Til styret i Vestre Viken HF og
styret i Helse Sør-Øst RHF

Sokna, 2. desember 2016

Buskerud legeforening advarer mot planer om flytte
funksjoner fra det nye sykehuset i Drammen til øvrige
sykehus i Vestre Viken HF
Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i juni 2016 at nytt sykehus i Drammen skal
bygges på Brakerøya. I samme møte stilte styret også krav om at prosjektet må
tilpasses en kostnadsramme på 8,2 milliarder kroner. Det betyr en reduksjon på
cirka 600 millioner kroner i forhold til tidligere planer. For å møte kravet om
reduserte byggeutgifter, foreligger det planer om å flytte funksjoner fra det nye
sykehuset i Drammen til øvrige sykehus i Vestre Viken HF. Buskerud legeforening
vil her advare mot en slik flytting av funksjoner, som vil kunne føre til et
medisinskfaglig svekket sykehus, unødvendige belastninger for pasientene, og
etter alt å dømme høyere driftsutgifter.
Et samlet fagmiljø ved Drammen sykehus er negative til flytting av funksjoner fra
nye Drammen sykehus. Buskerud legeforening (BLF) slutter seg til fagmiljøenes
syn. Vi vil særlig trekke frem Øyeavdelingen, som er foreslått flyttet fra Drammen
sykehus til Bærum sykehus. Det vil i så fall føre til et dårligere medisinskfaglig
tilbud på Drammen sykehus, fordi øyeleger ofte er nødvendige
samarbeidspartnere for nevrologer, øre-, nese-, hals-leger, barneleger og andre
spesialister for å kunne avklare og behandle sykdomstilstander.
Dersom man skal ha desentraliserte spesialistpoliklinikker er det grunnleggende
viktig at de er organisert ut fra en moderavdeling beliggende i Drammen. Det er
svært viktig at fagmiljøene holdes samlet. Bare slik kan de utvikle seg til sterke
bærekraftige avdelinger med evne til å rekruttere gode fagfolk.
En flytting av øyeavdelingen vil dessuten gå ut over øyeavdelingens pasienter,
hvorav de fleste er eldre hjemmehørende i Buskerud, som vil få betydelig større
reiseavstand til Bærum sykehus. BLF ønsker ikke at spesialisttilbudet i Drammen
svekkes og flyttes til deler av Akershus som alt har en høyere tetthet av spesialister
enn andre områder i landet.
Buskerud legeforening henstiller styret i Vestre Viken HF og styret i Helse Sør-Øst
RHF om å lytte til fagmiljøene ved Drammen sykehus og skrinlegge planene om
flytting av funksjoner fra nye Drammen sykehus. Skal vi kunne skape pasientens
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helsevesen, slik helseministeren tar til orde for, må man ha ekspertise fra de ulike
fagmiljøene samlet på nye Drammen sykehus—ikke spredt på ulike sykehus.
Med vennlig hilsen

Styret i Buskerud legeforening
ved leder
Mette Christin Lerfaldet
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