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Ta til vettet, kjære styre i Helse Sør-øst! 
1. Tomta på Rikshospitalet er og blir for liten - og er ikke blitt større av statlig regulering. 
Dere må jo ha innsett det, når dere ser at stadig flere funksjoner fjernes fra prosjektet Nye 
Rikshospitalet: Sykehotell, kjøkken, kontorer, auditorier, visstnok også sterilsentral, 
øyeavdeling? Hva blir det neste, som må bli igjen på Ullevål? La Rikshospitalet være i fred, 
som det er! 
2. Bygg NÅ! et passe stort Aker sykehus for alle de 4 bydelene i Groruddalen. Da avlastes 
Ahus - og delvis Kalnes.  
3. Bevar og forny Ullevål sykehus - trinnvis, etter behov. Ta fram prosjektet "Parksykehuset", 
som aldri er blitt skikkelig utredet. Tomta er særdeles egnet for sykehusdrift for Oslo - nå og i 
all framtid. Det er fortsatt over 300 mål flat tomt med adkomst fra 4 akser. 
Ambulansesjåførenes drøm! Samhandling Ullevål - Rikshospitalet er ut fra geografi langt 
enklere enn Rikshospitalet - Aker (på den distansen planlegger dere kanskje at 
pasienttransport skal gå med helikopter?) Ikke ødelegg Ullevåls komplette, spesialutstyrte 
traumesenter - som har en høy internasjonal anerkjennelse. 
4. La Gaustad sykehus få være sykehus for langtidspasienter i psykiatrien, med eplehagen, 
ridestiene og alt tilhørende, rom og ro ute og inne som er det de trenger - og som 
administratorene i HSØ ikke  har behov for. Ikke la pasientene bli stuet sammen i rød 
støysone nærmest mulig Sinsenkrysset. La Ivar Tollefsen få beholde Sinsenslummen, som han 
har skapt. 
5. Ut fra miljøhensyn alene er det alle gode grunner til å la være å rive 100.000-vis av 
funksjonelle kvadratmeter både på Rikshospitalet  og Ullevål sykehus.  
6. Et moralsk aspekt: Hva med tilgang på bygningsmateriale, når Europa bør la 
stålkonstruksjoner og alt annet gå til Ukraina?  
7. Det er et demokratisk problem at flertallet i styret i HSØ og OUS fullstendig overkjører 
representantene for de ansatte, samt 15 av 15 bydeler i Oslo, flertallet i Oslo bystyre. 
8. Ut fra punktene 1-2-3 er det antatt at HSØ/OUS vil spare 20 milliarder på en slik modell! 
En veritabel gavepakke i trange økonomiske tider. 
KJÆRE STYREMEDLEMMER I HELSE SØR-ØST! STOPP I TIDE! DET ER INGEN 
SKAM Å SNU - FOR DEM SOM HAR VETT! 
 
Hilsen Eli Johanne Nordal 
pensjonert overlege 
 


