
 1

 

Innsatsområde 1: Hovedstadsprosessen 

Høringen i fase 3  

Oppsummering – vedlegg til styresak 

 

12.11.2008 

 



 2

 Hovedstadsprosessen – oppsummering av høringsuttalelsene  
 
1 Materiale og prosess 
 
Høringsfristen var 20.10.2008. Det er kommet inn rundt 200 uttalelser og et materiale på 
godt over 1000 sider. Det er et laget sammendrag med utrekk av høringsinstansenes 
synspunkter knyttet til spørsmålene som ble stilt i høringsnotatet.   
 
Det er gjennomgående positive tilbakemeldinger på prosessen i denne fasen, og det 
dokumenteres et omfattende arbeid med informasjon, drøftinger og prosess internt i 
organisasjonene på alle nivå før endelig behandling i styre/formelle organer. Retrospektivt 
blir dialogkonferansene verdsatt, og det at Helse Sør-Øst har innledet til brede prosesser og 
forankring med mye krefter brukt på møter og drøftinger. Noen høringsinstanser (spesielt 
fagorganisasjoner) hevder at prosessen har gått for fort og at det ikke har vært tid til å sette 
seg grundig nok inn i problemstillingene. Disse etterlyser også mer dokumentasjon, analyser 
mv. 
 
For kommunene har Kommunenes Sentralforbund (KS) på distriktsnivå tatt initiativ til møter 
og arbeidet fram felles uttalelser som kommunene har bygget videre på. Samtidig har også 
kommunene og fylkeskommunene behandlet saken i formelle organer og avgitt uttalelse på 
egne vegne. Brukerutvalg og tilitsvalgtefora har sendt inn uttalelser både via helseforetakene 
som et ledd i interne prosesser, og direkte. Også brukerorganisasjoner, private aktører, 
enkeltpersoner og grupper har engasjert seg i delspørsmål. 
 
Så langt det er mulig har en forsøkt å gjøre uttrekk basert på høringsinstansene ordlyd og 
poengteringer, men en har vært nødt til å gjøre et utvalg. Liste over høringsuttaleser har blitt 
oppdatert forløpende og lagt ut på nett. Også uttalelsene er tilgjengelige på Helse Sør-Øst 
sin nettside.   
 
Hensikten med dette sammendraget har vært å dra de store linjene og vise på hvilke punkter 
forslagene i høringsnotatet har oppslutning, trekke fram nye momenter fra 
høringsinstansene, tegne et bilde av forslagene til modeller og vise hvor skillelinjene går. 
  
 
2 Syn på prinsipper og overordnede mål  
 
Generelt gis det bred støtte til høringsnotatets beskrivelse av utviklingsretning og de 
styrende prinsipper for utvikling og omstilling av tjenestestrukturen. Hovedprinsippet om at 
pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene har bred oppslutning. 
Det har også målene om en bærekraftig utvikling som sikrer god ressursutnyttelse og kvalitet 
på tjenestene. Leon-prisnippet (lavest mulig omsorgsnivå) holdes i hevd, og målsettingen om 
å ”desentralisere det vi kan og sentralisere det vi må” vinner gjenklang hos mange. Det er 
bred støtte for at tyngdepunktet for spesialisthelsetjenesten skal være på lokalsykehusnivå, 
og at 80-90 % av behandlingen skal ivaretas innenfor sykehusområdene i samarbeid med 
kommunehelsetjenesten.  
 

Brukerutvalget i Helse Sør-Øst supplert av utvalgene ved helseforetakene gir sin tilslutning til 
strategiske hovedgrep, prinsipp og øvrige løsninger og mener at disse vil bidra til bedre 
helsetjeneste generelt og spesielt innenfor de prioriterte områdene rus, psykisk helsevern, 
habilitering og rehabilitering. Store sykehusområder med sterke lokalsykehusfunksjoner vil 
også et bedre tilbud til den voksende gruppe eldre. Utvalget ser at løsningene vil utfordre 
både faglige og lokale interesser, også lokale interesser innenfor brukerorganisasjonene. 
Brukerutvalget ber om at Helse Sør-Øst RHF setter inn tilstrekkelig gjennomføringskraft til å 
realisere de foreslåtte løsningene. Gjennom det vil brukernes beste bli ivaretatt. 
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I den grad målene kommenteres for øvrig er det i form av forsterkninger og fortolkninger i 
forhold til egen virksomhet.  
 
I den grad høringsinstansene reiser kritikk, går det på mangelfull operasjonalisering og 
konkretisering, og det blir tatt tak i delspørsmål som en er uenig i eller finner for lite belyst.  
 
Fra Helsetilsynet blir det konstatert at overordnede mål er i tråd med lov og politiske føringer, 
men tilsynet mener at definering av sykehusområder og struktur i større grad også kunne 
vært underbygget av vurderinger knyttet til epidemiologi og "sørge-for" ansvar.  
 
 
3 Inndeling i sykehusområder  
 
Forslaget om 7 sykehusområder har unison oppslutning blant alle som uttaler seg om 
spørsmålet. Men det er variasjoner med hensyn til hvilken betydning man gir dette begrepet 
utover en ren geografisk inndeling og definering av samarbeidsområde. Blant 
helseforetakene i hovedstadsområdet understrekes betydningen av å etablere 
sykehusområder med tilstrekkelig størrelse til å øke selvforsyningsgraden, tydeliggjøre 
satsningen på lokalsykehusfunksjonene og utskilling av regionfunksjonene.  
 
I dialogkonferansene ble det bygget opp et grunnlag etter mønster fra tenkningen i 
København, hvor man legger til grunn at tilstrekkelig pasientgrunnlag gir bedre kvalitet på 
spesialiserte funksjoner, og at område-, region- og landsfunksjoner må skilles fra 
lokalsykehusfunksjoner. I 5 av sykehusområdene - Sentrum, Øst, Østfold, Innlandet og Sør - 
er det også solid støtte for denne tenkningen. Sykehusområdet oppfattes som en 
samhandlingsarena, men også et administrativt nivå for det ansvarlige ene helseforetaket 
med oppgave å styre og samordne spesialisthelsetjenesten og underliggende sykehus i 
sykehusområdet.  
 
Når det gjelder akuttfunksjoner og definering av sykehusområder som et utgangspunkt for å 
samle akuttfunksjonene, er det ulike meninger. I Sentrum er det generelle synet at akutt- og 
traumefunksjoner bør samles, men det diskuteres unntak for noen oppgaver, for eksempel 
”delayed emergency”. Videre er det spørsmål om hvor grensen for lokalsykehusets 
kompetanse og oppgaver skal trekkes og diskusjon om storbylegevakt og samling av 
akuttfunksjoner for de store alminnelige sykdomsgrupper. 
 
I sykehusområdet Vestfold/Telemark og dels Vest hevdes det at sykehusområdet ikke kan 
være utgangspunkt for å samle akuttfunksjonene – at her må det tas lokale (distriktsvise) 
hensyn.   
 
Utenfor hovedstadsområdet er det også generell støtte for at inndelingen i sykehusområder 
er fornuftig. Men sykehusområde defineres først og fremst som et samarbeidsområde, og 
spesielt kommunene viser stor entusiasme for ytterligere å få definert og formalisert 
samhandlingsfunksjonen. Mange ønsker å medvirke i større grad til utviklingen i 
sykehusområdet og forslår tiltak for å styrke representasjonen formelt med deltakelse i 
fagråd, samarbeidsutvalg og formell representasjon i foretaksstyre. 
 
Nedenfor gjøres det en gjennomgang av de konkrete kommentarer som fremkommer fra de 
enkelte sykehusområder. 
 
3.1 Sykehusområdet Innlandet – tilslutning, men noe diskusjon om geografiske 
grensedragninger i forhold til naboområdene Øst og Vest  
Sykehusområdet har ett helseforetak i dag: Sykehuset innlandet (SI). SI anser det viktig å 
utvikle dagens opptaksområde og anbefaler sterkt at Nes kommune (i Akershus) fortsatt skal 
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sogne til SI, samtidig som at det ikke gjøres andre endringer enn at befolkningen i Jevnaker 
kommune kan fortsette å benytte Ringerike sykehus. Videre ønskes det formalisering av 
utvidet ansvar for ”Fjellregionen” opp mot Helse Midt-Norge, men det fordrer interregionalt 
samarbeid. I uttalelse som foreligger fra Helse-Midt-Norge blir også dette nevnt, og man 
stiller seg positiv til drøftinger.  
 
Når det gjelder ansvar for områder i grensesoner til øvrige sykehusområder, foreligger det 
uttalelser fra de respektive kommuner. Uttalelsen fra Nes kommune er tydeligst, og der 
fremholdes følgende:  

 Nes kommune har Sykehuset Innlandet v/sykehuset på Kongsvinger som 
lokalsykehus. Somatiske sentralsykehusfunksjoner, rus og psykiatri ivaretas av Ahus. 
Dette i tråd med vedtak i Helse Øst av 27.11.2003. Kommunen ønsker ikke å fortsette 
slik delt tilhørighet og viser til prinsippet om ”god samhandling som gir helhetlige 
koordinerte pasientforløp”. Nes ser ikke faglige argumenter for å opprettholde 
delingen og anser at den også vanskeliggjør kommunesamarbeidet på tvers der Nes 
naturlig tilhører Øvre Romerike i Akershus. 

 Med beliggenhet i rimelig nærhet til et nybygget avansert universitetssykehus er det 
vanskelig for Nes kommune å akseptere at man ikke skal få ta dette i bruk på lik linje 
med nabokommunene. Kommunen ønsker å bli fullt tilsluttet sykehusområdet Øst. 

 
Uttalelsen er behandlet i de relevante samarbeidsfora på Øvre Romerike, bruker- og 
fagorganisasjoner og disse har gott sin tilslutning.  
 
Uttalelsene fra kommunene på Hadeland (Gran Lunner og Jevnaker) er ikke fullt så 
entydige, da problemstillingen er noe annerledes og kommunene ønsker valgfrihet i forhold 
til flere sykehus. Om Gran og Lunner fremholdes det at de har Oslo som arbeidsmarked (ca. 
50 % av yrkesaktive er pendlere). Befolkningen vil gjennomgående ha kortere reiseavstand 
til sykehus utenfor SI (Ringerike, Aker, Ahus). Da SI har vektlagt hensiktsmessig fordeling 
mellom likeverdige sykehus uten et definert områdesykehus, må man påregne at 
befolkningen i stor grad vil benytte seg av fritt sykehusvalg i forhold til sykehus utenfor 
sykehusområdet. 
 
Jevnaker kommune aksepterer tilhørighet til Ringerike sykehus under forutsetning av at det 
omfatter både somatikk og psykiatri/rus. 
 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal (Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron) fremholder at det er 
ønskelig at sørlige deler av Hedmark og Oppland dekkes av Ahus, men dette er ikke 
nærmere konkretisert. 
 
3.2 Sykehusområdet Øst – tilslutning til sykehusområder – innlemming av flere/andre 
kommuner/bydeler? 
Sykehusområdet har ett helseforetak – Akershus universitetssykehus - Ahus – som også er 
foreslått som områdesykehus.  Ahus uttaler at med unntak av Sentrum er der logisk 
sammenheng mellom kapasitet og befolkningsgrunnlag i de 7 sykehusområdene i regionen. 
Ahus uttaler også at sykehuset er forberedt på å ta ansvar for Nes kommune, gitt tilføring i 
forhold til ressursbehovet som er beskrevet i et eget vedlegg til uttalelsen.  
 
Det er diskusjoner om grensedragning i forhold til sykehusområdet Sentrum. Ifølge 
høringsnotatets forslag skal det skje et makeskifte mellom Ahus og Aker universitetssykehus 
når det gjelder befolkningen i Follo, og dette er en prosess som allerede er i gang.  
Uttalelsen fra de berørte kommuner (Follorådet) støtter denne endringen idet det uttales at 
kommunene er tilfreds med å betjenes av Ahus i framtiden. Men det fremholdes 
forventninger om at Ski sykehus fortsatt skal opprettholdes som lokalsykehus med integrert 
legevakt og rehabilitering. Videre at det må bli tilstrekkelig kapasitet for psykiatri/rus 
(Folloklinikken). 
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Eldrerådet i Follo beklager derimot endringen og viser til pågående samarbeidstiltak med 
Aker. Hovedbudskapet er likevel at man ønsker at det slås ring om Ski sykehus hvor ledig 
kapasitet kan benyttes til intermediærtilbud i forhold til førstelinjetjenesten. 
 
3.3 Sykehusområdet Østfold – tilslutning til sykehusområder uten grenseproblematikk   
Her er det bare ett helseforetak – Sykehuset Østfold – som slutter seg til forslaget om 
inndeling i sykehusområder. Det er ikke innsigelser på grensedragning verken fra 
kommunenes, fylkeskommunens eller helseforetakets side, men helseforetaket kunne ønske 
seg større opptaksområde og ser fram mot bygging av nytt felles sykehus. 
 
3.4 Sykehusområdet Sentrum – oppslutning om grensene for sykehusområdet  
Her er det 3 helseforetak og 2 private sykehus i dag med blanding av lokalsykehus-
funksjoner, regionfunksjoner og landsfunksjoner. Alle disse sykehusene slutter opp om 
inndelingen og avgrensningen av sykehusområder både for eget område og regionen for 
øvrig med unntak av Aker universitetssykehus. Diskusjon om grensedragning i forhold til 
nord er redegjort for under sykehusområdet Øst ovenfor. Her dreier det seg om relasjoner i 
aksen Aker universitetssykehus – Groruddalen – Oslo kommune. Fagforeningen FO og 
Fellesorganisasjonen ved Aker sykehus er kritiske til at bydeler i Oslo skal betjenes av Ahus. 
Bjerke bydel har sendt uttalelse og denne har først og fremst utgangspunkt i relasjonen til 
Aker universitetssykehus som geografisk ligger i Bjerke bydel. Det fremholdes at 
sykehustilhørigheten for Bjerke og resten av Groruddalen bør vurderes på nytt i forhold til 
Aker som man hevder bør opprustes til et tidsmessig lokalsykehus.  
Oslo kommune tar til etterretning at Nye Ahus skal betjene bydelene Stovner, Grorud og 
Alna, men fremholder at dersom økte befolkningsprognoser og endret sykdomsbilde 
medfører økt behov for sykehustjenester, må opptaksområdene bli gjenstand for ny 
vurdering. (Sammendraget for Oslo kommune er basert på innstillingen fra helse- og 
sosialkomiteen, da protokoll fra bystyret ikke forligger ennå). 
 
3.5 Sykehusområdet Vest – oppslutning om sykehusområder, men ulike syn på 
funksjon og intern organisering  
I sykehusområdet Vest er det generell oppslutning om hovedinndelingen i sykehusområder 
for regionen. Dette også som hovedmodell for egen region ved at de 4 helseforetakene 
Asker og Bærum, Blefjell Sykehus, Ringerike sykehus og Sykehuset i Buskerud skal inngå i 
et felles sykehusområde Vest. Men det er nyanser og forslag til alternativer i dette bildet som 
både går på hva nivået sykehusområde skal innebære og justeringer av grensene for det 
geografiske sykehusområdet.  
 
Hovedsynet som helseforetakene Sykehuset Blefjell og Sykehuset i Buskerud legger fram, er 
langt på veg sammenfallende med synet i hovedstads/østlandsområdet – at sykehusområdet 
skal være et styringsnivå og fortrinnsvis med ett ansvarlig helseforetak i området.  
 
Blefjell sykehus er enig i hovedprinsippet og fremmer et delingsforslag av eget HF i tråd med 
et tilleggsforslag i høringsnotatet. Det foreslås at Kongsberg-delen av Blefjell sykehus inngår 
i Vest og at Rjukan- og Notodden-delen inngår i Vestfold/Telemark. Sykehuset Blefjell 
understreker at dette standpunktet er tatt etter nøye vurdering og avveining av alternativer. 
Videre fremholdes at en evt. delingsprosess må forventes å ta tid.  
 
Sykehuset i Buskerud står for samme standpunkt som Blefjell – 4 sykehus inn i Vest, men 
med en deling av området til Blefjell sykehus. Dette begrunnes med ar det nye helseforetaket 
får et tilfredsstillende befolkningsgrunnlag med 470 000 og at dette gir et godt grunnlag for et 
bredt tjenestespekter og robuste vaktordninger. Det foreslås at kommunene Svelvik og 
Sande fortsatt inngår i Vest, og dette bekreftes av kommunenes egne uttalelser. 
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Ringerike Sykehus avviker fra det prinsipielle hovedsynet, ved at det kun foreslås en 
overbyning basert på avtaler i sykehusområdet, og at sykehusene har lokale styrer som 
forsterker lokal forankring og gjennomføringskraft. Dette samsvarer langt på veg med 
Vestregionen(kommunenes) uttalelse som følger nedenfor. Ringerike utdyper sitt syn med at 
sykehuset oppfatter seg på mange måter som et foregangsykehus med innovative prosjekter 
og tror at sammenslåing vil gi mindre muligheter til egne prioriteringer og beslutninger knyttet 
til bl.a. disse prosessene.    
 
Sykehuset Asker og Bærum fremholder et tredje syn, idet helseforetaket slutter seg til 
inndelingen i sykehusområder prinsipielt, men ønsker unntak. SAB hevder at i stedet for å 
innføre en standardmodell for alle, må det også tas hensyn til infrastruktur, demografi og 
andre forhold. ”Andre forhold” relaterer seg bl.a. til kamp om sykehusutbygging. SAB nevner 
at deres diskusjoner med Sykehuset Buskerud pt. domineres av spørsmålet om bygging av 
nytt sykehus på Gullaug. SAB foreslår at sykehusområdet Vest deles i to ut fra nåværende 
struktur og funksjoner. Det foreslås at SAB/Ringerike blir et helseforetak for det ene området 
og Buskerud/Blefjell for det andre. SAB/Ringerike vil da ha et befolkningsgrunnlag for på 
270 000. Dette er mer enn for de foreslåtte sykehusområdene Østfold og Sørlandet. SAB 
hevder også at nåværende tjenestestruktur og satsningsområder for de to helseforetakene 
vil utfylle hverandre godt.    
 
SAB hevder at om man går for ett felles sykehusområde/HF i Vest, vil det bli for stor avstrand 
mellom ytterkantene i områdefunksjonen, og områdesykehuset vil bli en for stor og kompleks 
organisasjon. Om dette likevel gjennomføres bør området deles slik at Notodden og Rjukan 
overføres til Telemark/Vestfold sykehusområde. 
 
Det andre synet er uttrykt ved ”Vestregionen” som er et samarbeidsforum for kommunene i 
sykehusområdet Vest. Vestregionen har tatt forslaget til inndeling i 7 sykehusområder til 
følge og har allerede i høringsprosessen gått sammen om å forene ulike syn i de berørte 
kommunene i Vest og sørget for et felles forum for medvirkning. Det legges til grunn at alle 
de 4 omtalte helseforetakene utgjør sykehusområde Vest. Forskjellen i syn relatert til 
høringsnotatet og de fleste helseforetakene i Vest, Sør og hovedstadsområdet består i at 
Vestregionen anser sykehusområdet som et samarbeidsnivå og ikke som et administrativt 
styrings- og ledelsesnivå for sykehusene. Vestregionen ser fra sitt ståsted et utvidet 
potensial for samhandling og gode løsninger mellom nivåene. Helse Sør-Øst blir sett på som 
en betydelig samfunnsaktør, og kommunene ønsker å ta del i utviklingen.  
 
Det foreligger også uttalelse fra et forum som kaller seg Rådet for drammensregionen og 
som overlapper med noen kommuner i Vestregionen. Her gis det full tilslutning til inndeling i 
sykehusområder og uforbeholden støtte til at det dannes ett helseforetak for de 4 HF i 
sykehusområde Vest.  
 
Innspillene fra kommunesiden for øvrig er preget av den toneangivende høringen som er gitt 
av Vestregionen og fra de fylkesvise KS- uttalelsene. De sistnevnte har samsvarer i stor 
grad. 
 
I tillegg er kommunene opptatt av å beholde ”sine” lokale sykehus og støtter opp om disses 
respektive uttalelser. Kongsberg kommune begrenser seg til å uttale at en har tillit til at 
lokalsykehusfunksjonene i området opprettholdes uavhengig av organisasjonsendring. 
Videre stilles det forventning om akuttberedskap, ambulansetjeneste og fødeavdeling ved 
Blefjell. Notodden kommune peker på at pasientene på Rjukan/Notodden i stor grad 
orienterer seg mor Sykehuset Telemark og er således på linje med Blefjell-forslaget.  
Tinn kommune fremholder at Blefjell sykehus er i ferd med å utvikle seg til et velfungerende 
sykehus for området og foreslår at det går samlet inn i Vest.  Å dele området i to vil være å 
gjøre ”samme prosess en gang til”.    
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3.6 Sykehusområde Vestfold/Telemark – oppslutning om sykehusområde som nivå for 
avtalebasert samarbeid   
Sykehusområdet består av 3 helseforetak i dag – Sykehuset Vestfold, Psykiatrien i Vestfold 
og Sykehuset i Telemark. Det gis gjennomgående tilslutning til sykehusområdene i regionen 
som geografisk inndeling og samarbeidsområde. Men det stilles spørsmål ved hva som 
ligger i begrepet sykehusområde. For eget område spørres det om begrepet innebærer et 
nytt (ekstra) administrativt nivå, og derved tapping av ressurser (KS). Noen anser også at 
begrepet egentlig bare har mening for hovedstadsregionen og først og fremst 
sykehusområdet Sentrum.  
 
Helseforetakene foreslår at nåværende struktur med fylkessykehusene som selvstendige 
juridiske enheter/foretak samt PiV som eget foretak for psykiatri opprettholdes samt at også 
nåværende akuttmottak opprettholdes. Det gis tilslutning til at Blefjell sykehus i Vest 
oppløses som helseforetak og at opptaksområdet følger fylkesgrensene.  
 
Det fremholdes at overordnet styring kan baseres på føringer i oppdragsdokument og årlig 
rapportering med overprøving av resultater. De to fylkene har hhv 14 og 18 kommuner, og 
både helseforetak og kommuner anser at samhandling i et felles helseforetak virker 
tungvindt.  
 
Synspunktene får gjennomgående tilslutning fra alle kommunene, fylkeskommunene, 
fylkesmennene og KS. Formuleringene som brukes er stort sett sammenfallende. Men noen 
kommuner ønsker psykiatri/rus desentralisert og opplever at samling i ett foretak bryter med 
prinsippet om sammenhengende behandlingslinjer. Noen kommuner i Telemark fremholder 
dette, og i den generelle uttalelsen fra KS i både Telemark og Østfold fremholdes det bare at 
rus, psykiatri og somatikk må samordnes bedre. Kommunene i Vestfold støtter opp om PIV 
som eget helseforetak.  
 
3.7 Sykehusområdet Sør - tilslutning til sykehusområder uten grenseproblematikk 
Her er det bare ett helseforetak – Sørlandet sykehus – og tilslutning til inndelingen for 
regionen også fra kommunesiden. 
 
 
4 Styringsmodeller – relasjonen til sykehusområder 

 
Begrepene sykehusområde og styringsmodell henger nøye sammen og i mange henseende 
har høringsinstansene svart på begge spørsmål under ett.  
 
Begrepsparet sykehusområde og sykehusmodell er mest anvendelig for å diskutere 
strukturelle problemer i hovedstadsområdet: Dette kommer til uttrykk ved at det er her 
høringsinstansene gjør begrepene innbyrdes avhengige. For eksempel er innspillet fra Ahus 
tydelig på dette: 

 Det må være samsvar mellom sykehusområde og HF-struktur 
 Styringsmodellen må lede til fusjoner av HF innen samme område for å samordne 

fagområder og styre tildeling av funksjoner. 
 

Denne forståelsen deles av Innlandet, Østfold, Øst, Vest og Sør og dels Sentrum. Når SAB i 
Vest foreslår at sykehusområdet bør deles basert på at SAB foreslår to helseforetak, og 
Blefjell sykehus foreslår deling av opptaksområdet/helseforetaket som ligger i 
skjæringspunktet mellom 2-3 sykehusområder, uttrykker dette samme logikk.  
 
I Vestfold/Telemark (og Ringerike Sykehus) ønsker man ikke et nytt styringsnivå som har 
som konsekvens at helseforetaksstrukturen endres. En logisk følge av dette blir å si at 
sykehusområdet bør være et samarbeidsnivå. Evt. kan det hevdes at strukturen behøver 
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ikke å være sammenfallende i alle områder og at et sykehusområde kan ha mer enn ett HF 
når det er hensiktsmessig (eks. PiV og Sentrum).   
 
4.1 Synspunkter fra brukerråd, brukerorganisasjoner, fagforeninger og andre 
vedrørende sykehusområde versus styringsmodeller 
På samme måte som kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn støtter også lokale 
brukerutvalg, venneforeninger og andre interesseorganisasjoner opp om synspunktene til 
”egne” foretak. Men det understrekes at grensene må klargjøres slik at brukerne får en 
opplevelse av tilhørighet og at grensene synes logisk i forhold til hvor brukerne bor og 
eksistens av sykehus og kommunikasjoner (reg. brukerutvalg). De sentrale organisasjonene 
uttaler seg i større grad på generelt og prinsipielt grunnlag. 
 
Den norske legeforening (Dnlf) slutter seg til prinsippet om større sykehusområder og ser 
mange fordeler ved det – bedre arbeidsfordeling, fornuftige pasientstrømmer og stabile 
samarbeidsrelasjoner. Men Dnlf påpeker nettopp at begrepene ”styringsmodell” og ”fusjon” 
må klargjøres. Videre tas det ikke stilling til om lokale fusjoner er ønskelig. Dette må måles 
opp mot gevinster. 
 
Norsk sykepleierforbund uttaler at utgangspunktet for sykehusområdet må være å nå målet 
om selvdekningsgrad, og da bør det være èn ledelse og ett styre. NSF har lite tro på frivillig 
samarbeid mellom klinikker og at dette blir dynamisk nok. NSF mener å se at slikt samarbeid 
ikke har fungert selv etter oppdrag fra RHF-nivå, for eksempel i Vest.  
 
NITO fremholder også at det må være samsvar mellom sykehusområde og HF-struktur. 
Andre (Fagforbundet og YS) støtter inndelingen i sykehusområder, men er noe skeptisk til en 
styringsmodell som innbærer fusjoner med de omkostninger det medfører – anser at det må 
differensieres i tråd med distriktsvise forhold. 
 
Uttalelsen fra Blefjell sykehus som konkluderer med en deling av sykehusets opptaksområde 
ved at en del går til Vest og en del til Vestfold/Telemark har utløst drøftingsmøte og 
protokolltilførsel fra fagorganisasjonene ved sykehuset; som sammen konkluderer med at 
sykehuset bør gå samlet inn i Vest. 
 
4.2 Oppsummert om sykehusområde og styringsmodeller utenfor Sentrum 
Høringsuttalelsene synes å bære bud om at omstillingsbudskapet har nådd fram og at det er 
stor grad av sammenfall i tenkningen knyttet til struktur. Hovedsynet er at det må være 
sammenfall mellom sykehusområde og HF-struktur – dvs. ett helseforetak, ett styre og èn 
adm. direktør pr. sykehusområde. Det vil innebære at HF-fusjoner er målet, der det er flere 
helseforetak i et sykehusområde. Unntaket i forhold til dette hovedsynet er først og fremst 
sykehusområdet Vestfold/Telemark, der man unisont ikke ser nytten av å fusjonere, evt. å få 
et nytt administrativt nivå, slik de ser det. Det fremholdes med stor kraft at man ønsker å 
utvikle samarbeidsrelasjonene.   

 
Fra flere hold foreligger det anbefalinger om at det må gjennomføres sårbarhetsanalyser for 
å analysere utslagene langs aksene der uenighetene er størst. Vellykket gjennomføring vil 
være avhengig av tydelige beslutninger og prosjektorganisasjon til å bistå med prosessen.  
 
 
5 Sentrum 

 
Høringsnotatet har to forslag til styringsmodell for sykehusområde sentrum: 
 

 Modell 1: Ett samlet region- og områdesykehus – et faglig kraftsenter for regionen og 
landet og områdesykehus for Sentrum. 
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 Modell 2: Et somatisk regionsykehus for regionen og landet med landsfunksjoner og 
hoveddelen av regionfunksjonene og et områdesykehus med multitraume og 
tilhørende regionfunksjoner. 

 
Modell 1 er høringsnotatets foretrukne modell. Modellen har også fått tydelig gjennomslag 
blant høringsinstansene. De aller fleste helseforetak/sykehus, RHF, kommuner/ 
fylkeskommuner/fylkesmenn, fagorganisasjoner, brukerutvalg- og organisasjoner slutter opp 
om dette modellvalget. Noen anser det ikke som sitt mandat å uttale seg om modell i et 
annet sykehusområde (for eksempel kommuner og instanser i Vesfold/Telemark) og påpeker 
at modellene har likhetspunkter. Begge innebærer at akuttfunksjoner samles ett sted og 
lokalsykehus med tilpassede akuttfunksjoner.  
 
Helseforetakene i Sentrum har imidlertid utviklet modellene noe videre og har forslag som 
kalles ”moderert modell1” Sykehuset Innlandet har forslag om en tredje vei/modell. En 
kommer tilbake til de konkrete forslagene.     
  
De som tar et tydelig standpunkt for Modell 2 (Sykehuset Østfold, Østfold fylkeskommune, 
Fagforbundet og kommuner i Sør) legger vekt på at lands- og regionfunksjoner skal skilles 
fra akuttfunksjoner og multitraume og at elektive region- og landsfunksjoner skal skjermes. 
Videre er oppfatningen at Modell 1 forutsetter svære investeringer som ikke er realistisk.  
 
NSF som går inn for Modell 1, fremholder samtidig at denne modellen har den svakhet at 
den realistisk sett må bygge på to lokasjoner, og konsekvensen kan lett bli at man legger seg 
opp med ”halvveisløsninger” som blir dårlige.  
    
5.1 Alternative modelløsninger for Sentrum 
Det foreligger 3 forslag: 

- fra Rikshospitalet - forslag i tråd med Modell 1- ikke navngitt 
- fra Ullevål universitetssykehus: moderert modell kalt: Oslo universitetssykehus 
- fra Aker universitetssykehus kalt: Storbysykehuset Aker (i tillegg til regionsykehuset 

RR/UUS. 
 
Sykehuset Innlandet foreslår en tredje vei for Sentrum som hevdes å gå ”utenpå” både 
Modell 1 og 2. SI anser at sykehusområde og helseforetak bør være sammenfallende som 
en juridisk enhet, og foreslår at HSØ fatter prinsippvedtak om dette for å angi en tydelig 
retning for framtiden. Alt annet vil gi komplisert beslutningsstruktur, for liten handlekraft og 
åpne for ”spill-situasjoner”.  SI viser her til egne erfaringer tilbake fra 2003 med krevende 
prosesser for å sammensmelte kultur og endre samhandlingsmønstre. Det er oppnådd 
betydelige gevinster ved endret funksjonsfordeling i kjernefagene og utnytting av 
stordriftsfordeler av stab- og støttefunksjoner. Samtidig skal en ha respekt for at prosessene 
tar tid.  
 
Modellen til SI har likhetspunkter med forslaget fra UUS i den forstand at det foreslås kun ett 
HF for sykehusområdet Sentrum og at AUS rendyrkes som lokalsykehus uten område- eller 
koordineringsfunksjoner. SI ser det lite realistisk å anvende store investeringsmidler bare for 
å samle lands-, region-, og områdefunksjoner på èn lokalisasjon. Modellforslagene er mer 
detaljert framstilt i sammendraget for det enkelte helseforetak bak i dette dokumentet.  
 
Felles trekk for modellforslagene til sykehusene i Sentrum: 
  

 Alle forslagene er tydelige på at område-, region- og landsfunksjoner bør samles. 
Videre er det aksept for at akuttfunksjonene må samles/rasjonaliseres innenfor 
sykehusområdet. Blant sentrumssykehusene synes det å være felles forståelse for 
hvordan akuttfunksjonene kan avgrenses ved lokalsykehus – ikke vesentlig kirurgi 
(avgrenset til elektiv kirurgi), men det meste av akutt indremedisin avgrenset mot 
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multitraume. Det er enighet om at områdefunksjonene innen indremedisin er så 
marginale at det meste kan utføres ved lokalsykehus.  

 
 Avgrensningen for akuttfunksjoner ved lokalsykehus går i forhold til kirurgi og 

multitraume. Det nye som kommer inn med modellforslaget til AUS er at 
”Storbysykehuset” skal ta ”alminnelig akuttkirurgi” for de store pasientgrupper for 
Sentrum og at område/regionsykehuset skal konsentrere seg om multitraume. 

 
 Prinsipielt er det også enighet om at det bør være sammenfall mellom 

sykehusområde og helseforetaksstruktur – ett HF i Sentrum. Men her er det forslag til 
visse modereringer (vesentlig AUS og RH/LS).  

 
 Det er et felles ønske fra HFene at Sentrums-HFet får ansvar for å håndtere avtaler 

med private aktører/institusjoner for å samordne den felles tjenesteytingen bedre.  
 

 RHs modell er nærmest opp mot idealmodellen for referansesykehuset – men 
forutsetter en omfattende utbygging på Gaustad og åpner i liten grad for 
mellomløsninger i forhold til lokalspørsmålet. LS følger dette. 

 
 LS og RH har foreslått et ”forsterket lokalsykehus” (HF?). Dette er begrunnet med at 

det felles HF/regionsykehuset får et blir veldig stort kontrollspenn - ikke begrunnet i 
størrelsen på opptaksområdet i Sentrum. 

 
 Både LS, DS fremholder at psykiatrien bør følge sektoransvaret og at spesialisert 

rehabilitering bør følge deling mellom lokalsykehus og regionfunksjoner – ikke eget 
foretak. Det samme standpunktet har RH og UUS.   

 
 UUS baserer sitt forslag på at storinvesteringer ikke er realistisk – og at evt. 

planleggingshorisont for å bygge nytt sykehus vil være etter 2025. Forslaget 
innebærer 1 HF/regionsykehus m/multitraume og tilknyttet storbylegevakt og 2 
lokalsykehus (privateide LS og DS). Felles overordnet ledelse og sammenslåing på 
avdelingsnivå, bruk av eksisterende bygningsmasse (både UUS, AUS og RH) er 
grunnleggende stikkord. 

 
 AUS forslag representerer et nytt konsept, men inneholder tanker om storbylegevakt 

og samling av rus/psykiatri som har vært framme i prosessen, men ikke tydelig omtalt 
eller spurt om i høringsnotatet. Det sies lite om konkret lokalisering i Akers forslag.  

 
 Forslaget fra AUS om samling av rus og psykiatri støter an mot holdningen for øvrig 

om sektororganisering og integrasjon med somatikken. Spørsmålet her vil evt. være 
hvor delelinjen faglig skal gå. UUS stiller seg åpen for dette på samme måte som for 
å samle funksjoner innen pediatri (barnesenter), men foreslår ikke lokalisering på 
Aker. 

 
 Det mest nye i forslaget til AUS er understrekningen av det offentliges rolle og ønske 

om å ha koordinatorfunksjon i forhold til kommunen sentralt og i forhold til 
lokalsykehusene opp mot regionsykehuset.  

 
 Forslaget fra AUS støter an mot DS og LD som sterkt ønsker å profilere seg som 

lokalsykehus med spesielle satsningsområder; og at relasjonen avtalemessig skal 
være i forhold til RHF.   
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5.2 Oslo kommunes modellvalg for Sentrum 
Det tas forhold om at omtalen er basert på innstillingen fra helse- og sosialkomiteen, da 
protokoll fra bestyrets behandling avventes. 
 
OK anser at det har liten betydning hvorvidt sykehusene i et område er selvstendige 
instanser, eller organiseres med felles ledelse, såfremt det leveres tjenester av god kvalitet. 
OK er også i tvil om hva ”felles ledelse” vil innebære for de to privateide sykehusene. 
Prinsipielt er OK imot at lokalsykehusene i Sentrum legges under regionsykehuset, da OK 
mener det kan innvirke på lokalsykehusene selvstendighet og evne til å gi tilpasset tilbud til 
lokalbefolkningen.  
 
OK støtter Modell 1 med ett samlet område- og regionsykehus. Primært anses denne 
modellen å gi størst effektiviseringsgevinst og oversikt på ressursfordeling. I den interne 
høringen med bydelene har 9 av 13 bydeler gitt støtte til Modell 1. Ingen bydel har støttet 
Modell 2.  
 
Imidlertid peker OK på at Modell 1 vil gi et ”gigantsykehus” med betydelige 
styringsutfordringer, og at sykehuset kan få en for dominerende rolle i 
spesialisthelsetjenesten i hovedstaden. Om Modell 1 velges, må geografisk lokalisering 
avklares, da den vil ha store konsekvenser også for andre virksomheter og endret behov for 
infrastruktur på områder hvor OK er ansvarlig. Samarbeid med OK i gjennomføringen er 
derfor viktig. 
 
Vedrørende modell for Sentrum konkluderer OK med at UUS/RH bør utgjøre 
regionsykehuset/HF og at AUS blir et moderne storby/lokalsykehus/HF.  
Det nye regionsykehuset UUS/RH bør ha sykehusdrift på begge steder.      
 
5.3 Uttalelser fra øvrige RHF -  
Det foreligger uttalelser fra de tre øvrige RHF som gir positiv tilslutning til overordnede mål 
og innretning for hovedstadsprosessen og med særskilte forventninger til omstruktureringen 
av Sentrum med følgende felles momenter: 

 Støtte til Modell 1 for Sentrum. 
 En samordning av de 28 regionfunksjonene hvor 24 har dubleringer. 
 Samordning av fag- og forskningsmiljø innenfor Sentrum, må innebære at 

samhandlingen med de andre sykehusområdene blir videreført og helst styrket. 
 Forutsetter at de organisatoriske løsninger som velges ikke reduserer evnen til å 

ivareta landsfunksjonene. 
 Prosessen må gi økonomisk utjevningseffekt i forhold til de andre regionene. 

 
Helse Midt:  
Ser betydningen av fortsatt dialog om samarbeidsløsninger i ”Fjellregionen”. 
 
Helse Nord:(jf. styrevedtak): 
Fremhever at omstillingsarbeidet i HSØ vil ha stor betydning for den samlede 
spesialisthelsetjenesten faglig og økonomisk nasjonalt. Det understrekes behov for tiltak som 
reduserer et omfattende behov for spesialisert personell innenfor svært små geografiske 
områder. Dette påvirker tilgjengeligheten av kompetanse i resten av landet og vil være en 
forutsetning for rekrutteringen til prioriterte men rekrutteringssvake fagområder.    
 
Helse Vest:  
Spes. rehabilitering: Diagnostikk, behandling og rehabilitering er tett integrerte funksjoner. 
Det må vurderes nøye hva som skal skilles ut i eget foretak 
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6 Akuttfunksjoner i sykehusområdene 
 
Mange av høringsinstansene (bl.a. Dnlf, andre fagorganisasjoner, kommuner i 
Vestfold/Telemark) etterlyser tydeligere definisjoner og avgresninger for akuttilbudet. 
Begrepene ”akuttfunksjoner ved lokalsykehus” og ”tilpassede akuttfunksjoner” gir ikke 
tilfredsstillende mening.  Det påpekes også at ”nasjonale standarder for akuttfunksjoner ved 
lokalsykehus” som det delvis vises til heller ikke er endelig utarbeidet og konkludert og derfor 
vanskelig å forholde seg til. 
 
Noen av høringsinstansene bruker begrepet ”fullverdige akuttfunksjoner” og refererer da 
gjerne til Dnlf som har fremholdt at akuttsykehus må ha vaktteam med spesialister i 
indremedisin, generell kirurgi, ortopedi og anestesiologi samt tilgang på lab. og røntgen 24 
timer i døgnet. Gjennomgående forutsettes nok dette som en ”standard” pr. 
sykehusområde/områdesykehus. I Vestfold/Telemark tenker man pr. fylke. Både Sykehuset 
Telemark og Sykehuset Vestfold betjener store befolkningskonsentrasjoner, og avstanden 
mellom Skien og Tønsberg er 7 mil. Med bakgrunn i den geografiske utstrekning, 
kommunikasjonsforhold for øvrig og spesielt næringsstrukturen i Grenland-området med 
prosessindustri som krever spesielle beredskapshensyn, understrekes nødvendigheten av at 
Telemark blir eget sykehusområde med fullverdig akuttsykehus. Det er unisone 
tilbakemeldinger om dette både fra helseforetakene, fylkeskommunene, fylkesmennene 
(fylkeslegene) og kommunene, spesielt i Telemark.  
 
Samtidig er det gjennomgående forventninger til at sykehusene (foretakene) skal beholde 
akuttberedskapen slik den er i dag uten at det er konkret beskrevet hva den består i. Det 
sterke ønske om å opprettholde sykehus som helseforetak (spesielt i Vestfold/Telemark og 
Vest) synes dels begrunnet i angst for at akuttfunksjoner skal reduseres. Begrepet 
”tilpassede akuttfunksjoner” har nok mest gjenklang i hovedstads- og østlandsområdet der 
forståelsen kan avgrenses som ”akuttfunksjoner uten akuttkirurgi”. Det er områdesykehuset 
som skal ha ”fullverdig” akuttfunksjon.  
 
Oslo kommune er tydelig på dette punkt med hensyn til Sentrum: Det gis tilslutning til 
tenkningen om at tilstrekkelig befolkningsgrunnlag er utgangspunkt for kvalitet og effektiv drift 
– spesielt innen akuttkirurgi. Videre at dette er basert på grundige utredninger og har som 
konsekvens sammenholdt med infrastrukturen i Oslo, at lokalsykehusene ikke får 
akuttkirurgiske funksjoner. OK er kjent med at dette spørsmålet er kontroversielt i 
fagmiljøene, men anser at de omfattende prosesser som er gjennomført med denne 
problemstillingen har sikret et faglig godt fundert forslag som også er trygt for befolkningen.  
 
Imidlertid forutsetter OK at risikoanalyser og beredskapsplaner er på plass før det iverksettes 
en organisering der kun ett sykehus i området Sentrum skal ha en fullverdig akuttfunksjon.  
 
 
7 Organisering av psykisk helsevern/rus 
 
På samme måte som for akuttilbudet er det mange høringsinstanser som etterlyser 
tydeligere beskrivelse av psykisk helsevern og rus. De klare målene om å satse på disse 
områdene synes ikke i de organisatoriske drøftingene i høringsnotatet som i for stor grad 
vektlegger somatikkens premisser, hevdes det. På dette område har det spesielt i 
hovedstadsområdet funnet sted prosesser og tilnærminger etter at høringsnotatet gikk ut. 
Bl.a har barne- og ungdomspsykiatrien samlet seg om at det er ønskelig å være organisert 
sammen med voksenpsykiatrien. Denne informasjonen har ikke tilflytt alle regionens deler. 
 
Fra kommuner og andre tjenester er synspunktet gjennomgående at psykiatriske tjenester i 
størst mulig grad skal være desentraliserte og integrert med somatiske tjenester. LEON- 
prinsippet og behovet for sammenhengende behandlingslinjer understrekes.   
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I Vestfold der psykisk helsevern er ”samlet” i eget foretak fremhever foretaket (PIV) selv og 
kommuner/fylkeskommuner gjennomgående at man anser det som beste løsning. Det er 
også ønsker om en slik løsning i Sentrum. Begrunnelsen fra dem som ønsker samling på 
”områdenivå” er først og fremst å styrke fagutvikling, undervisning og forskning. Større 
fagmiljøer vil gi bedre faglig kvalitet på tjenesten og komme pasientene til gode. 
Utdanningsinstitusjoner (UiO, medisinsk fakultet og samfunnsvitenskapelig fakultet) og dels 
fagorganisasjoner gir støtte til samling av området, men har også bekymring knyttet til at 
gode forsknings- og utdanningsmiljøer kan brytes opp ved flytting. Det spørres om hva som 
vil skje med fagmiljøet på Ullevål for eksempel. Fagorganisasjonene har ønske om å 
medvirke i den videre prosess når man vurderer for og imot - risiko og gevinster.   
 
Landsforeningen for pårørende innen psykiatri( LPP) tar generelt til orde for at psykisk 
helsevern bør organiseres i egne foretak og refererer bl.a. til eksemplet PiV som man anser 
anvendelig for hovedstadsområdet. Samtidig fremholder LPP at psykiatrien bør skjermes for 
omorganisering som det har vært for mange av de senere år. Mental Helse tar fram at 
samhandlingen mellom de psykiatriske akuttavdelingene og DPS ikke fungerer godt nok. Det 
må nedfelles i samarbeidsavtaler, og det blir også tatt til orde for at akuttfunksjon for 
somatikk og psykiatri bør skilles.    
 
I regionen for øvrig er det ulike meninger og usikkerhet med hensyn til avgrensningen for 
”samlingen av psykisk helsevern og rus” i forhold til lokalbaserte tjenester som trenger 
nærhet til pasientene og samhandling med kommuneheletjenesten. En del kommuner og 
helseforetak tar tydelig standpunkt mot sentralisering og mener det vil gi brudd i 
behandlingslinjer. Helseforetakene går gjennomgående inn for at psykisk helsevern og rus 
på område/regionsfunksjonsnivå bør underlegges helseforetaket i sykehusområdet.           
 
 
8 Spesialisert rehabilitering 
 
Det er foreslått et regionalt rehabiliteringsforetak for at pasienter med komplekse behov skal 
få tilbud med internasjonal standard, samt at det legges til rette for faglig utvikling i hele 
regionen med sterk vekt på forskning. Rehabiliteringsforetaket baseres på tre områder: 
klinikk, samhandling og forskning. Regionen trenger et sterkt rehabiliteringsforetak (Ref. 
Sunnaas).  
 
Det er gjennomgående positiv respons på at dette området trekkes fram særskilt, men 
blandet stillingtaken til den organisatoriske løsningen. En regional koordinerende enhet til å 
yte brukerservice er de fleste positive til. Det foreslås også at en koordinerende enhet bør 
kunne følge pasienter hele vegen fra sykehus tilbake til hjemkommunen og ha ansvar for 
overføringene. Dette ville styrke arbeidet med individuell plan (ref. Landsforeningen for 
trafikkskadde – LTN) ). Det er et mindretall av høringsinstanser som uforbeholdent går inn for 
forslaget om eget foretak for spesialiserte funksjoner (for eksempel SAB, LS, KS og en del 
kommuner og brukerorganisasjoner).  
 
FFO uttaler sterk tvil om løsningen er til det beste for pasientene det gjelder. FFO mener at 
det er viktig at den spesialiserte kompetansen som i dag ligger under Sunnaas og 
Rikshospitalet også bør komme områdesykehusene til gode. SAFO går tydeligere inn for et 
felles foretak for å styrke feltet, men understreker at det må skje en kompetanseoverføring ut 
i sykehusområdene.  Landsforeningen for slagrammede (LFS) etterlyser den faglige 
begrunnelsen for å samle spesialisert rehabilitering. For den del av befolkningen som 
rammes av hjerneslag er det viktig med behandling av høy kvalitet i nærheten der pasienten 
bor, da rehabilitering går over mange år. Kreftforeningen uttaler tilsvarende – det er stort 
behov for rehabilitering, men den må integreres i behandlingskjeden. Dette kommer også til 
uttrykk ved sykehusene i Vestfold/Telemark.    
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Landsforeningen for ryggmargsskadde tilsluttet Norges handikapforbund støtter derimot at 
Rikshospitalet SSR (Statens Senter for rehabilitering) og Sunnaas sykehus samles i et nytt 
rehabiliteringsforetak, men er usikre på hva det vil bety for lokaliseringen og evt. hva 
endringen vil innebære for den etablerte kompetansen ved Sunnaas. Uansett er det ikke 
mulig å iverksette endring fra januar 2009 og man forventer at det utarbeides en plan.  
 
Norsk Revmatikerforbund (NRF) uttaler at det er en uheldig tankegang og konsekvens at 
rehabilitering holdes utenfor den ordinære sykehusorganisering og ikke inkluderes naturlig i 
behandlingsforløpet.  
 
De fleste større helseforetakene uttrykker at rehabiliteringen bør følge inndelingen i forhold til 
lokal- og område/regionfunksjoner. En samlet organisasjon for spesialisert rehabilitering bør 
eventuelt innordnes i sykehusområdene. 
 
Oslo kommune støtter forslaget om eget helseforetak for høyspesialisert rehabilitering/reg. 
funksjoner. Imidlertid påpeker OK at mange av utfordringene innen rehabilitering er å finne 
på lokalt nivå. Spesielt trekkes opptreningsinstitusjonene fram som viktige. En reell satsning 
ved lokalsykehusene må til, og det sentrale foretaket må være med å legge til rette for dette 
og følge med på om lokalsykehusene prioriterer området.   
 
I sum kan det konkluderes i tråd med det regionale brukerutvalgets oppsummering om at 
mange ønsker seg en ”motor” til å drive området fram, men er avventende til regional plan og 
ny gjennomgang av organisasjonsløsninger.  
 
 
9 Konsekvenser, samhandling, brukerhensyn, medvirkning mv    
 
Forenkling av samhandlingen 
Oslo kommune oppsummerer bl. a. at man har forventninger til at hovedstadsprosessen vil 
innebære en betydelig forenkling av situasjonen for primærhelsetjenesten i samhandling med 
spesialisthelsetjenesten.  
 
Store utfordringer gjenstår 
Høringssaken er av overordnet strategisk karakter og det gjenstår store utfordringer i 
konkretiserings- og gjennomføringsperioden om de ønskede gevinster skal oppnås. Dette 
synspunktet deles av mange (for eksempel helsetilsyn, universitetet, brukerutvalg, 
brukerorganisasjoner, fagforeninger m fl.)    
 
Forholdet mellom 1. og 2 linje 
De fleste kommunene er opptatt av at det kan forventes at oppgaver overføres til 
primærhelsetjenesten, og at det da må følge ressurser med. Kommunene fremhever også 
behovet for faglig styrking på sitt nivå. Behovet for gode felles IKT-løsninger for sikker 
overføring av sensitive pasientopplysninger fremheves av veldig mange høringsinstanser. 
 
Oslo kommune fremhever at primærhelsetjenesten kan ha en viktig rolle i forhold til indirekte 
ivaretakelse av brukerperspektivet ved at fastlegene kan avdekke behov, flaskehalser og 
påpeke svikt. Også de øvrige tjenester innen primærhelestjenesten som pleie- og 
omsorgstjenesten, sosialtjeneste og psykisk helsevern/rus vil kunne bidra med viktig 
informasjon og vurderinger. Lokalpolitikere vil også kunne ha en viktig rolle i dette. 
 
Samhandling må være en viktig del av lokalsykehusfunksjonen og det må etableres 
forpliktende avtaler med utgangspunkt i de eksisterende. OK understreker at samarbeidet 
skal være mellom likeverdige parter og at denne holdningen vil være særdeles viktig for 
gjennomføringen. Samhandling understrekes ellers på ulike måter. Kommunene ønsker 
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formell representasjon på HF-nivå. Behovet for fortsatt involvering og medvirkning i videre 
prosess understrekes fra nesten alle instanser. Flere nevner også at de har forventninger til 
at det vil komme nye ideer og løsninger ut av prosjektarbeidet regjeringen har satt i gang for 
bedre samhandling mellom ansvarsnivåene. 
 
Fritt sykehusvalg: 
Det påpekes at dette synes glemt i utredningen og at dette momentet må tas med i 
definering av sykehusområdene, ikke minst kan dette aktualiseres i grenseområder. 
Pasientene skal ha et reelt valg ved elektive tjenester.   
 
Økonomisk utjevningsgevinst fra hovedstadsprosessen? 
Øvrige RHF har forventning om at hovedstadsprosessen skal gi økonomisk utjevningseffekt i 
forhold til de andre regionene. Den samme forventningen uttales dels fra de øvrige 
sykehusområdene i forhold til Sentrum. På den annen side fremhever Oslo kommune at 
hovedstadens befolkning allerede har et lavt forbruk på medisinske tjenester fra 
spesialisthelsetjenesten, sammenlignet med befolkningen i resten av landet. Dette står i 
kontrast til hva de fleste forestiller seg, og må etter OKs mening innebære at forventet 
effektivisering ikke gir grunnlag for å vri ressurser bort fra hovedstadsområdet. Det 
fremheves også som et paradoks at ”korridorsenger er et stadig tilbakevendende problem 
samtidig som det sies at sengekapasitet må tas ned. Selv om man er innforstått at det blir 
økt kapasitet ved Ahus og skjevheter på fordeling i forhold til funksjoner og områder, er man 
usikker på hvordan dette vil forholde seg i forhold til økt innflytting til hovedstaden med 
befolkningsvekst (OK, Dnlf m fl. fagorganisasjoner).  
 
OK er bekymret for signaler om at hovedstadsprosessen skal føre til umiddelbare 
innsparinger og mener at det heller er behov for omstillingsmidler. 
   
Utdanning og forskning: 
Konsekvenser for utdanning er lite omtalt og bare et fåtall utdanningsinstitusjoner har uttalt 
seg. Universitetet i Oslo utrykker en viss bekymring for reduksjonen i antall helseforetak og 
hvorvidt det vil ha konsekvenser for universitetsfunksjonen og utdanningen. På den annen 
side ser universitetet på utvidelsen av sykehusområdene og samling av funksjoner som ny 
mulighet til å styrke både utdanning og forskning. 
 
Utvikling av breddekompetanse og en høyere status for de fagområdene som er grunnlaget 
for lokalsykehusfunksjon, krever holdningsendringer og vilje i fagmiljøet selv til å gjøre 
endringer i egen aktivitet. Det vil også aktivere behov for å vurdere 
spesialistsystemet/utdanningen (OK).   
 
Det blir også påpekt som et viktig poeng at forskyvning av tyngdepunktet for 
pasientbehandlingen til lokalsykehusene og det at regionsykehuset ikke skal ha alminnelige 
funksjoner, tilsier at ansvaret for grunnutdanning og for en stor del også videreutdanning i 
langt større grad må foregå på lokalsykehus, og at det må tilrettelegges for det.    
 
Viktigheten av å styrke sosial-  og vernepleierfaglig kompetanse fremheves. Denne 
kompetansen har vært utsatt i omstillingsprosesser, og det bes om at ikke dette skjer igjen i 
hovedstadsprossen. Tverrfaglig kompetanse er særdeles viktig i samhandlingen med 
kommunene (FO-fellesorganisasjonen). Tilsvarende synspunkter kommer også fra andre – 
at det må tilrettelegges for lærlingeplasser for den nye gruppen helsefagarbeidere og at 
kompetansen til merkantilt personell og annet høgskole- og universitetsutdannet personell 
må ivaretas i omstillingsprosessen. Lokalsykehusene vil få en sentral rolle i grunn-, videre- 
og etterutdanning. Det er behov for formalisert samarbeid med høgskole og universitet om 
dette.  
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10 Nye innspill   
 
Spesielt fra bruker/utvalg/organisasjoner og andre høringsinstanser som har henvendt seg 
på ”fritt” initiativ foreligger det nye friske innspill som krever oppmerksomhet.  
 
Kreftforeningen gir sin tilslutning til samlingen av funksjoner og fremholder at HSØ må 
vektlegge samling av høyspesialisert helseteknologisk behandling på færre steder for å sikre 
best mulig kvalitet i behandlingen når men velger styringsmodell innenfor sykehusområdene. 
Kreftforeningen understreker at man ikke ser noen motsetning mellom å beholde geografisk 
lokalisering både ved Radiumhospitalet-Montebello og Ullevål. Med de store investeringene 
som er gjort i bunkre og maskiner som ikke kan flyttes, er det avgjørende at driften av begge 
avdelinger opprettholdes slik at man ikke får fall i kapasiteten. 
 
Gynkreftforeningen (FGK) understreker nødvendigheten av at Radiumhospitalet gis mulighet 
til videreutvikling på området i den nye organiseringen og fremhever sykehusets rolle som 
det eneste ”rene” kreftsenter i Norge. 
 
Støtteforeningen for kreftsyke barn anser at dagens sykehusmodell med deling geografisk 
mellom RH og UUS fungerer bra, men i en ”perfekt verden” skulle det vært et eget 
barnesykehus for behandling av barn med alvorlige sykdommer i ung alder – for eksempel 
hjertefeil, kreft, astma osv. Foreningen etterlyser for øvrig kostnadsberegninger og nærmere 
hva som er lagt inn i gevinstrealiseringer.  
 
Landsforeningen for slagrammede (LFS) peker på at den tredje viktigste årsak til død og 
uførhet i dagens Norge er hjerneslag, og dette rammer også en stor del av den yrkesaktive 
befolkningen. LFS er overrasket over at man ikke finner pasientgruppen nevnt i de aktuelle 
dokumentene i høringsrunden. ”Blålys” som kjennetegn ved utrykning med høyeste prioritet 
er ikke nevnt. Ved hjerneinfarkt er tidsvinduet maks 3 timer for adekvat behandling. Med 
ambulansehelikopter er dette fullt mulig over alt i regionen, og man etterlyser definering og 
lokalisering av slagenheter.  
 
Det sistnevnte spørsmål var sterkt framme i dialogkonferansene som ble holdt i HSØ i 
starten av hovedstadsprossen og bør avklares i arbeidet med å region- og 
områdefunksjonene.  
 
LHL i Akershus gir tilslutning til hovedforslagene i høringsnotatet, og deler sitt syn på noen 
av de ”lokalorienterte” forslagene. Det gis støtte til hovedforslaget om å dele Blefjell sykehus 
mellom Vestfold/Telemark og Vest. Videre at Nes kommune tilsluttes sykehusområde Øst 
med betjening av Ahus.  
 
Norges astma- og allergiforbund (NAAF) etterlyser større forutsigbarhet for private drivere 
som Helse Sør-Øst kjøper tjenester av og som mange brukere er avhengige av.  
 
Norsk revmatikerforbund (NRF) fremholder at kompetansesenterfunksjonen på 
Diakonhjemmet må bevares, og det samme gjelder landsfunksjonene ved Rikshospitalet.  
 
Norsk Forening for Osteogenesis Imperfekta (NFOI) ber om at fokus på de store 
pasientgruppene og kroniske lidelser ikke medfører at man ”glemmer ” de små 
pasientgruppene med sjeldne, men alvorlig sykdommer.   
 
Helsetilsynene og spesielt Helsetilsynet i Oslo og Akershus har innspill til supplering og 
støtte i den videre prosess: 

- det bør vektlegges at sykehusområdet Sentrum har en stor andel innvandrere med 
forskjellig etnisk bakgrunn, flyktninger, asylsøkere og personer med midlertidig 
opphold og et ukjent antall uten lovlig opphold. Videre har området mange 
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rusmisbrukere. Disse gruppene utgjør en særlig utfordring for helsetjenesten både 
med hensyn til en del sykdommer og kulturell/kommunikasjonsmessig tilnærming. Det 
bør vurderes om man volummessig for deltjenester har tatt tilstrekkelig hensyn til 
disse utfordringene. 

- Det bør gjøres analyser av hyppig forekommende behandlingsforløp og forløp ved 
tilstander som gjelder øyeblikkelig hjelp – slik som hjerteinfarkt og hjerneslag – og 
andre der hastegraden ikke er like høy, så som kreft. Slike analyser vil være 
nødvendig for dimensjonering og kvalitet. Det er avgjørende at ikke likhet i tilbud 
gjøres avhengig av bosted. (Jf. også innspill fra LFS ovenfor).  

- Med bakgrunn i at tilsynet har avdekket betydelige mangler ved poliklinikker (DPS) 
stilles det spørsmål ved om omorganiseringen vil fremme kvaliteten på tjenesten her.  

- Svikt i samhandling er en av de hyppigste årsaker til uforsvarlige helsetjenester. 
Tilsynet opplever at samhandlingsavtaler i liten grad etterleves og avlaster 
spesialisthelsetjenesten. 

- Avvikssystemer og revisjoner mv. bør tas i bruk for å oppsummere endringsbehov.  
- Ser ikke at det er gjennomført reelle risiko- og sårbarhetsanalyser. Mener dette bør 

gjøres for bl.a. å vurdere om man har høyspesialiserte miljøer som bør skjermes for 
omorganisering.  

- Det stilles spørsmål ved ambulering av spesialister – uønskede hendelser skjer ofte 
på vakt.  

- Det bør gjøres en analyse av epidemiologiske forhold relatert til ”sørge-for" ansvaret 
og kapasitet som må til på deltjenester.   

 
Sistnevnte punkt tas opp av flere - Universitetet, Oslo kommune og fylkesmennene. Oslo 
kommune tar også opp at befolkningssammensetning og epidemiologi varierer sterkt internt 
mellom bydelene, og at dette momentet må tas med i utformingen av 
lokalsykehusområdene.  
For øvrig har Oslo kommune en del konkrete for videre utforming av tjenestene: 

- Tjenestene må bli mer mobile – ambulante team, ”hospital at home” og ambulering av 
spesialister fra områdesykehuset til lokalsykehusene.  

- ”Storbylegevakten i Oslo” – har forventninger til forslaget til samarbeidsløsning i 
forestående rapport. Byrådet vil behandle den som egen sak i 2009. 

- LMS som del også av forebyggende helsearbeid – samhandlingen mellom 
tjenestenivåene innen dette bør styrkes. 

- Avtalespesialistene som viktig del av spesialisthelsetjenesten utenfor institusjon, bør i 
større grad integreres i det samlede tjenestetilbudet. 

- Går inn for at spesialisthelsetjenestetilbudet innen rusomsorgen samles ved AUS. 
Ønskelig å få etablert ”rusakutt”. 

- Det er uheldig for sykehusenes at tolkeutgifter ikke er en del av 
finansieringsordningen. 
 

 
11 Tiltak for medvirkning i videre prosess 
 
Det regionale brukerutvalget oppsummerer at hensynet til pasienten og total 
ressursutnyttelse må veie tyngre enn lokalisering av arbeidsplasser. Likevel at omstillingen 
må kunne ivareta begge hensyn. – at det vernes om både gode fagmiljø og pasienttilbud. 
Brukerutvalget mener det må etableres prinsipper for brukermedvirkning på samme måte 
som det er utviklet for ansatte i prosessen. Det ler lagt fram et første forslag i 12 punkter. 
 
Brukerutvalget støtter forslag om samarbeidsutvalg med kommunene og ser det viktig med 
brukermedvirkning også her. Videre at samhandling må ha et bredere perspektiv og 
inkludere andre sektorer – NAV, utdanningssystemene og frivillig sektor. Videre fremheves 
virkemidler som individuell plan, hospiteringsordninger, ambulante team, koordinerende 
enheter, standardisering av rehabiliteringsforløp osv. Helse Sør-Øst må legge større vekt på 
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at pasienten selv og de nærstående skal bli bedre i stand til ivareta egen helse - LMS, 
informasjon og kommunikasjon er viktig.  
 
Ønske om medvirkning og formell representasjon i arbeidsgrupper fremheves for øvrig sterkt 
fra fagforeningene, utdanningsinstitusjonene og brukerorganisasjoner og fra kommunene og 
helseforetakenes side innenfor sine respektive sykehusområder.   
 
Alle fagorganisasjoner melder at de ønsker å medvirke og forutsetter fortsatt involvering. 
”Goodwill og støtte fra tilsatte i den kommende lange marsjen er avgjørende for å nå målet” 
(YS ved UUS, Norsk Radiografforbund ved RR og Parat ved UUS).     
   



 19

  
 

Uttrekk fra de enkelte høringsinstansenes uttalelser 
 
 
Hørings- 
instanser 
 

Utdrag av uttalelser knyttet opp mot høringsnotatets spørsmål  

Brukerutvalg  
Brukerutvalget i 
Helse Sør-Øst 

Mål: 
Tilslutning til strategiske hovedgrep, prinsipp og øvrige løsninger. Mener 
disse vil bidra til bedre helsetjeneste generelt og spesielt innenfor de 
prioriterte områdene rus, psykisk helsevern, habilitering og rehabilitering.  
Store sykehusområder med sterke lokalsykehusfunksjoner vil også gi 
bedre tilbud til den voksende gruppe eldre. Ønskelig at lokalsykehusene 
får personell med geriatrisk kompetanse i front. Brukerutvalget er også 
opptatt av tjenesten til barn og unge – ønskelig med et samlet 
Barnesenter i sykehusområde Sentrum. 
Understreker behovet for LMS-sentre på alle nivå.  
Brukerutvalget støtter forslaget til fagråd og understreker nødvendigheten 
av brukermedvirkning og at førstelinjetjenesten deltar.  
Utvalget ser at løsningen vil utfordre både faglige og lokale interesser, 
også interesser innen brukerorganisasjonene. Ber om at Helse Sør-Øst 
vil sette inn tilstrekkelig gjennomføringskraft til å realisere de foreslåtte 
løsningene. Derigjennom vil brukernes beste bli ivaretatt.  
 
Sykehusområder: 
Tilslutning til inndeling i større sykehusområder og tydeligere skille 
mellom nivåene. Understreker at de endelige grenser må trekkes slik at 
brukerne får et helhetlig tilbud innen området og nærmest der de bor. 
 
Styringsmodell: 
Har ikke sterke synspunkter, men mener at Helse Sør-Øst må velge 
styringsmodeller som er sterke nok til å gjennomføre endringer og 
virkeliggjøre et bedre pasienttilbud. Mener det må være et selvstendig 
mål å minimalisere ressurser til administrasjon.  
 
Sentrum: 
Modell 1 støttes – mener den vil være mest robust styringsmessig. Går 
også inn for at spesialiserte funksjoner innen rus og psykisk helse samles 
ved Aker. Det foreslås et ”Storbyhelseforetak” og at de private 
sykehusene får forpliktende avtaler med dette sykehuset. Nødvendig å 
redusere kapasitet i Sentrum som kan komme andre områder til gode. 
 
Spes. rehabilitering: 
Brukerutvalget slutter seg til forslaget om eget helseforetak, men vil peke 
på at det kan resultere i sentralisering av flere tilbud enn nødvendig. 
Rehabilitering må styrkes i lokalsykehusene, og det er mulig at et 
sentralisert helseforetak kan være ”motor” i dette.  
Går inn for en regional koordinerende enhet, og videre at brukere skal 
kunne henvende seg på felles telefonnr., egen nettside for å få 
informasjon om alle typer tjenester innen rus, psykisk helsevern, 
rehabilitering og elektive somatiske tjenester.  
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Konsekvenser, brukerperspektiv, samhandling mv.: 
Hensynet til pasienten og total ressursutnyttelse må veie tyngre enn 
lokalisering av arbeidsplasser. Mener likevel at omstillingen må kunne 
ivareta begge hensyn. – at det vernes om både gode fagmiljø og 
pasienttilbud. Brukerutvalget mener det må etableres prinsipper for 
brukermedvirkning på samme måte som det er utviklet for ansatte i 
prosessen. Det legges fram et første forslag i 12 punkter. 
 
Støtter forslag om samarbeidsutvalg med kommunene og ser det viktig 
med brukermedvirkning. Fremhever at samhandling må ha et bredere 
perspektiv og inkludere andre sektorer – NAV, utdanningssystemene og 
frivillig sektor.  Fremhever for øvrig virkemidler som individuell plan, 
hospiteringsordninger, ambulante team, koordinerende enheter, 
standardisering av rehabiliteringsforløp osv. 
 
Behov for løsninger hvor pengene følger pasienten – og det må legges 
bedre til rette for fritt sykehusvalg. 
 
Annet: 
Helse Sør-Øst må legge større vekt på at pasienten selv og de 
nærstående skal bli bedre i stand til ivareta egen helse - LMS, 
informasjon og kommunikasjon er viktig.   
Brukerutvalget viser til at det har vært løpende møter, informasjon og 
drøftinger i prosessen. 19.9. ble det holdt en egen høringskonferanse.  
Forslagene i høringsnotatet har bred støtte i brukerutvalgene ved 
sykehusene.  

BU - Aker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Supplerende synspunkter – knyttet til Sentrum og Aker spesielt  
Støtter Modell 1 for Sentrum. Anser at RH og UUS med dette blir et 
samlet region- og områdesykehus – et faglig kraftsenter for regionen og 
landet.  
Støtter for øvrig at AUS får foretaksansvar for lokalsykehustjenester. Valg 
av modell begrunnes for øvrig med følgende: 

- klarere rollefordeling og differensiering mellom sykehusene 
- det beste utgangspunktet for samhandling med kommunene 
- Aker bør fortsatt ha universitetssykehusstatus med bakgrunn i 

bredde på tjenesten 
- Storbylegevakten må knyttes til lokalsykehus som også må ha 

akuttmottak. Bare ett akuttmottak vil innebære mye unødig 
transport. Rusbehandling bør fortsatt knyttes til dette sykehuset.  

- foreslår at Aker får samordnende rolle i forhold til de private 
sykehusene i Sentrum og til Oslo kommune.  

- tverrfaglig behandling for rus og avhengighetsproblemer ved 
Aker. 

- et Storbysykehus ved Aker med perspektiv på de store 
brukergruppenes behov.   

 
Forutsetter at Aker betjener befolkningene i Follo fram til overgangen til 
Ahus 20.9.2011 og tar ansvar for utviklingen ved Ski sykehus og 
Folloklinikken. 

BU – Riks- 
hospitalet 

Supplerende synspunkter 
Støtter Modell 1 for Sentrum. Slutter seg i hovedsak til uttalelse 
fremsendt av RH, men vil understreke at fusjoneringsprosessen mellom 
RH og deler av UUS må besluttes raskt. Det må etableres en ledelse for 
å drive prosessen.  
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Høyspesialisert medisin er kostbar, og følgelig må det utredes bedre 
finansieringsmodeller for et større høyspesialisert sykehus.  
BU understreker nødvendigheten av å skille mellom akutte og elektive 
tjenester for å hindre at akuttfunksjoner prioriteres på bekostning av 
elektive.  

BU - Ullevål Supplerende synspunkter 
Viktig å tenke på den enkelte pasients behov for trygghet, nærhet og 
informasjon i selve omstillingsprosessen. Dette gjelder mest brukere med 
langvarige og/eller kronisk behov for tjenester. 
 
Modell 1 for Sentrum støttes med 1 regionsykehus og 3 lokalsykehus. BU 
ønsker at felles ledelse for UUS og RH opprettes raskest mulig, men at 
den videre samkjøring gjøres gradvis over mange år.  
 
Rus og psykiatri er for lite belyst i høringsnotatet. 
 
En godt utbygd storbylegevakt som ligger sentralt i forhold til off. 
kommunikasjon vil være avgjørende for brukerne.   

BU – Sykehuset 
innlandet 

Supplerende synspunkter.  
Som brukere opptatt av kvalitet og har tro på organisering av 
spesialiserte tjenester i større enheter er riktig. 
 
Fremholder at psykiatri og somatikk bør samlokaliseres, da mange 
tilstander krever samarbeid på tvers.   
 
Med bakgrunn i erfaringene fra omstillingen i Innlandet, anbefales det 
sterkt at det enkelte sykehusområdet samles i ett helseforetak.  
 
Anbefaler at Nes kommune forblir i SI-opptaksområde/Kongsvinger, og 
anser at Ahus får sitt opptaksområde utvidet ved bydeler i Oslo. 
 
For Sentrum støttes en organisering som sikrer samordning mellom UUS 
og RH. Ser at dette vil kreve investeringer, men mener at tildelinger må 
balanseres forhold til de andre sykehusområdene.  

Bruker-
organisasjoner 

Det foreligger innspill fra i alt 22 organisasjoner. Spesielt fra disse 
høringsinstansene forligger det en del synspunkter og innspill av ny 
karakter.  Det er gjennomgående oppslutning om hovedlinjer og hvordan 
de antas å kunne bedre kvalitet og ressursutnyttelse.  
 
En vil ta fram noen sentrale punkter:  
  
Kreftforeningen gir sin tilslutning til samlingen av funksjoner og 
fremholder at HSØ må vektlegge samling av høyspesialisert 
helseteknologisk behandling på færre steder for å sikre best mulig 
kvalitet i behandlingen når men velger styringsmodell innenfor 
sykehusområdene. Kreftforeningen understreker at man ikke ser noen 
motsetning i forhold til å beholde geografisk lokalisering både ved 
Radiumhospitalet-Montebello og Ullevål. Med de store investeringene 
som er gjort i bunkre og maskiner som ikke kan flyttes, er det avgjørende 
at driften av begge avdelinger opprettholdes slik at man ikke får 
reduksjon i kapasitet. 
Gynkreftforeningen (FGK) understreker nødvendigheten av at 
Radiumhospitalet gis mulighet til videreutvikling på fagområdet i den nye 
organiseringen og fremhever sykehusets rolle som det eneste ”rene” 
kreftsenter i Norge. 
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Støtteforeningen for kreftsyke barn anser at dagens sykehusmodell med 
deling geografisk mellom RH og UUS fungerer bra., men i en ”perfekt 
verden” skulle det vært et eget barnesykehus for behandling av barn med 
alvorlige sykdommer i ung alder – for eksempel hjertefeil, kreft, astma 
osv. Det vil være ønskelig med opplæring i mindre sykehus, fastlege 
skoler og barnehager om hvordan man forholder seg til kreftsyke barn. 
Foreningen etterlyser kostnadsberegninger og nærmere hva som er lagt 
inn i gevinstrealiseringer.  
 
Landsforeningen for slagrammede (LFS) peker på at den tredje viktigste 
årsak til død og uførhet i dagens Norge er hjerneslag og at dette rammer 
også en stor del av den yrkesaktive befolkningen. LFS er overrasket over 
at man ikke finner pasientgruppen nevnt i de aktuelle dokumentene i 
høringsrunden. ”Blålys” som kjennetegn ved utrykning med høyeste 
prioritet er ikke nevnt – ved hjerneinfarkt er tidsvinduet maks 3 timer for 
adekvat behandling. Med ambulansehelikopter er dette fullt mulig over alt 
i regionen og man etterlyser definering og lokalisering av slagenheter.  
 
(Det sistnevnte spørsmål var sterkt framme i dialogkonferansene som ble 
holdt i HSØ i starten av hovedstadsprossen og skal avklares i arbeidet 
med å region- og områdefunksjonene.) 
 
LHL i Akershus gir tilslutning til hovedforslagene i høringsnotatet, og 
deler sitt syn på noen av de ”lokalorienterte” forslagene. Det gis støtte til 
hovedforslaget om å dele Blefjell sykehus mellom Vestfold/Telemark og 
Vest. Videre at Nes kommune tilsluttes sykehusområde Øst med  
betjening av Ahus.  
 
Rehabilitering: 
Flere uttaler seg om forslaget til eget helseforetak for rehabilitering. 
Norsk forening for Osteogenesis Imperfekta (OI) uttaler seg 
uforbeholdent positivt for et eget rehabiliteringsforetak. Rusmisbrukeres 
interesseorganisasjon (RIO) er for et felles helseforetak, men bekymret 
for at flere tjenester enn nødvendig kan bli sentralisert.      
FFO uttaler at en er sterkt i tvil om løsningen er til det beste for 
pasientene det gjelder. FFO mener at det er viktig at den spesialiserte 
kompetansen som i dag ligger under Sunnaas og Rikshospitalet også bør 
komme områdesykehusene til gode. SAFO går tydeligere inn for et felles 
foretak for å styrke feltet, men understreker at det må skje en 
kompetanseoverføring ut i sykehusområdene. LFS, etterlyser den faglige 
begrunnelsen for å samle spesialisert rehabilitering. For den del av 
befolkningen som rammes av hjerneslag er det viktig med behandling av 
høy kvalitet i nærheten der pasienten bor, da rehabilitering går over 
mange år. Kreftforeningen uttaler tilsvarende – det er stort behov for 
rehabilitering, men den må integreres i behandlingskjeden.   
 
Landsforeningen for ryggmargsskadde tilsluttet Norges handikapforbund 
støtter derimot at Rikshospitalet SSR (Statens Senter for rehabilitering) 
og Sunnaas sykehus samles i et nytt rehabiliteringsforetak, men er usikre 
på hva det vil bety for lokaliseringen og evt. hva endringen vil innebære 
for den etablerte kompetansen ved Sunnaas. Uansett er det ikke mulig å 
iverksette endring fra januar 2009 og man forventer at det utarbeides en 
plan. Norsk Revmatikerforbund (NRF) uttaler at det er en uheldig 
tankegang og konsekvens at rehabilitering holdes utenfor den ordinære 
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sykehusorganisering og ikke inkluderes naturlig i behandlingsforløpet.  
Landsforeningen for Pårørende innen psykiatri (LPP)  
Annet: 
Norges astma- og allergiforbund (NAAF) etterlyser større forutsigbarhet 
for private drivere som HSØ kjøper tjenester av og som mange brukere 
er avhengige av.  
 
NRF fremholder at kompetansesenterfunksjonen på Diakonhjemmet må 
bevares, og det samme gjelder landsfunksjonene ved Riskhospitalet.  
 
Norsk Forening for Osteogenesis Imperfekta (NFOI) ber om at ikke fokus 
på de store pasientgruppene og kroniske lidelser ikke medfører at man 
”glemmer” de små gruppene med sjeldne men alvorlig sykdommer. 

Fagforeninger  
Den norske 
jordmorforening 
Dnj 

Tilslutning til overordnede mål og ser det spesielt viktig å sikre kvaliteten i 
tjenesten. 
 
Uttalelsen er konsentrert om fødetilbudet – spesielt Sentrum: 
Er betenkte på mulige konsekvenser av omstillingen. Sentralisering av 
akuttfunksjoner vil ha betydning for fødetilbudet. Både RH og UUS har 
status som kvinneklinikker. Samlet antall fødsler ved de to sykehus vil 
komme opp i 9-10 000 i 2008.  
Hvis de to avdelingene skal slås sammen som de er, blir det en 
gigantavdeling - Dnj ser det verken faglig eller økonomisk forsvarlig å ha 
så stor avdeling. Samtidig viser også Dnj til at både RH og UUS har store 
avdelinger med godt differensierte tilbud med bl.a. jordmorstyrte enheter 
for lavrisikofødsler. 
 
Er opptatt av at kvinner i aktiv fødsel ikke skal være overlatt til seg selv 
som følge av lav bemanning, og at ikke økonomisk motiverte endringer 
skal forringe tilbudet til de fødende. Dette er også spilt inn av foreningen 
til Helse- og omsorgsdepartementet som har varslet stortingsmelding om 
fødetilbudet i løpet av høsten.  

Den norske 
legeforening  
- Dnlf 

Mål:  
Stiller seg bak overordnet målsetting, men har motforestillinger på 
delspørsmål: 

 Anser ikke at det ligger til rette for god behandling av 70-80 % av 
psykiatri-pasientene lokalt. 

 ”Akuttfunksjoner ved lokalsykehus” for diffust beskrevet. 
”Tilpassede akuttfunksjoner” er dårlig løsning for pasientene. 
Spesialitetene er gjensidig avhengig av hverandre. 

 Akuttsykehus må ha vaktteam med spesialister i indremedisin, 
gen. kirurgi, ortopedi og anestesiologi samt tilgang på lab. og rtg. 
24 timer i døgnet. Ikke tilstrekkelig med tilgang på spesialist som 
går i vakt ved annet sykehus. 

 Tar ikke stilling til hvor mange akuttsykehus det må være og evt. 
hvor de skal ligge. 

 Enig i at ”breddekompetanse” må utvikles, men definerer dette 
som teambasert kompetanse der leger fra ulike spesialiteter 
involveres etter behov. 

 Enig i at overkapasitet både i form av bemanning og areal må tas 
ned – om den finnes. Dnlf påstår at vi ikke har overkapasitet, men 
for eksempel for liten kapasitet innenfor intensiv, psykiatri og 
rusbehandling. Etterlyser dokumentasjon og 
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konsekvensutredninger. 
 Gevinstrealisering – 800 mill? Tvilende til at samling av funksjoner 

vil gi ledig vaktkapasitet. I store avd. vil man trenge like mange 
spesialister på vakt, da pasientgrunnlaget vil være det samme. 
(Problemstillingen døgnvariasjoner drøftes ikke – vår komm.) 

 Behov for omstillingsmidler. 
 Sammenslåing av fagmiljøer vil åpne for ytterligere 

subspesialisering – og behovet for kompletterende vaktlinjer vil 
øke. 

 
Sykehusområder/styringsmodell: 
Enig i prinsippet om større sykehusområder og ser mange fordeler ved 
det – bedre arbeidsdeling, fornuftige pasientstrømmer og stabile 
samarbeidsrelasjoner. 
 
Etterlyser tydeliggjøring av begrepene ”styringsmodell” og ”fusjon”. 
Tar ikke stilling til om det er ønskelig med lokale fusjoner – må måles mot 
risiko og gevinst. 
 
Innhold og mål må tydeliggjøres for å få gode prosesser. 
Forening av ulike kulturer tar tid – jf. erfaringer fra øye, ønh og hud. 
 
Modeller for Sentrum:  
Ser det ikke mulig å velge mellom de to modeller, og begrunner dette 
med mangel på konsekvensanalyser. 
 
Økt pasientvolum vil gi utviklingspotensial for fagutvikling, utdanning og 
forskning, men ”stordriftsulemper” vil også kunne slå inn.  
 
Påpeker at begge modellforslag har likt utgangspunkt: 3 robuste 
lokalsykehus, samling av regionfunksjoner, psykisk helsevern Aker og 
egen storylegevakt i samarbeid med kommunen. Uansett hvilken modell 
som velges, må det defineres tydelige milepæler for prosessen. 
 
Understreker behovet for å se nærmere på interne arbeidsprosesser og 
logistikk – her er det forbedringspotensial. 
 
Mener at sårbarheten ved katastrofer vil øke radikalt om UUS og RH blir 
slått sammen til ett sykehus.  
 
Samling av regionsfunksjoner vil gi konsekvenser for 
spesialistutdanningen. Økt behov for samhandling med lokalsykehusene. 
 
Samling av psykiatri og rus skiller seg fra organiseringen av somatikken - 
ønskelig med mest mulig samordning mellom psykiatri/rus og somatikk. 
 
Storbylegevakt – skeptisk til faglig begrunnelse. Legevaktsarbeid er 
annerledes enn summen av spesialistarbeid – og krever særskilt 
kompetanse. 
 
Relasjonen til kommunehelsetjenesten /pleie- og omsorg er viktigere 
også om en skal redusere innleggelser. 
 
Ser positivt på bruk av forpliktende samhandlingsavtaler. Imøteser 
endringer i finansieringssystemet som i dag hindrer god samhandling. 
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Ønsker at PKO- ordningen løftes fram. 
 
Konsekvenser for kompetanse, arbeidsmiljø, samhandling mv: 
Effekten av omstillingen vil avhenge av endringenes legitimitet. 
Råd til arbeidsgiver: 
- unngå nedskjæring som konsekvens av samordning 
- legge til rette for faglig kontakt og nettverk. 
- unngå fragmentering av velfungerende tverrfaglige enheter. 
- Sørg for at sammenslått enhet har tilstrekkelig kapasitet – dagkirurgi, 
  innleggelser, operasjon, postoperativ og intensiv. 
- gode rutiner for vaktarbeid 
- tilstrekkelig tid for forskning og undervisning 
- interessant arbeidssted. 
 
Brukerperspektiv: 
Understreker samarbeidslinjene mellom fastlege – avtalespesialist og 
sykehus. Norsk helsenett og elektronisk utsendelse av epikriser med 
kvitteringssystem må tas i bruk som snart som mulig. 
 
Annet:  
Ønsker å opprettholde spisskompetanse regionalt. 
Organisasjonsendringer kan ikke erstatte det psykiatrien trenger mest – 
en plan og faglig utvikling. 
 
Utdanning og forskning er ikke ivaretatt i dokumentene til nå. 
 
Kompetanse på storbymedisin må videreføres – for eksempel akutt med. 
ved UUS, samarbeid med giftinformasjonssentralen mv.  
Bekymring for nødvendig skjerming av RHs nasjonale oppgaver. 
 
Bedre ivaretakelse av tverrfaglig samarbeid. – spesielt mellom 
lab/støttefunksjoner og kliniske fag. 
 
Prehospitale tjenester er gitt for liten oppmerksomhet. 
 
Pasientsikkerhet – bør forebygge økt antall korridorpasienter som 
konsekvens av samordning. 
 
Er enig i at hovedfokus må være å gi optimal pasientbehandling, men at 
et godt helsevesen forutsetter gode arbeidsmiljøer. 
   
Forholdet til private aktører – det må skilles mellom kommersielle aktører 
og private som arbeider innenfor det off. tilbudet. 
 
Savner at de private avtalespesialisters rolle beskrives i fremtidig 
struktur. 
 
Høringsskrivet er prosessert i Dnlfs organer og vedtatt i sentralstyret 
5.12.2008. 

Dnlf – 
Norsk barnekir. 
forening  

Supplering til utt. ovenfor: 
Viser til internasjonal trend med økt spesialisering.  
Er innstilt på en samling av barnekirurgi, men mener den bør skje 
trinnvis. 
Oslo har befolkningsgrunnlag til å etablere ”komplette” sykehus.  
Ønsker nærhet til øvrig kirurgi – dvs. plassering i samme bygg.  
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Dnlf  
– Aker sykehus 

Supplering til ovenfor. 
Ønsker at Aker sykehus skal være lokalsykehus med akuttfunksjoner, 
inkl. stedlig kirurgi og støttefunksjoner. 
 
Fraråder at spesialfunksjoner som hormonsykdommer, karkirurgi og 
urologi flyttes. Funksjonene er ikke dublerte i dag, og det er etablert 
rotasjonsavtaler. 
 
Aker har spesialkompetanse innen rus og psykiatri – ønsker å bli tillagt 
område- og regionfunksjon i psykiatri/rus. 
 
Mener å ha grunnlag for å betjene befolkningen på østsiden av byen med 
særlig kompetanse inne KOLS, diabetes, hjerte/hjerneinfarkt og 
livsstilssykdommer.  
 
Mener at storbylegevakten ikke bør ligge til regionsykehus. 
Silingsfunksjon til region- og landsfunksjoner bør ligge ved lokalsykehus 
som bør ha ”en dør inn” til både indremedisin kirurgi, psykiatri og rus.  

Dnlf - Hedmark Supplerende utt.  
Støtter intensjonen om at 85 % av pasientene ferdigbehandles 
desentralt. Enig med Dnlf sentralt om minimum for akuttfunksjoner ved 
lokalsykehus. Forventer utjevning av sengeplassfordeling i regionen. 
Anbefaler at SI dekker Nes kommune og vil for øvrig se det 
hensiktsmessig om sykehuset på Tynset kunne betjene større del av 
fjellregionen med akuttjenester (Sør-Trøndelag - Helse-Midt-Norge RHF). 
 
Oppfatter at det er dublerte tjenester i hovedstadområdet, og støtter 
modell 1 for Sentrum. Dersom Modell 2 velges, vil det medføre noe 
dublering mellom UUS og RH, da et traumesenter må ha thoraxkirurgi. 

Fagforbundet Mål: 
Tilslutning - også enig i at overkapasitet må tas ned og mener det er 
potensial for forbedringer både med hensyn til organisering og 
samarbeid. 
Mener det er en svakhet at ikke behovet for helsetjenester er utredet i 
prosessen og anser at tempo har vært for høyt. Mener det er stor 
usikkerhet knyttet til det stipulerte nedtaket av sengekapasitet i Sentrum, 
bl.a. knyttet til innflytting. 
 
Sykehusområder: 
Enig i inndeling, men mener at den ikke er lagt på pasientenes 
premisser. Telemark/Vestfold trekkes fram idet nåværende struktur 
anbefales opprettholdt. Samme gjelder Psykiatrien i Vestfold. Videre at 2 
fullverdige akuttsykehus opprettholdes. Viser til innspill fra kommunene 
og helseforetakene selv som er av samme oppfatning. Fylkene har hhv14 
og 18 kommuner og det vil gjøre samhandlingen med et felles 
helseforetak tungvindt. 
 
Noen korte kommentarer om Øst og Innlandet. - for Øst fremholdes den 
gode samhandlingen med kommunene vedrørende nye tiltak, samtidig 
som det anbefales at Stensby sykehus opprettholdes. For Innlandet vises 
til prosessen som har vært og nåværende organisering som anses 
hensiktsmessig. Det anbefales ikke nye omstillingsprosesser i dette 
området mens hovedstadsprosessen pågår. 
 
Også sykehusområde Vest anbefales opprettholdt med nåværende 
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Sykehusstruktur- at Blefjell sykehus ikke deles. I tillegg til at strukturen er 
innarbeidet i forhold til pasientene begrunnes dette med at man ikke bør 
bryte opp velfungerende fagmiljøer.  
Bekymring knyttet til om Martina Hansens Hospital tilknyttes Vest. 
Konsekvensen kan bli at det ikke lenger blir ortopedi ved Blefjell.  
 
Området Sentrum har storbyutfordringene og trenger et 
”høystatussykehus” til å behandle ”lavstatussykdommer”. 
 
Mener at psykiatrien er for fragmentert organisert i Sentrum og at ikke 
disse områdene nødvendigvis bør henge på somatisk sykehus og følge 
samme systematikk.  Foreslår eget foretak for rus og psykiatri som 
plasseres sentralt i Oslo og ikke lokalisert i noen av de ”gamle” 
institusjonene. 
 
Prehospitale tjenester: 
Støtter at det gjennomføres regional utredning. Inndeling i 
sykehusområder kan gi negative konsekvenser – for eksempel i Oslo og 
Akershus der tjenesten i dag er felles. Her har man i dag en sjelden felles 
organisering knyttet til traumesykehuset, og det er sterke grunner for å 
videreføre denne. 
 
Styringsmodeller: 
For Sentrum anbefales Modell 2 som hovedmodell. Anses mest realistisk 
relatert til investeringer, oppgavefordeling, fagmiljø og ansattes trygghet.  
For regionen for øvrig, se under sykehusområder. 
Foreslår samtidig at det utredes hvorvidt det er tjenlig å samle hele 
spesialistheletjenesten i Oslo under en ledelse, spesielt i en 
overgangsperiode. 
 
Rehabilitering: 
Tar ikke stilling til modell. Viktig med en organisering som opprettholder 
fagmiljø og geografisk tilpasset tilbud.  Fremholder at det er uheldig at 
”rehabilitering og organisering av den går på siden av 
hovedstadsprosessen”. 
 
Konsekvenser/annet: 
Avgjørende at økonomi- og regnskapssystem gjennomgås og endres.  
Advarer mot ”eiendomsbyråkrati” med referanse til sluttrapport.  

FOR Felles-
organisasjonen 

Uttalelsen konsentrert om FOs kjerneområder – rus/psykisk helsevern, 
hab./rehabilitering. 
 
Sykehusområder: 
Støtter ideen om sykehusområder og helhetlige behandlingslinjer. Er 
kritisk til at 3 bydeler i Oslo skal dekkes av Ahus, mener det bryter med 
innarbeidede behandlingsrelasjoner og vanskeliggjør samarbeidet 
mellom sykehus og kommunen sentralt. 
 
Styringsmodeller: 
Skeptisk til sammenslåing av helseforetak – spesielt i Sentrum. At 
lokalsykehus blir gigantsykehus må unngås – organisasjoner av middels 
størrelse gir bedre resultater. Samarbeide med kommunen om 
legevakttjenesten i Sentrum må utvikles videre. Legevakten bør tilknyttes 
offentlig lokalsykehus. 
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Viktig at ansvaret for rusbehandling legges til et helseforetak i hvert 
sykehusområde. For psykisk helsevern har en ulike erfaringer – tar ikke 
stilling til hvilke modeller som er best, men understreker at helhet i 
behandlingslinjer er viktig. 
 
Spesialisert rehabilitering 
Er glad for at feltet skal styrkes, og mener at grundigere utredning må til 
før man tar stilling til modell. Tar ikke stilling til styringsmodell – evt. eget 
foretak.   
 
Konsekvenser for ansatte  
Påpeker viktigheten av at sosialfaglig og vernepleierfaglig kompetanse 
fremheves og styrkes. Denne kompetansen har vært utsatt i 
omstillingsprosesser og ber om oppmerksomhet på at ikke dette skjer i 
hovedstadsprosessen. Tverrfaglig kompetanse er særdeles viktig i 
samhandlingen med kommunene.  
 
Annet: 
Peker på at Sentrum har en økende andel eldre befolkning som ikke har 
etnisk norsk opprinnelse. Storbyutfordringene med hensyn til rus og 
psykiatri er store - derfor betenkelig om ressurser flyttes ut av Sentrum. 
FO er generelt skeptisk til helsereformen og mener at senere utvikling 
innen helsevesen med innsatsstyrt finansiering og økt privat innslag i 
tjenesten har svekket likhetspillarene i den norske velferdsstaten.   

FO og  
Fagforbundet 
– Aker  

Supplerende innspill – jf. de to ovenfor. 
 
Positiv til at det ryddesopp i dubleringer, men skeptiske til at tiltakene kan 
gjennomføres allerede fra 1.1.2009. 
 
Mener at Sentrum må ha minst to sykehus med akuttkirurgisk virksomhet 
(AUS og UUS). 
 
Uenig i inndeling av sykehusområdet Sentrum – Groruddalen og Alna bør 
sammen med Østensjø og Søndre Nordstrand bør fortsatt tilhøre 
Sentrum og betjenes av AUS. 
   
Annet: 
Har kritiske kommentarer til utredningen av sengekapasiteten (SINTEF). 
Mener det er feilkilder knyttet til avgrensningen av akuttpasienter.  
Skeptisk til prosesser vedrørende regnskapssystemer, bygningsmasse 
etc. og mener at det bryter mot prinsippet om at foretak er selvstendige 
juridiske subjekter.  

Fagorg.  
ved SSR 

Ønske å uttalelse seg i forhold til spørsmål om eget HF for SSR og 
konsekvenser for ansatte mv. (spørsmål 5 og 6) 
Det konkluderes med: 

 Fusjon av Helse SSR og Sunnaas HF i et eget 
rehabiliteringsforetak er det beste for å styrke 
rehabiliteringstilbudet. 

 SSR og SUN fortsetter med region- og områdefunksjoner styrt av 
fremtidig rehab. plan.  

 Det har tatt tid å bygge opp fagmiljøer - område- og 
lokalfunksjoner må fastsettes før regionfunksjonene defineres. 

 Godt fungerende kvalitativt sterke fagmiljø, samt et meget godt 
arbeidsmiljø må bli ivaretatt  
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NITO Tilslutning til overordnede mål, sykehusområder og styringsmodeller. 
Sentrum: 
Anser at det skal være samsvar mellom sykehusområde og 
helseforetaksstruktur. Anbefaler Modell 1 med felles ledelse av 
område/regionsykehus og 3 lokalsykehus. 
 
Poengterer at sammenslåing av RH og UUS ikke er ensbetydende med 
at det må bygges nytt sykehus. Det er så kort avstand mellom bygninger 
at de kan sortere under samme foretak. Ombygginger vil bli nødvendig. 
Felles ledelse helt avgjørende for omstillingen. 
 
Kompetanseutvikling, arbeidsmiljø, brukerperspektiv og samhandling: 
Ser mange positive aspekter – større kompetansemiljøer. Prosessen må 
være forutsigbar og tydelig. Viktig i omstillingen å arbeide med nærhet og 
lojalitet til behandlingslinjen. Understreker behovet for gode IKT-løsninger 
som gir smidighet i behandlingen og er sikre med hensyn til sensitive 
opplysninger.  
 
Laboratorietjenesten må tas med på råd når tjenester organiseres utenfor 
sykehus. 
 
Forskning og utdanning: 
Savner omtale av forskning og det at forskningen trenger nærhet til 
klinikkene. Oslo har et særskilt ansvar for praksisplasser for alle typer 
helsepersonell.   
 
Laboratoriefunksjoner: 
Laboratorienes fysiske plassering med nærhet til klinikkene og områder 
som er avhengig av hverandre, er vesentlig for pasientbehandling og 
ressursutnyttelse. For eksempel må infeksjonsmedisinsk avd. ha 
kontinuerlig tilgan til mikrobiologisk laboratorium.  
 
Funksjonsfordelingen mellom laboratoriene bør vurderes separat. 
Medisinske servicefunksjoner bør ikke bare sees som konsekvens for 
funksjonsfordeling, men også som premiss.  
 
Anser at laboratoriene ved både RH og UUS er store hver for seg og bør 
ikke nødvendigvis slås sammen.  

Norsk 
Psykologforening 

Stiller seg bak overordnede mål og forslagene til sykehusområder og 
deres grenser. Løsningene må være langsiktige og samlet sett gi bedre 
helsetilbud til befolkningen. 
 
Er ikke tilfreds med at organiseringen av psykisk helsevern i det 
vesentlige er begrunnet med omstillingsbehov i somatikken. Psykisk 
helsevern må drøftes mer konkret før omorganisering og flytting foretas. 
 
Savner beskrivelse av avtalespesialistenes rolle – spesielt innenfor den 
lokalbaserte spesialisthelsetjenesten spiller disse en viktig rolle, jf. også 
pilotprosjekt om å danne clustere med fastleger. 
 
Sentrum:  
Støtter Modell 1 med 3 lokalsykehus og med inkludert rus og psykiatri 
nært brukerne og de somatiske tjenestene. Også BUP må følge denne 
organiseringen.  Savner en tydeliggjøring av behovet for tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling. 
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Det offentlige lokalsykehuset (Aker) bør gis ansvaret for spesialiserte 
funksjoner innen psykisk helsevern og rus. Videre er det et premiss at 
Aker opprettholder status som universitetssykehus med gode forsknings- 
og undervisningsmessige betingelser. 
 
Kompetanse, arbeidsmiljø mv: 
Viktig at lokalsykehusene får en sentral rolle i grunn, videre- og 
etterutdanning av helsepersonell. Behov for formalisert samarbeid 
mellom alle de berørte fakultetene ved universitetet. UUS har i dag et 
ledende forskningsmiljø med internasjonal status innen psykologi. 
Psykiske lidelser og psykiatri.  Forskning innen psykisk helse og rus bør 
legges til lokalsykehuset med ansvar for spesialiserte tjenester (Aker). I 
det ligger at det ikke skal organiseres slike funksjoner ved RH. 
 
Intern prosess: 
Organisering av psykisk helsevern og rus i Sentrum dreier seg om 
overføringer både mellom UUS og AUS og mellom AUS og Ahus. 
Helt nødvendig at tillitsvalgte og medlemsforeninger tas med i drøftinger 
og planlegging – prosessene må forankres hos de ansatte og kvalitet for 
pasientene må holdes i fokus.   

FPPH 
(underavd. av 
NP) 

Suppleringer i hht. utt. ovenfor.  
 
Foreslår to offentlige HF – ett med regionfunksjoner, multitraume med 
mer og ett som er storbysykehus med spes. funksjoner innen psykisk 
helse og rus, solide lokalsykehusfunksjoner og storbylegevakt. Dette bl.a. 
for å sikre tilstrekkelig fokus på psykisk helse og rus.  
(Øvrige hovedpunkter synes å være dekket i uttalelsen fra NP ovenfor). 

Norsk 
Sykepleier-
forbund 

NSF slutter seg i hovedsak til utviklingsretning og skisserte prinsipper for 
organisering 
 
Anser at uavhengig av hvordan regionen organiserer seg vil kommunene 
måtte ta imot pasienter med komplekse sykdomsbilder på stadig tidligere 
tidspunkt. NSF anser at kompetanse- og bemanningssituasjonen i mange 
kommuner er alarmerende. Savner at omtale av at ressurser bør følge 
pasientene. 
 
Savner også omtale av sykehuset som kunnskapsbedrift – de 
menneskelige ressurser er grunnleggende for å nå målene. 
 
Kvalitetsindikatorer: 
På s. 15 i høringsnotatet er det listet opp 6 hvorav få er relatert til 
sykepleie. Savner sykehusinfeksjoner, postoperative infeksjoner, 
komplikasjoner ved innleggelse, forekomst av decubitus, 
legemiddelhåndtering, fall, ernæringsstatus med mer.  
 
Sykehusområder: 
Utgangspunktet må være ett helseforetak i et sykehusområde. For også 
å nå mål om selvdekningsgrad, bør det være en ledelse og ett styre.  
 
Har lite tro på frivillig samarbeid mellom klinikker og at dette blir 
dynamisk. Har erfaring for at slikt samarbeid ikke fungerer selv etter 
instrukser fra RHF-nivå.  Mener at man har eksempel på dette i Vest-
området. 
 
Foreslår at Vestfold (PIV) som eget helseforetak utvikles videre, og at det 
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gjøres en evaluering av om det er en modell som bør generaliseres.  
 
Selv om en slutter seg til prinsippene om å legge befolkningsgrunnlag til 
grunn – er det lite presist brukt når variasjonen er fra 270 00 (Østfold) til 
475 i hovedstadsområdet. 
 
Fusjoner: 
Ser både fordeler og ulemper - på den ene siden styrt selvdekningsgrad, 
sammenhengende kjeder, forebygging av dublering og helhetlige 
beslutninger.  På den annen side kan det bli stor avstand til ledelse, 
oppbygging av stabsledelser, problemer med å forene kulturer og 
kontrollspennet kan bli for stort. 
 
Sentrum:   
Anbefaler Modell 1. Begge modeller innebærer akuttkirurgi ett sted og 
lokalsykehus med tilpassede lokalsykehusfunksjoner. NSF har støttet 
dette, men har stilt seg spørrende til omfanget av akuttkirurgi og avventer 
nye vurderinger av dette.  
 
Oppfatter at prinsippet med ett HF ikke er fulgt helt i Sentrum, og savner 
en drøfting av dette.  På tross av størrelse og kompleksitet, kan det være 
fornuftig å bare etablere ett HF. 
 
Manglende finansiering kan være til hinder for Modell 1, og da kan 
modellen bygges på fusjon, men med to lokasjoner. ”Halvveisløsninger ” 
fungerer ofte dårlig - det trengs analyser for å tydeliggjøre om 
investeringene er mulig. HØ vil ikke være eneansvarlig for dette – men 
bør forelegge bevilgende myndighet en risikoanalyse basert på et 
realistisk kostnadsbilde. Samling av funksjoner kan splitte opp fagmiljøer, 
men er ikke i seg selv et argument i mot. Men man bør unngå for mange 
”delvisløsninger”.   
 
Spesialisert rehabilitering: 
”Alminnelig” rehabilitering i sykehus og i kommunen må styrkes.  
 
Anser det hensiktsmessig at regionfunksjoner samles i ett helseforetak 
som har forpliktelse til ekstern kompetanseoverføring. SSR og UUS må 
gå inn i dette som likeverdige parter. 
 
Konsekvenser for ansatte, arbeidsmiljø, samhandling mv.:  
Større miljøer vil styrke rekruttering og faglig utvikling. Konekvensene for 
ansatte er lite beskrevet. Det vises til utfordringer knyttet til 
sammensmelting av kulturer, økt arbeidsbyrde utvidet vakt for eksempel 
knyttet til utfasing av gamle lokaler og bedre utnytting av nye. Det 
advares mot uheldige konsekvenser av turnusarbeid, hvilket er godt 
dokumentert.  
 
Gode IKT- løsninger nødvendig.  
Kortere liggetid og fortsatt vekt på dagbehandling er underliggende gode 
mål, men må brukes med fornuft. Dersom det ikke skjer vesentlige 
endringer i kommunenes evne til behandling, sykepleie og rehabilitering 
blir pasientene den tapende part og ansatte får vanskelige 
arbeidsforhold. 
 
Fastsykepleiermodellen viktig tiltak i samhandling mellom 1. og 2. linje 
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må utvikles.  
 
Deler av Telemark og Hedmark har utfordringer med hensyn til 
likeverdige tjenester begrunnet i geografi, demografi og typografi mv. 
Disse forhold må tas i betraktning ved organisering av prehospitale 
tjenester og akuttfunksjoner.   

YS- 
Yrkesorganisa-
sjonenes 
sentralforbund 

Støtter overordnede mål. 
Men tillegger følgende: 

- med større opptaksområde er det viktig å vektlegge forutsigbarhet 
i forhold til brukerne og tydelighet i forhold til hvilke tjenester som 
er hvor.  

- Bør defineres en form for ”minstestandard” for lokalsykehus. 
Mener at akuttmottak må ha vakt med indremedisin, generell 
kirurgi, anestesiologi og tilgang på med. støttetjenester.  

- Overkapasitet må tas ned, men mener at det ikke er godt nok 
dokumentert at en har det.  

 
Sykehusområder: 
Støtter større sykehusområder spesielt for Sentrum, men mener at det 
må avveise i forhold til geografi, infrastruktur, kommunikasjon i 
distriktene. Med dette som utgangspunkt går man inn for at Notodden og 
Rjukan forblir i område Vest.  
 
Styringsmodell:  
Mener at det må brukes tid på ny modell. Fusjoner kan gi enhetlig styring, 
kraft i beslutninger og ansvarliggjøring. Ulempene kan være økt byråkrati, 
større avstand til toppledelse og mindre kunnskap og forståelse for lokale 
forhold.  Det tar tid å bygge opp ny kultur, godt arbeidsmiljø og 
fellesskapsfølelse som er suksesskriterier for omstilling.  
 
Sentrum:   
Støtter modell 1 som mest robust og hensiktsmessig med minst risiko for 
fremtidig dublering.  Bør legge til rette for mest mulig samlokalisering av 
spesialiserte funksjoner på sikt.  
 
Spesialisert rehabilitering: 
Mener det er riktig å samle i ett foretak – lavfrekvente og høykomplekse 
sykdomsgrupper. 
 
Kompetanse, arbeidsmiljø, samhandling med mer:  
Fremhever at HØS 12 prinsipper for medbestemmelse og 
omstillingsavtalen må bli fulgt.  
Effekten av omstillingen vil avhenge av endringenes legitimitet. 
Understreker nødvendigheten av forutsigbarhet – at beslutninger 
tidfestes og kommuniseres raskt.  
Utdanning av helsepersonell er lite omtalt – savner tydelige mål for 
hvordan undervisning av studenter og lærlinger skal organiseres og ledes 
i ny struktur.  Det er mangel på læreplasser for ambulanse- og 
helsefagarbeidere.  
 
Forskyvning av oppgaver nedover i behandlingskjeden må følges av 
ressurser og kompetanseheving.  
 
Behov for gode IKT-løsninger. Behov for å styrke gen. logistikk – 
prehospitale tjenester og i forhold til 1. linjetjenesten. 
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YS ved UUS, 
Norsk Radiograf-
forbund ved RR 
og Parat ved 
UUS. 

Suppleringer til utt. ovenfor.  
Samling av region- og områdefunksjoner krever langsiktighet. Uansett 
lokasjon vil det kreves nyinvesteringer.  
Ønsker for prosessen videre: Representasjon i styringsgrupper og god 
informasjonsflyt. Goodwill og støtte fra tilsatte i den kommende lange 
marsjen er avgjørende for å nå målet.   

Fylkes- 
Kommuner 

 

 Det foreligger uttalelser fra 6 av fylkeskommunene (og Oslo kommune, 
se under kommuner). Uttalelsene har blitt behørig behandlet i fylkesting 
og berørte underutvalg. 
 
Det er generell oppslutning om mål og strategier. Oppfatningen av 
styringsmodeller og andre spesielle problemstillinger som tas opp er i 
stor grad sammenfallende med høringsuttalelsene fra KS og kommunene 
innenfor de respektive fylker/sykehusområder. 
 
Oppland:  

– understreker at den framtidige funksjons- og rollefordeling, 
herunder dimensjonering av sykehusenes kapasitet i Oslo- 
området, må ta et helhetlig utgangspunkt i hele Helse Sør-Øst 
/østområdet og 

– ikke redusere mulighetene for en videreutvikling av 
spesialfunksjoner ved sykehus utenfor hovedstadsområdet. De 
rekrutteringsmessige utfordringer bør i særlig grad vektlegges. 

 
Akershus  

- legger avgjørende vekt på uttalelser fra kommuner og regionråd 
når det gjelder tilhørighet til sykehusområder. Dette gjelder 
spesielt Nes som ønsker å slutte seg til Øst og Ås og Vestby som 
gjennom Follorådet har valgt å slutte seg til samme 
sykehusområde. 

- enig i at sykehusområdene ikke behøver å følge fylkesgrensen 
mellom Oslo og Akershus og at Ahus kan dekke bydeler i Oslo. 
Ser ikke behov for utbygging ved RH, men avventer realisering av 
nytt sykehus i Østfold. 

- enig i at lokalsykehusfunksjonene skal styrkes, og anser at disse 
er bygget ned i Akershus de senere år. Det fremholdes at SABs 
tilhørighet ikke må medføre bygging av nytt sykehus i Lier og 
reduksjon av SAB. Anser at det vil være beste løsning for Vest å 
dele området i to med Drammen og Sandvika som 
hovedlokalisasjoner. 

- Behov for flere rehabiliteringsplasser og flere lokale hospice-
avdelinger. 

 
Østfold: 

- Støtter Sykehuset Østfolds planer om nytt sykehus på Kalnes. 
- For Sentrum støttes Modell 2, vesentlig begrunnet i at regionen 

må gjøre en annen prioritering av begrensede investeringsmidler 
enn det de oppfatter som en forutsetning i Modell 1. 

 
 
Aust-Agder: 

- Anser at inndelingen i sykehusområder er hensiktsmessig og at 
det bør være samsvar i forhold til helseforetaksstruktur utenfor 
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Oslo. 
- Rehabilitering må organiseres med nok kapasitet. Mener at både 

Sunnaas, Stavern og Kristiansand bør opprettholdes og at Aust-
Agder må få økt kapasitet – viser til det planlagte senteret i Risør. 

- Viser til at formålet med omstillingen er bedre ressursutnyttelse og 
hevder at SS må få økt ressursramme, dette også i hht ny 
inntektsmodell. 

 
Vestfold: 

- Kan ikke akseptere at Vestfold og Telemark går sammen i et 
sykehusområde med mindre de 3 eksisterende HF videreføres 
som selvstendige juridiske enheter med egen ledelse og 
”fullverdig akuttilbud”. Sykehustilbudet i området må utvikles i en 
samarbeidsmodell. 

- Vektlegger at Kysthospitalet må organiseres på en slik måte at 
det viderefører sin i forhold til rehabilitering for vestfolds 
befolkning. 

 
Telemark: 

- Sammenslåing av helseforetak ikke aktuelt – viser til de samme 
begrunnelsene som er spilt inn fra kommunene i fylket – 
næringsstrukturen i Grønland mv. forutsetter at Sykehuset 
Telemark fortsetter som selvstendig HF med ”fullverdig 
akuttilbud”. 

- Anbefaler forslaget om at Blefjell sykehus deles mellom Vest og 
Telemark slik det er skissert av HFet selv. 

- Foreslår at Sentrum organiseres etter Modell 1 og for øvrig at 
Kysthospitalet organiseres sammen med øvrige spes. 
rehabilitering i regionen i eget heleforetak. 

 
Helseforetak/ 
sykehus 

 

Aker 
universitets-
sykehus 

Tilslutning om mål og prinsipper og forslaget til sykehusområder. 
 
Innforstått med at ansvaret for Follo-pasienter overtas av Ahus, men vil 
sikre tilbud og forutsigbarhet i overgangsfasen.  
 
Lanserer konseptet ”Storbysykehuset Aker” som svar på begrepet Oslos 
lokalsykehusfunksjon. 
Styringsmodell/forslag for Sentrum med ”Storbysykehuset”: 

 Modell 1 legges til grunn, men denne utlegges med 2 separate 
HF – ett for multitraume og regionfunksjoner og ett for fokus på 
lokalsykehusfunksjoner. 

 
 Hovedskille mellom lokalfunksj. og regionfunksj. innen somatikk.  

 
 AUS skal ha ansvar for utvikling av område/lokalsykehuset i 

Sentrum. 
 
 at Aus er off. foretak understrekes – viktig for å møte Oslos 

hovedutfordringer. 
 foreslår koordinering av lokalsykehusfunksjon i forhold til Oslo 

kommune sentralt og i forhold til regionsykehus. 
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 opprettholde et bredt akutt-tilbud 
 

 samling av rusbehandling og psykisk helse. 
 

 ta imot de brede akutte tilfelle (unntatt multitraume). 
 

 reg. funksjoner innen indremed. er marginale og kan knyttes til ett 
eller flere lokalsykehus.   

 
 funksjonsfordeling innen rehabilitering bør følge 

funksjonsdelingen generelt – ikke eget HF for spes rehabilitering. 
 

 legevaktens tilknytning må være et off. lokalsykehus. 
 

 Storbysykehuset blir det eneste lokalsykehuset med akuttkirurgi 
og vil ha ansvaret for Storbylegevakten. 

 
 totalansvar for tverrfaglig rusbehandling i Oslo.  

 
Akershus 
universitets-
sykehus 

Mål: 
Tilslutning til mål og ønsker å tydeliggjøre problemstillingene for hele 
behandlingsforløpet. – diagnostikk og behandling i primærhelsetjenesten, 
sykehusnær legevakt, prehospitale tjenester, diagnostikkbehandling – 
oppfølging i helseforetak og tilbakeføring til primærhelsetjenesten. 
 
HSØ har mange HF som til en viss grad konkurrerer og hvor fokus ikke 
alltid blir ”rett”. 
 
Stiller seg bak inndelingen i sykehusområder. 
 
Med unntak av Sentrum er der logisk sammenheng mellom kapasitet og 
befolkningsgrunnlag. 
 
Sykehusområder: 
Stiller seg bak inndelingen i sykehusområder. 
 
Med unntak av Sentrum er der logisk sammenheng mellom kapasitet og 
befolkningsgrunnlag. 
 
Er klar til å ta ansvar for Nes kommune, gitt ressursbehov som beskrevet. 
(Eget vedlegg) 
 
Styringsmodell: 
Det må være samsvar mellom sykehusområde og HF-struktur. 
 
Styringsmodell må lede til fusjoner av HF innen samme område for å 
samordne fagområder og styre tildeling av funksjoner. 
 
Der hvor fusjoner ikke antas å ha samordningsgevinster og de aktuelle 
HF drives effektivt innenfor sitt gitte ansvar, bør det neppe fusjoneres. 
 
Innen sykehusområdet må det etableres ledelse som har fokus på 
helhetlige behandlingsløp innen alle fagområder. 
Videre må det etableres forpliktende samarbeid med alle aktører. Dette 
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vil også sikre medvirkning fra brukere og LMS på alle nivåer. 
  
Sentrum: 
Støtter modifisert Modell 1 som best kan realiseres ved fusjonering av de 
høyspesialiserte tjenestene. Dette vil gi god ressursutnyttelse, forebygge 
dublering og effektivisere infrastruktur. 
 
Er mer usikker på hvor mange lokalsykehus som er nødvendig i Sentrum. 
Den foreslåtte modifikasjon innebærer at man uavhengig av hvordan 
lokalsykehusfunksjonen organiseres kun har ett HF i Sentrum. 
 
Rehabilitering: 
På samme måte som andre fagområder, er det ønskelig å samle 
høyspesialiserte funksjoner (reg. og nasjonale funksj.) Hvorvidt dette skal 
samles i ett eget HF eller legges inn som en avdeling i regionsykehuset 
bør vurderes ut fra faglige og økonomiske gevinster. 
 
En viktig oppgave vil være å standardisere rehabiliteringsforløpene 
mellom nivåene for å få et likeverdig tilbud i regionen. 
 
Konsekvenser, samhandling, brukerperspektiv mv: 
Tydelig HF-struktur og aktiv medvirkning er viktig. 
Omstillingsprosessen vil også innebære prioritering av tilbud – 
nedprioritering av enkelte deler av off. tilbud. Spesielt derfor er 
brukermedvirkning viktig.  
 
Gråsonen mellom kommune og sykehus viktig – innleggelse/utskrivning.  
 
IKT-løsninger grunnleggende for forløpene.   
 
Ahus vil arbeide mer med org. Av prehospitale tjenester, sykehusnær 
legevakt, spes. korttidsenheter utenfor sykehus.  
 
Annet: 
Høringssvaret har hatt omfattende behandling internt.  
Ahus er opptatt av bred intern medvirkning videre for å ivareta regelverk 
og rettigheter knyttet til omstilling og flytting. 

Blefjell  
sykehus 

Mål: 
Tilslutning til målene – oppfatter sterke føringer for å videreutvikle 
lokalsykehustilbudet. 
 
AMK-grenser må følge sykehusområdene. Enig i at nasjonale standarder 
for akuttfunksjoner må legges til grunn for organisering.  
 
Foreslår at psykiatrien organiseres integrert med lokalsykehus – 
etterlyser mer klarhet i hva man har ment i høringsnotatet. 
 
Sykehusområder: 
Støtter opprettelse av 7 sykehusområder. 
 
Anser sykehusområde Vest og Telemark/Vestfold som naturlig deling.  
Anbefaler at Vest blir ett foretak, men det må brukes tid på 
gjennomføringen. Behov for konsekvens- og sårbarhetsanalyser og 
sikring av brei involvering av ansatte. 
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Blefjell HF delt – med at Kongsberg går til Vest og at Blefjell – Notodden 
og Rjukan går inn i Telemark/Vestfold. Kongsberg blir en del av Vest HF, 
og Notodden og Rjukan integreres i Telemark sykehus.  
 
Det er opplyst at standpunktet er tatt etter nøye overveiing og prosess 
internt. Alternativet var også bygget inn i høringsnotatet.  
 
Uttalelsen har utløst drøftingsmøte og protokolltilførsel fra tillistvalgte som 
er sendt inn. Her konkluderes det med at Blefjell sykehus bør gå samlet 
inn i Sykehusområde Vest.  
 
Foreslår for øvrig at Martina Hansens Hospital knyttes til sykehusområde 
Vest. Behov for å styre oppgavefordelingen – ønsker å opprettholde 
ortopediske oppgaver i lokalsykehus. 
 
Styringsmodeller: 
Enhetlig styringsmodell i hvert sykehusområde er å foretrekke, men 
anser at endringene må gå over tid - og omkostninger må veies mot 
gevinster. 
 
Tenker at Vestfold/PIV + Telemark og Vest skal være sykehusområder 
med sammenfallende HF-struktur.  
 
Sentrum: 
Støtter Modell 1.  
 
Rehabilitering: 
Støtter områdevise planer innen hvert sykehusområde. Lokalsykehuset 
oppgaver må tydeliggjøres og det må utvikles sammenhengende tilbud 
hvor kommunene spiller en mer aktiv rolle. 
 
Konsekvenser mv: 
Nedskalering av tilbud i Sentrum må medføre ressursoverføring, og at 
flere spesialister søker stillinger utenfor Oslo. Å dele eksisterende 
sykehusansvar blir sett på med engstelse for at de store 
områdesykehusene vil fjerne basistilbudene. Om det skjer blir ikke 
hovedmålene nådd. Ref. til dok. Blefjell 2012 som beskriver 
forutsetninger for godt lokalsykehus.  
 
Annet: 
Utarbeider veiledning for brukermedvirkning i lokalsykehus. 

Psykiatrien i 
Vestfold (PIV) 

Mål: 
Tilslutning til målene, men spørrende til om samordning av rus og 
somatikk, rus og psykiatri nødvendigvis gir bedre samhandling. 
 
Sykehusområder: 
Gis tilslutning til at Telemark og Vestfold utgjør ett sykehusområde., men 
at både STHF, SVHF og PIVHF videreføres som selvstendige juridiske 
enheter.  
Inkludere telemarksdelen av Blefjell sykehus. Videre at også HFene 
fortsetter som fullverdige akuttsykehus. Ser det ikke aktuelt å samle 
akuttfunksjonene. 
Vil styrke det totale psykiatritilbudet i Vestfold og  
Telemark og forslår at psykiatri og rus i både Telemark og Vestfold går 
sammen i ett foretak på sikt. 
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Videre utvikling baseres på tettere samarbeid. 
Viser til at PIV har hatt gode resultater. 
 
Styringsmodell: 
Mener at resultatene kan bli like gode med flere HF som med ett innenfor 
sykehusområdet. Styring via oppdragsdokument og foretaksmøte. 
 
Sentrum: 
Har ikke preferanser i forhold til valg av modell. Viktig at rus og psykiatri 
gis gode utviklingsmuligheter og at forskningsmiljøene ikke isoleres fra 
øvrig infrastruktur. 
 
Rehabilitering: 
Ønsker at områdefunksjon for rehab. legges innenfor sykehusområdet og 
at SSR knyttes til SVHF. 
 
Konsekvenser mv.: 
Understreker behovet for tydelige prinsipper for medvirkning og ledelse 
legges til grunn i omstillingen. 
 
Ønsker å opprette eget samarbeidsutvalg for psykiatri og rus og arbeide 
med felles løsninger. 
 
Annet: 
Viktig at forbedring av infrastruktur blir finansiert (IKT og bygninger) 
Uttalelsen behandlet i PIVHF styret 24.9.2008. 

Ringerike  
sykehus 

Mål: 
Tilslutning – ” lokalsykehuset skal ha tilbud til flertallet av pasientene” må 
være overordnet.  
Lokalsykehuset bør ha akuttfunksjon innen de store 
behandlingsgruppene – ortopedi, kirurgi og indremedisin, samt 
fødeavdeling og desentralisert psykiatritilbud.   
 
Sykehusområder:  
Støtter inndeling i sykehusområder og konkret at Vest etableres med 
Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum, Ringerike sykehus og 
Kongsberg sykehus/Blefjell. 
 
Støtter høringsutkastet i at Jevnaker kommunes befolkning kan 
inkluderes i Vest og betjenes ved Ringerike sykehus. Ser det også 
ønskelig at kommunen Lunner og Gran og Valdres-kommunene 
innlemmes i Vest.  
 
Forutsettes at ressurser fra Sentrum skal tilflyte omliggende 
sykehusområder - ledige lokaler av god kvalitet må tas i bruk.  
 
Styringsmodell:   
Anbefaler ”Dagens struktur med overbygninger/avtaler” med lokal ledelse 
og eget styresom forsterker lokal forankring og gjennomføringskraft.  
 
Ringe rike Sykehus anser seg som foregangssykehus på flere områder 
bl. annet nå med innovasjonsprosjektet: prosessorganisering og styring 
av sykehus, inkludert OFU-prosjektet: Utvikling av elektronisk overvåking 
av behandlingsforløp”. Anser det å være av vital betydning at lokal 
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ledelse har både ansvar og myndighet som sikrer planarbeid, økonomi, 
kompetanse og gjennomføring.  
 
4 alternative modeller er vurdert, bl.a. en modell hvor Blefjell deles og 
Kongsberg og Ringerike samorganiseres i et HF og ett felles HF for hele 
området med felles ledelse. Mener at felles HF sammenfallende med 
Sykehusområdet blir for krevende med komplisert og omfattende 
kommunikasjon – anser også at det vil kreve enda et ledelsesnivå.  
 
Den foretrukne modell er avtalebasert – jf. betegnelsen innledningsvis.  
Foreslår konsekvens- og risikoanalyse før styringsmodell besluttes. 
Etableringskostnader må måles mot forventet effekt.  
 
Sentrum: 
Støtter prinsippet om samling av spes. funksjoner for å unngå 
dubleringer, samtidig som befolkningen får robuste 
lokalsykehusfunksjoner på linje med andre sykehusområder (Modell1?).  
 
Spes. rehabilitering: 
Støtter forslaget fra høringsutkastet. De lokale tjenestene må styrkes 
støttet av et sterkt kompetansesenter – tar ikke stilling til eget HF. I 
uttalelse fra sykehusets brukerutvalg blir det fremholdt at regionen 
trenger et ”Sunnaas” med spisskompetanse for de tyngste tilfellene, men 
tror det vil være feil å samle rehabiliteringen i ett helseforetak.   
 
Konsekvenser, kompetanse, samhandling mv: 
kompetanse, fagmiljø.  
Samling av funksjoner er et gode for fagmiljøene, for sterk 
funksjonsfordeling kan medføre uakseptable reiseveier og belaste 
arbeidsmiljøet og resultere i personalflukt og manglende måloppnåelse.  
Brukerne må spesielt involveres i slike vurderinger.  
. 
Annet: 
Det er lagt ved uttalelse fra Sykehusets brukerutvalg som støtter 
sykehusets synspunkter på de fleste punkter, men er kritiske til 
høringsnotatet når det gjelder spes. Rehabilitering. I tillegg blir det tatt 
opp at man går imot en planer om at psykiatri skal flyttes fra Buskerud til 
Blakstad. 
 
Sykehuset fremhever erfaringene med samhandling i Hallingforsk. 
Uttalelsen er behandlet i styreseminar 10.10. 2008 og i styremøte 
24.10.2008.    

Rikshospitalet Mål, sykehusområder, styringsmodeller 
Tilslutning – en unik mulighet til å danne langsiktige målbilder.  Sentrum 
er i en særstilling. 
 
Noen regionfunksjoner der geografisk nærhet er viktig, kan defineres 
som flerområdefunksjon. Dette ikke aktuelt i Øst, Sentrum og Vest hvor 
avstandene er korte.  
 
Sentrum – RHs skisse for modell: 

 Samling av lands- region- og områdefunksjoner i ett HF i 
sykehusområde Sentrum. 

 
 Går inn for Modell 1, men denne er kritisk avhengig av geografisk 
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samling.  
 

 ”Det nye sykehuset” må omfatte hele RHHF og alle 
regionfunksjonene og deler av områdefunksjonene ved UUSHF 
og AUSHF.  

 
 Noen regionfunksjoner der geografisk nærhet er viktig kan 

defineres som flerområdefunksjon. Dette er ikke aktuelt for 
Sentrum hvor avstandene er korte. 

 
 Deler av spes. rehab. organiseres innenfor dette HF. (Anbefaler 

ikke eget HF for spes. funksjoner) 
 

 Mest mulig samling geografisk ved RH og Gaustad., samt 
følgende forutsetninger: 

 god utnyttelse av moderne bygg ved RH (inkl RR), UUS og SSE 
(tidligere statens senter for epilepsi). 

 kreftsenter ved RR 
 traume- og akutt samles i ny enhet. Nødvendig å skjerme i forhold 

til landsfunksj. UUS som hovedbrukere og må trekkes med fra 
starten. 

 universitetsarealer må ligge integrert 
 

 Storbylegevakt må ligge sentralt 
  
 Sentrum bør få et ”forsterket lokalsykehus” med enkelt 

områdefunksjoner. Dette begrunnes med at kontrollspennet for 
regionsykehuset blir for stort.  

 
Før oppstart av omorganisering må følgende avklares: 
- hovedlokalisasjon 
- investeringsplan 
- tidlig samling av regionfunksjoner som ikke er avhengig av nybygg. 
 
Spes. rehabilitering: 
Anbefaler ikke eget HF for spes. rehabilitering, men at dette inngår i 
regionsykehuset for Sentrum. 
 
Konsekvenser mv.: 
De deler av UUS og AUS som skal inngå i regionsykehuset må være 
utskilt, slik at personale som skal medfølge kan medvirke i omstillingen. 
 
Annet: 
Tilfredshet med prosessen. Har forventninger til omstillingsmidler og 
forutsigbarhet i videre prosess. 
 
Uttalelsen endelig behandlet av styret i RHHF 17.10.2008.  
 
Det er levert omfattende materiale fra faglig utredning.  
Uttrekket her er vesentlig basert på RHs eget sammendrag. 

Sunnaas 
sykehus 

Sykehuset har valgt å vinkle spørsmålene i rehabiliteringsperspektiv – 
ikke generell sykehusutvikling. 
 
Mål /sykehusområder: 
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Tilslutning - 7 sykehusområder og ett regionalt rehabiliteringsforetak i 
HSØ.  
Ser det nødvendig å samle funksjoner for å bygge opp fagmiljøer og 
forskning, og at tyngden av pasientbehandlingen legges nedover i 
behandlingspyramiden. Det er vesentlig å se at rehabilitering gjør seg 
gjeldende i flere medisinske spesialiteter og at man må finne gode 
løsninger for gjensidig utvikling. 
 
LEON-prinsippet skal holdes i hevd. 
 
Styringsmodeller: 
Går inn for ens modell i sykehusområdene: Ett HF, ett styre og èn 
administrerende direktør. 
Hvert sykehusområde må ha tilstrekkelig befolkningsgrunnlag til å 
etablere likeverdige tilbud. Mener at grunnlaget for Sørlandet og Østfold 
kan være knapt for til å oppfylle målet om dekning av 90 % av 
tjenestebehovet innenfor området. 
 
Behov for regional plan for å sikre rehabiliteringstjeneste uavhengig av 
bosted. Dette vil fordre harmonisering og forpliktende planer i forhold til 
sykehusområdene.  
 
Sentrum: 
Støtter organisering med tydeliggjøring av 3 robuste lokalsykehus. I dag 
inneholder disse både lokalfunksjoner og spesialiserte i 
rehabiliteringsfeltet. Sentrumsmodellen må ivareta videreutviklingen av 
disse. I forhold til den øvrige organiseringen fremheves behovet for 
videreføre regionens traumesenter (UUS) og utvikling av nevrofagene.  
Viktig at disse fagene holdes samlet. Spesialisert traumehabilitering 
trenger nært samarbeid med avanserte akuttmedisinske tjenester i 
tidligfase. 
 
Spes. rehabilitering:  
Ett regionalt rehabiliteringsforetak begrunnes i at pasienter med 
komplekse behov skal få tilbud med internasjonal standard samt at det 
legges til rette for faglig utvikling i hel regionen med sterk vekt på 
forskning. Rehabiliteringsforetaket baseres på tre områder: klinikk, 
samhandling og forskning. Regionen trenger et sterkt 
rehabiliteringsforetak.  
 
Konsekvenser, kompetanse, brukermedvirkning m.m: 
Risiko for å bryte opp fagmiljøer, og at det kan hemme rekruttering vil 
alltid være der. På den annen side kan endring og større fagmiljøer 
stimulere nyrekruttering. God kommunikasjonsstrategi er et 
suksesskriterium. Fra tillitsvalgte påpekes det at mange er 
”omstillingstrette”. Er glad for de 12 prinsippene om medvirkning og at 
omstillingsavtale er etablert i forkant.  
 
Sunnaas har lang tradisjon for brukermedvirkning, god erfaring med 
brukerkonsulenter tilknyttet LMS. Ser at det kan være ønskelig med 
sterkere muligheter til medvirkning på systemnivå. 
 
Annet: 
Uttalelsen fra Sunnaas er laget av et partssammensatt utvalg som styret 
har hatt som grunnlag for å fatte vedtak 22.10.2008. 
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Sykehuset  
Asker og  
Bærum 

Mål: 
Tilslutning til førende prinsipper – men vil advare mot at alle 
sykehusområder nødvendigvis skal bli like. Sentralisering av spesialiserte 
funksjoner er viktig for å sikre god kvalitet, og der man samtidig har 
dokumentasjon for god effekt – f.eks. kreftkirurgi og overvektskirurgi.  
 
Sykehusområder: 
Enig i prinsippet, men det må også tas hensyn til i stedet for 
implementering av standardmodell, må det også tas hensyn til 
infrastruktur, demografi og andre forhold.  
 
SAB foreslår en deling av Vest i 2 områder med utgangspunkt i 
Drammen og Sandvika er naturlig. Dette vil innebære at SAB og 
Ringerike utgjør ett HF/sykehusområde og Buskerud og Blefjell ett 
HF/sykehusområde. SAB/Ringerike vil utgjøre et opptaksområde på ca. 
270 000 - dette er mer enn for de foreslåtte Østfold og Sørlandet i dag.  
Det foreslås også opprettholdt akuttmottak og bredt spekter av tjenester 
både i drammensområdet og Asker og Bærum. For enkelte områder vil 
det fortsatt være aktuelt å etablere samarbeid basert på avtaler med 
sykehus i Sentrum – for eksempel nyfødt og psykiatri. Innefor psykiatri 
mener for øvrig SAB at de to sykehusene har utviklet tilbud hvor de vil 
utfylle hverandre godt. SAB drøfter også med Buskerud en flytting av 
sykehusfunksjoner fra Lier til Blakstad.  
 
Spesielt om Blefjell: 
SAB mener at om en går for ett felles HF/sykehusområde i Vest, vil det 
bli stor avstand mellom utkantene i området til områdefunksjonen og en 
vil få en stor og kompleks organisasjon. Blefjell bør evt. deles slik at 
Notodden og Rjukan overføres Telemark /Vestfold sykehusområde.  
 
Styringsmodeller: 
Delvis besvart under sykehusområder. For øvrig fremholdes at felles 
sykehusområde i Vest vil innebære 8000 ansatte og befolkningsgrunnlag 
på 500 000 fordelt på et stort geografisk område.  Anser for øvrig at 
diskusjonen internt med Buskerud blir dominert av ønske om å bygge 
nytt sykehus.  
 
Sentrum:  
Anbefaler Modell 1.  
 
Akuttkirurgi – stiller spørsmål ved om det er hensiktmessig å samle på ett 
sykehus i Sentrum. SAB foreslår at akuttkirurgi opprettholdes ved alle 
lokalsykehus som tilstrekkelig pasientvolum til at det er forsvarlig.  
 
Skeptisk til at man opprettholder drift ved alle dagens lokasjoner om man 
velger modellen med ett helseforetak. I den videre prosess bør man bli 
tydelig på at bygningsmassen skal reduseres og hvilke lokasjoner som 
skal leges ned.  
 
Det som kan tale mot ett HF, er at det vil bli en stor og uoversiktlig 
organisasjon – driften er ofte mer effektiv ved små foretak. 
 
Realisering - SAB vil kunne overta mye av den generelle kirurgien som 
utføres ved RH, evt. sammen med Martina Hansens Hospital og vil 
gjerne også bidra i universitetsfunksjonene – undervisning og forskning. 
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SAB er beredt på å overta lokalsykehusfunksjoner fra Sentrum.  
 
Spes. rehabilitering 
Støtter forslaget om samling av rehabilitering i ett foretak – regionale 
oppgaver. Videre støttes også forslaget om etablering av en 
koordineringsenhet i foretaket. Tror disse grepene vil bidra til mer 
likeverdig tilbud for hele regionen.  
 
På sikt mener SAB at rehabiliteringen bør følge delingen som for andre 
regionfunksjoner.  
 
Konsekvenser, fagmiljø samhandling mv. 
Skeptisk til for store sykehusområder/organisasjoner og anser at det vil 
resultere i min. et ekstra administrativt nivå. Når det gjelder samhandling 
vises det til spilleregler som er utviklet i prosjekt med Asker og Bærum. 
Behovet for utveksling av sikker elektronisk pasientinformasjon 
understrekes.  
 
Annet:  
SAB ønsker å videreutvikle dagens Felles akuttmottak med bl.a. 
skadepoliklinikk og ambulant legevakt. Aktuelt å samarbeide med flere 
mindre kommuner som sokner til Buskerud og Ringerike.  
 
Foreslår samordning i forhold til Martina Hansens Hospital som har stor 
ortopedisk virksomhet like ved SAB. Til nå har sykehusene ikke kommet i 
samhandlingsposisjon om oppgavefordelingen. Mener at driftsavtale med 
MHH må administreres av nytt HF, evt av SAB. 
 
Ønsker at administreringen av avtalespesialistene kan flyttes til HFene 
som ledd i omstillingen, da det vil åpne for bedre bruk av denne viktige 
delen av spesialisthelsetjenesten.  
 
Viktig å ha fokus på informasjon til befolkningen i kommende fase. 

Sykehuset  
Buskerud 

Mål: 
Tilslutning til disse og den strategiske tilnærmingen i prosessen med å 
definere målene og styrende prinsipper. Trekker særlig fram helhetlige 
behandlingskjeder og samordning mellom somatikk og psykisk helsevern 
og rus som viktige mål.  
 
Sykehusområder:   
Enig i inndelingen og anser at den vil gi et godt grunnlag for bredt 
tjenestespekter og robuste vaktordninger – befolkningsgrunnlag på ca. 
470 000. Foreslår videre at Blefjell sykehus deles slik at Kongsberg går til 
Vest og at Notodden og Rjukan går til sykehusområdet 
Vestfold/Telemark. Det tillegges at kommunen Svelvik og Sande fortsatt 
ønsker å inngå i Vest.  
 
Styringsmodell:  
Går inn for samsvar mellom sykehusområde og helseforetaksstruktur og 
mener det gir de beste forutsetninger for å nå de overordnede mål.  
Mener for øvrig at det er en avgjørende forutsetning at samme prinsipp 
skal gjelde for alle sykehusområdene.  Dersom prinsippene ikke blir 
gjennomgående kan omstillingen svekkes og overgangen til større 
helseforetak kan føre til unødig byråkratisering. Å for eksempel lage 
detaljerte samarbeidsavtaler innenfor flere fagfelt er krevende både med 
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hensyn til kompetanse og tidsbruk og vil kreve oppfølging både i forhold 
til økonomi, virksomhetsdata og kvalitet.  
 
Sentrum:  
Støtter Modell 1. Mener den er best for langsiktig utvikling og for å kunne 
gjøre seg gjeldende internasjonalt.  
 
Spes. rehabilitering: 
Går imot forslaget til eget HF 
 
Konsekvenser, kompetanse, samhandling mv.: 
Medarbeiderne er sykehusets viktigste ressurs. For å beholde og 
videreutvikle kompetanse er det avgjørende at omstillingen skjer på åpen 
og profesjonell måte.  
Grunnlaget for spesialistutdanningen av leger vil påvirkes – fordelingen 
av legehjemler må gjennomgås. Brukerperspektiv og samhandling 
henger tett sammen og det foreslås en rekke konkrete tiltak.  
 
Annet:                                          
Styrevedtaket understreker følgende forutsetninger knytet til 
høringssvaret: 

- frigjøring av ressurser fra Sentrum 
- midler til å dekke økte kostnader til omstilling i en overgangsfase. 
- nødvendig med gjeldssanering før restrukturering kan 

gjennomføres. 
- overføring av oppgaver mellom sykehusområdene må følges av 

ressurser (budsjettrammer, hjemmelsnumre for leger, 
aktivitetsrammer for eksempel DRG-poeng.) 

- prinsippene som trekkes opp i høringsnotatet må brukes aktivt i 
det videre omstillingsarbeidet og gjelde alle sykehusområdene.  

- god implementeringsprosess som sikrer at det brukes nødvendig 
tid og ressurser på involvering, jfr. 12 prinsipper for medvirkning i 
omstilling.  

 
Sykehuset 
Vestfold 

Mål 
Tilslutning – mener at utviklingsretningen vil bidra til bærekraftig utvikling, 
sikre god ressursutnyttelse, samt sikre pasientens behov for høy kvalitet. 
Understreker imidlertid eiere og driveres evne til å holde retningen og 
skape resultater. 
 
Sykehusområder: 
Slutter seg til inndelingen og anbefaler at Blefjell sykehus oppløses og at 
Sykehusområdet Vestfold/Telemark omfatter hele Telemark fylke.  
 
Styringsmodeller: 
De 3 helseforetakene i Vestfold/Telemark videreføres som selvstendig 
organisatoriske og juridiske enheter. Det forutsettes også at alle 3 
videreføres som fullverdige akuttsykehus – en samling av 
akuttfunksjonen er ikke aktuelt.  
 
Sykehustilbudet skal utvikles gjennom samarbeid tuftet å på legitimitet for 
å skape gode resultater. Det vil være avgjørende at oppdraget de enkelte 
foretak får gjennom foretaksmøter og oppdragsdokument tydeliggjør 
ansvars- og rolledeling med klar forventning til resultatoppnåelse. 
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Det legges opp til å utvikle sykehusene i Larvik og Porsgrunn i nært 
samarbeid.  
 
Det vise til lang samarbeidstradisjon og erfaring med funksjonsfordeling. 
Dette skal videreføres men det er enighet om ikke å betone fordeling av 
spesialiteter og funksjoner, men innenfor spesialitetene avklare 
forståelsen av hva som er basis- og områdefunksjoner.  
 
Resultater og kostnadseffektivitet til de 3 nåværende HFene fremheves, 
og det hevdes at sykehusene kan arbeide videre med innkjøp, 
ventelister, vaktsamarbeid, faglig standard, FOU og utdanning hver for 
seg og gjennom samarbeid.   
 
Sentrum: 
Anbefaler Modell 1. Den gir de beste forutsetninger for å samle og styrke 
de regionale funksjonene, hente ned overkapasitet og desentralisere 
tjenester som bør være lokalt.  
 
Spes. rehabilitering:  
Mener det er nødvendig å styrke rehabiliteringen, at regionale funksjoner 
samles og at basis- og områdefunksjoner legges lokalt i 
Sykehusområdene.  Når beslutning er tatt, må det avklares hvilke 
oppgaver som skal flyttes fra SSR til SiV – alle områdefunksjoner for 
Telemark og Vestfold bør legges til SiV. 
 
Konsekvenser, fagmiljø, brukermedvirkn., samhandling mv.:   
Understreker at det er sentrale lederoppgave på alle nivåer knyttet til 
ivaretakelse av kompetanse, fagmiljø og arbeidsmiljø, og at dette er 
uavhengig av foretaksstruktur.   
 
Det vise til innspill fra sykehusets brukerutvalg med konkrete forslag til 
hvordan brukermedvirkning kan styrkes på systemnivå. 
 
SiV slutter seg til intensjonen om å styrke samhandlingen med 
kommunene – men det vil kreve mer kraftfulle tiltak som utbygging av 
IKT, incentivordninger knytet til finansiering, lov- og avtaleverk og 
kompetanseutvikling.  
 
Viktig å satse på humankapitalen i omstillingen og det trengs også 
omstillingsmidler.  
 
Nærhet til hhv 14 og 18 kommuner i fylkene oppfattes som et fortrinn for 
videre samhandling med 3 HF. 
 
Annet: 
Viser til at høringen har vært arbeidet med i mange samarbeidsfora både 
i og utenfor sykehuset. Dette har vært en del av styrets bakteppe, men 
styret har utarbeidet sine egne kommentarer.      

Sykehuset 
Innlandet 

Mål: 
Tilslutning – strategien er basert på desentralisert tjenestestruktur. SI 
mener det er viktig i pasientperspektivet å sørge for at det gjennomføres. 
Selv om det heter at lokalsykehuset skal ha flertallet av pasientene, er 
oppgavene ikke definert tydelig nok. Bl.a. må kirurgiske akuttfunksjoner 
avklares. Videre om sykehusområdene skal dekke 80-90 % av 
befolkningens behov, trengs det robuste områder med stram styring. 
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Sykehusområder: 
Tilslutning til strategi og grensedragninger. Anser det for eksempel riktig 
at Aker sykehus i framtida blir mer et rent lokalsykehus for deler av Oslos 
befolkning og at Ahus tilføres tilstrekkelig befolkningsgrunnlag til at 
infrastrukturen kan utnyttes maksimalt. 
 
For SI selv er det viktig å utvikle dagens opptaksområde, og det 
anbefales sterkt at Nes kommune fortsatt skal sogne hit, samtidig som 
det ikke gjøres andre endringer på Hadeland, enn at befolkningen i 
Jevnaker kan nytte Ringerike sykehus. Nord i opptaksområdet ønskes et 
interregionalt samarbeid for å bevirke at Røros og evt. Holtålen (Sør-
Trøndelag, Helse Midt RHF) kommuner kan betjenes av sykehuset på 
Tynset.  
 
Styringsmodeller: 
Anser at sykehusområde og helseforetak bør være sammenfallende som 
en juridisk enhet, og forventer at HSØ fatter prinsippvedtak om dette for å 
angi en tydelig retning for framtida. Alt annet vi gi komplisert 
beslutningsstruktur, for liten handlekrat og åpne for ”spill-situasjoner”.   
 
SI viser her til egne erfaringer tilbake fra 2003 med krevende prosesser 
for å sammensmelte kultur og endre samhandlingsmønstre.  Mener det 
er oppnådd betydelige gevinster ved endret funksjonsfordeling av 
kjernefagene og utnytting av stordriftsfordeler av stab- og 
støttefunksjoner. Samtidig skal en ha respekt for at prosessene tar tid.   
 
Sentrum:  
Anbefaler modell som går ”utenpå” både Modell 1 og 2: 

- opptaksområde på ca 450 000 
- region- og landsfunksjoner  
- bør ha ett styre og èn daglig ledelse 
- det lages ett HF av RH, UUS og AUS.  
- det fusjonerte HF må håndtere driftsavtaler med DS og LS for at 

behandlingsressursene skal koordineres.  
- RH rendyrkes som sykehus for region- og landsfunksjoner 
- UUS blir områdesykehus med hovedansvar for akuttkirurgis 

aktivitet samt traumeberedskapen 
- Eksisterende teknologi og investeringer ve både RH og UUS må 

utnyttes optimalt, men funksjonen må fordeles på nytt, rendyrkes 
og i minst mulig grad bli dublerende og overlappende.  

- Ser det lite realistisk å anvende store investeringsmidler til å 
samle lands- region og områdesykehusfunksjoner på èn 
lokalisasjon. 

- AUS bør være et sykehus under det felles HF og bør avgrenses i 
forhold til områdefunksjoner. 

- Dersom faglige og ressursmessige grunner tilsier behov for å 
avvikle hele sykehusanlegg, mener SI at det vil være mest 
hensiktsmessig med avvikling av Aker., eventuelt radikal 
omdisponering av sykehusanlegget. 

 
 
Spes. rehabilitering: 
Mener at området bør integreres i tjenestetilbudet og være en del av 
behandlingssløyfene for øvrig i sykehusområdene.  Det vil være kunstig 
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med et eget HF, da det vil kunne utløse vanskelig 
samhandlingsrelasjoner. Anser at Sunnaas HF fortrinnsvis bør 
innlemmes i aksen RH-UUS, jf. forslag til modell ovenfor, men SI har ikke 
noe imot at sykehuset består som HF inntil videre. Poengter at SI selv 
har spesialisert rehab. og habilitering og ønsker å trekkes aktivt med i 
videre omstillingsarbeid på dette området. 
 
Konsekvenser, brukerperspektiv, samhandling mv.: 
Intensjonen med omstillingen er å skape sterke og robuste kompetanse- 
og fagmiljøer.  Bør likevel ikke overse at det hersker en betydelig 
endringstretthet i organisasjonene. Og at stabilitet og forutsigbarhet er 
etterspurt. Det er risiko for fragmentering, motstandsbevegelser, 
sykefravær mv.  
 
Anbefales at det gjennomføres risikoanalyser og bred medvirkning fra 
medarbeidere og brukere.. Det bør også tenkes på insitamenter som 
stimulerer utviklingen i ønsket retning. Viser også til 
samhandlingssatsningen som er varslet av helsestatsråden og at linjene i 
omstillingsdokumentet vil være i tråd med dette. 
 
Annet: 
På samme måte som at SI mener at HFet i Sentrum skal ha hånd om 
driftsavtaler med de private sykehusene, mener også SI at avtalene med 
store og små psykiatri- og rusinstitusjoner bør flyttes til HF.  
 
Anser at tilbudet innen psykisk helsevern er lite omtalt i 
høringsdokumentet og mener at foretaksgruppen også her bør være tro 
mot prinsippene om desentraliserte tjenester, slik at DPSene kan bli 
robuste og så langt som mulig samlokaliseres med for eksempel 
distriktsmedisinske sentra.  
 
Gir anerkjennelse for omstillingsprogrammet som er satt i gang med bred 
deltakelse og åpenhet for vankelige strategiske valg og ser fram mot den 
avsluttende fasen for viktige beslutninger. 
Uttalelsen er prosessert internt og behandlet av Styret i SI.   

Sykehuset 
Telemark 

Mål og sykehusområder  
Tilslutning til mål, men foreslår ST opprettholdes som selvstendig org. og 
juridisk enhet (HF?)og drives som fullverdig akuttsykehus. 
Begrunner dette med den spesielle næringsstrukturen i Grenland med 
befolkning på 100 000.  
 
Ser det ikke aktuelt å gå sammen med VHF og PIV.  
 
Dersom Blefjell HF oppløses, anbefales Notodden og Rjukan lagt til 
STHF. For å få ro om driftssituasjonen bør ikke dette skje før 1.1.2010. 
 
Styringsmodell: 
Foreslår likeverdig og frivillig samarbeid som modell for Vestfold 
/Telemark. Årlig melding om resultater til styrene. 
 
Annet: 
Understreker behovet for kommunenes medvirkning i videre prosess. 
Uttalelsen behandlet av styret i STHF 9.10.2008. 

Sykehuset 
Østfold 

Mål – Sykehusområder 
Oppslutning - anser at prinsippene ligger til grunn for utviklingen i Østfold. 
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Definisjon av områdefunksjoner må være dynamisk i tråd med faglig og 
medisinsk utvikling. 
 
Styringsmodell: 
HF og sykehusområde bør være sammenfallende. Dette vil forenkle 
styringen innad og samhandlingen med kommunene. 
Mener også her å ha høstet erfaringer i Østfold. 
 
Sentrum: 
Støtter ”modifisert” modell 2., hvor alle off. sykehus i Oslo samles i ett 
foretak under èn ledelse, og at lands- og regionfunksjoner samles. 
Eksisterende bygningsmasse må utnyttes slik at det ikke blir behov for 
nybygg. 
 
Spes. rehabilitering: 
Støtter samling av alle regionale funksjoner i ett foretak. 
 
Konsekvenser: 
Vil ha konsekvenser for personal og utdanning. Viktig å sørge for 
breddekompetanse i lokalsykehusene. 
 
Strukturen for spesialistutdanningen må gjennomgås på nytt. 
 
Annet: 
Det bør vedtas prinsipper for helsefremmende og forebyggende arbeid.  
Saken behandlet i styret for SØHF 13.10.2008 

Sørlandet 
sykehus 

Mål: 
Tilslutning til mål – bl.a. at 80-85 % av pasientbehandling skal skje lokalt. 
 
Sykehusområder: 
Støtter færre sykehusområder og tror det vil bidra til bedre 
ressursutnyttelse.  
 
Styringsmodell: 
Tilslutning - vektlegger robuste fagmiljøer – gjennom fusjoner eller 
forpliktende samarbeid.  
Avtaler kan være overgangsløsning til fusjoner.  
Klinikkstruktur i SS med organisering på tvers av geografi og tidligere 
sykehus er evaluert etter 5 år med solid støtte for valget av organisering. 
 
Sentrum: 
Støtter Modell 1. Anser at 3 lokalsykehus ikke er hensiktsmessig – bør 
satse på 2 mer robuste med bredt tilbud. Må forebygge unødvendig 
pasientstrøm til reg. nivå.  
 
Må tenke langsiktig for tilbudet i Sentrum - behov i 2020-2030. 
 
Økt fleksibilitet på døgn og nedtak av senger på kirurgi og økning på 
medisin.  
 
Utbyggingsmessig må det satses mest på lokaler i Ahus og RH.  
Oppgradering av gammelsykehusmasse kan koste like mye som nybygg. 
Spes. rehabilitering: 
Bør organiseres inn HF/sykehusområde. Mener at SSR Kristiansand bør 
overføres SSHF. Høyspesialiserte funksjoner bør organiseres på linje 
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med andre reg./områdefunksjoner. 
 
Konsekvenser mv.: 
Brukerinvolvering tett med klinikkene videreføres. 
 
Bedre samhandling med kommunene forutsetter sammenslåinger og 
annen organisering av fastleger.  
 
Ser ikke intermediæravd. og forsterkede sykehjem. som løsning for 
SSHF. Har i dag lavt antall korridorpasienter som resultat av samarbeid 
med kommunene. Har prosess med Kristiansand kommune om felles 
legevakt/akuttmottak.  
 
Savner en måte å kommunisere med fastlegene forpliktende som 
gruppe, selv om kontakten er god på individnivå. 
 
Annet: 
Omfattende behandling internt. Styrebehandling 23.10.2008. 
 
Oppfatter at hovedstadsområdet bruker for stor andel av ressursene i 
dag, jf. inntektsmodell. Forventer omfordeling. 
 
Ønskelig at sykehusområdene kan administrere avtaler med private – for 
eksempel innen radiologi. 

Ullevål 
universitets-
sykehus 

Mål: 
Tilslutning - pasientens behov førende for valg av modell. 
Organisasjonsmodell må også ta hensyn til forskning og utdanning – fordi 
dette er grunnleggende for behandlingstilbudet. 
 
Sykehusområder: 
Oppfatter at høringsnotatet har mest fokus på Sentrum. Sykehusområder 
med svært ulikt innhold kan ikke vurderes ut fra samme mal. 
 
Viktig at opptaksområder er identiske for voksne, barn, somatikk og 
psykiatri.  Investeringsbehov kan innebære at deler av områder 
midlertidig flyttes (eks. psyk. nord-øst – Ahus). 
 
Prinsippet om samling av akuttfunksjoner innen kirurgi støttes. Også 
indremedisinske akuttfunksjoner bør samles. 
 
Storbylegevakt for førstehåndssortering støttes.  
 
Lokalsykehusene bør få mer av elektiv kirurgi. 
Ønsker at de facto flerområdefunksjoner (UUS og RH i dag) videreføres. 
For eksempel kreftkir. bør utføres på færre steder enn i dag.  
 
Multitraume som flerregional funksjon hviler på mange av de øvrige reg. 
funksjonene.  Støtter at reg. funksjoner plasseres ett sted.  
 
Også psykiatri er en samlet del av HF – ikke enig i at det evt. legges 
samlet til AUS. For øvrig bør rus/psykiatri hovedsakelig ligge til 
lokalsykehus. 
Sentrum – skisse for moderert Modell 1 - ”Oslo universitetssykehus: 
 

 De 3 off. HF i Sentrum - UUS, RH og AUS bør legges ned og 
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samles til ett – som kan hete Oslo universitetssykehus.  
 

 Det nye HFet etableres så snart som mulig – og prosessen starter 
etter beslutning.  

 
 Støtter Modell 1 med justeringer. Det innebærer færre 

lokalsykehus. Utover det off. sykehuset (HF) bør 
lokalsykehustilbudet bestå av to lokalsykehus (DS og LD som 
private sykehus) og en storbylegevakt. 

 
 Det geografiske området er for lite for 3 lokalsykehus 

 
Forutsetninger: 
 høyt tempo 
 tydelig målbilde 
 i lang tid flere lokasjoner, men viktig å samle funksjonene. 
 der det er behov for spes. funksjoner  på flere enheter, bør de ha 

felles ledelse. 
 dersom det blir besluttet å bygge for fullstendig samling av 

funksjoner, må planene rettes 20-30 år fram i tid – dvs. etter 
2025. 

 tilstrekkelig ledelseskraft i det nye HF 
 investeringsmidler for tilpasninger. 
 felles IKT/EPJ systemer på plass. 
 felles rammeverk for de ansatte. 
 felles finansieringssystem 
 omstillingsmidler 
 felles arealgruppe for lokalisering av spes. funksjoner.  
 Det er nok plass i Kirkeveien!  
 

Spes. rehabilitering: 
Rehabilitering bør organiseres som andre fagområder. I Sentrum vil det 
si integrasjon i nytt HF med utskilling av regionfunksjoner. Grunnpillaren i 
rehabilitering er lokalsykehusene. 
 
Konsekvenser mv: 
Inntil kapasiteten ved Ahus er etablert er det ikke mulig å legge ned 
sykehus. Eksisterende installasjoner både innen kreft, kvinne barn mv. 
må brukes inntil videre. 
 
Modell 1 vil ikke gi økonomisk gevinst om ikke nåværende enheter 
legges ned. 
 
Annet: 
Forbehold om at utt. Ikke er styrebehandlet – skal skje 28.10.2008. 
 
Ønsker at avtaler med private aktører legges til det nye HF for Sentrum.  
 
Uttalelsen har omfattende utredninger på fag/områdebasis. Har bare 
trukket ut hovedpunkter som vedrører høringsspørsmålene. 

Betanien 
Hospital 

Mål: 
Tilslutning til prosess og strategiske valg – men et stykke igjen til 
framtidig struktur. 
 
Sykehusområder: 
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Ønsker ikke ”sykehusområde” som nytt forvaltningsnivå. 
 
Siden 1991 hatt ansvaret for revmatologi og revmakirurgi for Telemark og 
Vestfold som opptaksområder. Samarbeidet på faglig nivå har fungert bra 
selv om man ikke har vært sammen geografisk.  Teknologi og samarbeid 
kompenserer. 
 
Øyeavdeling finnes både ved Betanien og Sykehuset Vestfold i 
Tønsberg. Opplever å ha godt samarbeid både med 
primærhelsetjenesten og avtalespesialistene. 
 
Styringsmodeller: 
Fusjoner ikke aktuelt for private ideelle sykehus. 
Ønsker avtale direkte på RHF-nivå.  
 
Høringsnotatet omtaler ikke de private spesialsykehusene uten formelt 
definert opptaksområde. 
 
Betanien sogner i dag til UUS når det gjelder regionfunksjoner for øye og 
til RH og DS for reumatologi og revmakirurgi. 
Ansvarsdelingen i dag er uproblematisk. 
 
Annet: 
Har i uttalelsen kommentert/vektlagt forhold der sykehuset er direkte 
berørt. Saken behandlet i styret 15.10.2008. 

Diakon- 
hjemmet 
Sykehus 

Mål: 
Tilslutning - foreliggende dokumenter reflekterer i stor grad sykehusets 
synspunkter på videreutvikling av spesialisthelsetjenesten. 
 
Støtter prinsippet om at lokalsykehusfunksjonen samles og styrkes til å 
behandle flertallet av pasientene i opptaksområdet. Mener at dette 
innebærer sektorisering av somatikk, psykiatri og rus med 
sammenfallende opptaksområder. 
 
Støtter utviklingslinjene som trekkes med få unntak: 
- org. av akuttfunksjoner 
- relasjonen til private sykehus. 
 
Ønsker å skille øyeblikkelig hjelp og ”delayed emergency”. F.eks. å holde 
åpen operasjonsstue og fortsette med ”eldre med brudd” til kl. 22. og 
parallelt ivareta akutt ortopedi.   
 
Ønsker likeverdige driftsforutsetninger med off. sykehus - kapital – og 
pensjonskostnader. 
 
Innslaget fra private ideelle aktører i helsetjenesten må ikke reduseres. 
 
Sykehusområder: 
Tar forslaget til etterretning.  
(3 lokalsykehus i Sentrum) 
Innebærer utvidet ansvar med 30 000 innbyggere for DS. Forutsetter at 
problemet med utskrivningsklare pasienter løses. 
2 lokalsykehus kunne være et alternativ, men innebærer kompliserte 
spørsmål knyttet til størrelse, eierskap, mv. 
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Et vesentlig poeng med sykehusområde, er å samle akuttkirurgi. 
Bortfall av dette ved DS må erstattes av økt elektiv kirurgi, om ikke 
ressursutnyttelse og vaktberedskap skal forringes/fordyres. 
 
Styringsmodeller: 
Private ideelle sykehus ønsker å forholde seg til RHFet med hensyn til 
driftsavtaler, rapportering, forhandlinger mv. 
 
Sentrum – skisse for modell: 

 Modell 1 med ett region- og områdesykehus 
 

 Modellen forutsetter samlokalisering og nødvendige investeringer 
til dette.  

 
 Ser for seg en to-trinns prosess der man først etablerer felles 

ledelse med to lokasjoner for regionsykehuset. 
 

 Samling av all akuttkirurgi kan føre til brudd i behandlingslinjer. 
Akuttsykehuset må forutsettes å ferdigbehandle pasientene.   

 
 DS ønsker å videreføre spesialiserte oppgaver innen revmatologi 

/reumakirurgi og psykiatrisk farmakologi.  
 

 Ser ”eldre med brudd” som del av ”delayed emergency”, som 
ønskes videreført ved DS. 

 
 DS har også forsøkt i spesialisere seg innen alderspsykiatri og 

ønsker å ivareta sengetilbudet for hele Sentrum som 
områdefunksjon.  

 
 Et vesentlig poeng med sykehusområde, er å samle akuttkirurgi. 

Bortfall av dette ved DS må erstattes av økt elektiv kirurgi, om 
ikke ressursutnyttelse og vaktberedskap skal forringes/fordyres.  

 
 Ønsker ikke sykehusområde som et nytt adm. nivå – RHF har 

sørge for ansvaret og bør ha ansvaret for forhandlinger med 
private ideelle sykehus. 

 
Støtter forslaget om stobylegevakt men ikke utstyrt med et større antall 
obs.senger. 
 
Samling av all akutt kirurgi kan føre til brudd i behandlingslinjer. 
Akuttsykehuset må forutsettes å ferdigbehandle pasientene.   
 
Konsekvenser mv.: 
Ønsker å bli et robust lokalsykehus, men ser det uhelding om nåværende 
spes. funksjoner flyttes. LMS må bli satsningsområde.  
 
Samling av all akuttkirurgi kan bli brudd på LEON-prinsippet. 
 
Praksiskonsulentordningen må styrkes. 
Hovedutfordring er utskrivningsklare pasienter – kommunene må styrkes. 
 
Annet: 
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Høringen behandlet i sykehusets styre 7.10.2008. 
 
Sterkere oppfølging av kontrakter med avtalespesialister innen psykiatri 
og psykologi. Ønsker å få ansvaret for hjemler innen revmatologi. 
 
Befolkningens rett til fritt sykehusvalg er ikke berørt i høringen.   

Lovisenberg 
Diakonale  
sykehus 

Mål /Sykehusområder: 
Slutter opp om mål og prinsipper. Enig i inndeling og grenser som et godt 
utgangspunkt for utforming av helhetlige tilbud. 
 
Oppsummerer bestanddelene i sykehusområdet Sentrum ihht til 
prinsipper for opptaksområde, spes funksjoner mv. og konkluderer med 
at lokalsykehus uten akuttkir. kan fungere i dette området som har korte 
avstander, velutbygget legevakt og gode samarbeidsforhold. 
 
Bør være varsom ved overføring til andre områder hvor geografi og 
avstander er andre. 
 
Styringsmodeller: 
Advarer mot oppbygging av store organisasjoner i hvert sykehusområde 
– bekymring for ”nytt administrativt nivå ”som kan ”stjele” ressurser. 
Sykehus bør beholde ansvar knyttet til opptaksområde. 
 
Uttaler seg ikke prinsipielt for en modell gjeldende for alle 
sykehusområder, men mener at i Sentrum bør det være 2 HF – RH+UUS 
og AUS. 
 
Sentrum – skisse for modell 

 Bare Modell 1 ivaretar styrets prinsippvedtak av 17.4.2008. Anser 
også dette som beste modell på sikt. 

 
 3 lokalsykehus gir den beste løsning (LOV, DIA og deler av 

UUS?).  
 

 Ikke sikkert at en modell passer for alle sykehusområder, men 
mener fortrinnsvis at Sentrum bør ha 2 HF – RH+UUS og AUS. 
Mener at kun ett HF kan bli for stort. 

 
 Kan argumenteres for flere løsninger, men lite stemt for ett HF, da 

det blir for stor organisasjon.  
 

 Evt. fusjon av RH og UUS vil by på nok utfordringer - ikke bland 
inn AUS i tillegg! 

 
 At lokalsykehus ikke blir for store gjør dem mer fleksible – 

behov/tilbud endrer seg. 
 

 Samling av akuttkirurgi kan fungere i dette området som har korte 
avstander, godt utbygget legevakt og gode samarbeidsforhold. 

 
 Støtter for øvrig prinsippene i utredningen om 

”Lokalsykehusfunksjonen og samarbeid med førstelinjen” når det 
gjelder oppgavedeling og vaktberedskap ved lokalsykehus. 
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 Anbefaler en overordnet handlingsplan for omstilling – skille ut 
tiltak som ikke er avhengig av nybygg.  

 
 Støtter bygging av nytt sykehus på Gaustad – finansiering ved 

salg fra dagens bygningsmasse. Bygging av ”nytt UUS” på 
Gaustad bør startes umiddelbart. 

 
 Storbylegevakt omtalt men ikke plassert - men dette ikke viktig 

premiss for org. av Sentrum, men må være med i bevisstheten.  
 

 Beskriver erfaring /profil for lokalsykehus – anbefaler elektiv kir. 
aktivitet som grunnlag for rasjonell utnyttelse av støttefunksjoner. 

 
 Gastrokirurgisk tilsyn kan utføres ved mer spesialisert sykehus. 

 
Anser at ett akuttkirurgisk senter ikke vil belaste medisinske senger 
ekstra på lokalsykehus – at pasientene skal ferdigbehandles før de 
overføres. Alternativt må det etableres etterbehandlings/rehab sentre ved 
lokalsykehus. 
 
Spesialisert rehabilitering: 
Baserer seg på resonnementet i høringsnotatet og at spesialisert 
rehabilitering blir organisert i eget HF. 
 
Konsekvenser: 
Koordinering av forskningsmiljøene vil gi positiv effekt. 
 
Lokalsykehusene vil i større grad kunne bli undervisningssykehus 
 
Foreslår handlingsplaner og risikomatriser som kartlegger avhengigheter 
og gir grunnlag for rasjonell drift i riktig rekkefølge. 
 
Foreslår en rekke kjøreregler for å minimalisere usikkerhet og omkamper.

Marina Hansens 
Hospital 

Mål: 
Tilslutning. Samling av akuttkir. Er fornuftig – gjelder spesielt behandling 
på kveld og natt. En stor del av ortopedi er sub-akutt og kan utføres på 
dagtid. 
80-90 % forutsettes behandlet innen eget sykehusområde – viktig å være 
oppmerksom på fritt sykehusvalg.  
 
RHF må fortsatt være avtalepart for driftsavtaler med ikke- kommersielle 
sykehus. 
 
Sykehusområder: 
MHH ligger geografisk i Vest, men er ikke tatt inn i oversikten i 
høringsnotatet. Har heller ikke deltatt i prosessen i sykehusområde Vest. 
 
Sykehuset har 7 operasjonsstuer og høyest produksjon av elektiv 
ortopedisk kir. i regionen. 
 
Anser å ha ”flerområdefunksjon” for elektiv ortopedisk kirurgi, 
reumakirurgi og revmatologi med særlig vekt på tung protesekirurgi og 
ryggkirurgi. 
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Styringsmodeller: 
Mener valg av styringsmodell må relateres til hvor godt sykehusene 
fungerer i dag.  Mye kan oppnås ved avtaler. 
 
Sentrum: 
Går for Modell 2.– ett områdesykehus med multitraume og noen reg. 
funksjoner (UUS) og ett med hoveddelen av regionfunksjoner og 
landsfunksjoner (RH) 
 
Disse kan ha felles adm. ledelse – jf. modell i Stockholm.  
 
Flytting av UUS virksomhet til Gaustad vil resultere i et kjempesykehus 
med fare for dublering av vaktordninger. 
 
Samling av all operativ virksomhet ett sted vil innebære risiko mht 
multiresistente bakterier. 
 
Spes. rehabilitering: 
Foreslår plassering på Sunnaas. Revmatologiske pasienter bør få sin 
behandling ved revmatologiske avdelinger. 
 
Konsekvenser mv.: 
Risiko for arbeidsmiljøet. Derfor må flyttinger være godt begrunnet faglig 
og økonomisk. Planlegging og medvirkning fra ansatte og brukere viktig. 
 
Annet: 
Uttalelsen er behandlet i interne organer og av styret. 

Revmatisme- 
sykehuset 

Mål og sykehusområder 
Tilslutning til mål og prinsipper og inndeling i sykehusområder. Savner at 
sykehuset nevnes under Innlandet. 
 
Styringsmodeller: 
Anser at styring internt i sykehusområdet kan skje ved avtaler – jf. at 
sykehuset har samarbeidsavtale med SI vedrørende revmatologi. 
 
Sentrum: 
Støtter Modell 1 – Samlet region- og områdesykehus. 
Men anbefaler delt regionfunksjoner mellom RH og DS når det gjelder 
hhv bindevevssykdommer og leddsykdommer. 
 
Spes. rehabilitering: 
Støtter ikke samling i eget HF – anses ikke hensiktsmessig for 
revmatologiske pasienter. Anbefaler at NRRK ved Diakonhjemmet 
videreføres som et nasjonalt kompetansesenter for revmatologisk 
rehabilitering. 

Helsetilsyn 
/Fylkesmenn 

 

Helsetilsynet  
(sentralt) 

Mål: 
Tilslutning - mål i tråd med lov og overordnede politiske mål.  
Operasjonaliseringen for begrenset. 
 
Sykehusområder – styringsmodeller:                               
Savner utredning av epidemiologiske forhold opp mot sørge- for ansvaret 
og tilrår at omstrukturering utsettes til dette er utredet. 
SINTEF-analysene gir grunnlag for antakelser på makronivå, men ikke til 
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å vurdere kvalitet. 
 
Konsekvenser: 
Med basis i kritikken av selve grunnlaget kan en ikke si noe om 
konsekvensene. Skeptisk til at KS og Oslo kommune-avtaler vil kunne 
forplikte kommunene. 

Helsetilsynet i 
Oslo og  
Akershus 

Ut fra sin rolle ønsker ikke Helsetilsynet å uttale seg om valg av modeller 
og andre organisatoriske spørsmål, men vil bidra med erfaring og stille 
spørsmål ut fra tilsynserfaringer. 
 
Savner utdypning av begreper som ”lokalbasert spesialisthelsetjeneste 
og ”tilpasset akuttfunksjon”. 
 
Sykehusområder: 
Ser behovet for å samle funksjoner/øke befolkningsgrunnlaget for å 
opprettholde ferdigheter, for eksempel sykdommer som ikke er hyppig 
forekommende.  
Stiller spørsmål ved om det er tatt nok hensyn til de spesielle 
utfordringene i befolkningen i Oslo – stort antall rusmisbrukere, høy 
innvandrerandel – mange flyktninger og asylsøkere, personer med 
midlertidig opphold og et ukjent antall uten lovlig opphold.  
 
Foreslår analyse av pasientforløp ved hyppig forekommende tilstander 
som gjelder øyeblikkelig hjelp – hjerteinfarkt og hjerneslag – og andre der 
hastegraden ikke er så stor – for eksempel kreft. Dette vil danne grunnlag 
både for dimensjonering og plassering av tjenester, og en må bidra til at 
ikke pasientens bosted gir ulikhet i behandling. Lovbestemte 
pasientrettigheter må ikke undergraves – f.eks. retten til fritt sykehusvalg. 
 
Helsetilsynet viser til avdekkede mangler ved DPS, og spør om planlagt 
organisering vil fremme kvaliteten her.  
 
Savner at sykehusenes avvikssystemer tas i bruk for å avdekke 
risikoområder for analyse av organiseringen og hva de kan fortelle om 
endringer over tid.  
 
Samhandling  
Påpeker at svikt i samhandling er en av de hyppigste årsaker til 
uforsvarlige helsetjenester – analyse av konkrete pasientforløp vil også 
her være interessant.  Anser at forpliktene samarbeidsavtaler i liten grad 
praktiseres og virker som avlaster for spesialisthelsetjenesten.  
I Oslo ligger mange av landets mest spesialiserte. Helsetilsynet ser ikke 
at det er tatt noen risikoanalyse av om noen bør skjermes for 
omorganisering. Savner en konsekvensanalyse av de foreslåtte tiltakene 
for de spesialiserte universitetsmiljøene.  
 
Ambulerende spesialister/vaktordninger – ønsker klargjøring av hva som 
legges i dette – om det bidrar til faglig nivå hevning, og at det ikke skal 
dekke over marginal bemanning. Uønskede hendelser skjer ofte i vakt – 
savner risikoanalyser av foreslått vaktsamarbeid.  
 
Tettere relasjon til fastlegen ved utskrivning - krever sikker og rask 
formidling pasientopplysninger. 
 
Med bakgrunn i tilsynsvirksomhet der det er avdekket uønskede 
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hendelser som følge av lav bemanning og stort arbeidspress spør 
helsetilsynet om omorganiseringen vil innebære at helsepersonell får 
større mulighet til å handle omsorgsfullt og forsvarlig? 
 
Slutter seg til Helsetilsynets anmerkning om at epidemiologiske forhold 
må tas hensyn til. Det bør gjøres realistiske vurderinger ut fra risiko- og 
sårbarhetsanalyser av hvilken kapasitet de ulike deltjenester må ha for å 
dekke kapasitet og kompetansebehov.  

Fylkesmannen i 
Buskerud 

Tilslutning til overordnede mål og strategier og mener at dokumentene på 
en god måte beskriver behovet for å vektlegge både faglige og 
økonomiske vurderinger i planlegging av tjenestene videre. Videre 
understrekes de geografiske og trafikale forhold i distriktet som 
kommunene har trukket fram. Det ønskes en mer presis beskrivelse av 
akuttfunksjonen og dimensjonering av prehospitale tjenester. 
 
På linje med de øvrige helsetilsynene, fremholdes behovet for å 
vektlegge analyser av befolkningsdemografi og kunnskaper om fordeling 
av sykelighet.  
  
Fylkesmannen har ingen innvendinger mot forslaget fra Blefjell sykehus 
om å splitte opp foretaket og at kun Kongsberg inngår i Vest. 
 
I forhold til styringsmodell foreslår fylkesmannen ett styre basert på faglig 
og lokal representasjon i hvert sykehusområde.  
 
Spesialisert rehabilitering: 
Fylkesmannen fremholder at en neppe bør utvikle særomsorg i regionen, 
men at rehabilitering bør legges inn i hvert sykehusområde.   

Kommunenes 
Sentralforbund  
–KS 

 

KS- Vestfold 
KS Telemark 

De to KS har sammenfallende innspill i forhold til hovedspørsmålene 
 
Mål 
Tilslutning til bærende prinsipper. Ønskelig at prosessen tok sitt 
utgangspunkt i distriktenes behov – ikke hovedstaden, og så med 
utvidelse til hele regionen. Det må utredes hva som skal være minimum 
for akuttjenester i Vestfold og Telemark. 
 
Rus, psykiatri og somatikk må samordnes bedre. Dagens sentraliserte 
organisering (Vestfold) ivaretar ikke en sammenhengende 
behandlingskjede. 
 
Fastlegeordningens betydning for samhandlingen mellom 1. og 2 linje 
understrekes.  
 
Sykehusområder: 
Stiller spørsmål ved ”områdebegrepet” – kan innebære tapping av 
administrative ressurser. Støtter for øvrig høringsnotatets forslag til 
inndeling av områdene.  
 
Ønsker Telemark som ett sykehusområde - ett sykehusområde som 
omfatter Skien, Porsgrunn, Kragerø samt Rjukan og Notodden. 
Psykiatrien inkluderes.   
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Styringsmodeller: 
Anbefaler modell med overordnet avtalebasert organisasjon med 
representasjon og lokale ledelser ved sykehusene/helseforetakene. 
Ønsker at kommunene skal ta del i prosessen med å organisere nytt 
felles sykehusområde. 
 
Sentrum: 
Støtter Modell 1 – landsfunksjoner må tydeliggjøres og avgrenses – 
legges ut der det er aktuelt. Forventer gevinstrealisering av 
hovedstadsprosessen og ser med bekymring på nåværende 
konsentrasjon av spesialister.  
 
Spes. rehabilitering: 
Enig i at høyspesialiserte funksjoner kan samles i ett regionalt HF. 
Ønsker at SSR – Stavern opprettholdes som områdets 
rehabiliteringsenhet.  
 
Annet: 
Udekket behov for medisinsk faglig kompetanse i kommunene.  
 
Ønsker felles arena for problemløsning/avvikshåndtering.  
 
”Kommunetilfredshet” bør bli kvalitetsindikator for sykehusene. 
 
Kommunelegene må være representert i samarbeidsutvalg. 
 
Intermediæravdelinger og forsterket sykehjem bør komme i tillegg til 
lokalsykehusets egne tjenestetilbud. 
 
Det må etableres fagråd innen sykehusområdene.   

KS – 
Buskerud 

Mål 
Tilslutning – helsetjenesten må bygges på 3 hovedverdier – tillit likeverd 
og nærhet. 
 
Sykehusområder: 
Tilslutning – men mener at fylkesgrenser bør ikke ha avgjørende 
betydning. Enig i defineringen av Vest og mener i tillegg at Sykehuset 
Blefjell bør deles slik at Kongsberg blir en del av Vest. 
 
Sentrum: 
Tar ikke stilling til valg av modell, men opptatt av at lands- og 
regionfunksjoner uansett må ivaretas.  
 
Spes. rehabilitering: 
Enig i at de mest spesialiserte funksjonen samles i foretak, men det må 
diskuteres hvordan øvrig rehab. tjenester skal løses i Vest. Kommunen 
ønsker å delta i dette. 
 
Annet: 
Utredningen går for lite inn på løsninger i gråsonen mellom kommune og 
sykehus. Det er HFenes ansvar å etablere et differensiert lokalbasert 
tjenestetilbud. 
 
Ønskelig at kommunelegene er representert i samarbeidsutvalgene. 
Fagråd må etableres og helsedialogprogrammet videreføres. 
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KS- Hedmark 
og Oppland 

Mål: 
Tilslutning til bærende hovedprinsipper og verdiene tillit, likeverd og 
nærhet. 
 
Styringsmodeller: 
Stiller seg bak Modell 1 som prinsipiell styringsmodell. Ønskelig med klar 
funksjonsdeling også i Innlandet slik at pasientene slipper unødig 
transport i en sårbar situasjon. Nytenkning omkring akuttmottak ønskes 
velkommen. 
 
Spes. rehabilitering: 
Enig i at de mest spesialiserte funksjoner organiseres i eget foretak, men 
vil påpeke at rehabilitering er en holdning, og kompetanse som må være 
til stede på alle nivå. Foretaket bør stimulere til utvikling lokalt og i 
samhandling med kommunene. Ambulerende rehabiliteringsteam har vist 
gode resultater.  
 
Påpeker for øvrig noen av de samme momenter som KS-ene foran – 
kompetanseutveksling og tiltak i gråsonen mellom 1. og 2. linje.   

Kommuner  
Styringsgruppen 
for Vestregionen 
 (Ringerike, 
Jevnaker, Hole, 
Bærum, Asker, 
Lier, Øvre Eiker, 
Nedre Eiker, 
Drammen, 
Røyken, Svelvik, 
Sande og  
Hurum ). 
 

Dette samarbeidsforumet har gitt en felles uttalelse, samtidig som 
kommunene hver for seg har prosessert egne uttalelser med 
presiseringer. Styringsgruppen mener at dette initiativet som kommunene 
i Vest selv har tatt vil få en stadig viktigere rolle i å samordne 
kommunenes interesser.  
 
Mål:  
Tilslutning – også i forhold til lokalsykehusbegrepet. Fremhever at 
helhetstenkning må inkludere rus og psykiatri. 
 
Sykehusområde: 
De 4 helseforetakene Ringerike, Asker og Bærum, Buskerud og Blefjell 
bør være i ett sykehusområde – Vest.  
 
Styringsmodeller: 
Ønsker styringsmodell basert på samarbeid og med representasjon fra 
kommunene. Ser på Helse Sør-Øst som en betydelig samfunnsaktør og 
ønsker å ta del i utviklingen. 
 
Annet: 
- Mener at det legges for lite vekt på kompetanse i førstelinjetjenesten 
som viktig forutsetning. 
- Kommunene må få økonomisk armslag til å fylle sin rolle. 
- Behov for å vurdere fastlegeordningen på nytt som helsepolitisk 
verktøy. 
 
Andre Innspill fra kommunenes egne uttalelser: 
 
Øvre Eiker: Kommunene bør ha representanter i HF-styrene  
 
Sande: Presiserer at kommunen ønsker å være tilsluttet sykehusområdet 
Vest. 
Jevnaker: Kommunestyret behandlet sak den  23.20.2008 hvor det ble 
gitt tilslutning til Vestregionens uttalelse og at kommunene ønsker 
tilhørighet til sykehusområde Vest. Fremholder for øvrig at fødetilbudet 



 60

ved Ringerike sykehus må opprettholdes.   
 
Røyken: 
- Vær varsom med å kutte langtidstilbud i rusfeltet 
- opptrappingen av psykiatri må fortsette.  
- Penger må følge pasientene – intermediærplasser må vektes 150 % 
forhold til standard langtidsplasser.  
 
Ringerike: Det er ikke den formelle foretaksorganiseringen som 
bestemmer pasientbehandlingen, men evnen til samhandling og 
kommunikasjon. Fremholder at det er viktig at Ringerike sykehus 
fortsetter som eget helseforetak. Dette begrunnes med at sykehuset er 
kostnadseffektivt og ikke har så mye å oppnå med sammenslåing og 
fordi det er viktig å videreføre utviklingsprosjekter i sykehuset. 
 
Asker:  

- det forutsettes at det ikke bygges nytt sykehus på Gullaug i Lier. 
Etter kommunens oppfatning er det feil ressursbruk å satse på et 
nytt stort sykehus som tar opp i seg de fleste områdefunksjonene.  
Det er snakk om unødvendig investering i mangemilliardklassen. 
Sykehusene i Drammen og Asker og Bærum bør komme fram til 
en fornuftig fordeling av oppgaver dem imellom. SAB har gjort 
store investeringer i Blakstad og dette sykehuset bør 
videreutvikles til det sentrale sykehuset for psykiatri i 
sykehusområdet. Vest.  

 
- SAB har forutsetninger som veldrevet komplett lokalsykehus som 

sammen med de privatpraktiserende spesialister kan sikre 
psykiatri, indremedisin og kirurgi, inkl. akuttmedisinske tjenester.  
Det er også bygningsmasse og ekspansjonsmuligheter til å tilby 
annen medisinsk service som gyn/føde, barn, geriatri med mer.  

 
- Det er viktig med godt indremedisinsk, kirurgisk og psykiatrisk 

hovedtilbud på alle lokalsykehus.  
 

- Behov for områdesykehus må vurderes opp mot å fordele de mer 
høyspesialiserte funksjonene til de forskjellige lokalsykehusene.  

 
- Samarbeid med kommunene om behovene for rehabilitering må 

utredes nærmere.  
 

- Private rehabiliteringsinstitusjoner er en viktig ressurs som må 
sikres gode og forutsigbare rammevilkår.  

 
- Kommunene må få finansiering for nye oppgaver. 

 
- SAB har et av landets største fødeavdelinger og må sikres 

nyfødtmedisin/barnelegekompetanse lett tilgjengelig.  
 

- Kvaliteten på ambulansetjenesten må opprettholdes.   
 
Drammen: Anbefaler ett helseforetak som styringsmodell for Vest. 
 
Bærum kommune, eldrerådet:  
Rådet anser at de skisserte omstillinger er nødvendige for å møte 
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morgendagens behov og mener prosessen vil bli krevende for alle parter. 
Anser at den vanskelig kan gjennomføres med dagens inntektsnivå, og at 
det er behov for ekstraordinære midler. 
 
Rådet fremhever viktigheten av tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid 
som kan gi helhetlig tilbud til pasientene.  
 
Tverrfaglig kompetanse i legevakt- akuttmottak.  Det er nødvendig med 
fullverdige akuttfunksjoner – indremedisin, anestesi, kirurg og ortoped og 
samt lab. og røntgen tilgjengelig.  
 
Hurum: Er skeptisk til at psykiatri på Lier foreslås flyttet til Blakstad. 
Ser et stort behov for et nytt sykehus i Drammensområdet på Gullaug. 
Det må bygges på en sentralt plassert tomt som er stor nok til å gi 
innbyggerne et fullverdig sykehustilbud der somatikk og psykiatri 
samlokaliseres.  

Rådet for 
Drammens-
regionen 
(kommunene  
Hurum, Røyken, 
Lier, Drammen, 
Nedre Eiker, 
Øvre Eiker, 
Sande og 
Svelvik 

Dette rådet er overlappende med noen av kommunene ovenfor. Det 
uttrykkes tilslutning til mål og sykehusområder, samtidig som man går inn 
for ett felles helseforetak i Vest.  
 
Psykiatri: 
Rådet er bekymret for at psykiatrien tas ut av helheten i 
hovedstadsprosessen. Mener det kan se ut som om økonomiske 
prioriteringer går foran hensynet til pasientene og dette vil de sterkt 
motsette seg.   
 

Kommuner i 
Telemark og 
Vestfold: 
Bø., Nome, 
Sauherad, 
Sigdal. Kragerø,  
Siljan. 
Hjartdal, Bamble, 
Drangedal, 
Fyresdal, 
Notodden 
 
Tinn 
 
Andebu, Horten, 
Re, Nøtterøy og 
Tønsberg, Larvik  
 
 
 

Viser til KS-uttalelsene foran. De fleste baserer seg på disse med noen 
suppleringer. 
 
Bø, Nome, Sauherad, Kragerø: Geografisk utstrekning med 100 000 
mennesker og den spesielle næringsstrukturen i Grenland med 
prosessindustri og beredskapshensyn, tilsier at STHF må opprettholdes 
som selvstendig juridisk enhet og som fullverdig akuttsykehus. 
Sammenslåing med SVHF og PiVHF anses ikke aktuelt. Samlet 
sykehustilbud i Telemark og Vestfold kan utvikles gjennom avtalt 
samarbeid.  
Sammenheng mellom drift og eierskap til bygninger og infrastruktur er så 
tett at det tilsier at hvert enkelt sykehusforetak må eie sin egen 
bygningsmasse. 
Sykehusområde Vestfold /Telemark oppfattet som et nytt nivå som vil 
medføre økt byråkrati og kostnader.  
Sentralisering av dybdekompetanse gir økt behov for transport av 
pasienter og vil stille større krav til dette, bl.a. ambulansetjenesten.  
 
Seljord: er fornøyd med lokalsykehuset. Oppgavefordelingen mellom 
sykehusene på Notodden og Rjukan må avklares. For Seljord er det 
viktig at Notodden beholder akuttfunksjoner slik de er i dag. 
Tinn: Blefjell sykehus har utviklet seg og er i ferd med å bli et 
velfungerende sykehus for Blefjellregionen. Å dele sykehuset i to, vil bety 
å gjøre samme prosess en gang til. Det beste vil være å opprettholde 
Blefjell som eget sykehus. Foreslår at hele Blefjell går inn i 
sykehusområde Vest.  Ønsker evt. å fortsette et velfungerende 
samarbeid mellom Tinn kommune og DPS Notodden der Sykehuset 
telemark har akuttansvaret. 
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Hjartdal: Påpeker at pasientene kommer tidligere hjem fra sykehusene 
enn før og at behovet for tjenester i distriktene øker. 
Primærhelsetjenesten må ha tilstrekklig breddekompetanse for å kunne 
samhandle. Helsepersonell med rett kompetanse må være tilgjengelig og 
ressurser må følge oppgavene.  
 
Bamble: Stiller spørsmål ved virksomhets- og økonomistyring ved flere 
sykehus i regionen og er derfor positiv til at hovedstadsprossen 
samordner funksjoner.  Beklager overskridelsene i HSØ og at de også får 
konsekvenser for Telemark.  Stiller krav om at ST består som eget 
foretak med fullverdige akuttfunksjoner og finansiering av dette. Ser det 
kritisk med nødvendig utbygging av sykehusets avdeling i Porsgrunn 
(støttes også av Kragerø). Anbefaler at Notodden og Rjukan sykehus 
inngår i ST.  
 
Drangedal: Understreker de krevende kommunikasjoner i fylket. 
Telemark går under kravet om 200 000 som grunnlag for akuttkirurgi. 
Men påpeker 3 timers reisetid sommerstid. Argumenter for at TS må 
være ett sykehusområde med akuttfunksjoner og henviser også til 
forholdene med risikofylt industri i grenlandsområdet.  
 
Fyresdal: Understreker behovet for operativ ambulansetjeneste med 
nødvendig fagkompetanse, behovet for breddekompetanse i 
kommunehelsetjenesten og at ressursene følger oppgavene. 
 
Notodden: Ønsker en stabilisering og forsterkning av lokalsykehuset i 
Notodden med basis i prinsippene for HSØ. Slutter seg til KS- uttalelsen, 
men har i tillegg gjort en fyldig gjennomgang av høringsutkastets 
spørsmål.  
Velger å trekke fram noen særskilte (geografisk orienterte) forhold: 

- anser ser det naturlig at rus/psykiatri og somatiske tjenester 
sogner til samme områdesykehus.  

- Store deler av pasientgrunnlaget for Rjukan/Notodden orienterer 
seg tradisjonelt mot Sykehuset Telemark 

- Planlegging og samarbeid med Sykehuset Telemark vil kunne 
utvikle bedre lokalsykehustjenester for befolkningen i 
nedslagsområdet for Notodden sykehus. Som ligger i et område 
med lange avstander og varierende veistandard.  

- Sentrum: dersom RH skal være sykehus for hele landet, må 
samspill med øvrige regionsykehus avklares. Modell 2 synes best 
egnet for dette, men en savner bredere vurdering av kapasitet og 
kompetanse.  Fokus er i stor grad å unngå dublering, ikke å sikre 
gode spissfunksjoner.  

- At spesialisert rehabilitering samles, kan kanskje styrke tilbudet, 
men det understrekes at rehabilitering er en integrert oppgave i 
lokalsykehusfunksjon og kommunehelsetjeneste.  

- Viser til at ”de nasjonale standarder for akuttfunksjoner ved 
lokalsykehus” ikke endelig utarbeidet eller vedtatt og derfor 
vanskelig å forholde seg til. Beskrivelse av akuttfunksjonene er en 
nøkkel for folk flest til å forstå endringen som skal skje. – hva det 
vil innebære i hverdagen.  

 
Re kommune: Som kommentar til samarbeid frivillig samarbeid som 
styringsmodell for sykehusområde: ”Ledelse bør være gjenstand for egen 
vurdering. Dette for å komme fram til mest hensiktsmessig modell for 
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effektiv drift”.   
 
Nøtterøy: Understreker at Psykiatrien i Vestfold fortsatt bør være eget 
helseforetak   
 
Horten: Vektlegger at Kysthospitalet fortsatt må betjene Vestfolds 
befolkning med rehabilitering.  
 
Larvik: Ønsker fortsatt å ha et aktivt lokalsykehus i Larvik. Akuttfunksjon 
er sentralisert til Tønsberg.   

Kommuner innen 
KS- Buskerud 
Regionrådet for 
Hallingdal (Flå, 
Nes, Gol, 
Hemsedal,, Ål og 
Hol)Kongsberg, 
Modum. 

Slutter seg til uttalelsen fra KS- Buskerud, se foran. Det er også 
gjennomført egen behandling i kommunene. 
 
Regionrådet Hallingdal: Helse Øst bør analysere gevinster ved erfaring 
vunnet ved Ringerike sykehus og Hallingdal kommunenes erfaringer med 
Hallingdal sjukestugu som distriktsmedisinsk senter. Her er det utviklet 
en modell for differensiert, lokalbasert spesialisthelsetjeneste som kan 
være aktuell også andre steder der avstanden er kort til sykehus. 

Kommuner i Sør 
Arendal,  
Listerådet i Vest-
Agder 
(Flekkefjord 
Kvinesdal, 
Sirdal, Lyngdal, 
Farsund og 
Hægebostad). 

Arendal: Ønsker økt dekningsgrad innenfor eget HF (SSHF). Ny 
teknologi vil gi behov for ny desentralisering. Støtter synspunkter på at 
akuttfunksjoner både innen somatikk og psykiatri/rus samordnes innenfor 
sykehusområdet.  
Støtter ikke forslaget om å samle psykiatrien i Oslo og å samle spes. 
rehabilitering i ett helseforetak.  
Støtter Modell 2 for Sentrum med samling av akuttkirurgi ved UUS av 
kvalitetshensyn. Modell 1 vil innebære et omstillingsscenario som 
vanskelig lar seg gjennomføre. Verdsetter spesielt høringsnotatets 
vektlegging av lokalt samarbeid – legevakt/fellesakuttmottak, 
intermediæravdelinger mv. 
 
Listerådet: Vektlegger at omstillingen ikke må innvirke negativt på 
strategiarbeidet ved SSHF for å oppgavefordeling mellom lokasjonene i 
sykehusområdet.  

Kommuner i 
Innlandet 
 
Regionrådet for 
Hadeland (Gran, 
Lunner og 
Jevnaker) 
 
 
 
 
Regionrådet for 
Midt-
Gudbrandsdal 
(Ringebu, Sør-
Fron og Nord-
Fron) 
 
Øystre Slidre 
 
Tynset 
 

Jevnaker: Aksepterer tilhørighet til Ringerike sykehus under forutsetning 
av at det gjelder både somatikk og psykiatri/rus.  
 
Gran og Lunner: Befolkningen har i stor grad Oslo som arbeidsmarked 
(ca. 50 % av yrkesaktive). Befolkningen vil gjennomgående ha kortere 
reiseavstand til sykehus utenfor SI (Ringerike, Aker, Ahus). SI har 
vektlagt hensiktsmessig fordeling mellom likeverdige sykehus uten et 
definert områdesykehus. Må påregne at befolkningen av disse grunner i 
stor grad vil benytte seg av fritt sykehusvalg i forhold til sykehus utenfor 
sykehusområdet.  
 
Regionrådet: Støtter for Oslo-området, forutsatt at det ikke svekker 
Innlandets behov for spesialisthelsetjenester på regionsykehusnivå. 
Ønskelig at sørlig deler av Hedmark og Oppland dekkes av Ahus.  
 
Ø. Slidre: Understreker viktigheten av gode prehospitale tjenester og 
utforming av det enkelte lokalsykehus sine akuttfunksjoner.  
Tynset: Begrepet akuttfunksjoner brukes upresist med mange uttrykk. 
Fremholder at en fullverdig akuttfunksjon krever breddekompetanse i 
vaktteam. 
Anbefaler at Tynset sykehus får tilfredsstillende opptaksområde for 
fremtidig drift - bl. a. ved at kommuner i nord – Røros og Holtålen 
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tilhørende Sør-Trøndelag/Helse Midt - som i stor grad betjenes i dag – 
kunne inkluderes formelt i sykehusets opptaksområde. 

Kommuner i Øst 
Follorådet 
(Nesodden 
Frogn, Vestby, 
Ås, Ski, 
Oppegård og 
Enebakk) 
Eldrerådene i 
Follo 
 
 
 
Lørenskog 
eldreråd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sørum 
Ullensaker 
Skedsmo 
 
 
Nes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Follorådet: Er tilfreds med å betjenes av Ahus i framtida, men har som 
forutsetning at Ski sykehus fortsatt skal opprettholdes som lokalsykehus, 
integrert med legevakt og rehabilitering. Videre at det må bli tilstrekkelig 
kapasitet innen psykiatri/rus (Folloklinikken). Informasjonstiltak i forhold til 
befolkningen ved overflytting av ansvaret mellom AUS og Ahus 
understrekes. 
 
Eldrerådene: Synes det er uheldig med en ny omorganisering og viser til 
nye samarbeidstiltak med Aker som pågår. Hovedbudskapet er å slå ring 
om Ski sykehus og at evt. ledige sengeplasser på Ski nyttes til 
intermediært medisinsk tilbud. 
 
Eldrerådet i Lørenskog: Rehabilitering og geriatri må få stor plass i 
omstillingen.  
 
Enebakk: Psykisk helsevern og rus er i begrenset grad omtalt, og det er 
skuffende i forhold til fremtidig utfordringsbilde. Anser at oppbygging av 
Aker som regionalt kompetansesenter på området er et skritt i riktig 
retning. Samtidig påpekes at hovedfokus bør være på DPS samt 
satsning lokalt og gode ambulante tjenester. 
 
Ski kommune: Forutsetter at det sikres tilfredsstillende pasienttransport 
mellom Follo og Ahus/lokalsykehusene i Oslo. Det er behov for 
lokalsykehus i Follo, og Skis sykehus må derfor ikke legges ned, men 
ombygges og videreutvikles til et moderne sykehus. 
 
Sørum/Skedsmo: Når hovedstadprosessen blir en realitet, vil det få 
ringvirkninger – utvidelse av opptaksområdet innebærer færre senger 
tilgjengelig. Hvis en skal møte utfordringen at ”utskrivning starter ved 
innleggelse” vil det kreve betydelig opprustning i kommunen.   
 
Nes kommune: Har Sykehuset Innladet v/sykehuset på Kongsvinger som 
lokalsykehus. Somatiske sentralsykehusfunksjoner, rus og psykiatri 
ivaretas av Ahus. Dette i tråd med vedtak i Helse Øst av 27.111.2003. 
Dette har vært ansett som en midlertidig ordning inntil nye Ahus ble 
bygget.   
 
Det vises til at forholdet ikke er kommentert i høringsnotatet utover 
opplistingen i sykehusområdet Innlandet.  
Nes kommune ønsker ikke å fortsette slik delt tilhørighet og viser til 
prinsippet om ”god samhandling som gir helhetlige koordinerte 
pasientforløp”. Nes ser ikke faglige argumenter for å opprettholde 
delingen og at den også vanskelig gjør kommunesamarbeidet på tvers 
der Nes naturlig til hører Øvre Romerike i Akershus. 
 
Med beliggenhet i rimelig nærhet til et nybygget avansert 
universitetssykehus er det vanskelig for Nes å akseptere at en ikke skal 
få ta dette i bruk på lik linje med nabokommunene. Nes kommune ønsker 
å bli fullt tilsluttet sykehusområde Øst. Uttalelsen er behandlet i de 
relevante samarbeidsfora på Øvre Romerike, bruker- og 
fagorganisasjoner.  
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Kommuner i 
Østfold (utt fra  
Moss, Askim, 
Fredrikstad) 

Gjennomgående tilslutning til hovedpunktene i høringsnotatet. Synes ikke 
å ha kontroversielle spørsmål i sykehusområdet pt. Forventninger til nytt 
storsykehus og ser gjerne at opptaksområde kunne utvides.  

Oslo kommune Sammendraget er basert på innstillingen fra helse- og sosialkomiteen, da 
protokoll fra bystyret ikke forligger ennå. 
 
Mål: 
Oslo kommune (OK) støtter hovedinnretningen på 
omstillingsprogrammet. 
Understreker imidlertid at det kan forventes at oppgaver overføres til 
primærhelsetjenesten, og at det da må følge med ressurser og at det må 
skje i planlagte prosesser. Det påpekes at høringssaken er av overordnet 
strategisk karakter og at det gjenstår store utfordringer i en 
konkretiserings- og gjennomføringsperioden om de ønskede gevinster 
skal oppnås.  
 
OK er positiv til styrende prinsipper med vekt på lokalsykehusfunksjonen. 
Flere områdefunksjoner bør kunne plasseres ved lokalsykehus. Utvikling 
av breddekompetanse og en høyere status for de fagområdene som er 
grunnlaget for lokalsykehusfunksjon, krever holdningsendringer og vilje i 
fagmiljøet selv til å gjøre endringer i egen aktivitet. Det vil også aktivere 
behov for å vurdere spesialistsystemet/utdanningen.  
 
OK fremhever at hovedstadens befolkning allerede har et lavt forbruk på 
medisinske tjenester fra spesialisthelsetjenesten, sammenlignet med 
befolkningen i resten av landet. Dette står i kontrast til hva de fleste 
forestiller seg, og må etter OKs mening innebære at forventet 
effektivisering ikke gir grunnlag for å vri ressurser bort fra 
hovedstadsområdet.  
 
OK oppsummerer bl. a. at man har forventninger til at 
hovedstadsprosessen vil innebære en betydelig forenkling av situasjonen 
for primærhelsetjenesten i samhandling med spesialisthelsetjenesten.  
 
Akuttkirurgi: 
Det gis tilslutning til tenkningen om at tilstrekkelig befolkningsgrunnlag er 
utgangspunkt for kvalitet og effektiv drift – spesielt innen akuttkirurgi. 
Videre at dette er basert på grundige utredninger og har som konsekvens 
sammenholdt med infrastrukturen i Oslo, at lokalsykehusene ikke får 
akuttkirurgiske funksjoner. OK er kjent med at dette spørsmålet er 
kontroversielt i fagmiljøene, men anser at de omfattende prosesser som 
er gjennomført med denne problemstillingen har sikret et faglig godt 
fundert forslag som også er trygt for befolkningen.  
 
Imidlertid forutsettes det at risikoanalyser og beredskapsplaner er på 
plass før det iverksettes en organisering der kun ett sykehus i området 
Sentrum skal ha en fullverdig akuttfunksjon.  
 
Styringsmodeller og modell for Sentrum: 
OK anser at det har liten betydning hvorvidt sykehusene i et område er 
selvstendige instanser, eller organiseres med felles ledelse, såfremt det 
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leveres tjenester av god kvalitet. OK er også i tvil om hva ”felles ledelse” 
vil innebære for de to privateide sykehusene. Prinsipielt er OK imot at 
lokalsykehusene i Sentrum legges under regionsykehuset, da OK mener 
det kan innvirke på lokalsykehusene selvstendighet og evne til å gi 
tilpasset tilbud til lokalbefolkningen.  
 
OK støtter Modell 1 med et samlet område- og regionsykehus. Primært 
anses denne modellen å gi mest effektiviseringsgevinst og oversikt på 
ressursfordeling. I den interne høringen med bydelene har 9 av 13 
bydeler gitt støtte til Modell 1, Ingen har støttet Modell 2.  
 
Imidlertid peker OK på at Modell 1 vil gi et ”gigantsykehus” med 
betydelige styringsutfordringer, og at sykehuset kan få en for 
dominerende rolle i spesialisthelsetjenesten i hovedstaden.  
 
Om Modell 1 velges, må geografisk lokalisering avklares, da den vil ha 
store konsekvenser også for andre virksomheter og endret behov for 
infrastruktur på områder hvor OK er ansvarlig. Samarbeid med OK i 
gjennomføringen er derfor viktig. 
 
Vedrørende modell for Sentrum konkluderer OK med at UUS/RH bør 
utgjøre regionsykehuset/HF og at AUS blir et moderne 
storby/lokalsykehus/HF.  
Det nye regionsykehuset UUS/RH bør ha sykehusdrift på begge steder.    
 
Spes. rehabilitering: 
OK støtter forslaget om eget helseforetak for høyspesialisert 
rehabilitering/reg. funksjoner. 
Imidlertid påpeker OK at mange av utfordringene innen rehabilitering er å 
finne på lokalt nivå. Spesielt trekkes opptreningsinstitusjonene fram som 
viktige. En reell satsning ved lokalsykehusene må til, og det sentrale 
foretaket må være med å legge til rette for dette og følge med på om 
lokalsykehusene prioriterer området.   
 
Konsekvenser, kompetanse, samhandling mv 
OK påpeker at det er ulik befolkningssammensetning og epidemiologi 
internt mellom bydelene og at dette momentet må tas med i utformingen 
av lokalsykehusområdene.  
 
OK mener at forholdet til hele primærhelsetjenesten er lite omtalt i 
grunnlagsdokumentene, men at det har vært god involvering i forhold til 
kommunehelsetjenesten i prosessen.  
 
Relevant fagutvikling og faglig status for lokalsykehusene fremheves. Det 
må unngås at lokalsykehusene blir betraktet som annenrangs og faglig 
sett underlagt regionsykehuset. OK ønsker at det tas hensyn til de 
bydelene som blir mest berørte - for eksempel de som mister det gode 
tilbudet innen diabetesbehandling ved AUS og de som opplever 
svakheter ved psykiatritilbudet ved det samme sykehuset. 
 
Annet: 
Savner omtale av fritt sykehusvalg – pasientene skal ha et reelt valg når 
det gjelder elektive tjenester, og OK savner omtale av konsekvenser sett 
i lyset av dette.  
Det blir beskrevet god samhandling og involvering med 
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kommunehelsetjenesten, men at den øvrige primærhelsetjenesten er for 
lite omtalt i grunnlagsdokumentene. Også rus og psykiatritilbudene i 
spesialisthelsetjenesten har fått for lite oppmerksomhet. 
 
OK fremhever primærhelsetjenesten kan ha en viktig rolle forhold til 
indirekte ivaretakelse av brukerperspektivet ved at fastlegene kan 
avdekke behov, flaskehalser og påpeke svikt. Også de øvrige tjenester 
innen primærhelestjenesten som pleie- og omsorgstjenesten, 
sosialtjeneste og psykisk helsevern/rus vil kunne bidra med viktig 
informasjon og vurderinger. Lokalpolitikere vil også kunne ha en viktig 
rolle i dette. 
 
Samhandling må være en viktig del av lokalsykehusfunksjonen og det må 
etableres forpliktende avtaler med utgangspunkt i de eksisterende.  
 
OK understreker at samarbeidet skal være mellom likeverdige parter og 
at denne holdningen vil være særdeles viktig for gjennomføringen.  
 
Oslo kommune tar til etterretning at Nye Ahus skal betjene bydelene 
Stovner, Grorud og Alna, men fremholder at dersom økte 
befolkningsprognoser og endret sykdomsbilde med fører økt behov for 
sykehustjenester, må opptaksområdene bli gjenstand for ny vurdering.   
 
OK påpeker at det er et paradoks at ”korridorpasienter” er et stadig 
tilbakevendende problem, samtidig som ”overkapasitet skal tas ned”. OK 
forstår at overkapasiteten er ujevnt fordelt og at ny kapasitet fortsatt 
ventes med Ahus, men mener at man må ta med i vurderingen forventet 
befolkningsøkning i Oslo og nabokommunene.  
 
OK er bekymret for signaler om at hovedstadsprosessen skal føre til 
umiddelbare innsparinger og vil peke på behovet for at det settes av 
midler til omstillingene som følger av prosessen. 
  
”Nye” tiltak – forslag: 

- Tjenestene må bli mer mobile – ambulante team, ”hospital at 
home” og ambulering av spesialister fra områdesykehuset til 
lokalsykehusene.  

- ”Storbylegevakten i Oslo” – har forventninger til forslaget til 
samarbeidsløsning i forestående rapport. Byrådet vil behandle 
den som egen sak i 2009. 

- LMS som del også av forebyggende helsearbeid – 
samhandlingen mellom tjenestenivåene innen dette bør styrkes. 

- Avtalespesialistene som viktig del av spesialisthelsetjenesten 
utenfor institusjon, bør i større grad integreres i det samlede 
tjenestetilbudet. 

- Går inn for at spesialisthelsetjenestetilbudet innen rusomsorgen 
samles ved AUS. Ønskelig gå få etablert ”rusakutt”. 

- OK finner det uheldig for sykehusenes at tolkeutgifter ikke er en 
del av finansieringsordningen. 

Oslo – bydelene 
Bjerke og 
Sagene  
 
 

Bjerke: Sykehustilhørigheten for Bjerke og resten av Groruddalen bør 
vurderes på nytt i forhold til Aker som må opprustes til et tidsmessig 
lokalsykehus: Følgende momenter fremheves: 

- Aker er lokalisert i Bjerke og en stor del av befolkningen har 
gangavstand. 

- Langvarig samarbeid, nå med en intermediæravdeling under 
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planlegging. 
- ”Groruddalsatsningen” et argument for felles sykehus.  
- 30-40 % av befolkningen er innvandrere - anmoder om at dette 

momentet gir s mer oppmerksomhet i videre omstillingsarbeid. 
- Høringsnotatet vektlegger helhetlige pasientforløp – vesentlige 

strukturer for samhandling må endres om behandlingsansvaret 
flyttes. 

 
Sagene(drøfter prinsipielle forhold med utgangspunkt i samhandling): 
forholder seg for øvrig til Oslo kommunes sentrale uttalelse.  
Mener det er praktisk og logisk å arbeide videre med Modell 1 for 
Sentrum. Hvis en skulle planlagt i Oslo uten å ha eksisterende 
bygningsmasse, ville en velge denne modellen. Bydelsutvalget 
framholder at med stadig kortere liggetid i sykehusene er det viktig å 
heve kompetanse ved sykehjemmene. Ønsker lokalmedisinske sentra 
med observasjonssenger og rehabilitering i bydelene – fysioterapi, 
dialyse, røykeavvenning og lungetrening for Kols. Samlokaliseres med 
sykehjem, legesenter, legevakt osv.   

Private 
avtaleparter 

Det foreligger uttalelser fra flere private avtaleparter/institusjoner. Disse 
er gjennomgående konsentrert om egen virksomhet og avtaler med RHF 
og mulige konsekvenser. 
 
Noen hovedsynspunkter: 

 Ved opprettelse av sykehusområde ønsker private ideelle 
organisasjoner å forholde seg til det regionale nivået. 

 Ser positivt på inndeling i samarbeidsområder som bedre 
utgangspunkt for samhandling og utnyttelse av samlede tjenester. 

 Ønskelig å få medvirke i videre prosess, deltakelse i fagråd mv.  
 Understreker behovet for stabile rammevilkår og forutsigbarhet. 
 Ønskelig at RHF skiller mellom bestiller- og utførerfunksjon – RHF 

er i dag både bestiller i forhold til private og bestiller og utfører i 
forhold til egne HF. 

 Avgiftningsplasser – viktig for de private institusjonene innen 
rusbehandling at nevnte plasser er tilgjengelig i 
sykehusområdene. 

 Feiringklinikken ønsker å innlemmes i regions akuttberedskap 
(akutt PCI) særlig dersom dublering på dette området bortfaller. 
Feiring utgjør i dag en del av det totale tilbudet innen hjertefagene 
med invasiv kardiologi og kirurgi, og vil derfor påpeke at begrepet 
”Oslokirurgi ” som har vært brukt i samhandlingsprosessen er 
misvisende. 

 Det er effektiviseringsgevinster å hente på medisinske 
støttefunksjoner – NHO Service ønsker å medvirke i en prosess 
for å utrede dette mer i forbindelse med samordningen av 
Oslosykehusene. 

 
Øvrige RHFer 
underliggende 
HF 

Felles forventninger/synspunkter fra de 3 RHF: 
 

 Tilslutning til overordnede mål og prinsippet/inndelingen i 
sykehusområder, men tar ikke stilling til om det organisatoriske 
grepet vil være hensiktsmessig under andre geografiske forhold. 

 
 Støtter Modell 1 for Sentrum. 
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 Storbylegevakt og felles mottak med primærlegetjenesten synes 
interessant. (Vest tilføyer at en slik koordinerende enhet også kan 
være en administrativ og organisatorisk utfordring. Midt foreslår at 
en slik koordineringsfunksjon også burde utprøves innen 
sykehusområde for henvisninger, ventelister mv). Nord 
kommenterer ikke Stobylegevakt. 

 
 En samordning av de 28 regionfunksjonene hvor 24 har 

dubleringer understrekes av alle. 
 

 Samordning av fag- og forskningsmiljø innenfor Sentrum, må 
innebære at samhandlingen med de andre sykehusområdene blir 
videreført og helst styrket. 

 
 Forutsetter at organisatoriske løsninger som velges ikke 

reduserer evnen til å ivareta landsfunksjonene. 
 

 Prosessen må gi økonomisk utjevningseffekt i forhold til de andre 
regionene. 

 
Helse Midt:  
Ser betydningen av fortsatt dialog om samarbeidsløsninger i 
”Fjellregionen”. 
 
Helse Nord:(jf. styrevedtak): 
Fremhever at omstillingsarbeidet i HSØ vil ha stor betydning for den 
samlede spesialisthelsetjenesten faglig og økonomisk nasjonalt. Det 
understrekes behov for tiltak som reduserer et omfattende behov for 
spesialisert personell innenfor svært små geografiske områder. Dette 
påvirker tilgjengeligheten av kompetanse i resten av landet og vil være 
en forutsetning for rekrutteringen til prioriterte men rekrutteringssvake 
fagområder.    
 
Helse Vest:  
Spes. rehabilitering: Diagnostikk, behandling og rehabilitering er tett 
integrerte funksjoner. Det må vurderes nøye hva som skal skilles ut i eget 
foretak  

St. Olavs 
hospital på 
vegne av 
universitets-
sykehusene 
utenfor Oslo 
(Tromsø, 
Trondheim og 
Bergen),  

Har begrenset seg til forhold som i hovedsak berører samhandlingen 
mellom universitetssykehusene. 
 
Understreker klar rollefordeling mellom universitetssykehusene både for 
region- og landsfunksjoner og forskning, og for så vidt også utdanning. 
Støtter prinsippene i høringsnotatet for oppbygging av funksjoner i et 
sykehusområde - vurderes ut fra både faglige kriterier og økonomi. 
 
Viktig å få på plass en erstatning for ”Rådet for høyspesialisert medisin” 
hadde for funksjonsfordeling høyspesialiserte funksjoner. Noen 
funksjoner bør ikke bare begrenses til ett sted i Norden og noen få i 
Europa. Refererer til arbeid som koordineres av Helse Vest – Prosjekt 
nasjonale tjenester. 
Påpeker at det kan ha svakheter å samle alle regionfunksjoner for små 
grupper kun ett sted i landet – man vil ikke ha muligheter til å 
sammenligne og evt. avdekke feil som kan øke kvaliteten.  
Det haster med å få på plass en feles ledelse for et nytt helseforetak i 
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hovedstaden – er generelt skeptisk til omfanget av planlagte 
nyinvesteringer som foreligger. 
 
Landet er tjent med at det stimuleres til videre god forskning i alle 
universitetssykehusmiljøene – og at det skjer en opptrapping særlig 
utenfor Oslo. 
 
Ønsker økt nasjonalt og internasjonalt samarbeid innen forskning – 
støtter strategier som motvirker fragmentering.   

Utdannings-
institusjoner 

 

Universitetet i 
Oslo medisinsk 
fakultet 
 
 

I hovedsak enig i utredningens premisser og inndeling i sykehusområder. 
Ser det nødvendig å redusere antall og ser for seg bare to sykehus i 
Sentrum innen 20 år.  
 
Sentrum: 
Støtter Modell 1 med et mest mulig sammenslått UUS og RH. Anbefaler 
felles administrasjon og styre for den sammenslåtte enheten - helst også 
inkludert AUS – for å gjennomføre nødvendig samordning av oppgaver 
og funksjoner. 
 
Kompetanse, samhandling, konsekvenser mv.: 
Målet er å etablere forsknings- og undervisningssykehus av høy klasse 
internasjonalt. Universitetet ønsker å være representert i ledelse og styre.
 
Anser at AUS vil ha viktige oppgaver innen undervisning og forskning – 
områdesykehus? 
Påpeker betydningen av å styrke samhandlingen når det gjelder 
undervisning og forskning i grenseområdet mellom primær- og 
spesialisthelsetjenesten. Fakultetet ønsker å med virke i videre 
implementeringsprosessen og ber om å få oppnevne representanter i 
utvalg og arbeidsgrupper. 

Universitet i Oslo 
– Det samfunns-
vitenskapelige 
fakultet, 
psykologisk 
institutt (PSI)  
 
 

Gir anerkjennelse til arbeidet som er nedlagt og mener det er et fruktbart 
utgangspunkt for videre prosess. 
 
Psykisk helsevern: 
Påpeker at psykisk helsevern inkludert rusfeltet utgjør en tredjedel av den 
samlede spesialisthelsetjeneste både i forhold til økonomi og personell, 
men at utredningen for hovedstadsprosessen bærer preg av at det mest 
tenkes på somatikk. PSI er bekymret for at den manglende omtale vil 
kunne gjenspeiles i forsknings- og utdanningssammenheng. 
 
PSI ser det fornuftig at psykisk helsevern er forankret i lokalsykehusene 
med nærhet til brukerne og øvrige tjenester. Videre at AUS får ansvar for 
spesialiserte funksjoner og en sentral funksjon når det gjelder forskning i 
feltet. Men fakultetet mener at det er behov for mer detaljert drøfting og 
vil gjerne delta i dette. Fremhever også nødvendigheten av tverrfaglighet 
og er kritisk til begrepsbruk som ”medisinsk forskning” og at 
universitetssykehus defineres ut fra at sykehuset har ”undervisning av 
medisinerstudenter som en definert oppgave”.  
 
PSI ønsker å medvirke sterkere og ta ansvar som en viktig aktør innen 
forskning og utdanning på feltet psykisk helsevern. PSI anser bl. annet 
Samarbeidsorganet med UiO og kompetansesentrene som viktige 
møteplasser for dette. 
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 Andre Instansene her favner vidt - interesseorganisasjoner, sykehusaksjoner, 
ansattegrupper innen sykehus, venneforeninger for sykehus, 
velforeninger, ideelle stiftelser og 
samfunnsorganisasjoner/aksjonsgrupper, politiske partiorganisasjoner, 
enkeltpersoner med mer. Her er det dels lagt ned et omfattende arbeid 
som har resultert i et rikt tilfang på drøftelser og synspunkter både knyttet 
til høringsnotatets spørsmål og andre forhold. De fleste av 
organisasjonene tilknyttet sykehusmiljø Sykehusaksjoner og 
venneforeninger) slutter opp om lokale sykehus og har synspunkter på 
grensespørsmål i forhold til de nye sykehusområdene. Disse vil for en 
stor del kunne gjenfinnes i sammendragene foran for de aktuelle 
områdene. Innspill fra enkeltgrupper i sykehusene forutsettes å ha blitt 
håndtert i de omfattende interne prosesser som er gjennomført.    

 


