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Høring – Rapport om kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus 

sykehusområder 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 28.1.2016. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken på møte 10.3.2016. Styret vedtok følgende 

uttalelse i saken: 

 

Of har gjennomgått rapporten ”Kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus sykehusområder”. 

 

Of stiller seg kritisk til fremstillingen av bakgrunnen for arbeidet, 

kapasitetsvurderingene arbeidet bygger på og rapportens tilrådinger. 

 

Of anser at planlegging og sikring av tilstrekkelig kapasitet og fordeling av oppgaver mellom 

sykehusene er de regionale helseforetakene viktigste oppgave for å ivareta sørge-for ansvaret. 

Helse Sør-Øst har siden opprettelsen i 2007 ikke ivaretatt regionens behov for dimensjonering 

av kapasitet på en tilfredsstillende måte.  

 

I rapporten gis det en mangelfull fremstilling av bakgrunnen for arbeidet. De faktiske forhold 

er at kapasitetsproblemene oppsto etter svikt i planleggingsarbeidet i hovedstadsprosessen i 

2008-2009, nedleggelse av Aker sykehus, sammenslåing av sykehusene i Oslo og 

pasientoverføringen til Akershus universitetssykehus. Helse Sør-Øst ble i høringsrundene 

advart om at beregningsgrunnlaget levert av SINTEF var feilaktig, men valgte likevel å 

gjennomføre omstillingene. Riksrevisor uttalte i forbindelse med fremlegget av 

selskapskontrollen fra 2011
1
 at ”Helse Sør-Øst var utmerket klar over de risikoene som ventet i 

forlengelsen av beslutningen. At man visste om de store risikoene og likevel ikke greide å 

planlegge slik at man tok høyde for dette. Det gikk utover pasienter og arbeidsforhold”. 

 

Nedleggelsen av Aker sykehus og den påfølgende pasientoverføringen til Ullevål, 

Rikshospitalet og Akershus universitetssykehus har skapt betydelige problemer for drift og god 

pasientbehandling i disse sykehusene. Dette er den direkte foranledning for utredningsarbeidet 

som nå er igangsatt av Helse Sør-Øst. Det regionale helseforetaket var altså kjent med høy 

gjennomføringsrisiko, men valgte likevel å videreføre prosessen. Etter at det ble avdekket 
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omfattende kapasitetsproblemer ved Ahus, og at pasienter måtte legges i ambulansegarasjen 

ble det iverksatt straks-tiltak med overføring av pasienter til øvrige sykehus. 

 

Dette er den reelle bakgrunnen for de anførsler som nå gjøres om at ”Oslo og Akershus 

sykehusområder står overfor betydelige kapasitetsutfordringer som følge av sterk 

befolkningsvekst i årene fremover.” 

 

Riksrevisors bemerkninger og Kontroll og konstitusjonskomiteens behandling av problemene i 

Oslo var sterkt medvirkende til utskifting av lederen av det regionale helseforetaket og at den 

politiske ledelsen i departementet ble byttet ut.  

 

Helse sør-øst valgte etter lengre tids kritikk å igangsette en gjennomgang av 

omstillingsprosessen. SINTEF var sentral i planleggingsarbeidet som skapte problemene, men 

ble likevel tildelt evalueringsoppdraget.
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Foreliggende rapport bygger også nå på kapasitetsberegninger gjort av SINTEF. SINTEF har 

anvendt den samme modell som ble anvendt i Hovedstadsprosessen. Of har i begrenset grad 

hatt anledning til å etterprøve saksunderlaget. I Oslo Universitetssykehus er det imidlertid lagt 

til grunn urealistiske overslag over tilgjengelig kapasitet. I beregningsgrunnlaget er det 

medregnet behandlingsareal som er uegnet til pasientbehandling. Blant eksemplene er 

sengerom med inntil 10 senger. Med bakgrunn i dette og tidligere erfaringer har Of ikke tillit 

til at kapasitetsberegningene som legges til grunn, er riktige.  

 

Styret i Helse Sør-Øst RHF foreslår at kapasitetsutfordringene møtes med optimalisering av 

drift ved sykehusene, en bedre utnyttelse av potensialene for utvidelser og utvidet bruk av 

Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus, og endringer i 

oppgavefordelingen i Oslo-området. Det skisseres mulighet for dobling av sengekapasiteten 

ved Lovisenberg og Diakonhjemmet sykehus. Of har ikke hatt anledning til å gjennomgå 

underlaget for beregningene, men med bakgrunn i erfaringene gjort fra utredningsarbeidet i det 

regionale helseforetaket, stiller Of seg tvilende til om dette vil la seg gjennomføre. Det er 

vanskelig å se for seg at Lovisenberg med sitt begrensede areal vil være i stand til mer enn 

doble kapasiteten innen somatikk. 

 

Of mener det er helt avgjørende at det raskt fattes beslutninger som klart viser retning på 

hvordan kapasitetsutfordringene kan møtes på kort og mellomlang sikt, herunder planer for 

finansiering. Of støtter prinsippet om en bedre utnyttelse av potensialene. Utvidelser og utvidet 

bruk av Diakonhjemmet Sykehus/Lovisenberg Diakonale Sykehus anses nødvendig, men er 

neppe tilstrekkelig. Of anser det som sannsynlig at det regionale helseforetaket igjen under-

estimerer behovet, og at tiltakene som foreslås ikke vil være tilstrekkelige. Of savner en 

fremstilling av mulighetene for etablering av lokalsykehusfunksjoner på Aker sykehus.  

 

Overlegeforeningen anser at det viktigste hensynet på kort sikt er å fremskaffe realistiske 

overslag for kapasitetsbehovet, og iverksette tiltak for å sikre at sørge-for ansvaret kan 

ivaretas. Of anser at dagens tilpasningsavtale er en nød-løsning som gir øket risiko og svekket 

kvalitet i pasientbehandlingen. Of vil anbefale at det snarlig iverksettes en permanent løsning 

som er forutsigbar og trygg for pasientene som nå er rammet. Of anser at en overføring av 

Alna bydel til Diakonhjemmet sykehusområde på kort sikt kan være en hensiktsmessig 
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løsning. Of stiller seg imidlertid tvilende til at overføring av pasienter til de private ideelle 

sykehusene vil være tilstrekkelig på mellomlang sikt. Etter Ofs syn bør Helse Sør-Øst pålegge 

OUS om å forsere planleggingsarbeidet med opprettelse av et lokalsykehus ved Aker sykehus. 
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