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Følgende legges frem til orientering:  
 
1. Nye OUS. Offentlig ettersyn og høring av reviderte planforslag for nytt sykehus 
 på Gaustad og Aker. Høringssvar fra Oslo universitetssykehus 
2. Nye OUS. Gevinster og øvrige driftsøkonomiske effekter nye sykehusbygg på 
 Aker og Rikshospitalet 
3. Arendalsuken 2022 
4. Medieomtale juni 2022 
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1. NYE OUS 
• Offentlig ettersyn og høring av reviderte planforslag for nytt sykehus på 

Gaustad og Aker. Høringssvar fra OUS. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring kunngjøring om offentlig 
ettersyn og høring av reviderte planforslag for Nytt sykehus på Gaustad og Nytt 
sykehus på Aker.  Formålet med høringen er å få innspill til de endringer og 
justeringer som er implementert i planen etter forrige offentlig ettersyn som ble 
gjennomført i 2021.  
 
Vedlagt følger høringsuttalelser fra Oslo universitetssykehus HF.  
 
Utover å omtale enkelte detaljer ved reguleringsforslaget konkluderer administrerende 
direktør med at de foreliggende forslagene til regulering av tomtene på Aker og 
Gaustad/Rikshospitalet vil gjøre det mulig å oppføre de sykehusbyggene som er 
nødvendige for å sikre et svært godt tilbud til pasienter fra Oslo, fra regionen og fra 
hele landet i årene etter 2030. Dette er i samsvar med de planene som Oslo 
universitetssykehus HF har arbeidet med gjennom mange år. 
 
 
2. NYE OUS 
• Gevinster og øvrige driftsøkonomiske effekter nye sykehusbygg på Aker og 

Rikshospitalet 
 

Det fremgår av prosjektmandat forprosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet at Oslo 
Universitetssykehus HF i forprosjektet har ansvar for: 
 
«Konkretisere samlet gevinstrealiseringsplan som gir nødvendig bærekraft i 
prosjektene, og oppdatere sin økonomiske langtidsplan som grunnlag for vurdering av 
bæreevne på helseforetaksnivå»  
 
Prosjektmandatet ble behandlet av styret i Helse Sør-Øst RHF i møte 26. november 
2020. Gevinstarbeidet har pågått hele 2021 og avsluttes august 2022. 
 
Styret orienteres med dette om at gevinstrealiseringsplan og oppdatert økonomisk 
langtidsplan for vurdering av økonomisk bæreevne på foretaksnivå oversendes Helse 
Sør-Øst RHF den 26. august 2022. I oppdatert Økonomisk langtidsplan 2023-2026 
(42) vil nye investeringskalkyler fra forprosjektet og klinikkenes 
gevinstrealiseringsplaner og øvrige driftsøkonomiske konsekvenser innarbeides. 
Økonomisk langtidsplan 2023-2026 (42) som ble vedtatt på styremøtet i mai var basert 
på konseptfasens investeringskalkyler og gevinstplaner. 
 
Styret vil bli forelagt dette ved fremleggelse av forprosjektet i eget styremøte i 2022. 
 
Utløsende årsaker til avdelingenes gevinster  
I forbindelse med nye sykehusbygg er det to hovedårsaker til utløsing av 
driftsøkonomiske gevinster. Den ene gjelder gevinster som skyldes fysisk og faglig 
samling. Den andre årsaken går på gevinster som følge av å ha nyere bygg. I 
gevinstdokumentasjonen som oversendes har klinikkene basert 
samlokaliseringsgevinster ut fra fagfordelingsrapporten «Konkretisering av 
fagfordeling mellom Nye Aker og Nye Rikshospitalet», som var en del av styresak 
79/2020 i styremøte den 20. oktober 2020. I ettertid har det kommet noen justeringer 
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(programavklaringer) til denne fagfordelingsrapporten, og disse justeringene har også 
avdelingene tatt høyde for i sitt gevinstarbeid.  
 
Prosjektorganisasjonen Nye Oslo universitetssykehus utarbeidet et notat om hvordan 
funksjonsområder (blant døgnområder, poliklinikker og operasjon) planlegges driftet i 
de nye sykehusbyggene. Prosjektorganisasjonen har også detaljert ut mulige nye 
driftskonsepter, som for eksempel farmasitun, som skal benyttes i nybyggene. Nye 
driftskonsepter i nye bygg har klinikkene og avdelingene lagt til grunn i 
gevinstarbeidet som er gjennomført. 
 
Prosess 
Gevinstrealiseringsarbeidet med Nye Aker og Nye Rikshospitalet har vært 
gjennomført av Oslo universitetssykehus HF gjennom lederlinjen med involvering av 
tillitsvalgte og verneombud. Gevinstarbeidet har fulgt kravene Helse Sør-Øst RHF har 
til en forprosjektfase. I Helse Sør-Øst RHF sin veileder «Regionale retningslinjer for 
driftsøkonomiske analyser og vurdering av økonomisk bæreevne i 
investeringsprosjekter» er det satt opp retningslinjer for estimering av 
driftsøkonomiske effekter i investeringsprosjekter. Ifølge veilederen skal Oslo 
universitetssykehus HF utarbeide en komplett gevinstrealiseringsplan, som blant annet 
innebærer en detaljert oversikt over estimerte driftsøkonomiske effekter, beskrivelser 
av hvordan de økonomiske gevinstene skal realiseres, samt hvem som er ansvarlig for 
realisering. Gevinstrealiseringsplanene må være godt forankret i berørte 
avdelinger/klinikker og i helseforetakets ledelse. 
 
Alle klinikkene (16 klinikker) har levert gevinstrealiseringsplaner i samsvar med 
kravene som er satt. Hver klinikkleder har vært ansvarlig for utarbeidelse av 
klinikkens gevinstrealiseringsplaner, og de har inkludert avdelingsledere, tillitsvalgte 
og verneombud i arbeidet. Hver klinikk har redegjort nærmere for gevinstene og 
risikoene, samt sin organisering av gevinstarbeidet. 
 
Det er foretatt en oppsummering av risikoene som avdelingslederne og klinikklederne 
har kommet frem til, samt beskrevet hvordan Oslo universitetssykehus HF vil følge 
opp risiko med gevinstrealiseringsarbeidet videre etter forprosjektfasen. 
 
 
3. ARENDALSUKEN 2022 
Oslo universitetssykehus deltok på flere arrangementer under årets Arendalsuke. 
Oslo universitetssykehus avholdt sammen med Oslo kommune, Diakonhjemmet og 
Lovisenberg sykehus et arrangement om digital samhandling og psykisk helse 
barn/unge tirsdag 16.8. Der deltok bl.a. helsebyråd Robert Steen, kommunaldirektør 
Svein Lyngroth og de administrerende direktørene fra Diakonhjemmet og 
Lovisenberg. I tillegg deltok departementsråden i Helse- og omsorgsdepartementet og 
ledere for ulike nasjonale aktører som er viktige for digital samhandling.  
 
Samarbeidet med Oslo kommune er viktig for OUS. I Dagsavisen 15. august har 
kommunen, ved Robert Steen, og Oslo universitetssykehus, ved administrerende 
direktør, skrevet om viktigheten av å lykkes med felles satsing på digitalisering.   
 
Oslo universitetssykehus hadde en egen stand hele uken i Arendal, hvor nye sykehus 
og ny teknologi stod i sentrum. Besøkende til OUS-standen fikk blant annet anledning 
til å teste VR-briller/hololens.  
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Ansatte og ledere ved Oslo universitetssykehus deltok for øvrig på et titalls 
arrangementer, hvor hele bredden av sykehusets aktivitet ble belyst. 
 
 
4. MEDIEOMTALE JUNI 2022 
 
I juni ble det registrert 1827 mediesaker om sykehuset mot 1864 i mai.  

Periode 
Antall 
saker 

Vekting/etterlatt 
inntrykk  

Vekting 
prosent 

Kommentar 

Juni 2022 1827 

 

Positiv: 20 
Nøytral: 63 
Negativ: 8 
Ikke vektet: 9* 

Den store andelen 
nøytralt vektede 
saker er i stor grad 
knyttet til 
skyteepisoden i Oslo 
sentrum. 

*) Grått er andelen meldinger om personskade (vektes ikke). 
 
Sentrale mediesaker i perioden: 
 
Nye OUS: I denne perioden har det vært mest oppmerksomhet knyttet til mulig økte 
kostnader og utsettelser, samt et ønske om en folkeavstemning for bevaring av Ullevål 
sykehus. 
 
Kapasitet: Som vanlig på sommeren er det flere saker knyttet til sykehusenes 
kapasitet i sommer, både med tanke på akutt, fødetilbud og covid.  
 
Skyting i Oslo sentrum: Sykehuset fikk en del medieoppslag i forbindelse med 
skyteepisoden i Oslo sentrum. Det etterlatte inntrykket er positivt og viser sykehusets 
innsats i beredskapssituasjoner. 
 
Ekspertuttalelser: Jevnlig bidrar sykehusets ansatte i mediene med sin fagkunnskap, 
noe som alltid vektes positivt. Denne perioden har gjennomgående tema vært diabetes, 
barn og allergi, barn og unges psykiske helse og skader med elsparkesykler. 
 
Sykehuset i sosiale medier: 
Mest leste saker på sykehusets Facebook-side i perioden: 
• Enkel hjernetrening mot stress (egen blogg) 
• Bella, framtidens ekstrahjelp? (egen video) 
• Etter skytingen 25.juni (egen post) 
• Sykehushund på besøk på barneavdelingen (egen post) 
• Komplisert hodepine etter Covid-vaksine (egen blogg) 
• TIL ADs orienteirnger 

 
 

5. VEDLEGG 
 
OUS’ tilsvar til offentlig ettersyn og høring statlig reguleringsplan Gaustad 
OUS’ tilsvar til offentlig ettersyn og høring statlig reguleringsplan Aker 
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