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Videreføring av planer for utvikling av Oslo universitetssykehus HF 
Avklaring av videre arbeid med utbygging på Aker og Gaustad 
 
Aker sykehus venner viser til rapport versjon 1.0 - 16.05.2017 og vil komme med noen kommentarer 
til denne. Rapporten er ment å skulle avklare videre arbeid med utbygging på Aker og Gaustad når 
utbyggingen nå går inn i såkalt konseptfase. Denne er planlagt gjennomført i 2018 etter at styret har 
gjort sitt vedtak 15. juni. 
 
Befolkningen i Groruddalens motstand mot å bli flyttet fra Aker til Akershus universitetssykehus 
burde være vel kjent for Helse Sør-Øst. Både pasienter og bydelsadministrasjoner opplevde å ha et 
nært og godt samarbeid med Aker sykehus. Overføring til det store og overfylte Akershus 
universitetssykehus, som må forholde seg til 21 kommuner og tre store Oslo-bydeler, har vært 
problematisk, både for pasienter og bydelshelsetjenesten. Aker sykehus venner kan underskrive på at 
befolkningen i de fire Groruddalsbydelene lengter etter å få det nye Aker lokalsykehus på plass.  
 
Aker sykehus venner finner det helt uforståelig at Helse Sør-Øst nå planlegger å splitte opp 
Groruddalen for all framtid. Mens Bydel Alna er tenkt overført til Aker i etappe 1, ser det ut til at 
bydelene Stovner og Grorud må høre til på et overfylt Akershus universitetssykehus på ubestemt tid. 
(Vi har ellers merket oss at rapporten har utvidet Akershus universitetssykehus’ pasientgrunnlag fra 
500 000 til 550 000.)  
 
Aker sykehus ligger i Bjerke bydel. Det er høyst uforståelig for oss at Bydel Bjerke, som absolutt er en 
del av Groruddalen, ikke skal ha Aker som sitt lokalsykehus. Det blir absurd at Bydel Bjerke 
planlegges til Rikshospitalet/Gaustad, samtidig som bydelene Nordstrand, Østensjø og Søndre 
Nordstrand, som i dag alle har Ullevål som sitt lokalsykehus, planlegges lagt til Aker i første etappe.  
 
Vi er vant til at helsebyråkratiet legger skrivebordsplaner, slik Aker sykehus for sju år siden ble 
planlagt og vedtatt nedlagt. Også den gang skulle tomta selges for å skaffe Oslo universitetssykehus 
penger til investeringer. Denne gangen er planen å legge ned Ullevål for å skaffe penger til 
Rikshospitalet/Gaustad.  Aker sykehus venner har merket seg at fagmiljøene mener dette er helt 
urealistisk. 
 
Aker sykehus venner ser fram til en mer realistisk planlegging. Vårt krav er at Groruddalens bydeler 
igjen skal samles på Aker sykehus. Vi ber om at dette blir tatt hensyn til i det kommende styremøtet. 
 
Med hilsen 
For Aker sykehus venner 
Maren Rismyhr 
styreleder 
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