Ski sykehus er pasientenes sykehus!
Ski Sykehus’ Venner (SSV) hilser det nye Follo Lokalmedisinske Senter velkommen, og
ønsker lykke til med driften av sengeposten og Follo legevakt! Det er vårt håp at sengeposten
vil komme i full drift med 15 senger snarest mulig. Samhandlingen mellom kommunene og
Ahus vil bli utfordrende for begge parter. Da blir det viktig å fokusere på et felles mål: Ski
sykehus skal være pasientenes sykehus!
Flere omstillinger i vente
En ny utviklingsplan for Ahus er under arbeid. Ettersom Ahus er eier, vil Ski sykehus også bli
påvirket av dette. Ski Sykehus’ Venner vil minne planleggerne om at vårt lokalsykehus har
vært en høyt verdsatt del av spesialisthelsetjenesten i mange år. Erfaringene herfra når det
gjelder god og effektiv pasientbehandling bør tillegges vekt!
Likeledes vil vi oppfordre sykehusledelsen til å lytte mer til de fremragende fagfolkene som
jobber direkte med pasientbehandling enn til teoretikerne i det store helsebyråkratiet vi holder
oss med, før beslutninger om endringer skal tas!
Kapasitetsmangelen i sykehusene er et hovedproblem i Oslo-området. Og Ahus har det største
problemet. Det kommer nå forslag om blant annet å flytte opptaksgrensene for Ahus og ta i
bruk Aker sykehus igjen som lokalsykehus for enkelte bydeler i Oslo som i dag sogner til
Ahus. Dette har SSV foreslått i flere år, og det støtter vi helhjertet! Kjerneområdet for Ahus
var og er Romerike og Follo. Vi vil advare mot at pasientene fra Follo igjen blir flyttet rundt
til flere andre sykehus i regionen for å dekke over kapasitetsproblemene. Det er ikke
pasientene som skal betale prisen for dette!
Øk sengekapasiteten på Ski!
SSV er sterkt kritiske til at mangelen på sykehussenger er blitt forsøkt løst ved å kutte i
liggetiden for pasientene. For å avhjelpe situasjonen i vårt område, foreslår vi på kort sikt at
sengekapasiteten på Ski utnyttes maksimalt i den eksisterende bygningen. På litt lengre sikt
kan det bygges nytt på den ferdig regulerte tomten til det lokalmedisinske senteret, uten store
omkostninger og forsinkelser med planlegging og prosjektering. Pasientgrunnlaget er mer enn
stort nok!
Utvid dagtilbudet med dialyse!
Dagbehandlingen på Ski sykehus scorer høyt både på kvalitet og effektivitet. Det er imidlertid
en stor skuffelse at skadepoliklinikken blir nedlagt, til tross for iherdige protester fra
fagpersonalet, ordførere, og selvsagt SSV. Nærheten til poliklinisk behandling har stor
betydning, særlig for pasientgrupper som trenger behandling ofte. SSV har fått mange
henvendelser fra pasienter som trenger dialyse med jevne mellomrom og som ønsker å få
dette på Ski sykehus istedenfor å måtte reise til Lørenskog hver gang. SSV oppfordrer herved
Ahus til å etablere dialysebehandling på Ski sykehus!
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