Sykehusutbygging i Oslo
Ufullstendig saksforberedelser, regnestykker
som ikke holder, høy risiko og mulig
løftebrudd

Styrevedtak OUS juni 2016/HSØ juni 2017
• Nytt klinikkbygg Radiumhospitalet. Pris: 3,4 milliarder kroner + Protonsenter
1,9 milliard. Sum: 5,3 milliarder kroner
• - Fase 1: 80 000m2 nybygg Gaustad sør med Traume-senter og
lokalsykehusfunksjon for 148 000 innbyggere. Pris: 8,9 milliarder kroner + 1,25
til tomt: Sum: 10,15 milliarder kroner
• Ny sikkerhetsavdeling ved Ila fengsel 1,1 milliarder kroner
• Nytt Aker sykehus 110 000m2 for cirka 230 000 innbyggere (+ 70 000 psykiatri).
Pris: 9,8 milliarder kroner
• SUM: 27,3 mrd kr
• Nedlegge Ullevål sykehus som i 2016 hadde lokalsykehus-funksjon for 240 000
innbyggere (410 000 for kirurgi)

Ekstern kvalitetssikring/Saksbehandlingsfeil
• Opak-Metier 11.02.16
• O/M mener at risikoen i alternativ 3, Delvis samling på Gaustad, er betydelig større enn det som
fremkommer i rapporten
• O/M mener det er bekymringsfullt at prosjektet, basert på prosjektets egne
kapasitetsframskrivninger, ikke har løst behovet for kapasitet når nytt sykehus er ferdig
• O/M mener det derfor ikke på nåværende tidspunkt kan tas en beslutning om å gå videre med
kun alternativ 3 sammen med nullalternativet til konseptfasen. Det er heller et spørsmål om
antall versjoner av alternativene bør økes, eventuelt nye alternativer bør utredes

• WSP
• «Det er en normal utvikling i konseptfasen at alternativene detaljeres, konkretiseres og
forbedres.……. Alternativ 2 må i denne fasen forbedres i betydelig grad for at dette alternativet
reelt skal kunne konkurrere med Alternativ 3.»
• «OUS-styret og Byrådet i Oslo har uttalt seg om foreliggende skisserte alternativer og allerede nå
anbefalt Alternativ 3. Anbefalinger på nåværende tidspunkt er fattet på et prematurt grunnlag og
gir uheldige føringer sammenliknet med et ideelt forløp».

Befolkningsutvikling og sykehuskapasitet
Oslo og Akershus 2030 og 2040 uten Ullevål
Statistisk sentralbyrå 2018 hovedalternativet

Årstall

Oslo
Akershus
Sum
befolkning befolkning A + O

2015
2030
2040

658 390
788 928
853 931

594 799
704 109
768 436

1 253 189
1 453 335
1 564 282

Planlagt
Manko
sykehus
kapasitet*
1 256 000
? samme

200 000**
308 000

* 2018 kapasitet lagt til grunn for A-hus, Lovisenberg, Diakonhjemmet og Asker og
Bærum
**Krever bygging av lokalsykehus nær nye Aker størrelse eller å beholde Ullevål

Investeringsutfordringer HSØ 2019-2027/30
• OUS planer vel 50 mrd
• Nye sykehus i Drammen og Innlandet cirka 20 mrd
• Nytt sykehus for vel 300 000 som blir uten sykehus om Ullevål legges ned:
Mer enn et nytt Aker (240 000) 12-15 mrd
• Utbygging A-hus, Tønsberg, Kristiansand og Østfold. 5 mrd
• Dekning for økning av krefttilfeller Oslo Akershus (3000 i 2030) samt
kompensasjon for Kreftsentert på Ullevål Cirka 5 mrd
• Samlet investeringsbehov bygg og anlegg HSØ cirka 95 mrd kr

HSØ juni 2018

Sum bygg og
anlegg 2019/27:
53 mrd dvs 40
mrd mindre
enn behov
SAK NR 052-2018
ØKONOMISK
LANGTIDSPLAN 2019-2022
Vedtakspkt 5. For å
opprettholde økonomisk
bæreevne og redusere risiko
skal det utredes mulig
trinnvis utbygging ved alle
store byggeprosjekter.
Rolf Kåresen 18. april 2018

Og hva skjer nå?
• 20.august 2018: Heldags risikovurderingsmøte av faseforskyvning 5 år
av Aker eller Gaustad med 5 år
• Det sykehus man begynner å bygge vil starte fase 1 2022 med
ferdigstilling 2027 og fase 2 i 2027 med ferdigstillelse 2032
• Det sykehus som må vente vil starte fase 1 2027 med ferdigstilling
2032 og fase 2 i 2032 med ferdigstillelse 2037
• Administrerende direktørs gjentatte forsikringer om at disse to
prosjektene skal fullføres samtidig er altså ikke så opplagt lenger
• Stor fare for at Gaustadprosjektet startes først!

Byggbart areal og fredning Ullevål og Gaustad
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Alternativ 1 – Sør – med mulig Etappe 2
Etappe 2
Etappe 2

Etappe 2

Nærhetsdiagram - Sør

16 sykehusetasjer (64-72 meter) = 26 boligetasjer
Høyblokka i Regjeringskvartalet = 18 etasjer

Plan 2005: Trinnvis utvikling av Ullevål sykehus

Konseptutredning
av nytt klinikkbygg
vedtatt i OUS-styret
2011
avbestilt av
Bjørn Erikstein
2012

Gevinster ved Ullevålsalternativet
• Ingen bygging på Gaustad: - 24 mrd
• Ikke behov for ekstrasykehus for 2-300 000: Cirka - 10 mrd
• Ikke behov for kompensasjon for Kreftbygg på Ullevål: - 2mrd
• Kostnad for nytt klinikkbygg på Ullevål: Cirka + 6 mrd
• Sparingspotensiale: 30 av 50 mrd
• Intet behov for faseforskyvning av Aker sykehus
• Plass til fremtidig utvikling av regionssykehuset på Ullevål

Liggedøgn OUS 2015 - 2035
Utviklingsplan 2035 (Basert på 90% belegg som skal ned til 85%)
Figur 13: Trinnvis framskrivning av liggedøgn somatikk;
Kilde: Framskrevet aktivitet 2015 - 2035 somatikk; Kilde:
Nasjonal modell for aktivitetsframskrivning tilsendt og
utført av Sykehusbygg HF

• er det rimelig å se for seg
nedtrekk på 50 000 liggedøgn
basert på økt bruk av hotell?
• er det sannsynlig at nær 48 000
liggedøgn kan overføres til
kommunen? Kommunen sier nei
• er det sannsynlig med en
ytterligere reduksjon av 46 000
liggedøgn etter ”effektivisering”?

Risikoene i Gaustadprosjektet er:
• Altfor trang tomt
• Behov for betydelige omreguleringer
• Høyblokkene er ødeleggende for sol, lysforhold og utsikt både for nåværende
Rikshospital og for beboerne i åsen bak
• Store driftsforstyrrelser for Rikshospitalet i byggefasen
• Problemer med omlegging av Sognsvannsveien
• Når gamle Rikshospital skal fornyes finnes det ikke plass og de må enten gå på
boligene i bakkant eller deler av det fredede Gaustad
• Det er ennå ikke klart hva de vil ha inn der 3 mnd før konseptfasen skal være
ferdig
• Ingen analyse av hverken klinisk eller økonomisk gevinst
• Kan faseforskyve Akerprosjektet til 2027-37

Rolf Kåresen 18. april 2018

Hvem/hva kan stoppe Gaustad prosjektet
• Riksantikvaren/Stortinget eventuelt overprøve
• Plan- og bygningsetat Oslo/Bystyret
• Mistillitsforslag mot Høie på Stortinget dersom det kan samles flertall
for det på forhånd
• Manglende investeringsevne/behov for å spare 30 mrd kroner

Rolf Kåresen 18. april 2018

Denne diskusjonen er ingen omkamp!
Styrevedtak sak 072/2017 HSØ juni 2017
5. Styret påpeker at det er knyttet gjennomføringsrisiko til
lokaliseringsalternativene og ber om at det ikke utelukkes alternativ
plassering innen Oslo universitetssykehus HFs tomtearealer om
risikobildet tilsier dette. Styret skal holdes orientert underveis i
utredningen og spesielt knyttet til gjennomføringsrisiko
6. Styret forutsetter at det ikke gjøres disponeringer mens utredningen
pågår som kan hindre alternative løsninger i fremtiden

Risikoen på Gaustad er så høy at tiden er inne for å utrede den
alternativ løsningen som kvalitetssikrerene påpekte manglet
allerede i 2016. Dvs delt løsning mellom Ullevål og
Rikshospitalet

Konklusjoner
• Styrevedtakene i mai/juni 2017 ble gjort med feilinformasjon om
kvalitetssikring/ROS analyser, underestimerte arealbehov og
kostnadsoverslag og dekker ikke befolkningens behov. Gyldighet?
• Man vil bruke 24 milliarder kroner på en unødvendig utbygning på
Gaustad på en tomt som ikke egner seg til formålet
• Ved å satse på bygging av et klinikkbygg på Ullevål til 5-6 milliarder kroner
kan man spare mer enn 30 av total vel 50 milliarder kroner i prosjektet
• Planlagte effektiviseringer og oppgaveoverføring til Oslo er urealistiske
• Aker utbygging startes som planlagt 2022 og fullføres 2027
• Gaustadprosjektet utsettes pga høy risiko og kapitalmangel og tiden
brukes til å konseptfaseutrede fortsatt drift av Ullevål som et stort lokal/
akuttsykehus med Traumesenter som i lengere perspektiv (2050/60)
erstatter Gaustad som regionssykehus. Rikshospitalet fortsetter uten
endringer som elektivt spesialsykehus til bygningen må fases ut

