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Brukerutvalget (BU) ved Lovisenberg Diakonale sykehus mener det er viktig at brukersiden er bredt 

representert blant de som avgir høringsuttalelse. Vi ber derfor om at våre synspunkter tas med i den 

videre behandlingen av utviklingsplanen. 

Synspunkter 

BU er opptatt av at Lovisenberg også i årene som kommer skal være et robust og godt lokalsykehus 

som yter helsetjenester av høy kvalitet innenfor sitt opptaksområde. Det er viktig for BU at 

lokalsykehusfunksjonen er organisert slik at det er til beste for befolkningen i opptaksområdet.  

I dag er Lovisenberg lokalsykehus for tre bydeler innen somatikk og psykisk helsevern. I tillegg er 

Lovisenberg lokalsykehus for somatikk for bydel Sagene. BU mener det er en betydelig ulempe for 

befolkningen i bydel Sagene at de må forholde seg til to sykehus med lokalsykehus funksjon. Mange 

pasienter med psykisk sykdom har også problemstillinger knyttet til somatikk.  

Det er stort fokus på gode pasientforløp som blant annet skal sikre god samhandling innen 

spesialisthelsetjenesten og mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Når ansvaret 

for somatikk og psykisk helsevern er delt på to sykehus, er det all grunn til å tro at pasientforløpene 

blir dårligere. For pasienter og pårørende kan det være utfordrende å måtte forholde seg til to 

sykehus beroende på om det gjelder psykisk helse eller somatikk.  

I Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) er det lagt stor vekt på å skape pasientenes 

helsetjeneste. Det betyr at pasientens behov og interesser skal være styrende for utviklingen av 

helsetjenestene. BU mener det tilsier at bydel Sagene så raskt som mulig må få et lokalsykehus som 

ivaretar både somatikk og psykisk helsevern.  

Utviklingsplanen legger opp til at somatikken skal tilbakeføres OUS når Aker tas i bruk som 

lokalsykehus. Det er uklart når Aker er ferdig utbygd som lokalsykehus. Men det vil iallfall ligge 10-15 

år frem i tid. BU mener derfor det mest nærliggende er at Lovisenberg overtar psykisk helsevern fra 

OUS. BU mener dette vil være den løsningen som befolkningen i bydel Sagene er best tjent med. Det 

er også en løsning som Oslo kommune og bydel Sagene ønsker. I tillegg er det viktig for Lovisenberg 

at de har et opptaksområde som er tilstrekkelig stort til at de kan fortsette å utvikle seg som et godt 

lokalsykehus for Oslos befolkning.  

Avslutningsvis vil BU fremheve den viktige funksjonen de to diakonale sykehusene Diakonhjemmet 

og Lovisenberg har for ytelse av helsehjelp til Oslos innbyggere. Det er viktig at ikke alt fokus 

fremover er på utbygging av nytt OUS og Aker sykehus. De som tilhører opptaksområdet til 

Diakonhjemmet og Lovisenberg må også ivaretas i utviklingsplanen. Da må begge sykehus gis gode og 

forutsigbare rammebetingelser. 
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