
Introduksjon til 
forprosjekt
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Hva skal vi oppnå med nye sykehus?

Forventninger og mål
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Prosjektutløsende behov
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Gamle bygg

Fellesbad i bygg 7, Ullevål 

Doble regionsfunksjoner

Sak 108-2008, Helse Sør-Øst RHF

Befolkningsvekst

Statistisk sentralbyrå



Utviklingen handler om mer enn bygg
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Planlegge for ny teknologi
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Nasjonal helse-
og sykehusplan

2020-2023

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-helse--og-sykehusplan-2020-2023/id2679013/?ch=1
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/nasjonal-helse--og-sykehusplan2/nhsp2020-23/nasjonal-helse--og-sykehusplan-2020-2023/id2662322/


Effektmål Nye OUS
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Effektmålene er det vi skal strekke oss 
etter med våre store endringsprosesser 
– det 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.
(Porteføljestyresak (Nye OUS) 43/2020)

Nye OUS skal

1. innfri befolkningens behov for sykehustjenester med god 
kvalitet på en kostnadseffektiv måte

2. ha en ledende rolle innen forskning og utdanning

3. være tilrettelagt for effektive arbeidsprosesser og gode 
arbeidsforhold

4. ha en robust og tilpasningsdyktig bygningsmasse

5. Utbygging skal gi et mest mulig klimanøytralt anlegg og 
være i tråd med OUS sin målsetting om miljøsertifisering



Faglig identitet og stolthet

Vi ønsker å bevare vår faglige 
identitet og gode arbeidsmiljø, 
for at OUS fortsatt skal bli sett 
på som hele Norges bakvakt.
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Persontilpasset medisin

I Nye OUS må vi innrette 
oss slik at vi får effektiv og 
tilrettelagt skreddersøm av 
diagnostikk og behandling. 
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Forskning

Forskningen skal være klinikknær og 
inkludere de fleste av våre pasienter. 
Infrastrukturen skal være effektiv og 
det skal bygges opp gode prosesser for 
etablering av og bruk av biobanker.
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https://www.youtube.com/watch?v=KY_iTW8XTSU

https://www.youtube.com/watch?v=KY_iTW8XTSU


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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https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nye-oslo-universitetssykehus/forprosjekt-introduksjon-og-opplering
https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nye-oslo-universitetssykehus
http://intranett.ous-hf.no/ikbViewer/page/ous/mittskrivebord/organisasjon/klinikk?p_section_dim_id=1030514&level=2
https://www.facebook.com/nyeous/
https://www.instagram.com/nye_ous/?hl=nb
https://snakkomnyeous.podbean.com/
https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nye-oslo-universitetssykehus/muligheter-i-fremtidens-sykehus
https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nye-oslo-universitetssykehus/dokumentarkiv
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