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Fra Oslo Senterparti:  

 

Høringssvar, forslag til Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst 

Oslo Senterparti takker for muligheten til å kommentere på den regionale utviklingsplanen for Helse 

Sør-Øst.  

Oslo Senterparti er svært engasjert i å sikre gode lokalsykehustjenester til Oslos befolkning, og 

hoveddelen av høringssvaret vil derfor handle om forslagene til endringer innenfor Oslo 

Universitetssykehus. Noen kommentarer til andre deler av handlingsplanen finnes til slutt i dette 

notatet. 

I Oslo-området er det nå plassmangel i sykehusene. Da Aker sykehus ble nedlagt som lokalsykehus, 

resulterte det i at kapasiteten ved både Ullevål og Akershus universitetssykehus (Ahus) ble sprengt. 

Innbyggerne fra Groruddalen blir i dag sendt mellom sykehusene avhengig av hvor det er ledig plass. 

Ingen andre innbyggere i Norge har det slik, og det er viktig at det nå fattes beslutninger som gir 

Oslos innbyggere et tilstrekkelig lokalsykehustilbud.  

Den regionale utviklingsplanen legger opp til at lokalsykehusbehovet for innbyggerne i Oslos 15 

bydeler skal dekkes gjennom å gjenopprette og styrke Aker Sykehus (seks bydeler), bygge ut på 

Gaustad slik at det her blir lokalsykehus for tre bydeler, og at Lovisenberg og Diakonhjemmet skal 

dekke tre bydeler hver. Dette innebærer at Ullevål sykehus avvikles. 

Dette alternativet har blitt møtt med omfattende kritikk fra fagmiljøene. Arkitektene og 

sykehusplanleggerne Tor Winsnes og Dag Hovland advarer mot planen og sier at «Gaustad-området 

er uegnet som lokalisering av regionsykehuset på grunn av knappe tomteressurser, bratt terreng og 

fredet bygningsmasse. Det planlegges nå med tre blokker like høye som rådhustårnene på 

inngangsplassen ved Rikshospitalet. Samtidig skal Ullevål selges, den eneste eiendommen i Oslo som 

kan imøtekomme alle de kriteriene som må stilles til et nytt og framtidsrettet regionssykehus.»1 

De totale investeringsbehovene innen Oslo Universitetssykehus fremover er beregnet til 50 milliarder 

kroner. Under den åpne høringen om i Oslo Rådhus 11. september opplyste OUS om at den planlagte 

utbyggingen på Gaustad er beregnet til å koste kr 24 milliarder. Oslo Senterparti tror at dette tallet vil 

øke, blant annet fordi det ikke er beregnet inn garasje i den oppgitte summen. I den regionale 

utviklingsplanen står det at Helse Sør-Øst planlegger å investere kr 30 milliarder i nye bygg i hele 

planperioden, for alle helseforetakene i regionen. Planene om utbygging på Gaustad har dermed en 

så heftig prislapp at det er stor risiko for at blir lite igjen til andre, nødvendige investeringer innenfor 

                                                           
1 I «Nye sykehusbygg i Oslo – hvor og hvordan, utgitt av Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum og 

Oslo legeforening. Mai 2018» 

 



Helse Sør-Østs område.  Til sammenligning har prof Rolf Kaaresen beregnet at nødvendig 

opprustning av Ullevål sykehus, med bygging av et helt nytt klinikkbygg, vil koste kr 7 mrd. 

Det er også uklart om forslaget virkelig vil møte fremtidens sykeshusbehov. Det er klart at innovasjon 

både innenfor legemidler og hjelpemidler/teknologi vil redusere liggetid noe, men det er uklart ut fra 

dokumentet om det reduserte behovet på grunn av teknologi mer enn oppveies av det økte behovet 

for sengeplasser gitt Oslos økende og aldrende befolkning, med mer komplekse helseutfordringer. 

Med de foreliggende planene, altså utbygging på Gaustad og nedleggelse av Ullevål, er det sannsynlig 

at Oslo vil mangle et helt lokalsykehus i 2040.  

Det kan også se ut som om riktig prosedyre ikke er fulgt, gjennom at Ullevål som alternativ ikke er 

godt nok utredet som et reelt alternativ, noe som er et krav til slike utredninger.  

I tillegg støtter vi Nordre Aker bydelsutvalg, som i sin høringsuttalelse til det reviderte 

planprogrammet for Gaustad Sykehusområde viser til «de omfattende utbyggingsplanene for blant 

andre UiO sør for Ring 3 i det samme området og frykter at blant annet trafikksituasjonen vil bli 

fullstendig uholdbar. Et nytt stort regionsykehus/lokalsykehus vil måtte være avhengig av god 

tilgjengelighet og utviklingsmuligheter på sikt. Bydelsutvalget kan ikke se at Gaustadområdet er 

egnet for dette formålet.» 

Vi støtter også Nordre Aker bydelsutvalg når de skriver at «Rikshospitalet er ferdig utbygget. Med 

tanke på funksjon og infrastruktur er bygningsmassen godt tilpasset terrenget og de gamle, vernede 

bygningene til Gaustad sykehus. Eksisterende sykehus ble bygget innenfor vedtatte 

høydebegrensninger i det sterkt skrånende terrenget.» 

Oslo Senterparti støtter derfor ikke planene om videre utbygging på Gaustad. Vi mener 

videreutvikling av Ullevål er et bedre alternativ ettersom tomta er bedre egnet, og vil kunne gi 

gode tjenester til langt lavere kostnader. Oslo Senterparti er bekymret for at den planlagte 

utbyggingen på Gaustad vil bli så kostnadskrevende at det vil gå ut over nødvendige investeringer i 

andre deler av Helse Sør-Øst.  

Oslo Senterparti støtter at Aker Sykehus gjenopprettes som lokalsykehus, men at dette skal rustes 
opp til å bli lokalsykehus for alle de fire Groruddals-bydelene, ikke tre slik det foreslås i 
utviklingsplanen. Dette er også i tråd med bydelenes ønske. Bydel Bjerke, hvor Aker Sykehus er 
lokalisert, skal ikke «sogne til» Aker Sykehus, men til Gaustad, i følge utviklingsplanen. Bydelsutvalget 
i Bjerke har i sin høringuttalelse blant annet sagt at «vi finner forslaget om at bydelen skal tilhøre 
Gaustads opptaksområde som svært uhensiktsmessig og lite logisk for innbyggerne i vår bydel. 
Bydelen vil på det sterkeste oppfordre til at dette revurderes og at bydelens lokalsykehusfunksjoner 
blir lagt til Aker sykehus. Sammen med Rødt og Sosialistisk Venstreparti har Senterpartiet på 
Stortinget levert et representantforslag som Oslo Senterparti støtter: Regjeringen bes «om å 
prioritere arbeidet med nytt lokalsykehus for hele Groruddalen på Aker.» Det er ingen grunn til å 
vente med å bygge på Aker! 
 

I utviklingsplanen er beleggprosenten redusert fra 90% til det OECD-anbefalte 85%. Dette er positivt. 

Det legges også opp til bedre samhandling med Oslo Kommune og bydelene, samtidig som det 

fortsatt opprettholdes at liggedøgn skal reduseres med 15%. Her er det viktig med god dialog med 

Oslo Kommune for å sikre at pasientene ivaretas godt, også etter at de er skrevet ut. Oslo Senterparti 

ønsker å understreke at pasientens helse og sikkerhet må komme først, og at ingen må skrives ut for 

tidlig. 



Senterpartiet vil avvikle helseforetaksmodellen, og vil styre sykehusene i en forvaltningsmodell som 

kan prioritere fagfolk i førstelinjetjenesten i stedet for mange direktørstillinger i foretaksledelsen i en 

«folkets helsetjeneste». Helsepersonell skal få bruke mer tid på pasienter og mindre tid på 

administrasjon og rapportering. Oslo Senterparti støtter derfor helhjertet forslaget om å redusere 

rapportering og prosedyrer som ikke gir verdi (s. 72).  

 

Med vennlig hilsen 

Bjørg Sandkjær, Leder, Oslo Senterparti 


