
Til styret og ledelsen i Helse Sør-Øst 
 
I forbindelse med styresakene 
068-2022 Økonomisk langtidsplan 2023- 2026  
070-2022 Regionale byggeprosjekter – markedsrisiko og risikoreduserende tiltak  
 
Forslag om å nedskalere de umiddelbare planene i Oslo og satse på å bygge Aker som 
lokalsykehus for hele Groruddalen. 
  
Vi viser til den planlagte utsettelsen av regionale byggeprosjekter i Østfold, Akershus, Agder, 
Telemark og Innlandet som en følge av sterkt økte byggekostnader samt overskridelser ved en 
rekke pågående prosjekter; som blant annet ved sykehuset i Drammen, for Livsvitenskapsbygget 
og Radiumhospitalet i Oslo. 
 
Dette er åpenbart en krevende situasjon, men vi mener at den rimelig enkelt kan håndteres ved 
at de planlagte prosjektene Nye Rikshospitalet stoppes og Nye Aker nedskaleres. Dette er 
uansett prosjekter som er omfattet av stor motstand politisk i Oslo og blant de ansatte ved Oslo 
Universitetssykehus. Mye av kritikken har gått på at det ikke har blitt utredet alternativer som 
kan sammenlignes med dagens planer.  
 
Vi mener at Helse Sør-Øst kan ha mye å vinne på å sette hele Nye Rikshospitalet på vent og gå 
inn for kun å bygge et nedskalert bygg på Aker – som lokalsykehus for de fire bydelene i 
Groruddalen; Bjerke, Alna, Grorud og Stovner. Et slikt prosjekt vi øke sykehuskapasitetene i Oslo 
betydelig og kunne gi Akershus Universitetssykehus nødvendig avlastning raskt.  
 
Parallelt ville dere kunne utrede flere og bedre alternativer når det gjelder Ullevål, 
Rikshospitalet og Gaustad sykehus. 
 
Vi mener det er urimelig at alle andre prosjekter i regionen skal utsettes mens det skal 
investeres for svært høye beløp i Oslo. Det er stort behov for nye bygg i hele helseregionen. 
 
Vi tror dere kan kutte og forskyve kostnadene i Oslo uten at det vil medføre kritikk fra særlig 
mange dersom dere igangsetter en utredning av videre utvikling av Oslo Universitetssykehus på 
Ullevåltomten i stedet for på tomten ved Rikshospitalet. Snarere vil mange bli meget fornøyde 
med en slik avgjørelse. 
 
Oslo, 21. juni 2022 
 
 
Med vennlig hilsen 
Redd Ullevål Sykehus 
 
 
Lene Haug 
Leder 


