkelte avdel
ingene.
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Nye Aker sykehus – et
moderne akuttsykehus med
lokalsykehusfunksjoner.

NYE AKER

Et fullverdig akuttog lokalsykehus

B

efolkningen i Oslo og Akershus vokser, og vi lever lenger. Nye bygg
ved Aker sykehus er et viktig tiltak for å øke sykehuskapasiteten i
Oslo. Sykehuset vil ligge vegg i vegg med storbylegevakten og blir
et fullverdig lokalsykehus for store deler av Oslos befolkning, med både
akuttfunksjoner og fødeavdeling med intensivavdeling for nyfødte. Mange
av universitetsfunksjonene ved Oslo universitetssykehus skal ligge på Aker.
Aker blir et moderne akuttsykehus med lokalsykehusfunksjoner innen
somatiske tjenester, og lokalsykehus med regionfunksjoner for psykisk
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Dette gir et godt behandlingstilbud til befolkningen i store deler av Oslo.
Pasienter som har Aker som lokalsykehus vil få det meste av den behandlingen de trenger på ett og samme sted, både i
akuttsituasjoner og ved planlagt behandling.
Aker sykehus er allerede i dag et stort behand«Etableringen av Nye Aker
lingssted ved Oslo universitetssykehus. Blant
sykehus er et viktig tiltak for å
annet inneholder Aker en arena for samhandøke sykehuskapasiteten i Oslo»
ling for Oslo universitetssykehus, Oslo kommune
og Sunnaas, med mye fokus på rehabilitering.
Dette samarbeidet skal fortsette. Akuttmottaket
på Aker skal behandle de fleste akutte tilstander innen somatikk og innen
akutt rus og psykiatri. Mottaket skal ha et nært samarbeid med Storbylegevakten og kommunens kommunale akutte døgnplasser.
Nærheten til Oslo storbylegevakt og en samling av somatikk, psykisk
helsevern og tverrfaglig rusbehandling blir viktig for mange av brukerne
av Aker. Pasienter med psykiske lidelser lever kortere enn resten av befolk-
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Nye Aker sett fra sørvest, med Trondheimsveien til venstre og Groruddalen i bakgrunnen.

ningen, og det blir stadig flere pasienter med somatiske diagnoser i tillegg
til rus og/eller psykiatri. En samling av somatikk, psykisk helsevern og
rusbehandling gjør det mulig for oss å følge opp pasientene mer helhetlig.

Byggene
Nye Aker blir et funksjonelt sykehus med korte avstander både for pasienter
og ansatte, noe som sikrer god pasientsikkerhet og effektiv drift.
Nye Aker består av et to-delt anlegg med
hovedbyggene for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling plassert sør for
«En samling av somatikk,
Sinsenaksen, og et høyt og kompakt hovedbygg
psykisk helsevern og
nord for Sinsenaksen. Høyhusene i hovedbygget
rusbehandling gjør det mulig
er omkranset av en lavere base hvor de tyngre
for oss å følge opp pasientene
behandlingsområdene som operasjon, intensiv,
mer helhetlig»
bildediagnostikk og nyfødtintensiv er lokalisert.
Sykehusbyggene for psykisk helsevern og tverr-
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faglig spesialisert rusbehandling er lavere og henger sammen som terrasserte kuber. Dette gir pasientene mulighet for nærhet til uteområder og
takterrasser.
Hovedbygget er organisert rundt et sentralt
punkt. Utvendig er det markert med adkomst
torget og hovedinngang, innvendig med et
«For pasienter blir det lett å
sentralt foajéareal som kobler seg direkte til
finne frem i det nye sykehuset»
vertikalene i bygget. Denne løsningen gir korte
og effektive innvendige sammenhenger, både
internt og mellom forskjellige funksjonsområder.
Både fra adkomsttorget og landskapet mellom Oslo storbylegevakt,
eksisterende bygg og nytt sykehusbygg (omtalt som Det grønne hjertet)
møter du hovedbygget med en lav bygningshøyde, som er tilpasset både
mennesket og den omgivende fredede og vernede bebyggelsen. Basen får
grønne tak som blir godt synlige fra de høyere etasjer. Disse skal dempe
inntrykket av et stort bygningsvolum.
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Det skal være lett for pasientene å finne frem i det nye sykehuset. Hovedinngangen blir godt markert, og de mest brukte funksjonene plasserer vi
nærmest hovedinngangen.
Pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, kommer til et felles akuttmottak for somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling (TSB). Som pasient
blir du godt skjermet når du kommer til mottaket.

Utdanning, forskning, undervisning
For å løse fremtidens behov for helsearbeidere må vi utdanne flere helsearbeidere de neste årene. Det nye Aker sykehus skal gi et viktig bidrag for
å få dette til. Vi vet allerede nå at Universitetet i Oslo (UiO) ønsker å legge
ca. to tredeler av profesjonsutdanningen i medisin til Aker.
Det blir også egne arealer for forskning og undervisning i regi av både
UiO og OUS på Aker. Halvparten av disse arealene integreres i de kliniske
funksjonene, med gruppe- og undervisningsrom for smågrupper, spesialrom og simulerings- og forskningsrom i døgnområdene for både somatikk
og psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, samt i alle
behandlingsområdene. Det nye sykehuset får også auditorier, seminarrom,
lesesaler og forskningsrom i tillegg til møterom og kontorer.
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Beregnet kostnad

Riving og forberedende arbeid
planlagt i 2022,
Byggestart 2023

(P50-prisnivå januar 2018):

14,2

179 000

milliarder
kroner

kvadratmeter
cirka
(inklusiv universitetsareal)

I tillegg er det beregnet

681 millioner til overordnet IKT.

Somatikk

23

487

Operasjonsstuer

Senger

24

Observasjonsplasser

24

Intensivplasser

18

Nyfødtintensiv

Psykisk helsevern
106 poliklinikkrom

303 senger

11

Fødestuer

94

Poliklinikkrom

Skisse av ny
hovedinngang på
Nye Rikshospitalet.

NYE RIKSHOSPITALET

Det nye regionssykehuset
med lokalsykehusfunksjoner

D

a Rikshospitalet på Gaustad sto ferdig i 1999, ble det omtalt som
Det humanistiske sykehuset – et sykehus bygd av mennesker for
mennesker. Det er en overordnet målsetting at Nye Rikshospitalet
skal bli ett samlet funksjonelt sykehus. Videre skal sykehuset ved å ta i bruk
tidsriktige sykehusbygg og samle regions- og landsfunksjoner, sørge for
en økonomisk bæreevne til å gjennomføre den planlagte utbyggingen og
utviklingen av OUS. Dette krever fysisk samling av dublerte virksomheter
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og flytting av enkelte funksjoner til eksisterende eller nye sykehusbygg.
Det nye Rikshospitalet skal være fremtidens regionale akutt-, traume og
beredskapssenter i OUS. Akuttmottaket skal sikre rask og høyt spesialisert
diagnostisering og behandling av akutte pasienter 24 timer i døgnet. Det
gode traumetilbudet som OUS har hatt i mange
år, skal utvikles videre. Det nye sykehuset får
«Fagmiljøene kan gi bedre
også eget barnemottak. Alle barn med somatiske
sykdommer i alderen 0 til 18 år skal i fremtiden
tjenester når de arbeider
behandles ved det nye Rikshospitalet.
under samme tak»
Medisinsk bredde og tilstrekkelig akuttvirksomhet er viktig for at vi skal opprettholde og
videreutvikle spisskompetansen i OUS. Dette er også en viktig forutsetning
for at traumebehandlingen skal fungere godt. Derfor skal Nye Rikshospitalet,
ha både lokalsykehus- og regionsykehusoppgaver i fremtiden.

35

SLIK BLIR NYE RIKSHOSPITALET

Midlertidig skisse av Nye Rikshospitalet sett fra øst.

Bygg
Det er en overordnet målsetting at Nye Rikshospitalet skal bli ett samlet
funksjonelt sykehus.
Om lag 60 prosent av pasientbehandlingen vil i Nye Rikshospitalet foregå
i eksisterende bygningsmasse. En samlokalisering ved Nye Rikshospitalet
vil følgelig bety at ny aktivitet til Rikshospitalet flytter inn i både nye og
eksisterende sykehusbygg. Eksisterende aktivitet ved Rikshospitalet vil
enten bli værende i eksisterende lokaler, bli flyttet til nye sykehusbygg eller
bli flyttet til andre deler av eksisterende bygningsmasse.
Hovedinngangen flytter vi til østsiden av sykehuset. Den vil lede inn
i en stor vestibyle som er koblet til den eksisterende glassgaten på Riks
hospitalet. Vi legger til rette for at det historiske Gaustad-anlegget knyttes
til det nye sykehuset slik at vi får en tydelig identitet og karakter gjennom
den nye adkomstplassen.
Det blir lagt godt til rette for god infrastruktur for Helsebuss, transport
ambulanser, minibusser og taxier. Dette er viktig for å sikre en god pasient
flyt.
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Skisse av vestibyle på Nye Rikshospitalet.

Når du kommer til planlagte undersøkelser, konsultasjoner eller skal
legges inn, skal det være enkelt for deg å finne frem til dit du skal. Funksjonene som har flest pasienter skal vi plassere nærmest hovedinngangen.
Sykehusets akuttmottak og barnemottak gir
pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp en effektiv og skjermet tilgang til behandling.
«Funksjoner med størst
Mange pasienter kommer også til OUS
pasienttrafikk plasseres
fra andre sykehus i landet. Disse pasientene
nærmest hovedinngangen»
går vanligvis direkte til mottakende avdeling/
behandlingssted.
Pårørende vil få en viktigere rolle i behandlingen av pasienten i tiden
fremover. I nye sykehusbygg får pasientene enerom, som gjør det lettere
for pårørende å være til stede under sykehusopphold. Det blir laget fellesarealer som er tilpasset for både voksne og barn.
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Utdanning, forskning, undervisning
Oslo universitetssykehus har mange av landets ledende forskningsmiljøer
innen medisin og helsefag. Forskningen skjer i utstrakt samarbeid med
Universitetet i Oslo (UiO), Oslo Met og andre nasjonale og internasjonale
samarbeidspartnere.
For å bruke kompetanse og kapasitet på en god måte er det viktig at vi
har et godt samarbeid mellom sykehuset og universitetet.
UiO og Stiftelsen SINTEF støtter en utvidelse av Rikshospitalet. De mener
at den planlagte sykehusutbyggingen legger godt til rette for en videreutvikling av samarbeidet og at vi vil være en viktig
bidragsyter til planlagte Oslo Science City.
«Vi vil være en viktig bidragsyter
Et nært samarbeid og samling med UiO er
til planlagte Oslo Science City»
viktig for å utvikle sykehus- og universitetsmiljøet
og for å nå de overordnede målene i utdanningsog forskningsstrategien vår.
UiO er i gang med å bygge et nytt Livsvitenskapsbygg, som er planlagt
ferdig i slutten av 2024. Bygget blir plassert tett inntil Rikshospitalet på den
andre siden av Ringveien og på nordsiden av Campus Blindern.
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Nye Rikshospitalet utvider kapasiteten for hva de har i dag. Eksisterende innhold beholdes,
alle tall er i tillegg til eksisterende innhold i dagens sykehus.

Beregnet kostnad

Riving og forberedende arbeid
planlagt i 2022,
Byggestart 2023

(P50-prisnivå januar 2018):

140 552

15,4

cirka
kvadratmeter
(inklusiv universitetsareal og
erstatningsarealer for de bygg som rives)

milliarder
kroner
I tillegg er det beregnet

601 millioner til overordnet IKT.

23

Operasjonsstuer

374

Senger

6

Fødestuer

30
Observasjonsplasser

46

Intensivplasser

42

Nyfødtintensiv

(inkludert reetablering
av dagens nyfødt)

87

Poliklinikkrom

Ullevål sykehus

V

idereutviklingen av Nye Aker og Nye Rikshospitalet skal skje etappe
vis. I første etappe skal vi flytte både regions- og lokalsykehusfunksjoner fra Ullevål til Nye Rikshospitalet og lokalsykehusfunksjoner til Nye Aker.

Fram til flyttingen utgjør Ullevål en sentral del av OUS. Etter etappe én
viderefører vi øye-avdelingen og stråleterapi sammen med blant annet
administrasjon, laboratoriefag og forskningsarealer på Ullevål. Disse virksomhetene skal flytte så snart etappe to av utbyggingene er ferdigstilt.
Arealene som skal brukes til bygg i etappe to er inkludert i reguleringsplanen
som tomter som kan bebygges med gitte volum. Det er for at det skal kunne
etableres en god samlet løsning for begge de fremtidige sykehusene ved
Nye Aker og Nye Rikshospitalet.

Fleksible løsninger
og bærekraft

V

i vet ikke hva fremtiden bringer av pasienter. Det vi vet er at vi må
ha sykehusbygg som er rustet til å ta i mot dem. Derfor er det viktig
med nye bygg, og at de nye sykehusene har fleksible løsninger – at
vi tilrettelegger allerede nå for at deler av sykehusene kan brukes til andre
funksjoner i fremtiden enn hva de opprinnelig etableres som. Gjennom
enkle grep skal sykehusene kunne tilpasses fremtidige behov. For eksempel
kan man se for seg at et sengeområde skal kunne omgjøres til en poliklinikk,
eller til et intensivområde.
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Moderne pasientbehandling vil også kreve høy grad av tverrfaglig
samarbeid i effektive pasientforløp og en kort vei mellom mange funksjoner.
Dette nærhets- og avhengighetsbehovet er også vesentlig i utformingen av
de nye sykehusene, og kompakte sykehus i høyden er valgt både for Nye
Aker og Nye Rikshospitalet.
Moderne teknologi gjør at vi ikke lengre trenger være bekymret for
om høyhus innebærer risiko hva gjelder brann eller pandemier. OUS har
blant annet gjennomført en utredning knyttet til smittevern, arbeid vi
skal ta med oss videre gjennom hele prosjektet. Teknisk sett vet vi også at
moderne ventilasjonssystemer gjør det mulig
å styre luftstrømmer innendørs som gjør at vi
kan unngå luftbåren smitte. Høye og nye bygg
«Gjennom enkle grep skal
seksjoneres og etableres med brannceller, slik
sykehusene kunne tilpasses
at man på en trygg måte kan evakuere bortover
fremtidige behov»
i seksjoner i samme etasje på en trygg måte. I
tillegg vil det velges løsninger med god isolasjon
og gjenvinning av varme som reduserer behovet
for energi.
Et stort spørsmål med nye sykehus er kostnader. Det er bevilget en
låneramme fra Stortinget på over 50 milliarder kroner totalt for alle de fem
bygge- og utviklingsprosjektene.
Nye bygg sammen med ny teknologi gir også en mulighet for bedre logi
stikk og et mer effektivt pasientforløp enn hva vi ser i dag. Det, kombinert
med en samlokalisering av regionsfunksjoner, gir mer effektive ressursut
nyttelser av utstyr og personell. Bærekraften i prosjektene ligger i at vi, fordi
vi får nye bygg og teknologi, vil oppnå en gevinstrealisering. Vi kommer til å
drifte mer effektivt i nye sykehus, og gevinsten brukes til å nedbetale lånet.
Alle prosjektene vil ha et sterkt fokus på alle relevante sider i FNs bærekraftsmål. Det gjelder blant annet for byggetekniske løsninger (BREEAM
NOR Very Good Standard), logistikk, arbeidsprosesser og arbeidsmiljø.
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Effektmål – kompasser
som viser vei

G

jennom effektmål uttrykker vi formålet med, og det vi skal strekke
oss etter, gjennom endringsprosessene vi står overfor. Effekt
målene er kompasset vi skal styre etter - det som kan si oss om vi
er på rett vei. Effektmålene er en tydeliggjøring av de endringene, forbedringene og gevinstene vi er ute etter. Når vi sjekker mot kompasset, skal
vi kunne svare på om vi er på vei mot de effektmålene vi har satt, eller ikke.
Effektmålene skal realiseres gjennom nye bygg, organisasjonsendringer,
nye konsepter og konkrete leveranser og prosjekter innenfor de prioriterte
satsningsområdene.
Overordnede effektmål for Nye OUS ble satt i forbindelse med konsept
rapportene. Sammen har vi arbeidet videre med konkretisering av dem,
og sett mer konkret på hvilke effekter vi er opptatt av å oppnå for de ulike
partene som berøres av utviklingsarbeidet.
Prosjekter og leveranser vil være det konkrete arbeidet vi ser i det
daglige. Disse skal alltid være forankret mot effektmål, som på den måten
skal minne oss på hvorfor vi har prioritert de aktuelle prosjektene og leveransene. En bevisstgjøring på hvilke prosjekter, leveranser og tiltak som skal
til for å oppnå effektmålene, bidrar også til riktig prioritering og riktig fokus.
Slik skal effektmålene også vise hvordan ulike prosjekter og leveranser
henger sammen i arbeidet med å oppnå bedre tilbud for pasienter og
samfunn.
For å realisere Nye OUS har vi en rekke viktige satsningsområder. Vi
skal øke fokus på hjemmesykehus og avstandsoppfølging, vi skal være et
fremtidsrettet og utadvendt sykehus, vi skal være et ledende sykehus innen
digitalisering og vi skal være et miljøvennlig sykehus, for å nevne noen.
Disse satsningsområdene er alle forankret i effektmålene, og vil realiseres
gjennom mange ulike konsepter. Konseptene vil igjen realiseres gjennom
prosjekter og leveranser. På denne måten ønsker vi å skape tydelig sammenheng mellom overordnede mål, våre prioriteringer og det omfattende og
komplekse endringsarbeidet som skal skje.
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Høykompetente og godt koordinerte helsetjenester med sterkt
forbedret utnyttelse av ressurser og kompetanse.
Den dyktige ansatte

Den robuste leder

Den kompetente og
aktive forvalter

Det bærekraftige samfunn

• Tilgang på moderne verktøy og
teknologi i yrkesutøvelsen
• Arbeidshverdag tilrettelagt for
fagutøvelse og kompetanseutvikling
• En aktiv deltaker i endringsarbeid
• Attraktiv arbeidsplass med inspirerende
og godt arbeidsmiljø

• Økt måloppnåelse, økt effektivitet,
produktivitet og kvalitet i tjeneste
• En moderne veltilpasset og fleksibel
bygningsmasse
• Økt effektivitet i forvaltning av
bygningsmassen
• Vesentliggevinstrealisering knyttet
til logistikk
• Profesjonell kunde med god oppfølging
av leverandører og samarbeidspartnere

• Har enkel tilgang på relevant og
oppdatert styringsinformasjon
• Fokuserer på kontinuerlig forbedring
og leder an i endringsprosesser
• Motiverer sine ansatte til innsats
gjennom tydelige forventninger
og god oppfølging

• Oslo universitetssykehus samarbeider
tett og effektivt med
primærhelsetjenesten og andre
helseforetak
• OUSer en åpen og utadrettet drivkraft
innen forskning og innovasjon
• OUS dekker både regionale og nasjonale
forventninger til en samfunnskritisk aktør
• OUS har betydelig redusert klimaavtrykk

Den aktive og trygge pasient

• Gis informasjon for økt involvering i
planlegging av utredning og behandling
• Opplever tillit, respekt og trygghet
i møtet med helsetjenesten
• Pasienten former tjenestetilbudet
ut i fra sitt behov

43

Tidslinje

Ny sikkerhetspsykiatri

Oppstart forprosjekt etter
avklaring tomt/regulering

Nye Radiumhospitalet

Konseptvalg
Grunnlag for lånesøknad til HOD

PROGRAMOG KONSEPTFASE

EKSTERN
KVALITETSSIKRING

B3

Nye Aker/Nye Rikshospitalet

Storbylegevakten
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FORPROSJEKT
(BEARBEIDING AV
VALGT KONSEPT)

2020–2021

2018

Klinikk 2020
Proton 2021

2023

Investeringsbeslutning

B4

DETALJPROSJEKT

BYGGING

OVERLEVERING
OG IBRUKTAKELSE

BRUK OG
FORVALTNING

2023

2030

2020

2023
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Fleksibel, god og sterk
BRUKERUTVALGET VED OUS

B

rukerutvalget ved OUS har som formål å være et rådgivende organ
for styret og administrasjonen i saker som angår tilbud til pasienter
og pårørende. Vi skal arbeide for gode og likeverdige spesialisthelse
tjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status,
sykdom/diagnose og funksjonshemming, samt arbeide for god samhandling
på tvers av tjenester og forvaltningsnivå. Videre skal vi bidra til god medvirkning fra pasienter, deres pårørende og deres organisasjoner på alle nivå i
spesialisthelsetjenesten.
Når OUS nå er i gang med planleggingen av de nye sykehusene er
vi opptatt av at dette skal være fremtidsrettede sykehus med fleksible
løsninger, gode pasientforløp og en sterk faggruppe. For brukere og pårør
ende er riktig og trygg behandling viktig, samtidig som vi vet at funksjonell
utforming og estetiske omgivelser kan være med på å skape en raskere
tilfriskning. Vi ønsker oss omgivelser som er tilpasset behandlingen og
behovene vi har, men som også gir gode arbeidsforhold for de ansatte. Vi
vet at fremtiden bringer med seg nye behandlingsalternativer og ny teknologi som pasienter og pårørende vil kunne nyte godt av. Flere vil kunne
bli behandlet hjemme og flere vil kunne få en økt livskvalitet til tross for
sykdom og plager.
Vi er glade for at vi har en stemme inn i planleggingen av det nye sykehuset og at vi får medvirke, blant annet gjennom å delta i grupper som
ser på løsninger for de ulike områdene og funksjonene, samtidig kjenner
vi på et stort ansvar for å ta de rette beslutningene på vegne av så mange
brukere. Vårt ønske er at vi kan finne gode løsninger med fokus på trygg og
god behandling i funksjonelle bygg som er bygget for fremtiden.
Erna Hogrenning
Leder Brukerutvalget OUS
Mer informasjon om Brukerutvalget OUS finner du på nettsiden til Oslo
universitetssykehus, under «brukermedvirkning» eller ved å ta kontakt på
oushfpbbrukerutvalget@ous-hf.no
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Det tas forbehold om skrivefeil og endringer som kan komme etter magasinets utgivelse.

– Det er vi som er
Nye OUS.

