
Til styreleder i Helse Sør-Øst RHF Svein Gjerdrem 

Jeg konstaterer med bekymring og ser meget alvorlig på at det nå vurderes å utsette byggetrinn 3 
ved Sunnaas sykehus.  

Sunnaas står i en særklasse i verden og er Norges ledende spesialsykehus for rehabilitering av 
mennesker som har vært utsatt for alvorlige traumer, sjeldne sykdomstilstander og store skader. 

At det nå vurderes å utsette en byggeprosess som startet opp allerede i 2010, og som er helt 
nødvendig for at sykehuset skal kunne ivareta sine kjerneoppgaver på beste måte, er derfor 
bekymringsfullt, ikke bare for Nesodden, men for mennesker fra hele landet. Jeg anmoder derfor 
styret i Helse Sør-Øst om ikke å vedta en slik utsettelse. 

De signalene vi nå har fått er trist for pasientene. Og et tap for et genuint godt fagmiljø og 
spesialisert rehabilitering.  

Helse- og omsorgssektoren står ovenfor store utfordringer i årene som kommer. Mange av disse 
utfordringene kan løses ved hjelp av ny helse- og velferdsteknologi, og utdanning av helsearbeidere 
med kompetanse til å utnytte denne teknologien.  

Formålet er å etablere en internasjonalt, ledende flerfaglig og dynamisk forskning, innovasjons og 
utdanningsmiljø innen spesialisert rehabilitering. Dette vil bidra til den beste og tryggeste 
behandlingen av pasientene. Sykehuset ligger helt i front internasjonalt. Og har også en viktig rolle 
internasjonalt. Sunnaas er et stort og viktig kompetansesykehus, et høykompetent fagmiljø. 
Nesoddens omgivelser er også medvirkende til gode rehabiliteringsløp. 

Den planlagte utvidelsen vil bidra til økt kompetanse innen kjerneområdene fysikalsk medisin og 
rehabilitering. Og Sunnaas kan fortsette med sitt internasjonale engasjement. 

Totalprosjektet er estimert til 470 mill.  Utsetter man i 5 år, må eldste del rehabiliteres, da klinisk 
drift krever det.  Derfor vil en utsettelse av prosjektet være uforståelig og sender bekymringsfulle 
signaler. Og det er ikke god økonomi.  

Det er helt uholdbart at staten blir så uforutsigbar. Vi har tilpasset kommunale planer fordi vi ønsker 
et samarbeid. Og veldig oppsiktsvekkende at sårbare pasientgrupper og de beste fagmiljøene ikke får 
de byggene som er helt nødvendig for å fortsette å være i toppskiktet internasjonalt.  

Jeg anmoder derfor styret i Helse Sør-Øst om ikke å vedta en slik utsettelse. 
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Følg oss på: 

Web: www.nesodden.kommune.no 

Facebook.com/Nesoddenkommune 
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