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Hei, jeg viser til kommende styremøte i HSØ i forbindelse med pågående prosess om 
sykehusstrukturen i Oslo-området. Jeg ber om at nedenstående vedlegges styrepapirer til 
styresak 146-2022 og distribueres til styrets medlemmer.  
 
Som beboer i Oslo – og i den landsdelen Oslo er en del av - er jeg sterkt bekymret for 
utviklingen av helsevesenet i Oslo-området. Spesielt er det beklagelig at nedlegging av 
nåværende Ullevål sykehus ser ut til å være et element som besluttende organer hittil har stått 
fast ved, uten at alternativer av typen gradvis utbedring og utvidelse av Ullevål er seriøst 
vurdert.  
 
Det kan virke som det er en fare for at dette er i ferd med å bli et prestisjeprosjekt der det ikke 
er tilstrekkelig åpenhet for nye momenter eller faglige innspill som ikke er i tråd med noe man 
allerede har bestemt seg for. Om dette stemmer er det en farlig utvikling som lett kan lede til 
irreversible feilinvesteringer og ufornuftig bruk av samfunnets ressurser – i tillegg til et 
dårligere helsetilbud.  
 
Siden styremedlemmene utvilsomt har nok materiale å gå gjennom skal jeg ikke bruke plass 
på å gå i detalj i den generelle argumentasjonen her, mye er jo skrevet om dette allerede, ikke 
minst fra representanter fra de ulike faggruppene i OUS og annet kompetent hold i tillegg til 
organisasjoner som er engasjert i saken. Siste eksempel er uttalelsen fra mindretallet ved 
behandlingen i OUS-styret den 02.12. Jeg vil derfor helt kort peke på en del faktorer som det 
er satt søkelys på i nyere tid ut over den generelle argumentasjonen.  
 

- Først, kostnadsspørsmålene. Det går nesten ikke en dag uten at det kommer signaler 
om hvordan eksisterende planer innebærer kutt og nødvendige innsparinger i ulike 
deler av systemet. Det meste av dette synes å ha sin årsak i kostnadene for de 
nyinvesteringene som ligger i nåværende planer. Omfanget av innsparinger ser ut til å 
gå ut over vanlig medisin så vel som psykiatri og sannsynligvis også ha ringvirkninger 
ut over selve Oslo-regionen. Kostnadsspørsmål er også relevant i forhold til det jeg tar 
opp i neste punkt, nemlig beleggsprosent og arealbehov knyttet til smittevern.  
 

- Smittevernberedskap har fått ny aktualitet i kjølvannet av pandemien. Erfaringene 
siden 2020 viser at epidemiske sykdommer fortsatt – som i gamle tider – forutsetter 
plass til isolering og krav til avstand. Ny teknologi har ikke opphevet disse 
sammenhengene. I artikkel 09.12.20 om smittevern på nettsidene til OUS heter det at 
«det må legges en god plan for hvordan viktige funksjoner i sykehuset kan få utvidet 
sine arealer i en beredskapssituasjon».  I arbeidsgrupperapporten av 21.09.20 som 
artikkelen bygger på sies det (punkt 2.10) at «Dimensjonering av nye sykehus med 
høy beleggsprosent øker smitterisikoen i sykehuset». Rapporten inneholder også 
tallrike referanser til arealspørsmål inkl. behov for ekstraarealer å ekspandere inn i ved 
krisesituasjoner. Når det gjelder smittevern i høye vs. lave bygninger konkluderer 
rapporten med at litteratursøk ikke gir noe endelig svar men «avdekker flere konkrete 
(og fagspesifikke) problemstillinger som bør avklares i forbindelse med nye 
sykehusbygg og smittevern». Med andre ord bekrefter OUS-dokumentasjon at arealer 



fortsatt er viktig, høy beleggsprosent er risikabelt, og det trengs ytterligere faglige 
avklaringer i forbindelse med nye sykehusbygg og smittevern. Spørsmålet er jo da 
hvordan et utviklet og forbedret Ullevål ville fungere sammenliknet med dagens 
planer. For å få et godt svar på dette trengs trolig en reelt uavhengig 
gjennomgang av saken, dvs. en gjennomgang som ikke begrenses av eksisterende 
planer eller utføres kun av folk som kan ha prestisje knyttet til disse planene.  

 
- Et punkt som blir stadig mer aktuelt er gjenbruk av bygningsmasse, bla pga. 

energi/klimahensyn. Stadig mer forskning peker i retning av at gjenbruk av 
bygningsmasse er noe som bør vektlegges langt sterkere i framtida enn hva som hittil 
har vært tilfelle. Dette spørsmålet var langt mindre fremme i debatten den gangen de 
tidlige vedtak om nedlegging av Ullevål mv ble gjort i styrende organer i 
helseforetakene.  

 
Jeg understreker igjen at momentene over ikke er noen fullstendig argumentasjon men et 
forsøk på å peke på elementer som fremtrer med økt styrke i dagens situasjon. Disse 
elementene styrker kravene som lenge har ligget der – med betydelig støtte fra 
organisasjonene til legene, sykepleierne mv. - om ny gjennomgang av saken. Dette er en sak 
med enorme implikasjoner, både for folkehelsa og kostnadsmessig. Jeg vil i denne 
sammenheng nevne at jeg var tilstede som tilhører ved styremøte i OUS den 02.12 . Det var 
bemerkelsesverdig i hvilken grad også flertallet presiserte at det er betydelig risiko 
forbundet med nåværende planer. Man kan spørre seg om denne erkjennelsen er ment som 
en mulig ansvarsfraskrivelse dersom ting ikke går bra i årene som kommer. Dersom man 
erkjenner risiko vil det være bedre å stille seg åpen til en omfattende granskning på en mer 
uhildet måte enn hva som hittil har vært tilfelle.  
 
Det er sterkt å håpe at prestisjehensyn ikke fortsatt vinner fram i denne saken. Jeg oppfordrer 
derfor styremedlemmene til å gjøre en fordomsfri nyvurdering av saken og i det minste 
akseptere behovet for en grundig og omfattende vurdering av alle momentene som har 
kommet fram i debatten i senere år. 
 
Oslo 13.12.22 
 
Jan Borring 
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