
Introduksjon til 
forprosjekt
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Veien frem til forprosjekt –
beslutningsgrunnlag for  byggestart
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Regionale 
helseforetak 

                                                               –                                                                  

HSØ       OUS 
 

Arealutviklings-
plan OUS 

Framtidens 
OUS - idefase 

Framtidig 
målbilde OUS 

Forberedelse 
til konseptfase 

Konseptfase 
 

«Det er faktisk jeg som har bestemt strukturen i Oslo – målbildet for det. Så 
det er underlagt folkevalgt styring. Det har skjedd i et foretaksmøte. 
Utfordringen har vært at helseministre før meg ikke tok tilstrekkelig ansvar 
og skar gjennom i denne diskusjonen – vi hadde kontinuerlig diskusjon om 
hvordan strukturen i Oslo skulle være. Det har forsinket planleggingen og 
utviklingen av dette», svarte Høie på et av spørsmålene fra Moxnes. 
4/2018.

Foto: Anders Bayer



Konseptfase 
Aker og Rikshospitalet

5



Nytt sykehus på Aker
• Bruttoareal totalt: ca. 179.000 m2

Nybygg: ca. 160.000 m2

Ombygging: ca. 19.000 m2

• Somatikk:

Senger: 487

Operasjonsstuer: 23

Fødestuer: 11

Observasjonsplasser: 24

Intensivplasser: 24

Nyfødtintensiv: 18

Poliklinikkrom: 94 

• Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling

Senger: 303

Poliklinikkrom: 106

• Beregnet kostnad (P50, prisnivå januar 2018): 

14,9 milliarder
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Nytt sykehus på 
Rikshospitalet

• Bruttoareal nybygg: ca. 141.000 m2

• Somatikk:

Senger: 374

Operasjonsstuer: 23

Fødestuer: 6

Observasjonsplasser: 30

Intensivplasser: 46

Nyfødtintensiv: 42

Poliklinikkrom: 87

• Beregnet kostnad (P50, prisnivå januar 2018): 

15,4 milliarder kroner 
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Hvordan kan vi medvirke på en god måte?

• Vi er i samme båt
• Planleggerne har som oss et genuint ønske om å utvikle et godt sykehus
• Planleggerne har en kompetanse som vi ikke har – og vi har en kompetanse som de ikke har

• Vi har fått våre beste om bord
• Klinikkene har valgt ansatte som gode representanter innenfor eget felt – og som skal ivareta sykehusets 

interesser
• Verneombud, tillitsvalgte og brukere er valgt ut fra egne rekker 

• Vi skal gjøre hverandre gode
• Vi skal vise forståelse for hverandres bakgrunn, kompetanse og rolle
• Vi har alle forskjellig kompetanse som skal bidra inn til et godt resultat

• Brukerrepresentanten ser lett en vinkling som fagpersonen ikke ser – og som kan vere gull verdt

• Vi skal komme frem til en omforent løsning innenfor gjeldende forutsetninger
• Planleggerne må få klare råd fra oss



Hvordan har vi forberedt oss til forprosjekt etter konseptfasen?
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Oppfølging av styresak 050-2019 Våren Aug/sept Oktober
Konkretisering av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet OUS

Samlet overføring av psykisk helsevern og TSB i etappe 1 HSØ/OUS

Høysikkerhetsisolat skal innarbeides i etappe 1 HSØ/OUS

Trykkammer skal innarbeides i etappe 1 HSØ/OUS

Plan for trinnvis utbygging HSØ/OUS

Nye OUS - interne forberedelser
Tydeliggjøring av effektmål OUS

Konkretisering av fagfordeling mellom Nye Aker og Nye RH OUS

Revidert utredning av psykisk helsevern og avhengighetsbehandling OUS

Barn og ungdom i Nye OUS OUS

Smittevern i Nye OUS OUS

Intermediærsenger i Nye OUS OUS

Kontorarbeidsplasser OUS

Farmasitun OUS

Avklaringer og kvalitetssikring av program før forprosjekt
Universitetsarealer, undervisning og forskning HSØ/OUS

Ikkemedisinsk støttefunskjonser HSØ/OUS

Medisinske støttefunksjoner HSØ/OUS

Medisinsk teknisk virksomhet HSØ/OUS

Sykehusapotek HSØ/OUS
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Hva er et forprosjekt?

Formål

Formålet med forprosjektfasen er å 
bearbeide det valgte konseptet til et 
nivå slik at endelig beslutning om 
iverksettelse kan tas på et riktig 
grunnlag.

Leveranse

Forprosjektrapport med følgende 
vedlegg:

• Romfunksjonsprogram (RFP) 
• Brutto- og netto utstyrsprogram 
• Beskrivelser og modeller på romnivå, 

og detaljering av bygningsmessige og 
tekniske løsninger 

• Overordnet IKT program

• Mandat for neste fase
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Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter



UTVIKLINGSPLAN IDÉFASE
PROGRAM – OG 
KONSEPTFASE

FORPROSJEKT 
(Bearbeiding av 
valgt konsept)

B1 B2 DETALJPROSJEKT BYGGING
OVERLEVERING OG 

IBRUKTAKELSE
BRUK  OG  

FORVALTNINGKSK B3 B4

GODKJENNING 
UTVIKLINGSPLAN

GODKJENNING 
IDÉFASE

KONSEPTVALG 
GRUNNLAG FOR

 LÅNESØKNAD TIL HOD

EKSTERN 
KVALITETSSIKRING

INVESTERINGS-
BESLUTNING

Nye Aker / Nye  Rikshospitalet 20302020-21/22 2023/24

Oppstart forprosjekt etter avklaring tomt/regulering

20232020

Overordnet tidslinje for Nye Aker og Nye Rikshospitalet
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Jeg er med i en arbeidsgruppe.
Å medvirke er veldig 
motiverende. Jeg skal jo 
jobbe her om 10 år.

Sykepleier (37)
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Mer informasjon om Nye OUS finner du her:

• Opplæringsside: https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nye-oslo-universitetssykehus/forprosjekt-
introduksjon-og-opplering

• Internett: https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nye-oslo-universitetssykehus

• Intranett: http://intranett.ous-
hf.no/ikbViewer/page/ous/mittskrivebord/organisasjon/klinikk?p_section_dim_id=1030514&level=2

• Facebook Nye Oslo universitetssykehus: https://www.facebook.com/nyeous/

• Instagram: Nye_OUS: https://www.instagram.com/nye_ous/

• Podcast ‘Snakk om Nye OUS’: https://snakkomnyeous.podbean.com/

• Inspirasjonsside: https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nye-oslo-universitetssykehus/muligheter-i-
fremtidens-sykehus

• Dokumentarkiv:  https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nye-oslo-universitetssykehus/dokumentarkiv
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