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Hei.
Det bes om at dette brevet vedlegges styresaken, som skal behandles den 21.10.22, og at det 
distribueres til samtlige styremedlemmer.
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Til 

Helse sør-øst, 

v/ Prosjekt Rokade                                                                                                  20.10.22 

 

Vedr 

Sak 118-2022: Rivning av C1 på Rikshospitalet 

 

Den planlagte rokaden  

Det forberedes i disse dager omfattende ombygginger og bruksendringer av eksisterende 
bygningsmasse, tilhørende Oslo universitetssykehus.  

Den mest inngripende endringen som er foreslått, inngår i en såkalt rokade, hvor bl.a. Bygg 10 - 
Velferdsbygget på Gaustad sykehus – skal omgjøres til kontorer, leseplasser, etc. for Universitet i 
Oslo (UiO).  

Som ledd i denne rokaden tenker man å rive sykehotellet, som er tilknyttet Rikshospitalet. Videre ser 
man for seg en ombygging av Bygg 14 på Gaustad, som frem til ganske nylig har blitt benyttet til 
barnehagedrift. I det samme området foreligger det planer om å reise et modulbygg, hvor blant 
annet en midlertidig gymsal tenkes plassert. 

Velferdsbygget har viktige funksjoner 

I sin behandling av denne saken er det viktig at Helse sør-øst ikke glemmer at Velferdsbygget på 
Gaustad har flere viktige funksjoner for sykehusets pasienter og ansatte. Ja, man kan faktisk hevde at 
dette bygget, med sin utforming og sin sentrale plassering, fungerer som et knutepunkt for alle de 
ulike virksomhetene på området.  

Først og fremst representerer Velferdsbygget et etterlengtet aktivitetstilbud for sykehusets 
pasienter. Der har de både gymsal og treningsrom til disposisjon.                                                                                
Fysisk aktivitet er for lengst implementert i så vel behandling som rehabilitering av pasientene på 
Gaustad. Sykehusets fysioterapeuter har nemlig en sentral plass i de tverrfaglige 
behandlingsteamene, som yter hjelp til mennesker med psykose- og/ eller ruslidelser.  

Per i dag får disse pasientene altså tilbud om organisert trening i lokaler som befinner seg i 
Velferdsbygget. En provisorisk løsning, som et modulbygg i utkanten av sykehusområdet vil arte seg 
som, vil være en betydelig kvalitetsforringelse i så måte.   

Andre bruksområder 

Men Velferdsbygget brukes også til andre aktiviteter for pasientene. I den store festsalen/ auditoriet 
har de eksempelvis mulighet til å arrangere sosiale tilstelninger, som vårfester eller juletrefester. 

Den samme flerbrukssalen benyttes av de ansatte til undervisning, videreutdannelse eller 
møtevirksomhet. For et sykehus som tilstreber høy faglig kvalitet hos sine ansatte, herunder 
muligheter for forskning, vil det å miste muligheten til å kunne arrangere seminarer eller fagmøter, 
innebære et stort tap, hva angår faglig utvikling. 
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En prioritert målsetting 

En nedleggelse av Gaustad som psykiatrisk sykehus har tilsynelatende utviklet seg til å bli en 
prioritert målsetting for de sentrale helsemyndigheter, dette til tross for advarsler fra faggrupper, 
bruker- eller interesseorganisasjoner, hovedstadens plan- og bygningsetat (PBE), samt et flertall i 
Oslo bystyre.             

Det er imidlertid viktig å understreke at en endelig beslutning ennå ikke er tatt.                                       
Hva Helse sør-øst vil mene i dette stridsspørsmålet, kommer derfor til å få stor betydning for den 
videre prosessen.  

Skulle Helse sør-øst gå for den planlagte rokaden, hvor altså ombygging og funksjonsendring av 
Velferdsbygget inngår som et viktig delmål, betyr dette i praksis at Helse sør-øst gir et fagpolitisk alibi 
for nedleggelsen av Gaustad sykehus.  

Det er nemlig ikke slik at sykehuset, dersom Bygg 10 ikke lenger skulle være tilgjengelig for pasienter 
eller ansatte, kan fortsette dagens virksomhet, som om ingenting har hendt.                                  
Mister Gaustad sitt velferdsbygg, innebærer dette i praksis et dødsstøt mot sykehusets videre 
eksistens. Dette høres kanskje ut som en bombastisk påstand, men denne påstanden gjenspeiler 
dessverre de faktiske realiteter.  

Det er altså et stort ansvar som hviler på helseforetakets skuldre, når det nå skal ta stilling til 
Velferdsbyggets videre skjebne. 

Hva er viktigst? 

Ønsker virkelig Helse sør-øst at Norges eldste psykiatriske sykehus, med sin unike historie, arkitektur 
og plassering, skal fratas et bygg som betyr så mye for den helhetlige virksomheten?                                                                                                                                                        
Er det viktigere å presse frem kontorplasser for UiO, enn å sikre et velfungerende aktivitetstilbud til 
pasientene på Gaustad?                                                                                                                                        
Er et slikt prosjekt virkelig forsvarlig å gjennomføre, dersom en viktig konsekvens er at de ansatte 
mister sine muligheter for faglig påfyll og utvikling? 

Vi håper Helse sør-øst er seg sitt ansvar bevisst, og at helseforetaket avviser disse planene.                                                    
Velferdsbygget har nemlig stor betydning for det psykiatriske sykehusets videre drift og eksistens.       

Av den grunn er det derfor så umåtelig viktig at dette bygget fortsetter å være en naturlig del av det 
velfungerende, psykiatriske behandlingstilbudet, som i dag kjennetegner Gaustad sykehus. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Fred Heggen,  

overlege i psykiatri, og styremedlem i Nasjonal aksjon for bevaring og utvikling av de psykiatriske 
sykehusene   
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