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av Dokument 8 S (2018–2019) 

Utviklingen av Oslo universitetssykehus (OUS) har betydning for hele helseregionen.  I en 

rekke pasientforløp fungerer OUS som en bakvakt for sykehusene i Helse Sør-Øst (HSØ). 

Pasienter fra våre sykehusområder benytter mange tilbud ved OUS. I denne sammenheng er 

akuttfunksjonene ved Ullevål sykehus av særskilt interesse.  

Akuttfunksjonene i OUS 

Ullevål sykehus fungerer som regionens medisinske beredskapssenter, med de mest avanserte 

akutt-funksjonene, og med multitraume-funksjon. Pasientene sendes direkte til sykehuset ved 

alvorlige skader, de overføres ved akutt sykdom fra andre sykehus, eller fagmiljøet på Ullevål 

forespørres om behandlingsråd.  

Det vekker derfor betydelig bekymring at det planlegges med å splitte opp akuttmiljøet ved 

Ullevål, når sykehuset nå foreslås nedlagt. I den nye organiseringen planlegges det å legge en 

mindre akuttenhet til Rikshospitalet. Akuttmiljøet ved Ullevål har uttrykt stor bekymring for at 

dette vil medføre en svekkelse av behandlingstilbudet. Akershus legeforening deler denne 

bekymringen.  

Kapasitet 

En nedleggelse av Ullevål sykehus vil gi redusert behandlingskapasitet i regionen. Det 

planlegges med nybygg på Gaustad og Sinsen, men den samlede kapasiteten i regionen vil bli 

for lav. Det legges nå til grunn at Alna bydel tidligst skal tilbakeføres til OUS i 2029, og 

Stovner og Grorud i 2034 hvis trinn 2 gjennomføres. Dette vil skape et betydelig press på 

Akershus universitetssykehus (Ahus).  

Etter nedleggelsen av Aker og overføringen av disse bydelene til Ahus i 2011 har kapasiteten 

ved Ahus til tider vært kritisk med høyt belegg og en betydelig andel korridorpasienter. Denne 

situasjonen har bedret seg noe ved effektiviseringer og omstruktureringer for å optimalisere 

driften etter de ressursene man har hatt på Ahus. Dette har medført en bedret kontroll over 

antall korridorpasienter, men det er grunn til å tro at dette er i ferd med å endre seg fordi 

befolkningen er i sterk vekst. Aldersgruppen 67+ år vil få den største veksten. Innen 2035 er 

det anslått en akkumulert befolkningsvekst for de over 67 år på over 80%, mens veksten ligger 

på over 30% for hele befolkningen i opptaksområdet.  
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Ytterligere effektiviseringstiltak ved Ahus antas å ha en begrenset effekt da man allerede har 

lagt om mye av driften til dagkirurgi, dagbehandling og overføring til poliklinikk hvor det har 

vært mulig. Det er i dag full drift på alle de 22 operasjonsstuene man har på Ahus, samt på de 4 

dagkirurgiske operasjonsstuene man drifter på Ski sykehus. Det foreligger i dag ikke betydelig 

tilgjengelig ekstrakapasitet i disse operasjonsstuene. 

I utviklingsplanen til Ahus går det frem at behovet for utvidelse av behandlingsareal, senger og 

areal til diagnostikk for å opprettholde dagens situasjon er stort. Det er konservativt anslått et 

sengebehov i størrelsesorden 150-200 somatiske senger i 2035. Dette tallet er forbundet med 

stor usikkerhet og baserer seg på en i beste fall optimistisk tillit til teknologiske fremskritt som 

kan endre pasientflyten til hjemmebehandling og liknende. Det er mer sannsynlig at 

befolkningsøkning, eldrebølge og muligheter innen moderne medisin vil gi et behov for 300-

400 senger innen 2035, noe som også er anslag fra HSØ i deres utviklingsplan. Dette er en 

økning i størrelsesorden 30-40% av dagens sengekapasitet og tilsvarer et stort nytt sykehus. Til 

orientering har sykehuset Østfold på Kalnes 415 somatiske senger. 

I en nasjonal oversikt fremkommer det at Ahus i dag har 1,3 senger per 1000 innbyggere, mens 

landsgjennomsnittet er 2,0 per 1000 innbyggere. Etter Akershus legeforenings vurdering bør 

sykehuset enten raskt bygges ut, eller få avlastning, for å håndtere oppgaveveksten.  

Også i Vestre Viken sykehusområde står man foran en kraftig vekst. I HSØ sin utviklingsplan 

fremkommer det at veksten fram til 2035 – før det iverksettes tiltak som overføring til 

kommunen – er beregnet til 54,8 prosent (Regional Utviklingsplan 2035 side 78 tabell 13). Det 

tas ikke høyde for denne veksten i planleggingen av det nye sykehuset på Brakerøya. Selv om 

HSØ har vedtatt å anvende en utnyttelsesgrad på 85% ved framtidige sykehusutbygginger er 

det bestemt 90% ved Nye Drammen sykehus. HSØ har pekt på at de øvrige sykehusene i 

Vestre Viken vil kunne avhjelpe kapasitetsproblematikken som vil oppstå i det nye sykehuset. 

Etter det Akershus legeforening kjenner til er de andre sykehusene i Vestre Viken, Bærum, 

Ringerike og Kongsberg, allerede i dag fullt utnyttet. Det er ikke realistisk å legge til grunn at 

disse sykehusene kan kompensere for at sykehuset i Drammen dimensjoneres for lite.  

Konklusjon 

Akershus legeforening er bekymret for at de fremlagte planene for utviklingen av OUS ikke vil 

ivareta regionens behov for nødvendig styrket kapasitet for den demografisk betingede 

oppgaveveksten. Vi er særlig bekymret for at akutt-tilbudet i regionen svekkes ved nedlegging 

av Ullevål sykehus og den planlagte oppdeling av akuttfunksjonene. Planene som er foreslått 

av OUS krever meget omfattende investeringer, og det er sannsynlig at dette vil svekke hele 

helseregionens evne til å investere i øvrige nødvendige utvidelser ved de andre 

helseforetakene. Akershus legeforening mener at Representantforslaget hvor man ber om 

utredning av Ullevål-tomtens muligheter for utvikling og samling av virksomhetene i OUS er 

et godt og nødvendig forslag. Det kan bidra til bedre løsninger, som i større grad imøtekommer 

den forventede behovsveksten og samtidig muliggjør nødvendige tiltak i resten av HSØ.  
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