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Akershus legeforenings bekymringsmelding angående kapasiteten  

ved AHUS 
 

I forbindelse med utviklingsplan til 2035 for Akershus Universitetssykehus (AHUS) og Oslo 

Universitetssykehus (OUS) ønsker vi å melde bekymring om sengekapasiteten i området. 

AHUS har i mange år hatt store kapasitetsutfordringer. Sykehuset har vært gjennom en stor 

omveltning og omorganisering. Ansatte jobber raskere og mer effektivt, alle ledige lokaler er 

tatt i bruk, sykehotellet er gjort om til senger og det samme er diverse kontorer og alle andre 

rom som man har kunnet omgjøre. Liggetider har gått ned, pasientforløp er strømlinjeformet 

og inneliggende behandling har blitt omgjort til dagbehandling på poliklinikk og dagkirurgi så 

langt det har latt seg gjøre. Per i dag har ikke AHUS kapasitet til å behandle alle pasientene i 

opptaksområdet. Akutte indremedisinske pasienter fra bydelene i Groruddalen sendes til 

Lovisenberg og Diakonhjemmet. Pasienter med behov for behandling av psykose og 

sikkerhetspsykiatri kjøpes fra OUS. AHUS har lav egendekning, dvs. at mye av det som ikke 

er øyeblikkelig hjelp gjøres på andre sykehus. Dette medfører gjestepasientkostnader og tapte 

inntekter, men har vært tvingende nødvendig. Imidlertid har det også gjort at man har «skjult» 

kapasitetsproblemet noe. AHUS har det laveste antallet senger pr. 1000 innbygger i hele 

Norge. Det er usikkert hvor lenge Diakonhjemmet vil fortsette å avlaste AHUS: 

Status i 2019 er at AHUS er helt fullt, og antall korridorpasienter har igjen begynt å tilta. 

Befolkningsveksten er i ferd med å ta igjen alle effektiviseringstiltak som er gjort, og 

verktøyene i verktøykassen er snart brukt opp. Alle operasjonssaler og poliklinikkrom er i full 

drift, det samme er de operasjonssalene og poliklinikkrommene AHUS disponerer på Ski 

sykehus. Fra 2020 vil i praksis ikke sykehuset ha kapasitet til å behandle pasientene i 

opptaksområdet lenger. Nye AHUS ble bygget for å dekke et opptaksområde på 340,000 

mennesker. I 2020 vil dette tallet tippe over 540,000, noe som tilsvarer 60% flere pasienter enn 

tiltenkt. Befolkningsøkningen i AHUS sitt opptaksområde er størst i hele landet og det kommer 

til nesten 10,000 til hvert år. I tillegg vil den eldre befolkningen øke mest, også dette er en 

økning som er størst i landet.  

 

I utviklingsplanene til HSØ og AHUS er det beskrevet en aktivitets- og befolkningsvekst som 

vil kreve en betydelig økning i senger, poliklinikkrom og operasjonssaler. Hvor stort behovet 

vil være er vanskelig å beregne, men gitt de i beste fall optimistiske endringene i 

pasientbehandling så er minste behov 150-200 senger. Dette fordrer en betydelig endring i 

aktivitet, med blant annet en overføring av 20% til hjemmetjenester innen 2030, tjenester som 

ikke er utviklet i dag. Dette synes usannsynlig, og det reelle behovet for senger er nok nærmere 

3-400 gitt dagens situasjon.   
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Det foreligger et forslag om å etablere et Strålesenter for kreftbehandling og Senter for 

sykehusbasert psykisk helsevern. Kreftsenteret er foreløpig planlagt langt frem i tid, men dette 

arbeidet må fremskyndes og man må utnytte denne muligheten til å inkludere senger, 

operasjonskapasitet og poliklinikkrom i dette bygget, ikke bare overta virksomheten rundt 

stråleterapi. 

 

I Vestre Viken er det tilsvarende befolkningsvekst. Der planlegges nytt sykehus i Drammen. 

Helse Sør-Øst har vedtatt at nye sykehus skal anvende «basis utnyttelsesgrad» ved framtidige 

sykehusbygg. Sykehuset i Drammen er planlagt med «høy utnyttelsesgrad» som på Kalnes. 

Kapasiteten der er sprengt nå drøyt tre år etter åpningen. Det er ingen grunn til å tro at ikke det 

samme vil skje med nye Drammen sykehus. 

 

I OUS sin plan fram til 2035 er det plan om å bygge nytt sykehus på Gaustad og Aker. Vedtak 

om dette er tenkt å skje på styremøte i Helse Sør-Øst 31. januar 2019. Dette vedtaket vil koste i 

størrelsesordenen 60 milliarder og vil tappe Helse Sør-Øst for penger. Byggingen vil ikke gi 

økt behandlingskapasitet i OUS og vil føre til ytterligere press på behandlingskapasiteten de 

omkringliggende fylker og sykehus. OUS har lagt opp til 20% overføring av pasientbehandling 

til kommunene. Kommunene har ikke vært invitert til å delta i noen av disse planprosessene. 

 

Konklusjon: 

Vedtak om bygging av nytt Ullevål sykehus må stanses før 31. januar. Nytt sykehus på Aker 

må støttes for å avlaste AHUS med Groruddalen for å kunne fortsette med forsvarlig 

pasientbehandling. Dimensjonering av Drammen sykehus må gjøres på nytt med basis 

utnyttelsesgrad og ikke høy utnyttelsesgrad. Bygging av ny sykehusmasse for OUS må skje på 

arealer på Ullevål der det er etablert sykehus i dag.  
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