
 
Finnes det en farbar vei ut av uføret med Nye OUS for Helse Sør-Øst? 

 
 
Helse Sør-Øst har store økonomisk utfordringer og har ikke bærekraft til å gjennomføre 
byggeprosjektet Nye Oslo universitetssykehus uten å utsette en rekke andre nødvendige  prosjekter i 
regionen på ubestemt tid. OUS ser ut til å få et resultat som er rundt 600 millioner lavere enn 
forventet i 2022. Ingen av helseforetakene i regionen ligger an til å nå sine økonomiske mål. Alle må 
holde stillinger og senger ledige. Det er stopp av innleie og overtid samtidig som alle skal produsere 
mer og inntektene økes kraftig. Det færreste tror egentlig at dette vil lykkes. 2023 ser enda dystrere 
ut. Spesialisthelsetjenesten har ikke fått kompensert prisveksten på neste års budsjett og har en 
nedgang i realinntektene som i seg selv krever investering.  
 
De økonomiske styringsmålene er urealistiske. Å ikke stoppe i dagens økonomiske situasjon er 
uforsvarlig.  
 
De nye sykehusene som planlegges blir dessuten stadig mer mindre fornuftige. Nå fjernes funksjoner 
og prosjektet reduseres for å tilpasses rammene. Det går ut over funksjonsdyktigheten og da rakner 
hele konstruksjonen, faglig og økonomisk.  Så langt er et sykehotell, kjøkken, kontorer, auditorium og 
trolig sterilsentral fjernet. Det er mange problemer og spørsmål i prosjektet. Svaret er stadig oftere 
Ullevål. Kjøkken på Ullevål, forskning på Ullevål 
 
Stadig mer må opprettholdes på Ullevål. Helse Sør-Øst har utsatt  de såkalte strålesatelittene på Ahus 
og Kalnes, som det en tid ble sagt skulle erstatte strålebehandlingen på Ullevål. Strålebehandling skal 
nå opprettholdes på Ullevål sammen med både medisinske og ikke-medisinske støttefunksjoner. 
Dessuten en del behandling av barn, Smerteklinikken, Øyeavdelingen, administrasjon og mye 
forskningsaktivitet. Prehospital klinikk med 1000 ansatte (ambulanser, AMK-sentral osv.) finnes det 
ingen vedtatte planer for, det er en stor enhet som i hovedsak ligger på Ullevål.  

Når mange enheter blir liggende igjen på Ullevål, blir det umulig å legge ned sykehuset. Utviklingen 
blir lett at når det likevel ikke vil være mulig å legge ned Ullevål sykehus, blir det enklere å la flere 
enheter ligge igjen for å forsvare investeringsrammen, Øyeavdelingen er eksempel på en avdeling 
som lett kan bli hvor den er. Et halvtomt sykehus som må opprettholde krevende støttefunksjoner 
for et fåtall pasienter vil imidlertid, drive driftskostnadene i været. 

En trinnvis utbygging av Ullevål sykehus fremfor en mangelfull utbygging av Rikshospitalet, er eneste 
vei ut av uføret. Da opprettholdes dagens drift og logistikk på Ullevål samtidig som utbyggingen kan 
skje på ledige tomter etter behov.  

Trinnvis utbygging ut fra kapasitetsbehov 

Styret i Helse Sør-Øst vedtok i styremøtet 22.6.22: 
Trinnvis utbygging skal utredes for regionalt prioriterte byggeprosjekter. Således også for Nye 
Aker og Nye Rikshospitalet, etappe 1, ved Oslo universitetssykehus HF.   
 

I samme sak vedtok styret at kapasitetsbehov skal være førende, punkt 6 i vedtaket: 
Styret understreker at oppstart av investeringsprosjekter skal fremmes for styrets behandling 
i henhold til etablert fullmaktstruktur. Eventuelle ytterligere prioriteringer av 
investeringsprosjekter i 2023-2026 skal være begrunnet primært i kapasitetsbehov. 
 

Vedtaket må bety at investeringsbeslutning for Nye Aker og Nye Rikshospitalet settes på vent og at 
det ikke gis midler til igangsetting av videre prosess i 2023.  Trinnvis utbygging må utredes først. 



Veien ut av uføret er å starte med Aker som et rent 
lokalsykehus for Groruddalen 

 

 
Både i  Oslo og Akershus er sykehuskapasiteten sprengt. 

 
Ahus har ansvar for en 
befolkningsmengde som er den doble av 
hva sykehuset er dimensjonert for. Det 
som vil hjelpe, er å overføre de fire 
bydelene i Groruddalen, tre fra Ahus og 
en fra Ullevål, til et nytt lokalsykehus på 
Aker. Det vil gi en kapasitetsøkning som 
vil avlaste både Ahus og Ullevål og 
samtidig imøtekomme Groruddalens 
behov for et eget lokalsykehus.  
 
Befolkningen i Groruddalen på ca. 145 
000, har behov for et lokalsykehus (uten 
akuttfunksjon) med ca. 300 senger, 
tilsvarer ca. 70 000 m2 som er 1/3 av 
det planlagte Nye Aker. 
Kapasitetsøkningen i OUS vil da være så 
stor  at den videre utbyggingen av OUS 
kan gjøres trinnvis, ved erstatning av de 
eldste byggene på Ullevål. 
  
Det mindre lokalsykehuset på Aker vil 
ikke ha funksjonelle bindinger til Ullevål. 
Sykehuset står på «egne ben» og kan 
bygges «i morgen». 
 
Det kan innvendes at storbylegevakten 
er bygget men den skal fordele 
pasienter til alle sykehusene avhengig 
av skade og tilhørighet 
og passer like godt sammen med et 
lokalsykehus for Groruddalen.  
 
Psykiatrien er i krise, kapasiteten er for liten. Gaustad sykehus har ideelle omgivelser for terapi og 
behandling. Nødvendige, nye døgnavdelinger kan bygges nord for dagens anlegg. Det gamle 
kulturminnet kan brukes til poliklinikker og annet. Anslått areal nybygg er 15-20 000 m2 pluss ca. 10 
000 m2 restaurerte bygninger på Gaustad sykehus. 
 
Regjeringen har uttalt at lokalsykehuset for hele Groruddalen skal gjennomføres raskt, etter planen 
til HSØ tilsier det tidligst i 2037.HSØ angir i «Belysningen av Ullevål som alternativ til Rikshospitalet» 
en realistisk fremdrift for et sykehusprosjekt på en konfliktfri, ledig tomt (som på Aker), verifisert av 
Plan- og bygningsetaten: 3 år parallell tidligfaseprosjektering og omregulering før 5 år 
detaljprosjektering og gjennomføring. Hvis Groruddalsykehuset realiseres som første byggetrinn med 
oppstart i 2023, kan sykehuset stå ferdig i 2031, 6 år tidligere enn etter fremdriftsplanen til HSØ. 
Gaustad sykehus kan bygges parallelt med samme fremdrift. 

 
 

Byggetrinnet kan realiseres for ca. 10 mrd.  
Dette er en fornuftig, bærekraftig og god løsning på uføret. 


