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1. Introduksjon 
 
Høring vedrørende kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder ble utsendt 8. januar 
2016. Fristen for å avgi høringssvar var 8. april 2016.  
 
I denne oppsummeringen er det gitt korte utdrag av hovedpunkter fra de innkomne høringssvarene. 
For detaljer henvises det til selve høringssvarene http://www.helse-
sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Høring-–-kapasitetsprosjektet.aspx   
  
Det er avgitt høringssvar fra følgende respondenter: Akershus universitetssykehus HF, 
Diakonhjemmet Sykehus AS, Lovisenberg Diakonale Sykehus AS, Oslo universitetssykehus HF, 
Oslo kommune, Follorådet, kommunene Skedsmo, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Sørum og Fet, 
Oppegård kommune, Ski kommune, Vestby kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 
Brukerutvalget Helse Sør-Øst, Brukerutvalget i Akershus universitetssykehus, FFO Akershus ved 
HSPU, FFO Oslo, Styret i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Oslo og Akershus 
fylkeslag, ansattes organisasjoner og hovedverneombudet ved Akershus universitetssykehus HF, 
Den norske legeforening, Fagforbundet Oslo, NITO, Norsk Sykepleierforbund Akershus, Norsk 
Sykepleierforbund Oslo, Aker Sykehus Venner, Ski Sykehus Venner, Akershus Senterparti, Oslo 
Senterparti, samt syv enkeltpersoner. 

 
Oppsummering av høringssvarene er organisert i følgende rekkefølge: 

 Berørte sykehus 
 Oslo kommune, bydeler 
 Kommuner i Akershus 
 Fylkesmannen/fylkeslegen i Oslo og Akershus 
 Brukerutvalg og pasientorganisasjoner 
 Arbeidstakerorganisasjoner, interesseorganisasjoner, politiske partier mm. 
 Enkeltpersoner 
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2. Oppsummeringer 
 

2.1 Berørte sykehus  
 

 Akershus universitetssykehus HF  2.1.1

Akershus universitetssykehus HF understreker at helseforetaket, slik driften og aktiviteten har 
utviklet seg, ikke lenger har et umiddelbart behov for avlastning innen den voksensomatiske delen av 
virksomheten. På lengre sikt er det ingen tvil om at Akershus universitetssykehus HF og de andre 
sykehusene i hovedstadsområdet kommer til å møte kapasitetsutfordringer som følge av 
befolkningsveksten. 
 
Akershus universitetssykehus HF påpeker viktigheten av å vurdere hvilke konsekvenser de to 
løsningsforslagene vil få på lengre sikt, i lys av øvrige planer for sykehusene i hovedstadsområdet. 
Dette gjelder særlig valg knyttet til Vestby kommune, og et mulig nytt lokal- og områdesykehus i 
Oslo. Konsekvensene som følge av en overføring av Vestby kommune til Sykehuset Østfold HF må 
tas med i den samlede vurderingen av hvorvidt Akershus sykehusområde skal reduseres ytterligere.  
 
Fordeler og ulemper ved rapportens to hovedalternativer er drøftet i det påfølgende:  
 
Forslag 1: Utfasing av bydel Alna: Etter Akershus universitetssykehus HFs vurdering fungerer den 
nåværende avlastningsavtalen med Diakonhjemmet Sykehus godt, og Akershus universitetssykehus 
HF har et pasienttilbud som kan ivareta de aller fleste behov hos befolkningen i bydel Alna. 
Imidlertid er det en betydelig «lekkasje» for befolkningen fra Groruddalen til Oslo 
universitetssykehus HF og andre Oslosykehus. Dette kan tale for en endring i organisatorisk 
tilknytning slik at befolkningen i størst mulig grad får tilknytning til ett sykehus. På den annen side 
taler geografisk nærhet til Akershus universitetssykehus for at Alna bydel bør forbli i Akershus 
sykehusområde. I tillegg vil det være uheldig om Alna får en annen lokalsykehustilhørighet enn 
Grorud og Stovner, da bydelene har et tett og forpliktende samarbeid i dag. Slik situasjonen er per i 
dag har Akershus universitetssykehus HF, som omtalt ovenfor, en tilfredsstillende 
kapasitetssituasjon. Akershus universitetssykehus HF mener derfor at det på kort sikt ikke er 
påkrevd med en rask utfasing av bydel Alna av kapasitetshensyn. 
 
Forslag 2: Utfasing av Nesodden og Oppegård kommuner som alternativ til bydel Alna: Akershus 
universitetssykehus påpeker at forslaget bør konsekvensutredes nærmere, da de to kommunene ikke 
har deltatt aktivt i utredningsarbeidet. Kommunene har ikke vært omfattet av avlastningsavtalen med 
Diakonhjemmet Sykehus, og befolkningen vil dermed få tilknytning til et helt nytt sykehus. Dette 
taler mot utfasing av kommunene. Derimot antydes det at tung reisevei for befolkningen på 
Nesodden, samt eventuell sammenslåing av Oppegård kommune og Oslo, taler for overføring. Det 
er dog påpekt at dersom dette er en del av begynnelsen på en utfasing av hele Follo fra Akershus 
sykehusområde vil det kunne få store konsekvenser for den videre utviklingen av Akershus 
universitetssykehus HF. En trinnvis utfasing av Nesodden og Oppegård vil imidlertid redusere 
omstillingsutfordringene ved sykehuset sammenliknet med utfasing av begge kommunene samtidig, 
og vil kunne gi bedre ressursutnyttelse samlet sett.  
 
Akershus universitetssykehus HF ber om en vurdering knyttet til hvorvidt en mulig innfasing av 
Kongsvinger sykehus i Akershus sykehusområde vil kunne veie opp for omstillingsbehovet som 
utløses av at bydel Alna eller Nesodden og Oppegård overføres til Oslo sykehusområde. I tillegg 
påpekes det at etablering av bygg for strålebunkere ved Akershus universitetssykehus HF også kan 
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romme et moderat antall senger, som vil kunne avlaste Oslo sykehusområde i en overgangsperiode 
frem til et eventuelt nytt lokalsykehus står ferdig.  
 
De foreslåtte fagspesifikke endringene i oppgavedeling mellom sykehus påvirker neppe 
pasientstrømmer som involverer Akershus sykehusområde i særlig grad. Det vil imidlertid være 
ønskelig å vurdere hvordan elektive funksjoner kan utvides eller bygges opp ved Akershus 
universitetssykehus HF for å avlaste Oslo universitetssykehus HF.  
 
Akershus universitetssykehus HF ber om at en vurderer hvorvidt en utvidelse av bygningsmassen 
ved Akershus universitetssykehus kan bidra til å løse kapasitetsutfordringene på mellomlang og lang 
sikt. Til sist påpekes viktigheten av de økonomiske konsekvensene klargjøres før det fattes 
beslutning om overføring av bydeler/kommuner til et annet sykehusområde.  
 
 

 Diakonhjemmet Sykehus 2.1.2

Diakonhjemmet Sykehus ønsker å bidra til å løse kapasitetsutfordringene i Oslo sykehusområde og 
mener det er avgjørende å ta beslutninger nå som bidrar til tilstrekkelig kapasitet i 
hovedstadsområdet, særlig på kort- og mellomlang sikt. Sykehuset støtter de anbefalingene som er 
gitt i rapporten, og mener det er riktig å flytte bydel Alna til deres opptaksområde. Som følge av 
avlastningsavtalen er mange av Alnas innbyggere allerede godt kjent med Diakonhjemmet Sykehus 
som lokalsykehus, og den foreslåtte overføringen vil gi bydelens innbyggere et enda bedre tilbud da 
både poliklinisk oppfølging og dagbehandling vil foregå ved Diakonhjemmet Sykehus. Sykehuset 
mener at en flytting av Follo-kommuner ikke vil være en like hensiktsmessig løsning, men påpeker at 
en overføring av lokalsykehusansvar for hele Follo til Diakonhjemmet Sykehus, inklusiv psykisk 
helse og rus, kan være en god løsning. Dette vil i så tilfelle kreve mer tid for å bygge opp kapasitet. 
 
Diakonhjemmet Sykehus ser det som en pragmatisk løsning at psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling inntil videre forblir under Akershus universitetssykehus HF sitt 
opptaksområde. Samtidig støtter Diakonhjemmet Sykehus premisset om at fremtidens lokalsykehus 
skal dekke alle basisfunksjoner, og mener derfor at det på sikt vil være naturlig å tenke på sykehuset 
som et lokalsykehus for «region Oslo vest», som også inkluderer bydel Nordre Aker. Denne bydelen 
kjenner sykehuset godt, den ligger nært til og samarbeider allerede tett med sykehusets tre nåværende 
bydeler.  
 
Diakonhjemmet Sykehus støtter endring i oppgavefordeling fullt ut, og vil være i stand til å utvide 
eksisterende tilbud og fagområder ytterligere på kort sikt. Sykehuset påtar seg også gjerne foreslåtte 
oppgaveutvidelser. Diakonhjemmet Sykehus mener utvidelsen av opptaksområde og funksjoner vil 
kreve investeringer, og forutsetter en økonomisk kompensasjon tilsvarende øvrig fordeling av midler 
som følge av nye opptaksområder 
 
 

 Lovisenberg Diakonale Sykehus 2.1.3

Lovisenberg Diakonale Sykehus ønsker aktivt å ta et medansvar for at de kapasitetsutfordringer 
hovedstadsregionens sykehustjenester vil stå overfor i årene framover, kan håndteres på en god 
måte. 
 
Det påpekes at rapporten i begrenset grad tar stilling til de muligheter for utvidelse som er 
synliggjort fra Lovisenberg Diakonale Sykehus sin side, og når disse kan realiseres. Uavhengig av 
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framtidige behov for kapasitetsavlastning fra Akershus universitetssykehus HF og Oslo 
universitetssykehus HF, vil Lovisenberg Diakonale Sykehus måtte foreta valg knyttet til utvikling av 
egen bygningsmasse. Som overordnet tilbakemelding til rapporten påpekes behovet for at avklaring 
av hvilke eventuelle utvidelser som Helse Sør-Øst RHF ønsker realisert fra Lovisenberg Diakonale 
Sykehus sin side, ikke trekker for mye ut i tid.  
 
Lovisenberg Diakonale Sykehus tar til etterretning de argumenter som tilsier at Diakonhjemmet 
Sykehus får lokalsykehusansvar innen somatikk for bydel Alna. Bydel Alna grenser til bydel Gamle 
Oslo. LDS påpeker at hensynet til gode samarbeidsstrukturer mellom spesialisthelsetjenesten og 
bydelen tilsier at bydel Alna bør være en del av Lovisenberg Diakonale Sykehus sitt 
lokalsykehusområde.  
 
Det tas til etterretning at det ikke legges opp til å sikre at lokalsykehusgrenser er sammenfallende for 
somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i denne omgang. 
Sykehuset ber imidlertid om at Helse Sør-Øst RHF etablerer en forpliktende tidsplan for iverksetting 
av prinsippet om at indremedisin, psykisk helsevern og TSB skal samorganiseres. Det vises her 
særlig til at Sagene bydel i lang tid har uttrykt ønske om at Lovisenberg Diakonale Sykehus også 
ivaretar psykisk helsevern/TSB for deres befolkning.  
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF blir bedt om å ta endelig stilling til forslagene knyttet til endring i 
oppgavedeling for dialyse, medikamentell onkologi og kontroll etter onkologisk behandling, samt 
primære «ortopediske» infeksjoner, og om disse tilbudene skal i fremtiden gis ved Lovisenberg 
Diakonale Sykehus for avklarte pasienter fra deres respektive opptaksområde.  
 
 

 Oslo universitetssykehus HF 2.1.4

Oslo universitetssykehus HF støtter en kombinasjon av endret opptaksområde og oppgavefordeling 
mellom aktuelle sykehus som prinsipper for løsning, og vurderer rapportens vurderingskriterier som 
gode. Dersom vurderingen av Akershus universitetssykes HF sin kapasitet tilsier at et 
opptaksområde må flyttes nå, støtter Oslo universitetssykehus HF sterkt det foretrukne alternativet 
om å flytte ansvaret for bydel Alna til Diakonhjemmet Sykehus. Dette begrunnes med 
avlastningsavtalen, geografisk tilhørighet, ingen økning i antall kommuner Oslosykehusene må 
forholde seg til, tidligere historikk og mindre merbelastning for Oslo universitetssykehus HF. På 
mellomlang og lang sikt ser Oslo universitetssykehus HF det som naturlig at ansvaret for Grorud og 
Stovner også flyttes til Oslo sykehusområde. 
 
Sykehuset støtter at ansvaret for funksjonene psykisk helse og rus, gynekologi, nyfødt og barn forblir 
ved Akershus universitetssykes HF. Dette er også godt forankret i de aktuelle fagmiljøene. Sykehuset 
påpeker at det må avklares hvor gyn-onkologisk virksomhet for bydel Alna skal ivaretas, og foreslår 
at dette beholdes på gynekologisk avdeling på Akershus universitetssykes HF.  
 
Oslo universitetssykehus HF støtter at det jobbes videre med funksjonsfordeling innen en del 
definerte områder, men avventer kommentarer på de enkelte fagområder til arbeidsgruppene nedsatt 
av Helse Sør-Øst RHF har levert sine rapporter innen høsten 2016. Sykehuset ber om at det i den 
videre prosess gjøres formaliserte avklaringer innen områder der psykisk helse og rus i Oslo 
universitetssykehus HF har områdefunksjoner i dag. 
Sykehuset kommenterer at den største aktivitetsøkningen fremover vil finne sted innen poliklinikk 
og dagbehandling, og at man derfor fortløpende må vurdere om mer effektiv drift i dagens 
bygningsmasse er tilstrekkelig til å ivareta det økte behovet for poliklinikk og dagbehandling over 
lengre tid. Videre ber Oslo universitetssykehus HF om at Helse Sør-Øst RHF krever tiltak for å øke 
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den totale egendekningen for medisinske og kirurgiske pasienter hos Diakonhjemmet Sykehus og 
Lovisenberg Diakonale Sykehus. Oslo universitetssykehus HF mener også at det er avgjørende viktig 
at Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus inkluderes i arbeidet med felles 
journal for å lykkes med et bedre samarbeid om pasientforløp. Oslo universitetssykehus HF ber om 
at Helse Sør-Øst RHF benytter anledningen til å bidra til en sterkere samlet styring av Oslo som 
sykehusområde slik at pasientene får et best mulig samlet tilbud samtidig som ressursene utnyttes 
effektivt. 
 
 

2.2 Oslo kommune 
 

 Oslo kommune 2.2.1

Byrådet har avgitt høringsuttalelse på delegert fullmakt. Helseetaten og bydelene er invitert til å 
komme med innspill. I bydelene er innspillene blitt politisk behandlet der det har vært praktisk 
mulig. Det er stort samsvar mellom bydelene og etaten i innspillene. Innspill/høringssvar fra 
Helseetaten og bydelen var vedlagt høringssvaret, og man har valgt å oppsummere Oslo kommunes 
høringssvar som et samlet svar fra alle bydeler, selv om det er innsendt individuelle svar fra bydel 
Grünerløkka og de vestlige bydeler. 
 
Oslo kommune påpeker at for å komme fram til gode løsninger for sykehustilbudet for 
befolkningen som i dag hører til Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF 
sine opptaksområder, er det nødvendig å se kapasitetsrapporten og idéfase OUS i sammenheng. 
Nytt Aker lokalsykehus med tilbud til Groruddalsbydelene og evt. også andre bydeler for å avlaste 
Oslo universitetssykehus HF sektor haster, og må etableres først i videreutviklingen av Oslo 
sykehusområde.  
 
Samarbeidet med Helse Sør-Øst RHF og Oslo kommune om ny Storbylegevakt må støttes gjennom 
etablering av et tverrdisiplinært spesialiststøttet senter som både vil tjene innbyggerne med raske 
avklaringer av uklare tilstander og effektivisere en samlet helsetjeneste gjennom kortere og mer 
effektive pasientforløp.  
 
Oslo kommune støtter prinsippet om å samle noen spesialiserte behandlingsoppgaver ved enkelte 
sykehus med spesialiserte kompetansemiljøer som brudd hos eldre, avansert infeksjonsbehandling, 
urologi, nevrologi/slagbehandling m.m.  
 
På bakgrunn av at bydelene i Oslo i dag samarbeider regionsvis på mange fagområder er det ønskelig 
at sektorinndeling mot lokalsykehus så langt som mulig samsvarer med regionene. Med dagens 
forslag vil dette på sikt bare være ivaretatt for Oslo syd. I tillegg er det spesielt viktig at Alna, Grorud 
og Stovner, med sine sosiodemografiske utfordringer, skånes for nye brudd i samhandling og ikke 
splittes. Overføring av Groruddalsbydelene til Diakonhjemmet Sykehus og senere Lovisenberg 
Diakonale Sykehus gjennom mange etapper er en løsning som verken tar hensyn til 
samhandlingsperspektivet mellom bydelene, eller samhandling med spesialisthelsetjenesten på en 
god måte. Oslo kommune mener at Helse Sør-Øst RHF bør sørge for at Groruddalsbydelene får et 
stabilt tilbud på Akershus universitetssykehus HF fram til nytt lokalsykehus er klart. Dersom Alna 
likevel flyttes til Diakonhjemmet Sykehus på kort sikt, må det være under forutsetning av at Aker 
lokalsykehus prioriteres som første fase fra Oslo universitetssykehus HF. 
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Løsningen ivaretar ikke den nasjonale strategien med bedre pasientforløp slik rapporten hevder, men 
har tvert imot et snevert, spesialisthelsetjeneste perspektiv som ikke tar tilstrekkelig hensyn til Oslo 
kommunes 660 000 innbyggere. Videre mener kommunen at løsningen ikke ivaretar målet om god 
ressursutnyttelse i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Beregninger av kapasitetsbehov er krevende 
og usikre, og etter Oslo kommunes vurdering ikke mulig å gjøre på det nivået som fremkommer i 
rapporten. I tillegg vil nye teknologiske løsninger endre kapasitetsbehovene. 
 
Oslo kommune peker på alternative forslag til løsningene som er foreslått i rapporten. Dette 
involverer overføring av Follokommuner til Oslo universitetssykehus HF, bydel Nordre Aker til 
Diakonhjemmet Sykehus istedenfor bydel Alna, og bydel Sagene til Lovisenberg Diakonale Sykehus.  
 
 

2.3 Kommuner i Akershus 
 

 Follorådet 2.3.1

Follorådet tar prosjektrapporten til orientering med de innspillene som fremkommer i høringssvaret, 
og støtter fullt ut vurderingskriteriene som er omtalt.  
 
Follorådet mener at tverrfaglig spesialisert rusbehandling, psykisk helsevern og indremedisin bør gis 
innenfor samme sykehus, og at prinsippet om at opptaksområdet for psykisk helsevern skal følge 
opptaksområdet for indremedisin bør følges. En delt løsning vanskeliggjør gode koordinerte 
pasientforløp før, under og etter behandling, og medfører en oppdeling av behandlingstilbudet til en 
sårbar pasientgruppe. Dette vurderes å ikke være i tråd med RHF-ets mål om å organisere for gode 
pasientforløp. 
 
Follokommunene ønsker å beholde samme sykehus for alle kommuner. Kommunene har etablert et 
godt samarbeid med fellesprosjekter og oppbygging av ulike helsetilbud på interkommunalt nivå. En 
overføring av enkeltkommuner i Follo til Diakonhjemmet Sykehus vil innebære nødvendigheten av 
å opparbeide endrede pasientstrømmer og nye samarbeidskanaler. En delt løsning vil også føre til en 
splitting av fagmiljøene i kommunene.  
 
Follorådet mener at estimeringen av befolkningens fremtidige behov for spesialisthelsetjenester er 
noe lav. Dette begrunnes med en økende gruppe pasienter med psykisk sykdom og/eller 
rusproblemer og at det ikke er tatt høyde for den siste tids betydelige økning i antall flyktninger og 
asylsøkere. 
 
Follorådet ber om at pågående kommunereformarbeidet (planer om kommunesammenslåing) og 
folloregionens interkommunale samarbeid tas med i helhetsvurderingen. Follorådet ønsker videre at 
Helse Sør-Øst RHF går i gang med planlegging av nytt sykehus for Follo og Oslo Syd for å sikre 
nok sykehuskapasitet for Follos innbyggere. 
 
 

 Kommunene Skedsmo, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Sørum og Fet 2.3.2

Kommunene på Nedre Romerike har ingen konkrete merknader til løsningsprinsipper og 
vurderingskriterier, eller til oppgavefordelingen mellom sykehusene. De støtter forslaget om å flytte 
lokalsykehusansvaret for bydel Alna til Diakonhjemmet Sykehus, og begrunner dette med 
kapasitetssituasjonen på Akershus universitetssykehus HF. Kommunene er bekymret for 
innbyggernes tilbud på sykehustjenester, og påpeker at kapasitetsutfordringene er betydelige, spesielt 
i elektiv behandling. Kommunene påpeker at det vil være betydelige kapasitetsutfordringer også på 
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mellomlang og lang sikt, selv med flytting av lokalsykehusansvar for bydel Alna. De legger derfor til 
grunn at Helse Sør-Øst RHF allerede nå starter arbeidet med ytterligere langsiktige løsninger.  
 
 

 Oppegård kommune 2.3.3

Oppegård kommune støtter fullt ut vurderingskriteriene som er omtalt i rapporten.  
 
Oppegård kommune ber om at innbyggerne i Follokommunene gis tilbud ved samme sykehus også i 
framtiden, da en overføring av Oppegård kommune til Diakonhjemmet Sykehus vil innebære 
nødvendigheten av å opparbeide endrede pasientstrømmer og nye samarbeidskanaler. Videre ber 
kommunen om at prinsippet om at opptaksområdet for psykisk helsevern skal følge opptaksområdet 
for indremedisin etterleves. Dette av hensyn til et godt koordinert helhetlig pasientforløp, da en delt 
løsning medfører en oppdeling av behandlingstilbudet til en sårbar pasientgruppe. Oppegård 
kommune har de senere år blitt flyttet mellom opptaksområder, og påpeker at hyppige endringer 
ikke bidrar til optimalisering av pasientforløp. 
 
Kommunen mener at estimeringen av befolkningens fremtidige behov for spesialisthelsetjenester er 
noe lav. Dette begrunnes med en økende gruppe pasienter med psykisk sykdom og/eller 
rusproblemer, og at det ikke er tatt høyde for den siste tids betydelige økning i antall flyktninger og 
asylsøkere. Kommunen mener at det må settes i gang planlegging av et nytt sykehus for Oslo syd og 
Follo. Kommunale tjenester som legevakt og kommunale akuttdøgnplasser (KAD) bør søkes 
samlokalisert. Videre ber kommunen om at det pågående kommunereformarbeidet og 
Folloregionens interkommunale samarbeid tas med i helhetsvurderingen.  
 
 

 Ski kommune 2.3.4

Ski kommune slutter seg til de prinsippene og vurderingskriteriene som er omtalt i 
prosjektrapporten. Kommunen fraråder på det sterkeste å flytte lokalsykehusansvaret for kun 
enkelte Follokommuner, da dette vil vanskeliggjøre samarbeidet i Follo med å skape helhetlige 
helseløsninger for pasienter og innbyggere.  
 
Ski kommune henstiller til at løsningsalternativene for kapasitetsutfordringene i Akershus 
universitetssykehus HF sitt opptaksområde behandler Follo som region, ikke som enkeltkommuner. 
Dette fordi en av hovedhensiktene med å vurdere kommunesammenslåing i Follo-området er 
kommunenes oppgaveløsning. Kommunen ber om at prinsippene for kommunereformarbeidet og 
interkommunalt samarbeid tas inn i helhetsvurderingen på mellomlang og lang sikt.  
 
Ski kommune benytter høringsmuligheten til å melde inn at kommunen ønsker å tilhøre et annet 
lokalsykehus enn Akershus universitetssykehus HF. Bakgrunnen for dette er et ønske om lettere 
tilgjengelighet til sykehuset, og påpeker i tillegg et utfordrende samarbeidsklima mellom 
Follokommunene og Akershus universitetssykehus HF.  

 Vestby kommune 2.3.5

Vestby kommune foretrekker en justering av opptaksgrenser framfor oppstykking av behandlingen 
av de samme pasientene på forskjellige sykehus, da dette i større grad møter befolkningsveksten 
regionen forventer i framtiden. 
 
Vestby kommune påpeker at det må tas høyde for at Vestby på lang sikt ikke skal tilhøre Kalnes 
sykehus i Østfold, da Kalnes har liten kapasitet for å håndtere befolkningsveksten i regionen. 
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Kommunen påpeker videre at Follo på mellomlang og lang sikt bør ha et sykehus lokalisert i Follo 
som sitt lokalsykehus, med et mest mulig helhetlig pasientforløp i samarbeid med 
primærhelsetjenestene, slik at befolkningsveksten kan håndteres.  
 
Vestby kommune mener at regional plan for areal og transport må legges til grunn, og at det videre 
arbeidet følger med på eventuelle endringer i kommune- og regionreform. 
 
 

2.4 Fylkesmannen i Oslo og Akershus  

Fylkesmannen er enig i at Akershus universitetssykehus HF sitt behov for avlastning innen 
somatikken bør ha høyest prioritet i arbeidet, og anser det derfor nødvendig å foreta endring av 
opptaksområder. Forslaget om flytting av lokalsykehusansvar fra Akershus universitetssykehus til 
Diakonhjemmet Sykehus for bydel Alna, eventuelt for noen Follokommuner, støttes.  
 
Det blir bedt om at det tas høyde for at den aktuelle underkapasiteten ved Akershus 
universitetssykehus HF kan være større enn det som legges til grunn i SINTEF-rapporten, og at det 
tas hensyn til dette i de videre planene. I tillegg er det viktig å sikre at avlastningen av Akershus 
universitetssykehus HF ikke bare skjer i forhold til ordinære senger, men også tar hensyn til annen 
aktivitet.  
 
Fylkesmannen vil samtidig understreke at en støtter forslaget om at ansvaret for psykisk helsevern 
for voksne (PHV) og for tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) som 
hovedprinsipp organiseres innen ett og samme lokalsykehusområde.  
 
 

2.5 Brukerutvalg og pasientorganisasjoner 

 
 Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 2.5.1

Brukerrepresentantene viser til kompleksitet og mange hensyn i arbeidet. De melder tilbake at de er 
møtt med respekt og har blitt hørt i alle diskusjoner. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF støtter på 
dette grunnlaget alle forslag i rapporten, men påpeker at Helse Sør-Øst RHF og SINTEF bruker en 
for snever del av SSB analyseverktøy.  
 
 

 Brukerutvalget i Akershus universitetssykehus HF 2.5.2

Brukerutvalget savner en klar erkjennelse av at Akershus universitetssykehus HF ble tildelt et for 
stort opptaksområde i forhold til sykehusets dimensjon i 2011. Erfaringene fra 2011 tilsier at 
endringer i opptaksområder bare bør benyttes som langsiktige strategiske løsninger, og at endret 
oppgavefordeling med sikte på å oppnå økt egendekning utpeker seg som en bedre strategi på kort 
og mellomlang sikt.  
 
Brukerutvalget støtter faggruppenes anbefalinger som kan øke egendekningen ved Diakonhjemmet 
Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus. Det er sett på som sterkt ønskelig at Helse Sør-Øst 
RHF imøtekommer anbefalingen om strålesenter.  
 
Slik Brukerutvalget ser det, medfører styringsgruppens anbefalte hovedalternativ om å flytte bydel 
Alna til Diakonhjemmet Sykehus betydelige utfordringer for pasientene i Groruddalen, og 
alternativet anbefales derfor ikke. En klart bedre og mer langsiktig løsning for Groruddalsbydelene 
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er å rokkere Oslo universitetssykehus HF bydeler til Diakonhjemmet Sykehus og/eller Lovisenberg 
Diakonale Sykehus, slik at lokalsykehuset på Aker stilles til disposisjon for Groruddalen. Utbygging 
lokalsykehus på Aker er det som haster mest, og det bes om at Helse Sør�Øst RHF utreder 
alternativer for flytting av dagens Akershus universitetssykehus HF bydeler i Oslo til Aker, på 
mellomlang og lang sikt. Mulighetene for økt bruk og utvidelse av Aker sykehus burde ligget inne i 
prosjektbeskrivelsen fra starten av. 
 
Brukerutvalget har inntrykk av at kapasitetsprosjektet opererer med små marginer (for lav 
befolkningsvekst og for høyt nivå for aktivitetsoverføring til kommunene), og forventer at Helse 
Sør�Øst RHF vurderer en større utvidelse av lokalsykehuskapasiteten i Oslo og Akershus 
sykehusområder enn det som framgår av rapporten.  
 
 

 FFO Akershus ved Helse- og samfunnspolitisk utvalg 2.5.3

FFO Akershus/HSPU uttrykker at høringen bygger på et bra fundament og har brukernes beste i 
fokus. Det påpekes at en prosess vedrørende nybygg av Diakonhjemmet Sykehus og utvidelse av 
Lovisenberg Diakonale Sykehus bør settes i gang omgående. Videre anbefales det å bygge et helt 
nytt sykehusbygg på Aker sykehus.  
 
FFO Akershus/HSPU støtter vedtaket om å flytte pasienter fra Vestby kommune til Sykehuset 
Østfold HFs nye sykehus Kalnes. I tillegg støttes det opp om at psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling opprettholdes slik det driftes i dag. Idéfaseprosjektet ved Oslo 
universitetssykehus HF må realiseres, og utvidelse av kapasiteten ved Akershus universitetssykehus 
HF må fortsette.  
 
 

 FFO Oslo 2.5.4

FFO Oslo er enig i at Akershus universitetssykehus HF trenger avlastning og at sykehusets 
opptaksområde må reduseres. Alternativet om å flytte somatiske helsetjenester for Alna bydel til 
Diakonhjemmet Sykehus støttes ikke, da denne løsningen ikke ivaretar befolkningens behov for 
spesialisthelsetjenesten på en god nok måte. Flytting av bydelene Stovner og Grorud til Lovisenberg 
Diakonale Sykehus på lengre sikt fører til en langvarig splittelse av pasientgrunnlaget i Groruddalen 
på flere sykehussektorer, og det er ikke ønskelig at dette alternativet tas med videre.  
 
FFO Oslo ber om at Helse Sør-Øst RHF utreder alternativer for flytting av dagens Akershus 
universitetssykehus HF bydeler til Aker på kort, mellomlang og lang sikt. Et lokalsykehus på Aker 
kan ta imot de tre Groruddalsbydelene, i tillegg til tre bydeler som i dag ligger under Oslo 
universitetssykehus HF. Dersom dette viser seg vanskelig, bør flytting av Oslo universitetssykehus 
HF bydeler til Diakonhjemmet Sykehus og/eller Lovisenberg Diakonale Sykehus vurderes. FFO 
Oslo er positive til utbygging på Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus for å 
øke egendekningen fra nåværende opptaksområder eller for å flytte nye opptaksområder til 
sykehusene. Faggruppenes anbefalinger for endret oppgavefordeling støttes.  
 
FFO Oslo mener at Helse Sør-Øst RHF bør tar større hensyn til usikkerheten i 
beregningsgrunnlaget i kapasitetsrapporten, og ønsker at en større utvidelse av 
lokalsykehuskapasiteten i Oslo og Akershus sykehusområder blir vurdert.  
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 Styret i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte, Oslo og Akershus 2.5.5
fylkeslag  

Styret i LNT, Oslo og Akershus fylkeslag støtter forslaget om å etablere dialyseenheter ved 
Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet sykehus som avlastning for Ullevål sykehus, 
under forutsetning at det blir etablert et fullverdig nefrologmiljø ved begge sykehus. Videre ber 
styret i LNT, Oslo og Akershus fylkeslag om at det blir utdypet hva man mener med avklarte 
pasienter. Dersom man med dette forslaget kun mener kroniske dialysepasienter støttes ikke 
forslaget, da et blandet pasientmiljø er det beste for både pasientene og kompetansen i sykehusene. 
Ellers vises det til beslutning i Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten om at 
minst 30 prosent av landets dialysepasienter får tilbud om hjemmedialyse. Dette innebærer at alle 
sykehus med dialyseenheter, inkludert Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus, 
må ha kompetanse på hjemmedialyse og tilby dette til de pasientene som ønsker det.  
 
 

2.6 Arbeidstakerorganisasjoner, interesseorganisasjoner, politiske partier mm. 

 
 Ansattes organisasjoner og hovedverneombudet ved Akershus 2.6.1

universitetssykehus HF 

Ansattes organisasjoner og hovedverneombudet ser det som en avgjørende mangel i rapporten at 
det ikke er drøftet hvorvidt moderat øket kapasitet ved Akershus universitetssykehus HF er en 
mulighet for å møte kapasitetsutfordringene. De foreslår at en utbygging ved Akershus 
universitetssykehus prioriteres fremfor en økt satsing på private sykehus i det berørte området. En 
moderat utbygging ved Akershus universitetssykehus HF vil gi nødvendig kapasitet, innebære 
mindre kostnader, og redusere behovet for omstilling på kort og mellomlang sikt.  
 
Ansattes organisasjoner og hovedverneombudet forventer at det legges et øvre framskrivningsanslag 
over antall sykehussenger og behandlingsareal til grunn i videre planlegging. Videre bemerkes det at 
det tar tid å endre pasientstrømmer, og at endring i pasientstrømmene ikke bør skje før det er avklart 
hvordan Oslo universitetssykehus vil bli bygget ut. Dette vil være mer befolkningsvennlig.  
 
Ansattes organisasjoner og hovedverneombudet vurderer forslaget til løsning som ikke å være 
tilstrekkelig langsiktig. De påpeker at grundige analyser av økonomiske konsekvenser og annen 
risiko ved å ta ut bydeler eller kommuner fra opptaksområdet må ligge til grunn, og at det må 
besluttes tiltak for å redusere risiko før beslutning om endringer i opptaksområdet gjennomføres. 
Videre mener de at løsningsforslagene utgjør en uheldig fragmentering av spesialisthelsetjenesten for 
pasientene og øker risikoen for pasientsikkerheten. Det bør være en klar forventning til at 
spesialisthelsetjenesten må kunne tilby helhetlige tjenester til befolkningen.  
Ansattes organisasjoner og hovedverneombudet mener at etablering av nytt LHL-sykehus på 
Jessheim bør ha vært vurdert i prosjektet. De tilslutter seg forslaget om å vurdere Kongsvinger 
sykehus inn som en del av Akershus universitetssykehus HF sitt opptaksområde. 
 
 

 Den norske legeforening 2.6.2

Legeforeningen mener at kapasitetsutfordringene på kort sikt må løses ved å gjenåpne Aker Sykehus 
som fullverdig lokalsykehus for Groruddalens innbyggere. De påpeker at kapasitetsutvidelse ved 
Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus er nødvendig, men ikke tilstrekkelig. 
Helse Sør-Øst RHF må etablere en tydelig og langsiktig strategi for samspill og samarbeid med 
Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus. 
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Legeforeningen mener at rapportens forslag om håndtering av kapasitetsutfordringene på 
mellomlang sikt synes å være heftet med stor grad av usikkerhet med hensyn til arealbehov og 
finansiering, og at dagens tilpasningsavtaler og forslag innebærer risiko for et fragmentert 
sykehustilbud og svekket kvalitet i pasientbehandlingen over tid. Utvikling av kapasitet og kvalitet i 
pasientforløp ved Akershus universitetssykehus HF, og styrking av driftssituasjon og mer effektive 
pasientforløp ved Oslo universitetssykehus HF, foreslås som tiltak. Det er et betydelig behov for 
investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr i hovedstadsområdet, og Legeforeningen mener at 
Helse Sør-Øst RHF må ta ytterligere initiativ overfor Helse- og omsorgsdepartementet for å finne 
en løsning for finansieringsbehovene for sykehusene.  
 
Legeforeningen stiller spørsmål ved om ikke framtidens kapasitetsbehov er enda større enn det som 
skisseres i rapporten, og påpeker at det på lang sikt må bygges en fremtidig sykehusstruktur basert på 
bedre framskrivinger om befolknings- og immigrasjonsvekst, demografiendringer, og 
kapasitetsbehov. De foreslår at Helse Sør-Øst RHF gjennomfører et overordnet planarbeid for en 
samlet hovedstadsregion, herunder planer for mulig oppgavesamarbeid mellom Oslo 
universitetssykehus HF, Vestre Viken HF og Akershus universitetssykehus HF. Hele 
mulighetsrommet bør vurderes. Videre mener Legeforeningen at løsningene ikke innfrir del-målet i 
den nasjonale kvalitetsstrategien: Organisering som underbygger gode pasientforløp. 
 
Legeforeningen konstaterer at det i dagens situasjon i hovedstadsområdet ikke lar seg gjøre å 
samlokalisere somatikk og psykiatri. Sykehusene må i større grad samhandle med bydelene på 
grunnlag av bydelenes vurderinger og prioriteringer innen psykisk helsevern. 
 
 

 Fagforbundet Oslo 2.6.3

Fagforbundet Oslo mener at mandatet i kapasitetsvurderingen er for snevert, først og fremst fordi 
det utelater Aker sykehusområde som et alternativ. Det understrekes at godt koordinerte 
pasientforløp best sikres innenfor en offentlig organisering med Oslo universitetssykehus HF som 
hovedaktør og de ideelle sykehusene som et supplement.  
 
Fagforbundet ser det som en betydelig fordel at byens befolkning tilhører spesialisthelsetjenesten 
innenfor fylket/kommunens grenser, da dette vil ha stor betydning for samarbeidet med 
kommunehelsetjenesten.  Opptaksområdet for Oslosykehusene bør derfor omfatte hele Oslos 
befolkning, noe som betyr at bydelene som i dag har Akershus universitetssykehus HF som 
lokalsykehus tilbakeføres til Oslo.  
Det uttrykkes bekymring for at omstillingsfaktorene blir tillagt for mye vekt når man analyserer 
framtidens kapasitetsbehov, og framskrivningstallene til SINTEF godtas derfor ikke. Videre advares 
det mot å følge en investeringsstrategi som har som et premiss at gjennom å benytte mulige 
utvidelser på Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus, kan vesentlige 
investeringer ved Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF unngås.  
Endringer i område og oppgavefordeling bør utredes bredere før man går videre.  
 
Fagforbundet mener Oslos befolkning skal behandles på Oslos sykehus, og støtter derfor flytting av 
lokalsykehusansvaret for bydelene Grorud, Stovner og Alna på kort eller lang sikt. Primært menes 
det at Oslo Universitetssykehus HF må bygge opp sin lokalsykehusaktivitet gjennom Aker. 
Sekundært støttes forslagene om at Diakonhjemmet Sykehus avlaster Akershus universitetssykehus 
HF med bydel Alna, men det er mer naturlig at Oslos sykehus overtar egne bydeler fremfor 
kommuner i Akershus.  
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 NITO 2.6.4

NITO påpeker at valgt løsning må dekke Akershus universitetssykehus HF sitt akutte behov for 
avlastning. Løsningen må skåne pasienter og sette deres helse og interesser først. Den må videre ta 
hensyn til og ivareta Diakonhjemmet Sykehus’ og Lovisenberg Diakonale Sykehus’ behov for 
forutsigbarhet og stabilitet i pasientgrunnlaget, og løsningen bør sees i relasjon til hvilke beslutninger 
man senere foretar for den fremtidige organiseringen av helsetilbudet. NITO påpeker at valgt 
løsning må adressere kravene samhandlingsreformen stiller til koordinering av tjenester mellom 
primærhelsetjenester og spesialisthelsetjenesten. 
 
NITO støtter forslaget om en flytting av lokalsykehusansvar for bydel Alna til Oslo 
universitetssykehus HF, og bydel Nordre Aker fra Oslo universitetssykehus HF til Diakonhjemmet 
Sykehus. Dette virker som den mest skånsomme løsningen for pasientene. NITO mener 
styringsgruppens forslag om et nytt lokalsykehus på Aker er en god utnyttelse av Aker Sykehus, da 
Oslo universitetssykehus HF i dag allerede har betydelig virksomhet der og sykehuset ligger i et 
område som vil fange opp en vesentlig del av Oslos befolkningsvekst de nærmeste årene. 
 
NITO mener at man må vurdere Diakonhjemmet Sykehus’ og Lovisenberg Diakonale Sykehus’ 
innplassering og kapasitetsutnyttelse i det som beskrives i høringen som en midlertidig løsning, samt 
hvordan de to sykehusene kan integreres i og tilpasses Oslo universitetssykehus HF sine planer for 
fremtidig utbygging på Gaustad og Aker.  
 
 

 Norsk Sykepleierforbund Akershus 2.6.5

NSF Akershus påpeker at tilnærmingene i rapporten er for snevre til å få belyst alle muligheter i 
forhold til kapasitetstilpasninger i sykehusområdet. Mulighetene for å bygge ut på Akershus 
universitetssykehus HF er ikke vurdert. I tilknytning til hovedstadsområde er det flere sykehus, for 
eksempel Aker og Kongsvinger sykehus, som bør tas med i vurderingen av fremtidig kapasitet.  
 
NSF Akershus mener at den foreslåtte organiseringen ikke ivaretar prinsippene om en rasjonell 
pasientflyt i spesialisthelsetjenesten og begrensning i antall sykehus en pasient forholder seg til. 
Videre er det oppfattet som uheldig at forslagene er basert på et befolkningsgrunnlag som høyst 
sannsynlig vil bli større enn forutsatt, og det anbefales at framskrivningene kvalitetssikres.  
 
NSF Akershus anbefaler at Helse Sør-Øst RHF bør utrede muligheter og konsekvenser ved å bygge 
ut nødvendig kapasitet ved Akershus universitetssykehus HF.  
 
Når man tar i betraktning den ulempen en stadig endring av sykehustilknytningen er for 
befolkningen, er det uheldig at det nok en gang foreslås å flytte bydel Alna. NSF Akershus anbefaler 
at det i større grad utredes om behovet for sykehussenger i hovedstadsområdet er tilstrekkelig, og at 
konsekvensene ved å overføre Alna fra Akershus universitetssykehus HF sitt opptaksområde utredes 
grundigere. 
 
 

 Norsk Sykepleierforbund Oslo 2.6.6

NSF Oslo støtter at ansvaret for bydel Alna på kort sikt overføres til Diakonhjemmet Sykehus. 
Dette innebærer en mindre endring fra dagens praksis. På lengre sikt må det sikres tilstrekkelig 
lokalsykehuskapasitet i hovedstadsområdet.  
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NSF Oslo er bekymret for om beregning av forventet kapasitet kan være for lav. Når man i lange 
perioder har en beleggsprosent opp mot og ofte over 100 % er NSF Oslo bekymret for kvalitet, 
pasientsikkerhet og mulighet for god behandling.    
 
 

 Aker Sykehus Venner 2.6.7

Aker Sykehus Venner mener det er nødvendig å starte med gjenoppbygging på Aker, og ser dette 
som det klart beste og mest hensiktsmessige alternativet for utvikling av et nytt lokalsykehus. Dette 
begrunnes med behovet for et lokalsykehus som er i stand til å møte de helseutfordringene som 
eksisterer i Oslos østlige bydeler. Aker Sykehus Venner oppfatter at et lokalsykehus som et 
minstekrav må ha et opptaksområde som omfatter samtlige fire Groruddalsbydeler. For å møte 
behovet for flere sykehussenger før et nytt lokalsykehus står klart, foreslår Aker Sykehus Venner å 
realisere planene for rehabilitering av medisinblokka ved Aker Sykehus.  
 
Aker Sykehus Venner mener videre at det må legges stor vekt på innspill fra Oslo kommune, der det 
påpekes betydningen av å sikre en utvikling i befolkningens helsetilbud hvor kommunale 
helsetjenester og spesialisthelsetjenesten i større grad utvikles parallelt med henblikk på helhetlige og 
mer sømløse tiltak og behandlingsforløp.  
 
 

 Ski Sykehus Venner 2.6.8

Ski Sykehus Venner støtter forslaget om å flytte sykehusansvaret for Alna bydel tilbake til Oslo 
sykehusområde og at Nesodden og Oppegård kommuner fortsatt skal være i Akershus 
universitetssykehus HF sitt opptaksområde. De ber om at Follobefolkningen spares for flere 
omganger med flytting og bytting av sykehustilhørighet, både på kort og lang sikt. En flytting av to 
kommuner (Nesodden og Oppegård) vil ødelegge den tette samarbeidsstrukturen som er etablert 
mellom Follokommunene. 
 
Ski Sykehus Venner mener at det på lengre sikt vil være best at også bydelene Grorud og Stovner 
tilbakeføres til Oslo, med et opprustet Aker Sykehus som lokalsykehus. En ny sykehusstruktur bør 
være logisk og forutsigbar, der inndeling av opptaksområder følger kommune- og fylkesgrenser så 
langt det er mulig. Ski Sykehus Venner påpeker at det mest rasjonelle er at spesialisthelsetjenesten 
forholder seg til, og samhandler tett med, kommunene/bydelene innenfor sitt opptaksområde, da 
dette betyr en større grad av trygghet.  
 
 

 Akershus Senterparti 2.6.9

Akershus Senterparti mener at kapasitetsutfordringene ikke løses med de tiltakene som er foreslått, 
og forslår derfor å gjenåpne Aker Sykehus som lokalsykehus for Groruddalsbydelene. Det er 
grunnleggende problemer med analysen som forslagene bygger på. Dette gjelder særlig premisset om 
at Akershus universitetssykehus HF fungerer godt som lokalsykehus for Groruddalsbydelene, noe 
Legeforeningen har påpekt det er delte meninger om. Akershus Senterparti mener at de fleste 
effektiviseringsmulighetene i norske sykehus er tatt ut, og at endring i oppgavefordeling og/eller 
opptaksområde ikke løses innenfor dagens rammer. For å øke kapasiteten og avlaste eksisterende 
sykehus må det åpnes for flere lokalsykehus i Oslo enn Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg 
Diakonale Sykehus, spesifikt at Aker Sykehus gjenåpnes som lokalsykehus for Groruddalsbydelene. 
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 Oslo Senterparti (identisk svar som Akershus Senterparti) 2.6.10

Oslo Senterparti mener at kapasitetsutfordringene ikke løses med de tiltakene som er foreslått, og 
forslår derfor å gjenåpne Aker Sykehus som lokalsykehus for Groruddalsbydelene. Det er 
grunnleggende problemer med analysen som forslagene bygger på. Dette gjelder særlig premisset om 
at Akershus universitetssykehus HF fungerer godt som lokalsykehus for Groruddalsbydelene, noe 
Legeforeningen har påpekt det er delte meninger om. Oslo Senterparti mener at de fleste 
effektiviseringsmulighetene i norske sykehus er tatt ut, og at endring i oppgavefordeling og/eller 
opptaksområde ikke løses innenfor dagens rammer. For å øke kapasiteten og avlaste eksisterende 
sykehus må det åpnes for flere lokalsykehus i Oslo enn Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg 
Diakonale Sykehus, spesifikt at Aker Sykehus gjenåpnes som lokalsykehus for Groruddalsbydelene. 
 
 

2.7 Enkeltpersoner 

Bente Hoem mener at Aker Sykehus bør gjenoppstå som et normalt sykehus for befolkningen i 
Oslo Nord.  
 
Randi Werner-Erichsen og Bente Odner mener at Groruddalsbydelene må tilbakeføres til Oslo 
sykehusområde og Aker, ved at Aker rehabiliteres og bygges ut til lokalsykehus. En bedret 
oppgavefordeling mellom sykehusene, som faggruppene har lagt fram for Oslo, er nyttig. Dersom 
ikke Akershus universitetssykehus HF kan avlastes ved at Aker sykehus rehabiliteres så raskt at Alna 
bydel kan flyttes dit, bør heller Follokommuner flyttes til Diakonhjemmet Sykehus.  
 
Bjørg Christophersen mener at Aker Sykehus bør bevares, og at bruken av sykehuset bør økes.  
 
Else Marie Engebretsen mener at Aker Sykehus må bestå som et spesialsykehus slik det er nå. 
 
Grethe Hegde ønsker at det skal satses på Aker Sykehus for beboere i Groruddalen, blant annet på 
grunn av tilgjengelighet.  
 
Sidsel Karin Moe mener at Aker Sykehus bør gjenåpnes snarest.  
 


