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Ad: Styresak 146-2022 Oslo universitetssykehus - forprosjekt Nye Aker og Nye 

Rikshospitalet. 

Jeg skriver dette brevet med bakgrunn i 50 års fartstid i norsk spesialisthelsetjeneste og 
medisinsk forskning, hvorav 20 år som overlege/avdelingsoverlege/professor ved OUS, og på 
bakgrunn av å ha fulgt utviklingen av planene for Nye OUS i flere år. 

Jeg er kjent med at Styret i HSØ i styremøte 16/12 d.å. legger opp til å vedta å gå videre med 
forprosjekt Nye Rikshospitalet.  

Organisasjonene til de ansatte ved OUS har siden ideen om samling på Gaustad konsekvent 
advart mot planene og stemt mot dem i alle styremøter, både i OUS og HSØ. Det er alvorlig 
at de konsekvent er blitt overkjørt av det eieroppnevnte flertallet, ettersom det er de 
ansatte som får kjenne problemene på kroppen og kan se de konsekvensene som flertallet 
ikke er villig til å ta inn over seg. 

Jeg skal ikke her gjenta alle de tunge argumentene de ansatte har satt fram mot planene, 
men minne om 3 argumenter som har vært lite fremme: 

1. Planene forutsetter meget omfattende effektivisering av driften. Dette betyr at 
utviklingen av OUS i retning av industribedrift skyter stor fart. Kontakten mellom 
behandlere og pasienter blir minimalisert, og omsorgsaspektet ved sykehusdriften 
kommer enda mer i bakgrunnen enn i dag. Jeg minner om at når vi i det hele tatt har 
et helsevesen, skyldes det en dyp og eldgammel kulturell tradisjon av vilje til omsorg 
for medmennesker som rammes av somatiske eller psykiske sykdommer. Det finnes 
ikke ressurser i kommunene av et omfang som kan erstatte det som går tapt ved 
realisering av Nye RH på Gaustad. 

2. Det nåværende RH på Gaustad ble bygd som «Det humanistiske sykehuset» og er 
prisbelønnet for sin arkitektur. Det består av lave blokker som kryper inn i terrenget 
og hilser pasienter og ansatte velkommen til en institusjon der medmenneskelighet 
og omsorg kombineres med høy helsefaglig kompetanse.  Med sin 14-15 etasjer vil 
Nye RH uttrykke en «ovenfra-nedad»- holdning som vil skremme både pasienter og 
ansatte. Det er alment akseptert at blokker får slikt uttrykk når de blir på mer enn 5 
etasjer. På Ullevål er det mulig å bygge «Parksykehuset Ullevål» med lavblokker på 
maksimum 5 etasjer. 
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3. Nye OUS forutsettes finansiert ved salg av Ullevål-tomta til utbyggere av leiligheter. 
For det første: er det etisk akseptabelt å la luksusboliger for de få finansiere bygging 
av offentlig sykehus? For det andre: boligmarkedet er i endring som følge av den 
alminnelige krisen i Europa. Er det da sikkert at finansieringsplanen holder? 
 

Jeg vil hevde at planene for Nye RH innebærer et stort skritt i retning av å dehumanisere 
norsk sykehus- og helsevesen. I helseinstitusjoner arbeider mennesker for å gjøre livet best 
mulig for medmennesker. Dette er noe annet og langt mer enn industri.  
 
Jeg vil på det sterkeste oppfordre Styret til å ta et skritt tilbake og revurdere de foreliggende 
planene. De er ikke til beste hverken for pasienter, ansatte eller videre helsefaglig forskning 
og utvikling. Det foreligger et velbegrunnet alternativ der RH fortsetter som landets 
avanserte spesialsykehus mens Ullevål videreutvikles til et ledende akutt- og regionsykehus i 
hht. «Parksykehuset Ullevål». Dette alternativet er trolig vesentlig billigere enn planene som 
ligger an til å bli vedtatt. Det kan dessuten gjennomføres gradvis over lengre tid og dermed 
være mindre finansielt belastende i en tid som preges av økende samfunnsmessig krise. 
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