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Riksrevisjonens nylig utgitte rapport vedrørende mangelfull kriseberedskap i Norge er i høyeste grad 
aktuell for utbyggingen av Oslo Universitetssykehus. Det er bekymringsfullt at man fortsatt akter å bygge 
i høyden på småtomter på Gaustad og Aker, og vil avskrive Ullevål. Brev i saken er vedlagt. Vi imøteser 
gjerne svar med synspunkter. 
 
På vegne av forfatterne 
Tom Gerner 
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Styreleder Helse Sør-Øst Svein Gjedrem                                                                06.11.22                                                                             

 

Riksrevisjonens rapport vedrørende manglende beredskap må føre til revurdering av det 
planlagte nye Oslo Universitetssykehus 

  

Foreløpig vedtatte planer innebærer omfattende utbygging av Gaustad og Aker samt nedleggelse av 
Ullevål sykehus. Sentrale fagmiljøer og et flertall i Oslo kommunes bystyre har gått imot dette 
prosjektet. Utbygging av Ullevål sykehus kombinert med mindre omfattende utbygging på Gaustad 
og Aker (Gaustad/Ullevål/Aker-modellen) vil gi et vesentlig bedre og rimeligere sykehustilbud (se 
vedlegget). Likevel akter regjeringen å tvinge gjennom Gaustad/Aker-modellen uten noen konkret 
begrunnelse.  

Riksrevisjonen har nylig utgitt en rapport med knusende kritikk av regjeringenes manglende innsats 
for å sikre vitale områder og verdier i krisesituasjoner. Denne rapporten må selvsagt få betydning for 
hvordan landets hovedsykehus skal utbygges.  

De siste to årene har gitt dyrekjøpte erfaringer. Bekjempelsen av covid-pandemien har vært en 
utfordring, og vi må nå erkjenne en reell risiko for krig og terrorhandlinger. Ut fra begge disse 
scenarier er det meningsløst å satse på fortettet bygging i høyden som i Gaustad/Aker-modellen. Ved 
bevaring av Ullevål vil samlet utbygging kunne skje med lavere bygninger over et større areal fordelt 
på Gaustad, Ullevål og Aker, og dermed gi langt bedre forutsetninger for beskyttelse av befolkningen. 

Riksrevisjonens rapport må tas på største alvor.  Aker/Gaustad-modellen med nedleggelse av Ullevål 
vil være i direkte strid med målsettingen å sikre vitale områder og verdier i krisesituasjoner, og kan 
ikke aksepteres. Dersom regjeringen fortsatt akter å tvinge gjennom dette prosjektet, tar vi det for 
gitt at det i siste instans må stoppes av Stortinget.    

 

Styrene i OUS og Helse Sør-Øst har nøkkelroller  

Regjeringen vil tvinge gjennom Gaustad/Aker-modellen, som er fremkjørt av styrene i OUS og Helse 
Sør-Øst.  Man har ikke villet ta inn over seg  dokumenterte innspill som tilsier at  
Gaustad/Ullevål/Aker-modellen er en bedre løsning. Vårt håp er at styrene og regjeringen, på 
bakgrunn av det som er fremkommet i Riksrevisjonens rapport, nå finner at det ikke er noen skam 
snu. Heller tvert imot, da realiteten ganske snart vil gå opp for velgerne. Denne saken vil trolig få 
vesentlig betydning ved kommende valg. 

 

 

Aasmund Berner   Patolog, professor dr. med                                                                                                            
Søren Egede Borg    Psykiater                                                                                                                                                           
Dag Bratlid    Barnelege, professor dr. med.                                                                                                                            
Tom Gerner    Kirurg, dr. med.                                                                                                                              
Sverre Landaas    Laboratorielege, dr. med.                                                                                                                          
Stein Schølberg    Sorenskriver, cand. jur. 
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Vedlegg 

 

Begrunnelse for hvorfor utbygging av Ullevål sykehus kombinert med mindre omfattende utbygging 
på Gaustad og Aker vil gi et vesentlig bedre og rimeligere sykehustilbud:  

Sykehuskapasiteten. Gaustad/Aker-modellen vil ikke kunne dekke sykehusbehovet for Oslos 
befolkning. Aker sykehus får ikke kapasitet til å betjene to av bydelene i Grorud-dalen som 
opprinnelig planlagt, og den samlede kapasiteten er for lav til å dekke behovet for store deler av 
byens øvrige befolkning. Med Gaustad/Ullevål/Aker-modellen vil et mindre utbygget Aker sykehus bli 
et fullverdig lokalsykehus for hele Groruddalen, og Ullevål vil gi tilfredsstillende sykehustilbud før 
øvrige Oslo. Gaustad kan videreføre Rikshospitalets høyspesialiserte virksomhet med landsfunksjoner 
som i dag. 

Kapasitet i byggeperioden. Med Gaustad/Aker-modellen må en betydelig del av aktiviteten 
reduseres i byggeperioden. Dette gir redusert behandlingskapasitet over lang tid. Utbygging på  
Ullevål kan imidlertid skje i forkant på frie arealer før rivning av utdaterte bygg, samtidig som 
oppdaterte bygg driftes uforstyrret.                                                                                                                                                                                                   

Høyspesialiserte funksjoner. Det er viktig å ha et Rikshospital der landsfunksjonene og planlagte 
høyspesialiserte funksjoner er skjermet for omfattende akuttvirksomhet. Erfaringen viser at 
akuttkirurgi forstyrrer planlagt virksomhet, fulgt av utsettelser og avlysning av planlagte operasjoner.  
I Gaustad/Aker-modellen vil dette gå ut over den høyspesialiserte virksomheten som uansett skal 
foregå på Gaustad. Med Gaustad/Ullevål/Aker-modellen vil nesten all akuttkirurgi foregå ved Ullevål 
og Aker, og spesialfunksjonene på Gaustad kan gjennomføres uforstyrret. 

Traumesenter. Oslo har utviklet et traumesenter på Ullevål som tar imot livstruende skader fra hele 
landet. Senteret har høstet stor internasjonal anerkjennelse. Et samstemt fagmiljø advarer sterkt mot 
å flytte denne virksomheten og dermed bryte ned en etablert toppkompetanse.     

Psykiatri. I Gaustad/Aker-modellen skal hovedomsorgen for psykiatri og rusproblemer foregå i nye 
bygninger på Aker sykehus, nær et sterkt trafikkert Sinsen-kryss. Trange forhold, mye støy og lite 
uteareal tilsier at dette er en dårlig løsning, og klinikkledelsen og det øvrige fagmiljøet har gått imot 
denne løsningen. På Ullevål vil man kunne videreføre og bygge ut psykiatri/rus-omsorgen med 
døgnbehandling i rolige omgivelser og med tilstrekkelig kapasitet. 

Senere behov for utvidelser. Ullevål vil ha tomteareal for ytterligere utvidelser ved fremtidig behov, 
som sikkert vil oppstå som følge av medisinens utvikling, befolkningsvekst og aldring. Med 
Gaustad/Aker-modellen må man lete etter og finansiere ny tomt. Det foreligger ikke noen 
finansieringsplan for dette. 
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