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Redd Ullevål Sykehus – en tverrpolitisk og hurtigarbeidende kamporganisasjon 

Vi arbeider for å hindre at Norges største og viktigste akuttsykehus blir lagt ned slik som 

ledelsen ved Oslo Universitetssykehus nå har planlagt. Redd Ullevål Sykehus ønsker politisk 

styring og ledelse i en sak som er så viktig for hele Østlandsområdet. Nedleggelsen av Ullevål 

Sykehus har blitt besluttet i lukkede rom, nærmest uten kvalitetssikring og offentlig debatt. 

Så viktige beslutninger kan ikke fattes av noen få mennesker. OUS-planene er underestimert 

når det gjelder kapasitet, pasientbehov og finansieringen er ikke avklart. Gaustadalternativene 

er både svært dyre, uhensiktsmessige og faglig uforsvarlige. 

Redd Ullevål sykehus vil: 

• Ha en konseptfaseutvikling av en gradvis utbygging av regions- og lokalsykehus på 

Ullevåltomten 

• Sette Gaustadplanene på vent inntil Ullevålalternativet er skikkelig utredet 

• At OUS og Helse Sør-Øst skal prioritere gjenoppbyggingen av Aker som lokalsykehus 

for Groruddalen 

• Ha en realistisk plan med hensyn på sykehusbehov for hele Osloregionen frem mot 

2040  – som tar høyde for befolkningsvekst og en aldrende befolkning med økt 

sykelighet. Dagens planer ivaretar ikke disse behovene. 

Bakgrunn 

I 2014 gikk direktør ved Oslo Universitetssykehus (OUS), Bjørn Erikstein inn for at 

virksomheten ved Oslo Universitetssykehus skulle samles på Gaustad. I dag er 

sykehusvirksomheten i hovedsak fordelt på fire beliggenheter – Ullevål, Aker, Gaustad 

(Rikshospitalet) og Radiumhospitalet. Etter en høringsrunde og flere styrebehandlinger gikk 

OUS-ledelsen av flere årsaker vekk fra den store samlokaliseringen. I april 2016 vedtok styret 

at OUS i fremtiden skal bestå av tre sykehus. I følge denne planen skal det være lokalsykehus 

på Aker, sykehus med nasjonale, regionale og lokale funksjoner på Gaustad og spesialisert 

kreftsykehus på Montebello (Radiumhospitalet). 

 

Dette vedtaket innebærer at sykehusdriften på Ullevål avvikles. Beslutningen om å gå videre 

med disse planene er senere bekreftet av Helse Sør-Øst og foretaksmøtet. 
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Ansattes representanter, Oslo legeforening, helseøkonomer og andre fagfolk har lenge advart 

om at Gaustadplanene er underestimert med hensyn til øyeblikkelig hjelp-tilbudet, 

pasientbehov (kapasitet) og finansiering. Ansatte har konsekvent stemt imot planene i styret i 

OUS. Det er bekymring knyttet til den betydelige risikoen som er forbundet med 

Gaustadplanene. Fagfolk advarer også om at viktige elementer som befolkningsvekst og en 

aldrende befolkning ikke er ivaretatt. 

 

OUS-ledelsen er også klar over at planene ikke dekker det behovet de selv har estimert og 

som mange mener er altfor lavt. Dagens planer innebærer blant annet en overføring av 47.000 

avanserte liggedøgn fra spesialisthelsetjenesten til Oslo kommune. Dette er en oppgave 

kommunen ikke har forutsetninger for å løse hverken finansielt, organisatorisk eller faglig. 

Planene spesifiserer ikke hvordan disse liggedøgnene kan ivaretas.  

Planene vil i første fase ikke gi kapasitetsøkning ved OUS samtidig som kostnadene er 

betydelige og finansieringen er uavklart. 

Det er knyttet stor økonomisk risiko til planene samtidig som de innebærer en helsemessig 

risiko for Oslos innbyggere. Fagfolk advarer mot en oppsplitting av fagmiljøer og 

helsefaglige konsekvenser av å legge ned Ullevål som er Norges største og viktigste 

akuttsykehus. Overlege og kirurg, Pål Aksel Næss og leder for traumeadelingen på Ullevål 

Sykehus, Tina Gaarder er blant de mange som har gått ut med tydelige advarsler om at 

planene, slik de foreligger, vil medføre en stor risiko for pasienters liv. Næss og Gaarder stod 

i spissen for teamet som reddet 30 av 31 terrorofre etter 22. juli. Avdelingen for traumatologi 

ved Ullevål nyter internasjonal anseelse og regnes som en av Europas beste traumeavdelinger. 

Ullevål fungerer som traumemottak for hele Sør-Østlandet og er viktig for befolkningens 

sikkerhet i tilfelle katastrofer. 

Det er prosjektert med 9 milliarder til å bygge et traumesenter som allerede finnes på Ullevål, 

som også har et nytt akuttmottak som åpnet i 2014 med en prislapp på en halv milliard. 

Tomtearealene på Gaustad er i tillegg for små til at traumesenteret kan flyttes samlet og 

funksjonene må deles mellom Aker og Gaustad, en slik deling vil gi dårligere kvalitet, advarer 

fagfolk. Investeringene som er planlagt på Gaustad er så omfattende at de vil sette 

gjenåpningen av Aker som stort lokalsykehus Groruddalen i fare. Kostnadene ved 

gjenoppbyggingen av Aker er estimert til 8,9 milliarder. Den vedtatte byggingen av nytt 

klinikkbygg på Radiumhospitalet og ny regional sikkerhetsavdeling (RSA) på Ila koster til 

sammen 5 milliarder, en kostnad som vil binde opp mye av investeringskapasiteten i OUS og 

Helse Sør-Øst fremover. Det er lite trolig at det vil være midler til i tillegg å igangsette 

arbeidene både på Aker og Gaustad samtidig. Helse Sør-Øst og Oslo Universitetssykehus har 

neppe økonomisk bærekraft til så store investeringer i samme periode.  
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Dersom Ullevål sykehus legges ned, vil de planlagte utbyggingene - til tross for kostnadene - 

ikke gi kapasitetsøkning. I lys av befolkningsvekst og økende sykelighet i befolkningen 

grunnet alderssammensetningen, blir det i realitetene en kapasitetsreduksjon. 

Det er også knyttet bekymring til kreftbehandlingen, som en følge at befolkning blir eldre vil 

også antallet kreftpasienter øke. Det nye klinikkbygget på Radiumhospitalet vil ikke gi økt 

kapasitet. Det er ikke planlagt kreftavdeling på Gaustad, hvor og hvordan den omfattende 

kreftbehandlingen som nå foregår på kreftsenteret på Ullevål skal ivaretas, er uavklart. 

Fødeavdeling er det heller ikke plass til Gaustadplanene. 

Frem mot 2040-45 vil det i tillegg til Gaustad og Aker være behov for ytterligere et stort 

lokalsykehus med 1200 senger i Osloområdet. Dette store sykehuset er det som gjerne kalles 

for Sykehus X i de interne planene. En meget stort sykehus som ingen snakker så mye om. 

Ikke rør Ullevål 

Redd Ullevål Sykehus arbeider fra at OUS og Helse Sør-Øst skal skrinlegge planene på 

Gaustad slik de fremstår i dag. Ullevål må ikke tillates nedlagt som sykehus. 

Gjenoppbyggingen av Aker må igangsettes så raskt som mulig og prioriteres.  

Deretter må det bygges og rustes opp på Ullevål. Det er god plass på Ullevåltomten til nytt 

klinikkbygg og andre bygninger som kan utvikles gradvis. Dette er et langt rimeligere og 

tryggere alternativ som kan gjennomføres gradvis uten at fagmiljøet på Ullevål blir rasert. 

Redd Ullevål Sykehus varsler en katastrofe for befolkningen i Osloregionen og en fare for 

befolkning i hele Sør-Norge dersom OUS og Helse Sør-Øst får gå videre med sine planer om 

å legge ned Norges største og viktigste akuttsykehus. 

Slik arbeider Redd Ullevål Sykehus 

• Arrangerer debattmøter og folkemøter 

• Tilbyr faglige foredrag og innledninger til politiske partier og andre som vil arrangere debatt 

• Arrangerer demonstrasjoner 

• Arbeider for politisk gjennomslag i kommunestyrer og på Stortinget mot OUS og Helse Sør-

Østs planer. 




