
Til styret i Helse Sør- Øst RHF 

 

 

Tenk nytt og helhetlig –vær med på å skape et barne- og ungdomssykehus på 

Gaustad! 

Pasientorganisasjonene under vil med dette støtte etablering av «Barne- og 

ungdomssykehuset». Vi oppfordrer styret i Helse Sør-Øst RHF  

til å tenke helhetlig og fremtidsrettet rundt ivaretagelsen av barn og unge  

i forbindelse med bygging av det nye sykehuset på Gaustad.  

 

Regjeringens mål er å skape pasientens helsetjeneste hvor pasienten settes i sentrum og 

deltar som partner i helsetjenesten i utviklingen av eget helsetilbud. Arbeidet med å 

planlegge utvidelsen av sykehuset på Gaustad er i gang. I den forbindelse vil vi, på 

vegne av en stor andel av de kronisk syke barn og unge som følges opp på OUS, 

presisere viktigheten av at det tenkes helhet, tverrfaglighet og at det sikres gode 

overganger fra barn- til voksenavdeling. 

 

Fremtidens sykehus – familiebasert pleie- og omsorg 

Stadig flere syke barn har et økende behov for tverrfaglig pediatrisk spisskompetanse på 

grunn av et sammensatt sykdomsbilde, både ved akutte tilstander og i oppfølgingen av 

kroniske sykdomsforløp. Det betyr at disse barna trenger et helhetlig integrert tverrfaglig 

tjenestetilbud med fokus på gode og forberedte pasientforløp i et perspektiv fra nyfødt og 

frem til voksenliv. 

Oppdatert kunnskap og forskning fremhever betydningen av å skape familiebasert pleie- 

og omsorg. «Patient/parent Empowerment» står sentralt i en fremtidsrettet 

pasientbehandling. Det betyr i praksis at i sentrum for behandlingen står barnet og 

foreldrene, at barna flytter minst mulig, og at spesialistene i størst mulig grad kommer til 

dem. Slik de nå er i ferd med å planlegge det nye barnesykehuset ved Rigshospitalet i 

København. Det er viktig at familien må kunne være sammen som familie og at de kan 

ha en så vanlig og trygg hverdag som mulig. Dette vil også være i tråd med Forskrift om 

barn i sykehus og den internasjonale barnekonvensjonen. 

 

Internasjonale erfaringer 

Nye fremtidsrettede internasjonale sykehusprosjekter viser hvor viktig det er å tenke 

nytt rundt logistikk og funksjonalitet. For å skape et fremtidsrettet barne- og 

ungdomssykehus er samspillet i barnemiljøet viktig hvor behandling kombineres aktivt 

med et stimulerende fag- og forskningsmiljø.  

 

Sikre gode overganger fra barn- til voksenavdelingen  

Det må settes større fokus på behandlingsforløpet i et livsløpsperspektiv for alvorlig syke 

barn og unge, både for inneliggende barn og unge og for den store gruppen som er til 

poliklinisk oppfølging. Her vil vi spesielt trekke frem to forhold som den planlagte 

utvidelsen må ta hensyn til. Sikre tilstrekkelig areal og bemanning når det gjelder det 

polikliniske tilbudet, samt å sikre tilstrekkelige ressurser til psykososial oppfølging. 



Ungdomspopulasjonen er i en krevende overgang mellom barn og voksen og en sårbar 

gruppe i helsevesenet, slik også Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019 viser til. I 

spørreundersøkelser til alvorlig kronisk syk ungdom er det godt dokumentert både 

behovet for tverrfaglige tjenester og at helsevesenet må evne å se hele mennesket.  

Brukernes erfaringer er viktig kunnskap inn i forskning, kompetanseutvikling, kvalitet og 

pasientsikkerhet, god organisering og samhandling. Brukernes blikk, blant annet på den 

praktiske pasient- og pårørendehverdagen på sykehuset, er helt avgjørende for å få 

oppholdet på sykehuset til å henge best mulig sammen og for å nå de skisserte mål. Som 

brukere stiller vi spørsmål ved nødvendigheten av å dele byggeprosjektet i to faser. 

Forutsigbarhet og en langsiktig helhetsplanlegging skaper trygghet for pasientene. 

Vi forventer at det etableres en bredt sammensatt prosjektgruppe med mandat nytt 

barne- og ungdomssykehus og hvor det sikres bred brukermedvirkning fra starten av.  

 

Oslo, den 21.juni 2018 

 

Med vennlig hilsen 

 

Helene Thon, generalsekretær (sign)        Anne Giertsen, daglig leder (sign) 

Foreningen for hjertesyke barn         Voksne med medfødt hjertefeil 

 

Anne Elisabeth Eriksrud, generalsekretær (sign)  Bjørnar Allgot, generalsekretær ((sign) 

Norges Astma- og Allergiforbund   Diabetesforbundet 

 

Trine Nicolaysen, daglig leder (sign)   Marit Gonsholt, daglig leder (sign) 

Barnekreftforeningen  Landsforeningen for Nyrepasienter og 

Transplanterte 

 

 

 

 

cc:  

Administrerende direktør OUS, Bjørn Erikstein 

Klinikkleder barne- og ungdomsklinikken OUS, Terje Rootwelt  

Klinikkleder hjerte-, lunge og karklinikken OUS, Otto Smiseth 

Brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF, v/ leder Rune Kløvtveit  

Sentralt brukerutvalg OUS, v/ leder Tove Nakken   

Brukerrådet Barne- og ungdomsklinikken OUS, v/leder Stig Flesland 

 


