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Publisert i Dagsavisen 5. februar 2019 

Svein Haugsgjerd, psykiater og psykoanalytiker 
Randi Rosenqvist, psykiater/seniorrådgiver, Ila fengsel 
Finn Skårderud, professor dr. med, Villa SULT, Institutt for spiseforstyrrelser 
Mari Hvattum, professor, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 
Elisabeth Swensen, spesialist i allmennmedisin 
Thorvald Steen, forfatter 
Are Saastad, daglig leder 

Når Helse Sør-Øst nå planlegger for fremtidens sykehus i Oslo, går diskusjonen høyt om planene på 
Rikshospitalets tomt. Mange reagerer på de store pengesummene, de høye byggene og det som av 
mange oppfattes som en lite demokratisk prosess. Det har skapt særlig mye strid at Ullevål sykehus 
er foreslått nedlagt for å finansiere utbyggingen. 

Ledelsen for Oslo universitetssykehus (OUS) og Helse Sør-Øst refererer til prosjektet som Gaustad-
utbyggingen. Dette er også betegnelsen mediene benytter. «Sykehuset på Gaustad» er med dette 
blitt synonymt med en sterkt omstridt prosess. 

For oss er det viktig å understreke at Gaustad sykehus er noe helt annet. Gaustad er Norges eldste og 
mest betydningsfulle psykiatriske sykehus - et godt bevart og fredet sykehusanlegg, med umistelige 
verdier for de mest sårbare pasientene.  

I larmen rundt utbyggingen på Rikshospitalet har få fått med seg at Helse Sør-Øst samtidig ønsker å 
avvikle Gaustad som psykiatrisk sykehus. Dette fremgår av Utviklingsplan 2035, ført i pennen av Oslo 
universitetssykehus på oppdrag av det regionale helseforetaket. Her beskrives en samling av all 
sykehuspsykiatri i Oslo. Det skal skje i et annet gigantisk byggeprosjekt, på Aker sykehus’ tomt på 
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Sinsen. OUS mener samlingen vil gi behov for betydelig færre senger. Med andre ord; psykiatrisk 
sengekapasitet skal vike for den fysiske medisinens (somatikkens) behov for mer plass på 
Rikshospitalet. 

I våre øyne er det like stor grunn til å slå alarm om planene for psykiatrien, som når det gjelder 
forslaget om å nedlegge Ullevål. Gaustad sykehus er fortsatt vår viktigste psykiatriske institusjon, 
med sine unike grønne områder og store utviklingsmuligheter. Vi mener sykehuset er umistelig. 

La oss se litt tilbake. 1. oktober 1855 åpnet Gaustad asyl, landets første behandlingsinstitusjon for 
«sindsyges forpleining», dørene. Sykehuset var et av de flotteste og mest påkostete i Europa, bygget 
for mennesker som aldri tidligere var blitt ansett verdig behandling. Arkitekturen var i seg selv 
nyskapende: I stedet for å være fengselspreget, besto sykehuset av frittliggende paviljonger. For 
første gang skulle mennesker med alvorlig psykisk sykdom kunne kalle seg for pasienter, og bli friske 
– i alle fall var det dét Ole Rømer Sandberg tok mål av seg til, da han tiltrådte som Gaustads første 
direktør. Åpningen av Gaustad representerte rett og slett en milepæl i vårt lands utvikling mot en 
moderne velferdsstat. 

I de over 160 årene som er gått har sykehuset vært en viktig del av denne velferdsstaten. Vi 
understreker at vi ikke har glemt det mindre gode som Gaustad også må stå som historisk arena for; 
fra den unødige tvangsbruken, via sjokkterapiene og lobotomihistorien, til overmedisinering og 
håndteringen av Arnold Juklerød. Dette er viktige deler av norsk psykiatris tvetydige historie, som vi 
må lære av og arbeide mot gjentakelse av. Men det særegne ved Gaustad-området, som gjorde at 
stedet i sin tid ble valgt, er likevel fortsatt det som preger sykehuset: Nærheten til naturen, 
fuglesangen, roen og muligheten for å finne seg selv igjen. Dette er verdier mennesker med psykiske 
lidelser i Norge fortsatt trenger. Kanskje trenger de dem mer enn noen gang. 

I noen tiår har det politisk korrekte vært å «bygge ned» psykiatriens institusjoner. Psykiske lidelser 
skal behandles i nærmiljøet, som i praksis ofte betyr i familiene. Sengetall og behandlingskapasitet er 
systematisk redusert. Resultatet er en massiv overføring av behandlingsansvar til pårørende, ikke 
sjelden med tragiske følger. Det psykiske helsevernet skal ikke lenger gi omsorg, det er det 
kommunene som skal. Men det er fortsatt et sterkt behov for den spesialiserte omsorgen for de 
sykeste pasientene. 

I dag står Norge igjen med et historisk lavt antall sengeplasser for mennesker med psykiske lidelser, 
også sett i europeisk sammenheng. Allerede i 1998 var det vanskelig for de sykeste å få 
sammenhengende behandling i psykiatrien. Antallet sengeplasser til døgnbehandling ble nesten 
halvert fra 1998 (6276 senger) til 2017 (3444 senger, SSB).  

De siste tiårene har det også eksistert en sterk tro på verdien av å slå psykiatrien sammen med de 
vanlige, somatiske sykehusene. Begrunnelsen synes ofte å være at en slik samlokalisering skal 
alminneliggjøre psykiske lidelser. Erfaringen er ofte stikk motsatt. Vi vet at uten klare 
skjermingsmekanismer, taper psykiatrien i kampen om midlene. Og pasientene – hvor 
alminneliggjørende er det for dem å måtte oppleve de moderne sykehusbyggenes korridorer, hast og 
press for tidligst mulig utskrivning?  

Så vidt vi kjenner til finnes det ingen forskning som kan vise klare forbedringer av å bli plassert i 
dagens sykehusmaskiner, for mennesker med psykiske lidelser. Derimot finnes det et hav av historier 
om fallerte fagmiljøer, nedprioriterte tjenester og ytterligere belastninger på pårørende og nettverk. 
Vi har også mye mer kunnskap om betydningen av fysisk aktivitet, samtaler og bruk av naturen – 
nettopp slike kvaliteter som Gaustad sykehus er bygget for, og fortsatt gir i rikt monn. Gaustads 
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sentrale beliggenhet, og den store tomten i umiddelbar nærhet til Oslomarka, åpner for nærmest 
eventyrlige muligheter for videre bruk, utvikling og kanskje også helt nye behandlingstilbud. 

Det er slett ikke for sent å gjøre noe. I disse dager er Helse Sør-Østs planer om å fjerne de 
psykiatriske pasientene fra Gaustad. Argumentet er blant annet at lokalene er utidsmessige. Men 
utbyggerne avslører seg: Gaustad er nemlig mer enn godt nok til hybler for studenter, og kontorer og 
møterom for helsebyråkratene. 

Foreløpig er det mer eller mindre full pasientdrift i de fantastiske byggene, og endelige vedtak er ikke 
fattet. Men det haster, om Gaustad sykehus ikke snart skal være historie. 
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Publisert i Aftenposten 18. juni 2019 

Lene Christine Sundfær Haug, nestleder i Redd Ullevål Sykehus 
Maren Rismyhr, leder i Aker Sykehus Venner 
Hans Erik Heier, leder i Rikshospitalets Venner 
Mariane Sandholdt, leder i Stiftelsen Gaustadklubbens fond 

Torsdag 20. juni står Sak 050-2019 - Oslo universitetssykehus HF –Oppfølging av konseptfase Aker og 
Gaustad på dagsordenen i styret i Helse Sør-Øst. Planen innebærer å nedlegge Ullevål sykehus. Den 
har også vidtrekkende konsekvenser for samtlige sykehus i hovedstaden, både innen somatisk 
medisin, psykiatri og rusbehandling. Den krever dessuten så store investeringer en rekke andre 
sykehusprosjekter i Sør-Norge vil bli satt på vent, eller bli skrinlagt. Saken har derfor rikspolitiske 
konsekvenser. 

For første gang står alle sykehusaksjonene i Oslo sammen mot Helse Sør-Østs plan. Vi er også kritiske 
til den rådende organiseringen av sykehusene i Norge. I Oslo har styringsmodellen ført til prosessen 
som la Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Aker og Ullevål sykehus under én administrasjon og ett 
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styre, med uttalt mål om å etablere ett, gigantisk sykehus. Etter lange og ødeleggende prosesser er 
dette helt urealistiske målet fortsatt ikke nådd. 

Motstanden mot å legge ned Ullevål dreier seg om å redde Norges største og viktigste akuttsykehus. 
Konsekvensene av å splitte opp fagmiljøene er ikke vurdert. Fagorganisasjonene advarer unisont. 
Ledelsen ved Oslo universitetssykehus og i Helse Sør-Øst mangler støtte hos de ansatte, og den 
faglige ekspertisen. Det er ikke tilrådelig å gå videre med et prosjekt til 50 milliarder kroner som de 
ansatte ikke ønsker. 

Planene for bygging av nye sykehus ved Rikshospitalet (i planene kalt Gaustad) og på Aker gir ikke 
nok kapasitet. Tomtene er rett og slett for små. Ullevålstomten er perfekt til sykehusformål; stor flat 
og firkantet og fire ganger så stor som tomten ved Rikshospitalet. Selges den, er mulighetene borte. 
Det kastes vrak på 110.000 kvadratmeter nye og gode bygg. Å erstatte disse vil alene koste 11 
milliarder. 

Vi går inn for at det skal gjennomføres en fullverdig utredning av et alternativ for Oslo-sykehusene, 
der Aker bygges ut som lokalsykehus for hele Groruddalen, og der Ullevål tilføres et nytt klinikkbygg 
som kan erstatte de gamle og dårlige byggene.  

Befolkningen i Groruddalen ble tidlig offer for helseforetaksmodellen. I 2003 vedtok 
helsebyråkratene å flytte befolkningen i bydelene Grorud og Stovner, som alltid hadde tilhørt Aker, til 
Akershus universitetssykehus i Lørenskog (Ahus). Samtidig ble Akers fødeavdeling nedlagt til store 
protester fra befolkningen. I 2010 vedtok styret i Oslo universitetssykehus å legge ned hele Aker, og 
sende pasienter og ansatte til Ahus, som også fikk ansvar for Alna bydels 30.000 innbyggere. 
Resultatet var store og vedvarende kapasitetsproblemer på Ahus.  

Bjerke var det ikke plass til på Ahus, så bydelen fikk Ullevål som sitt lokalsykehus. Tre av fire 
groruddalsbydeler ble sendt ut av Oslo. Kampen mot nedlegging av Aker sykehus er vunnet, men nå 
må Aker bli hele Groruddalens lokalsykehus. Bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner må 
tilbakeføres samlet til Aker. De seks bydelene som har Ullevål som sitt lokalsykehus, planlegges 
flyttet til Rikshospitalet og Aker. Ullevåls pasienter vil ta opp plass på Aker. Legges Ullevål ned, taper 
altså Groruddalen. Derved har vi felles sak. 

Også Rikshospitalet vil oppleve store endringer dersom Ullevål nedlegges. Mange tror at situasjonen 
for sykehuset blir uforandret. Men flyttingen fra Ullevål til Rikshospitalet fører til at sengeposter skal 
rives og til mye trangere forhold.  

Rikshospitalet slik vi kjenner det, vil forsvinne når det nye sykehuset skal defineres som region- og 
lokalsykehus. I dag er Rikshospitalet i teorien et regionsykehus, men fungerer som et riksdekkende 
sykehus – slik det alltid har vært. Hvordan har sykehusbyråkratene tenkt å opprettholde 
Rikshospitalet som et høyspesialisert, riksdekkende sykehus innen thoraxkirurgi, transplantasjon og 
sjeldne sykdommer? Skal transplantasjonsmiljøet splittes opp? Ett er sikkert: De foreliggende 
planene vil gi mye mindre plass til riksfunksjonene på Rikshospitalet enn i dag. 

Det er grunn til bekymring for den fremtidige kapasiteten for kreftbehandling i Oslo 
universitetssykehus. Radiumhospitalet får et nytt bygg, men dette vil ikke være nok til å ta unna for 
de økende køene for å få tatt nødvendig MR og CT i forbindelse med mistanke om kreft. 

Sykehussaken i Oslo Versjon 2 - august 2020 Side 8



Gaustad sykehus, Oslos eneste og Norges eldste psykiatriske sykehus, er like akutt truet som Ullevål. 
Gjennomføres planene, flyttes all psykiatri og rusbehandling til Aker sykehus. Dette betyr nedleggelse 
av Gaustad. Nye avdelinger på Aker skal plasseres nesten midt i Sinsen-krysset, mens de i dag ligger i 
vakre grøntarealer. Nedleggelsen vil føre til betydelig færre plasser. Antallet pasienter går ikke ned. 
Hvordan kan helseminister Høie hevde at dette er et bidrag til "pasientenes helsetjeneste"?  

En videreutvikling av Gaustad sykehus gir på sin side store muligheter. Sykehuset består av et stort 
antall fredete bygninger og flere hundre mål delvis utbyggingsbar tomt. Sykehuset er perfekt for 
framtidsrettet pasientdrift. Ideen om å nedlegge Gaustad har lite støtte i egne fagmiljøer. To større 
arrangementer har vist et folkelig og faglig engasjement for å bevare sykehuset. Likevel er Gaustad 
som psykiatrisk sykehus usynliggjort i Helse Sør-Østs sakspapirer, og nedleggelsen omtales ikke i 
media. 

For oss som representerer sykehusaksjonene i Oslo er konklusjonen klar. Dersom Helse Sør-Østs plan 
blir videreført, vil verdifulle tomtearealer gå tapt, en rekke umistelige fagmiljøer bli rasert og 
helsesikkerheten for hundretusenvis bli svekket. Vi anser situasjonen som meget alvorlig, og 
appellerer til bred, folkelig motstand mot det mektige helsebyråkratiet.  

Vi maner også politikerne som stiller til valg i Oslo i høst, å kreve av egne partier at de bidrar til å 
stoppe helsebyråkratene i Helse Sør-Øst. Det er fortsatt ikke for sent. 
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Dagsavisen 2. juli 2019 

Lene Christine Sundfær Haug, nestleder i Redd Ullevål Sykehus 
Mariane Sandholdt, leder i Stiftelsen Gaustadklubbens fond  
Maren Rismyhr, leder i Aker Sykehus Venner 
Hans Erik Heier, leder i Rikshospitalets Venner 

Torsdag 20. juni viste styret i Helse Sør-Øst hvor lite de bryr seg om advarsler fra de medisinske 
fagmiljøene, fra de ansatte og fra samtlige sykehusaksjoner i Oslo. Vedtaket styret fattet betyr 
nedleggelse av både Ullevål og Gaustad sykehus, og å bygge gigantiske nye sykehus på Rikshospitalet 
og Aker.  

Planene vil få vidtrekkende og skadelige konsekvenser innen somatisk medisin, psykiatri og 
rusbehandling. Gjennomføringen krever dessuten så store investeringer at en rekke andre 
sykehusprosjekter i Sør-Norge vil bli satt på vent, eller bli skrinlagt. Saken har derfor rikspolitiske 
konsekvenser. 

Som følge av de ansattes kollektive mistillit med prosessen ble direktør i Oslo Universitetssykehus, 
Bjørn Erikstein, nylig tvunget til å gå av. Noen tror kanskje at Eriksteins avgang vil få konsekvenser for 
Helse Sør-Østs planer, siden gigantomanien i Oslo er så tett knyttet til hans personlige engasjement. 
Vi vil advare mot en slik misforståelse. Vedtaket er fattet, og dersom det ikke overstyres politisk, vil 
det bli gjennomført. Om direktøren heter Erikstein eller ikke, vil ikke ha direkte konsekvenser for 
Helse Søs-Østs plan. 

Det er likevel noen nye trekk i bildet: De ansatte står samlet. Styret er under press. Og for første gang 
står alle sykehusaksjonene i Oslo sammen mot Helse Sør-Østs plan.  
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Vi er også kritiske til den rådende organiseringen av sykehusene i Norge. I Oslo har styringsmodellen 
ført til prosessen som la Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Aker og Ullevål sykehus under én 
administrasjon og ett styre, med uttalt mål om å etablere ett, gigantisk sykehus. Etter lange og 
ødeleggende prosesser er dette helt urealistiske målet fortsatt ikke nådd. 

Motstanden mot å legge ned Ullevål dreier seg om å redde Norges største og viktigste akuttsykehus. 
Konsekvensene av å splitte opp fagmiljøene er ikke vurdert. Fagorganisasjonene advarer unisont. 
Ledelsen ved Oslo universitetssykehus og i Helse Sør-Øst mangler støtte hos de ansatte, og den 
faglige ekspertisen. Det er ikke tilrådelig å gå videre med et prosjekt til 50 milliarder kroner som de 
ansatte ikke ønsker. 

Planene for bygging av nye sykehus ved Rikshospitalet (i planene kalt Gaustad) og på Aker gir ikke 
nok kapasitet. Tomtene er rett og slett for små. Ullevålstomten er perfekt til sykehusformål; stor flat 
og firkantet og fire ganger så stor som tomten ved Rikshospitalet. Selges den, er mulighetene borte. 
Det kastes vrak på 110.000 kvadratmeter nye og gode bygg. Å erstatte disse vil alene koste 11 
milliarder. 

Vi går inn for at det skal gjennomføres en fullverdig utredning av et alternativ for Oslo-sykehusene, 
der Aker bygges ut som lokalsykehus for hele Groruddalen, og der Ullevål tilføres et nytt klinikkbygg 
som kan erstatte de gamle og dårlige byggene.  

Gaustad sykehus, Oslos eneste og Norges eldste psykiatriske sykehus, er like akutt truet som Ullevål. 
Gjennomføres planene, flyttes all psykiatri og rusbehandling til Aker sykehus. Dette betyr nedleggelse 
av Gaustad. Nye avdelinger på Aker skal plasseres nesten midt i Sinsen-krysset, mens de i dag ligger i 
vakre grøntarealer. Nedleggelsen vil føre til betydelig færre plasser. Antallet pasienter går ikke ned. 
Hvordan kan helseminister Høie hevde at dette er et bidrag til "pasientenes helsetjeneste"?  

En videreutvikling av Gaustad sykehus gir på sin side store muligheter. Sykehuset består av et stort 
antall fredete bygninger og flere hundre mål delvis utbyggingsbar tomt. Sykehuset er perfekt for 
framtidsrettet pasientdrift. Ideen om å nedlegge Gaustad har lite støtte i egne fagmiljøer. To større 
arrangementer har vist et folkelig og faglig engasjement for å bevare sykehuset. Likevel er Gaustad 
som psykiatrisk sykehus usynliggjort i Helse Sør-Østs sakspapirer, og nedleggelsen omtales ikke i 
media. Det er betegnende at Gaustads skjebne overhode ikke var tema i styremøtet i Helse Sør-Øst. 
Gaustad skal åpenbart ties i hjel. Vi finner oss ikke i dette. 

Befolkningen i Groruddalen ble tidlig offer for helseforetaksmodellen. I 2003 vedtok 
helsebyråkratene å flytte befolkningen i bydelene Grorud og Stovner, som alltid hadde tilhørt Aker, til 
Akershus universitetssykehus i Lørenskog (Ahus). Samtidig ble Akers fødeavdeling nedlagt til store 
protester fra befolkningen. I 2010 vedtok styret i Oslo universitetssykehus å legge ned hele Aker, og 
sende pasienter og ansatte til Ahus, som også fikk ansvar for Alna bydels 30.000 innbyggere. 
Resultatet var store og vedvarende kapasitetsproblemer på Ahus.  

Det var ikke plass til Bjerke på Ahus, så bydelen fikk Ullevål som sitt lokalsykehus. Tre av fire 
groruddalsbydeler ble sendt ut av Oslo. Kampen mot nedlegging av Aker sykehus er vunnet, men nå 
må Aker bli hele Groruddalens lokalsykehus. Bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner må 
tilbakeføres samlet til Aker. De seks bydelene som har Ullevål som sitt lokalsykehus, planlegges 
flyttet til Rikshospitalet og Aker. Ullevåls pasienter vil ta opp plass på Aker. Legges Ullevål ned, taper 
altså Groruddalen. Derved har vi felles sak. 
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Også Rikshospitalet vil oppleve store endringer dersom Ullevål nedlegges. Mange tror at situasjonen 
for sykehuset blir uforandret. Men flyttingen fra Ullevål til Rikshospitalet fører til at sengeposter skal 
rives og til mye trangere forhold.  

Rikshospitalet slik vi kjenner det, vil forsvinne når det nye sykehuset skal defineres som region- og 
lokalsykehus. I dag er Rikshospitalet i teorien et regionsykehus, men fungerer som et riksdekkende 
sykehus – slik det alltid har vært. Hvordan har sykehusbyråkratene tenkt å opprettholde 
Rikshospitalet som et høyspesialisert, riksdekkende sykehus innen thoraxkirurgi, transplantasjon og 
sjeldne sykdommer? Skal transplantasjonsmiljøet splittes opp? Ett er sikkert: De foreliggende 
planene vil gi mye mindre plass til riksfunksjonene på Rikshospitalet enn i dag. 

Det er grunn til bekymring for den fremtidige kapasiteten for kreftbehandling i Oslo 
universitetssykehus. Radiumhospitalet får et nytt bygg, men dette vil ikke være nok til å ta unna for 
de økende køene for å få tatt nødvendig MR og CT i forbindelse med mistanke om kreft. 

For oss som representerer sykehusaksjonene i Oslo er konklusjonen klar. Dersom Helse Sør-Østs plan 
blir gjennomført, vil verdifulle tomtearealer gå tapt, en rekke umistelige fagmiljøer bli rasert og 
helsesikkerheten for hundretusenvis bli svekket. Vi anser situasjonen som meget alvorlig, og 
appellerer til bred, folkelig motstand mot det mektige helsebyråkratiet.  

Vi maner også politikerne som stiller til valg i Oslo i høst, å kreve av egne partier at de bidrar til å 
stoppe helsebyråkratene i Helse Sør-Øst. Det er fortsatt ikke for sent, men det krever politisk mot – 
ikke minst fra våre største partier. 
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Dagsavisen 3. september 2019 

Rolf Kåresen, leder i Redd Ullevål Sykehus 
Maren Rismyhr, leder i Aker Sykehus Venner 
Hans Erik Heier, leder i Rikshospitalets Venner 
Mariane Sandholdt, leder i Stiftelsen Gaustadklubbens fond 

De fire sykehusaksjonsgruppene i Oslo - Aker Sykehus Venner, Redd Ullevål sykehus, 
Rikshospitalets venner og Stiftelsen Gaustadklubbens fond - har nylig gått sammen under 
navnet Sykehusaksjonene i Oslo. Vi har litt forskjellig utgangspunkt, men har det til felles at 
vi er dypt uenige i de planene Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst har lagt for 
sykehusutbyggingen i Oslo.  

Sykehusbyråkratene vil bygge et gigantisk akuttsykehus med traumesenter i tilknytning til 
Rikshospitalet på Gaustadområdet. Ved dette ødelegger de det høyspesialiserte 
Rikshospitalet.  

Ullevål sykehus, med sin store og lett bebyggbare tomt, med en mengde nyere og godt 
anvendelige sykehusbygninger, vil sykehusbyråkratene nedlegge. Tomta skal de selge for 
rundt 7 milliarder. Det er en brøkdel av de over 50 milliardene en ny utbygging vil koste, og 
det hele framstår derfor som et gigantisk sløseri.  

Og når resultatet, ifølge fagmiljøet, gir oss et akuttilbud på grensen til det uforsvarlige og 
langt dårligere enn i dag, så er det gode grunner til å hevde at beslutningsgrunnlaget Helse 
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Sør-Øst presenterer for Stortinget, er så dårlig at en lånegaranti til planene må stanses fra å 
bli vedtatt i statsbudsjett for 2020.  

Det var en seier da det ble vedtatt å bygge et nytt lokalsykehus på Aker, etter at sykehuset 
feilaktig ble vedtatt nedlagt for ni år siden. Det er svært viktig at Groruddalen igjen kan få et 
samlet sykehustilbud på Aker. I de foreliggende planene gjelder dette imidlertid bare for 
bydelene Alna og Bjerke. De to andre bydelene i Groruddalen - Grorud og Stovner - skal 
forbli på et allerede overfylt Ahus til slutten av 2030-tallet. 

Vedtaket i Helse Sør-Øst i sommer, der utbyggingsplanene på Gaustadområdet ble vedtatt, 
er også svært ødeleggende for det psykiatriske sykehustilbudet. Gaustad sykehus, landets 
eldste og kanskje flotteste sykehusanlegg, blir ved dette nedlagt, og antallet sengeplasser til 
mennesker med alvorlige psykiske lidelser reduseres. Dette hele framstår som et ran mot en 
av de svakeste pasientgruppene vi har. 

Det er fullt mulig å velge en alternativ sykehusutvikling i Oslo. Denne er langt på vei utredet, 
og består i å beholde Rikshospitalet som det er, ruste opp Ullevål til akuttsykehus med 
traumesenter, bygge Aker som lokalsykehus for hele Groruddalen så raskt som mulig og å 
benytte og videreutvikle Gaustad sykehus til psykiatribehandling.  

En fullverdig utredning av et slikt alternativ må foretas før endelig beslutningen blir tatt. 
Våre beregninger viser at dette kan spare opptil 20 milliarder kroner. Dette krever imidlertid 
at det ikke bevilges penger i statsbudsjettet for 2020 til å sette de ødeleggende planene ut i 
livet. Dersom dette skal forhindres krever det politisk handling – og at våre partier tar stilling 
før det er for sent. 

Velgerne kan i høst bidra til å avgjøre dette. Sykehusutbyggingen i Oslo vil være et tema for 
bystyret i Oslo, og på Stortinget vil det være umulig å la være å lytte til sterke lokale 
partigrupper. Det er derfor viktig hva du stemmer i kommunevalget, om du bryr deg om det 
framtidige sykehustilbudet i Oslo. 

Vi har derfor foretatt en undersøkelse av hva partiene mener om de viktige 
sykehusspørsmålene i Oslo. Svarene viser at ni av partiene som stiller til valg i Oslo, støtter 
en ny utredning av sykehussituasjonen. Dette gjelder Frp, Krf, MDG, SV, Rødt, Sp, SV, V, 
Helsepartiet og Folkeaksjonen nei til mer bompenger. Disse partiene har også klart sagt at de 
vil gå mot reguleringsplanen for utbyggingen på Gaustad.  

Dessverre gjelder dette ikke Høyre og Arbeiderpartiet, som tross stor motstand i egne rekker 
så langt slutter opp om sykehusbyråkratenes planer. I stor grad har disse to partiene heller 
ikke besvart våre spørsmål. 

Det er særlig oppsiktsvekkende at Arbeiderpartiet helt har unnlatt å svare, også når vi spør 
om partiet vil gå inn for å samle alle Groruddalens bydeler på det nye Aker sykehus. Vi kan 
ikke se dette annerledes enn at partiet syns det er greit at Grorud og Stovner skal bli på Ahus 
i flere tiår, og derved skytes ut i det uvisse. 
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Vår klare oppfordring til Oslos befolkning er å stemme på partier som støtter reell utredning 
av et alternativ til de foreliggende sykehusplanene i Oslo. Til partiene som så langt har stilt 
seg bak disse planene, sier vi: Det er fortsatt ikke for sent å snu. 
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Dagsavisen 16. februar 2020 

Thorvald Steen, forfatter 

20. november 2019 deltok Jonas Gahr Støre på LO Stats konferanse på Gol. Der gledet han mange 
med å si at fra nå av vil Arbeiderpartiet skrote New Public Management.  

Støre sa ikke bare dette. Han fortalte at han ønsker å erstatte målstyring og markedstenkningen med 
en tillitsreform i offentlig sektor.  

Filosofien som ligger til grunn for de gigantiske utbyggingsplanene i Oslo universitetssykehus, som 
blant annet innebærer nedleggelse av Ullevål sykehus og Gaustad sykehus, er det grelleste utslaget 
av New Public Management i Norge.  

Siden utspillet på Gol har jeg ventet på at dette skulle bli fulgt opp med et helt konkret standpunkt, 
der Ap-ledelsen tar avstand fra Helse Sør-Østs nedleggingsvedtak av Ullevål sykehus og flyttingen av 
psykiatrien på Gaustad til Aker, tett opptil Sinsenkrysset. Det har vært helt stille. 

For første gang står nå forkjemperne for sykehusene i Oslo-regionen samlet om ett felles mål. I juni 
2019 rykket Redd Ullevål Sykehus, Aker Sykehus Venner, Rikshospitalets Venner og Stiftelsen 
Gaustadklubbens Fond inn kronikken med den dekkende overskriften «Sykehusaksjonene i Oslo står 
samlet mot Helse Sør-Øst» (Aftenposten, 19.06.19). I sykehusaksjonenes ledelse, og blant deres 
nærmeste medarbeidere, finner vi folk fra alle profesjonsforeningene, de fleste partier og 
yrkesgrupper, pårørende, professorer, sykehusplanleggere, representanter fra somatikk og psykiatri 
og mange andre. Noen har til og med tidligere ledet sykehusene de representerer. 

Kritikken har fått politisk respons. Nylig vedtok ni av elleve partier i Oslo bystyre – et klart flertall - en 
kraftig kritikk av sykehusplanene i byen. Enigheten omfattet ikke Høyre og Ap. Disse partienes 
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ledelser har i stedet overlatt alt ansvar til Helse Sør-Østs byråkrater, og stemt mot enhver kritikk av 
byråkratenes planer. I begge partier har det samtidig vokst fram en stadig større og mer synlig 
opposisjon i sykehussaken.  

Støres utspill på Gol ble møtt med store forventninger. Sykehusaksjonene i Oslo har skrevet flere 
felles artikler, blant annet i Dagsavisen og Aftenposten. Gruppen har også deltatt i diverse møter i 
bystyret og på Stortinget, og det har vært avholdt mange demonstrasjoner og markeringer. LO og 
Fagforbundet i Oslo har stått sammen med oss. Vi er aldri blitt kontaktet av Støre eller andre i 
partiledelsen.  

Hva er det sykehusaksjonene i Oslo har bedt om? 

Vi har bedt om at Ullevål ikke legges ned før det er gjennomført en fullstendig utredning av et 
alternativ for Oslo-sykehusene. Vi har også bedt om at Aker bygges ut som lokalsykehus for hele 
Groruddalen, og at Ullevål tilføres et nytt klinikkbygg som kan erstatte de gamle og dårlige byggene. 
Vi er sterkt kritiske til Helse Sør-Østs styringsmodell, der Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Aker og 
Ullevål presses under én administrasjon i ett gigantsykehus. Etter lange og ødeleggende prosesser for 
en rekke fagmiljøer er fusjonen fortsatt ikke fullført.  

Jeg spør: Er ikke argumentene under av interesse for Arbeiderpartiets ledelse? 

• Ved å legge ned Ullevål forsvinner Norges største og viktigste akuttsykehus. 
• Det planlagte sykehuset ved Rikshospitalet (kalt Gaustad av Helse Sør-Øst) og på Aker gir samlet 

ikke nok kapasitet. 
• Ullevål-tomten er perfekt for sykehusformål – stor, flat og firkantet og fire ganger så stor som 

tomten ved Rikshospitalet. 
• Adkomsten til og fra et nytt gigantsykehus er ikke anbefalt eller utredet. 
• Rikshospitalet vil få mye mindre plass til sine viktige riksfunksjoner enn i dag. 
• Nedleggelsen av Gaustad sykehus og flyttingen til Aker og Sinsenkrysset innebærer 25 % 

reduksjon i antallet sengeplasser, i en tid hvor behovet stadig blir større. 
• Det finnes ingen planlagt løsning for hvor de sykeste og farligste pasientene på Regional 

sikkerhetsavdeling skal gjøre av seg. 
 

Styret i Helse Sør-Øst kjører likevel på i samme fart. Konsekvensene er ikke blitt gjenstand for en 
demokratisk diskusjon, verken i Oslo bystyre eller i Stortinget.  

Jeg har vært aktiv i sykehuspolitikk som LO-medlem og tillitsvalgt siden 1974. Jeg har blant annet 
vært fungerende leder i Gaustad personalforening, hovedverneombud for Gaustad sykehus og 
mangeårig Oslo Samorg-representant. Jeg var med på å advare om følgene av nedbyggingen av 
sengeavdelingene i psykiatrien på 80- og 90-tallet. I alle disse årene har jeg aldri opplevd en mer 
alvorlig situasjon enn planene som foreligger nå.  

Det som nå forsøkes presset gjennom, vil få dramatiske konsekvenser. Det rammer denne gang ikke 
bare psykiatrien, men også det somatiske fagfeltet – og derfor hele befolkningen i Oslo og omegn.  

Høyre og Arbeiderpartiet fikk merke at gigantsykehuset ble et viktig tema under kommunevalget i 
2019. Begge partier gikk merkbart tilbake i Oslo, og tapte sitt flertall. I stortingsvalget neste år kan 
dette bli en rikssak. 

Som del av ledelsen for sykehusaksjonene i Oslo snakket jeg nylig med reklamefirmaet som bistår Ap 
med råd og lobbing. Jeg gjorde det klart for en av firmaets medarbeidere at jeg kunne sette dem i 
forbindelse med sykehusaksjonene, som ville kunne stille opp gratis som rådgivere i sykehussaken. 
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Jeg gjorde dette for å gi reklamebyrået et grunnlag for å gi best mulige råd til sin oppdragsgiver - 
Arbeiderpartiet. Henvendelsen førte ikke fram.  

En venn som i sin tid ledet et av Norges mest prisbelønnete reklamebyråer, viste meg nylig denne 
”stilling ledig”-teksten fra Aps reklamefirma: 

«Vi ser etter medarbeider med en sterk forståelse av politikk og samfunnsliv, gode samarbeidsevner 
og stor arbeidskapasitet. Du må ha evnen til å raskt sette deg inn i ulike saksfelt og ha god muntlig og 
skriftlig formuleringsevne. Du må kunne tenke strategisk rundt problemstillinger og ha evne til å 
tilegne deg ny kunnskap.» 

Skal det bli slik at man faktisk må søke jobb i reklamebyråer for å kunne øve politisk innflytelse på 
Aps ledelse?  

Sykehuspolitikken i Oslo kommer til å prege det politiske kartet i mange år framover. Hvis Jonas Gahr 
Støre og Arbeiderpartiets ledelse er interessert i å snakke med oss, med eller uten sitt eget 
reklamebyrå til stede, formidler jeg gjerne kontakt.  
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Dagsavisen 7. november 2019 

Av Sykehusaksjonene i Oslo, ved 
Rolf Kåresen, Redd Ullevål 
Torstein Winger, Aker Sykehus Venner 
Hans Erik Heier, Rikshospitalets Venner 
Mariane Sandholdt, Stiftelsen Gaustadklubbens fond 
 

Etter at byrådserklæringen for Ap, SV og MDG nylig be lagt fram, trykket Dagsavisen et lite innlegg fra 
Sunniva Jakhelln. Jakhelln skriver at hun var en av de mange som ikke stemte på Ap da det ble klart at 
partiet gikk inn for full sykehusutbygging på Gaustad. Hun skriver: «Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr 
Støre er bekymret for at velgertallet synker, og vil reise landet rundt å fortelle om Aps politikk. Det 
må du gjerne, men jeg har et annet forslag: Følg opp Oslo Aps vedtak i mars om å lage en full 
utredning av Ullevålalternativet!» 

Innlegget uttrykker det mange i Arbeiderpartiet tenker. Vi har fått en byrådserklæring som ikke sier 
ett ord om nedleggelsen av Ullevål sykehus, og som derfor i praksis aksepterer at dette skjer. 
Byrådserklæringen bekrefter dessverre at Ap ikke har forstått hvor viktig denne saken er for deres 
egne velgere. Ap ønsker å usynliggjøre motstanden mot nedleggelsen av Ullevål, og mot 
utbyggingsplanene på Gaustad. SVs og Miljøpartiet De Grønnes syn er ikke hensyntatt.  

Det samme hadde etter alt å dømme også skjedd om det var Høyre som hadde hatt byrådsmakt. 
Dagens ledelse i Ap og Høyre forholder seg verken til folkemeningen eller fornuften i denne saken. 
Partiene som før valget forpliktet seg til å stanse nedleggelsen av Ullevål – alle andre enn Høyre og 
Ap - har i dag et klart flertall i det nye bystyret. Å overkjøre dette flertallet vil mange mene er 
udemokratisk. 
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Dette er også uklok politikk. Alt peker nemlig mot at Helse Sør-Østs planer ikke er gjennomførbare. I 
likhet med det feilaktige vedtaket om å nedlegge Aker sykehus i 2010 – et vedtak som til slutt måtte 
reverseres, etter at helseforetaket først hadde fått lov til å rasere enn rekke fagmiljøer – vil også et 
vedtak om nedleggelse av Ullevål måtte reverseres på et tidspunkt.  

Befolkningsveksten er et godt nok argument; det er ikke plass på Gaustad til alle sykehustjenestene 
en raskt voksende by vil trenge om bare få år. Jo lengre tid det tar før denne helt vesentlige 
erkjennelsen går opp for landets og byens politiske ledelse, desto større skade kan 
foretaksbyråkratenes prosjektplan forårsake.  

Saken haster, og derfor er kampen om den nye byrådserklæringen så viktig. En klart uttrykt politisk 
vilje til å stanse nedleggelsen av Ullevål vil det være svært vanskelig å overkjøre politisk, både på 
Stortinget og i regjeringen. Kanskje kan det til og med hindre at den enorme lånegarantien på 29,1 
milliarder kroner til Helse Sør-Øst kan stanses fra å bli vedtatt i det kommende statsbudsjettet. 

Det er naturlig å stille spørsmål ved hvorfor Raymond Johansen og partiets ledelse opptrer som de 
allmektige helsebyråkratene i Helse Sør-Østs varmeste forsvarere. Svaret er at det går en linje fra 
partileder Jonas Gahr Støre, som i 2001 var sentral i å presse den nåværende sykehusorganiseringen 
gjennom, til dagens helseminister Bent Høie: En for lengst utdatert politisk idé om at folkevalgt 
kontroll av sykehusene skulle erstattes av såkalte profesjonelle styrer, utenfor forvaltningen. 
Uavhengig av om de har rett eller ikke skal helsebyråkratene få bestemme hvilken retning som 
velges. Foretaksorganiseringen av sykehusene er blitt en hellig ku, som ikke skal røres.  

Et vesentlig moment i denne saken er at dersom Ullevål nedlegges, så betyr det at bydelene i 
Groruddalen ikke får sykehuset sitt tilbake. Det vil ikke være plass, siden Aker da må ta over bydelene 
Ullevål har ansvaret for som lokalsykehus i dag. Grorud og Stovner vil måtte forbli på et allerede 
smekk fullt Ahus. Hvilket slag i ansiktet på Ap-velgerne og alle andre i Groruddalen er ikke dette!  

Raymond Johansen ser ikke ut seg til å bry seg. Bryr han seg heller ikke om at partiet hans er i ferd 
med å bli et av de mindre i landet, og ikke minst i Oslo? Som Sunniva Jakhelln skriver i Dagsavisen er 
denne saken åpenbart så presserende for Ap-ledelsen, at den til og med overser sitt eget 
representantskapsvedtak i Oslo. 

Ullevål-saken er umåtelig viktig for Oslo og byens befolkning. Den innebærer ikke bare nedleggelse 
av landets største somatiske sykehus. Vedtaket innebærer et angrep på Rikshospitalet som hele 
landets spesialistmiljø på sjeldne medisinske tilstander. Også landets viktigste psykiatriske sykehus, 
Gaustad, blir lagt ned.  Dette er et sykehus med store behandlingsmessige kvaliteter bare i form av 
sin vakre og naturnære beliggenhet. Nedleggelsen vil også føre til sterk nedgang i 
døgnbehandlingskapasiteten i psykiatrien i Oslo.  

Dette vet Rødt, som nå er i forhandlinger om en samarbeidsavtale med trepartibyrådet. Partiet må 
stå ved sitt valgløfte om å gå mot nedleggelse av Ullevål sykehus, og sette det som betingelse for å 
støtte byrådet. Sannsynligheten for å få dette gjennom bør være god, siden den andre mulige 
samarbeidspartneren til byrådet, Venstre, har gitt samme løfte. Det er derfor fullt mulig å få inn en 
formulering om at byrådet krever utredning av Aker-Ullevålalternativet før endelig beslutning tas. 

Dersom Ap nekter å endre byrådsplattformen i sykehussaken, bør Rødt utfordre Høyre. Om Høyre 
skulle vise større vilje til nyorientering, vil det riktige av Rødt være å gå i forhandlinger med dette 
partiet.  Et slikt valg vil ikke være å falle Rødts velgere i ryggen, men det motsatte. Det vil også være å 
ta både SVs, MDGs og det store flertallet av Aps velgere på alvor. 
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Vi skal samtidig huske at det finnes mange i Høyre som mener det samme. Den tidligere lederen av 
bydelsutvalget i St.Hanshaugen bydel, jurist Anne Christine Kroepelien, har nylig levert et kraftfullt 
oppgjør med saksgangen Helse Sør-Øst har fulgt for å presse utbyggingen på Gaustad gjennom. Det 
gjør sikkert ikke forbitrelsen mindre i lokale Høyre-kretser at Bent Høie umiddelbart stemplet 
utredningen fra sin egen partifelle som uriktig og misforstått. 
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Dagens Medisin 22. mai 2020 

Sykehusdebatten i Oslo har for det meste dreid seg om at Ullevål sykehus skal deles opp og 
flyttes til henholdsvis Aker sykehus og Nye Oslo Universitetssykehus på Gaustad. Det er i seg 
selv en tragedie at miljøer på internasjonalt toppnivå blir brutt opp og at kvaliteten på en 
rekke ytelser blir redusert. Det som har vært mindre fremme, er at Rikshospitalet (RH) slik vi 
kjenner det i dag, blir lagt ned.  

Rikshospitalet er hele Norges spesialsykehus 

RH er hele landets spesialsykehus for transplantasjoner og behandling av pasienter med 
andre sjeldne og spesielle tilstander. RH har arbeidet seg fram til verdensnivå. Dette har 
skjedd gjennom innsatsen til generasjoner av helsepersonell, men også fordi disse har fått 
nødvendig, om enn nødtørftig, fysisk og økonomisk armslag. En hovedgrunn til at RH ble 
flyttet til Gaustad og ikke til de ledige tomteområdene på Ullevål, var nettopp at man skulle 
få fokusere på spesialfunksjonene uten å bli dominert av allmennsykehusets brede 
akuttfunksjoner. Det betyr ikke at RH ikke har akuttoppgaver. Transplantasjoner foregår for 
eksempel til alle døgnets tider og krever stort personell og velsmurt logistikk, herunder 
avansert laboratoriestøtte.  

Nye Oslo Universitetssykehus skal ha alle slags sykehusoppgaver 

Nye Oslo Universitetssykehus (NOUS) på Gaustad skal ha alle slags oppgaver, fra enkle 
lokalsykehusfunksjoner til de mest avanserte medisinsk-teknologiske inngrep. Store deler av 
Ullevål med lokalsykehusoppgaver for om lag ¼ million mennesker flyttes dit. 
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Traumevirksomheten forutsettes å videreutvikles slik at den forblir et av verdens fremste 
sentra for traumebehandling. Man skal også innpasse Ullevåls oppgaver som 
epidemisykehus. Alt dette skal trenges inn på RHs nåværende trange tomt. Det foreligger 
ingen virksomhetsplaner for NOUS, men ledelsen ønsker bl.a. å spare vaktlag. Men det er 
vanskelig å forstille seg at samme vaktlag både kan transplantere, behandle traumer og drive 
annen kirurgi. I tillegg kommer at ingen ennå oversikt over hva det vil kreve å opprettholde 
Ullevåls funksjoner som avansert infeksjons- og epidemisykehus på Gaustad.  

Spesialfunksjoner må flyttes ut 

Planene for NOUS går altså stikk imot forutsetningene for at RH ble flyttet til Gaustad. 
Forskning og praktisk erfaring viser entydig at det er svært vanskelig å drive 
spesialfunksjoner integrert i et allmennsykehus med svære, andre akuttoppgaver. Det blir 
åpenbart nødvendig å flytte spesialfunksjoner ut fra NOUS. Det betyr at RH blir lagt ned. 
Helseministeren har sagt at han skal kompensere dette ved å sende spesialister ut i landet. 
Med det har han vist at han ikke forstår at spesialfunksjonene krever konsentrasjon på ett 
sted for å holdes på toppnivå. Han har også vist at han betrakter høyt kvalifiserte 
helsearbeidere som tinnsoldater som kan flyttes på kommando. Slik hadde man det i gamle 
DDR, men det er ugjennomførlig i vårt demokratiske samfunn. Som alle arbeidstakere har 
helsepersonell krav på stabile og forutsigbare arbeidsforhold. 

Fusjon og mangeårige byggeprosjekter i et NOUS i full drift 

NOUS skal bli til ved samling av mange fagmiljøer. Skrivebordsteoretikere tror gjerne at det 
er enkelt å få miljøer som jobber med lignende oppgaver, til å jobbe sammen. Forskning og 
praktisk erfaring viser at det ikke er riktig. Fusjoner er helvete for de ansatte. Når miljøer har 
utviklet seg separat over generasjoner, har de utviklet ulike kulturer og kompetanser. 
Samme ord betyr ikke nødvendigvis samme ting, og samme ting kan ha ulik betegnelse. 
Saken blir ikke bedre ved at det skal være omfattende rivnings- og byggearbeider med mye 
støy og støv gjennom minst 15 år. Vil dyktige fagfolk holde ut dette? Det er mange 
ettertraktete toppfolk både ved RH og Ullevål som kan komme til å synes at nok er nok og 
lokkes til bedre beitemarker. 

Snu før katastrofen er et faktum! 

NOUS er ikke et nytt RH. RH slik vi kjenner det i dag, blir lagt ned, og Ullevål blir splittet. 
NOUS er en varslet katastrofe. Legg prestisjen til side – det er ingen skam å snu!    

 
Rikshospitalets Venner er en aksjonsgruppe som arbeider for å bevare Rikshospitalet som landets 
spesialsykehus for transplantasjoner og for behandling av pasienter med andre spesielle og sjeldne 
tilstander. Leder er Hans Erik Heie. E-mail heheier@online.no 
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Sykehusutbygging i Oslo  
i lys av koronaepidemien
Kan epidemien og historien lære oss noe om sykehusutbygging?
Ullevål sykehus planlegges nedlagt. Det ble  bygget 
for å håndtere epidemier. Om vi skal trekke en 
eneste lærdom av koronakrisen, er det at vi må 
ruste oss med nok kapasitet, plass og fleksible 
løsninger. Vi trenger beredskap og mulighet til å 
isolere smittede fra andre pasienter. Planene om 
å bygge i høyden på trange tomter på Gaustad og 
Aker, uten muligheter for utvidelser, bør vurderes 

i lys av disse erfaringene. Vi må forberede oss på 
et sterkt økende antall eldre, stor oppgavevekst, 
uforutsette hendelser og nye pandemier – alt 
dette vil komme.  Minimumsløsninger kan bli svært 
kostbare. Flertallet i Oslo bystyre ønsker at fort-
satt sykehusdrift på den store Ullevåltomten skal 
ut  redes. Storting og regjering bør lytte til lokal-
demokratiet i denne saken.

Ullevål sykehus, 1954. Foto: Fjellanger-Widerøe / Oslo museum
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Av Lene Haug og Rolf Kåresen

Det historiske perspektivet
På jordene der Ullevål sykehus ligger, har det vært menneskelig 
aktivitet i mer enn 1000 år . Det viser navnet . Ull var en norrøn 
gud, og ‘vål’ var i norrøn tid váll, som er avbrent mark . Gårder 
med gudenavn er gjerne fra folkevandringstiden 400–600 år e .Kr . 
Men fra 1887 var gårdsdriften slutt da «Epidemilazaretherne på 
Ullevold» ble åpnet 2 . september 1887 . Siden har det i mer enn 
130 år vært kontinuerlig sykehusutbygging og -drift på området . 

Befolkningen i Kristiania økte raskt i siste halvdel av 1800-tal-
let, fra 30 000 i 1850 til 230 000 i 1900 . I 1887 bodde det 130 
000 mennesker i byen . Denne økningen, og dårlige sanitære 
forhold, særlig på grunn av elendige vann- og kloakkledninger, 
førte til store utbrudd av epidemiske sykdommer . Forekomsten 
av smittsomme sykdommer økte fra 100 syke per 1000 inn-
byggere i 1868 til 250 per 1000 i 1887 . Kolera dominerte fram 
til midten av 1850-tallet, da man fikk kontroll over den med 

alminnelige hygieniske tiltak . Etter det tok skarlagensfeber og 
difteri over . I 1888 ble det innlagt 2000 pasienter på Ullevål, 
hvorav mange hadde difteri . I årene 1887–1895 døde 20 til 
35 prosent av difteripasientene . Etter at man i 1895 innførte 
behandling med antistoffer fra hest, falt dødeligheten til under 
fem prosent . Sykehuset var planlagt som et klassisk miasmesyke-
hus, basert på en teori fra middelalderen om sykdomsspredning, 
den såkalte miasmeteorien . Den gikk ut på at smitte skyldtes 
avgasser fra sumper og mennesker . Den fordret stor avstand 
mellom bygningene og menneskene for å hindre gassene i å 
spre seg . Det var tårn på plenene for luftinntak som sikret god 
ventilasjon i sykesalene (se foto side 19) . Isolasjonen bidro til å 
hindre smittespredning, selv om teorien bak var feil . Langt på 
vei er det de samme tiltakene vi nå setter inn mot koronasmitten .

Frem til cirka 1905 dominerte de epidemiske sykdommene 
sykdomsbildet i hovedstaden . Men så kom et skifte mot kronisk 
degenerative sykdommer i muskler og skjelett, hjerte og blodkar . 
Kreft ble mer vanlig, og i dag mer enn noensinne (se illustrasjon 

Akerselva sett nordover fra Hausmanns bru, ca. 1890. «Det fornødne» ble gjort på utedo, og det var dårlig med avløpsnett i området. Da er det ikke vanskelig å 
skjønne at forholdene lå til rette for vannbåren smitte. Foto: ukjent / Oslo byarkiv
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side 21) . Dette kan ha forledet politikere og sykehusplanleggere 
til å tro at infeksjoner og epidemier er noe vi i vårt moderne 
samfunn har lagt bak oss takket være høy levestandard og avan-
sert teknologi . 

Føringer for sykehusutbygging i dag
Koronaepidemien viser at vi på nytt har fått en situasjon som 
folk har opplevd i perioder så lenge menneskeheten har eksistert . 
Verden har fått en pandemi, som vi ikke har annen behandling 
for enn hygiene og karantene . Siden det er lang vei fram til vi får 
tilgang til en virksom vaksine, må man behandle store grupper 
av smittede i sykehus . Det må få konsekvenser for hvordan vi 
bygger dem . Det er ikke lurt å satse på opptil 14 etasjer høye 
blokker med heisbatterier som trekker smitten med seg oppover 
i etasjene, slik man planlegger på Gaustad .

Tomtearealet der er altfor lite . Det meste av plenene og de 
grønne korridorene fra Marka vil bli fylt av bygninger . Dermed 
er det ikke plass til nye bygninger når det nåværende Rikshospital 
må fornyes om 20–30 år . Samlet utnyttbart areal etter omregu-
lering på Gaustad er cirka 50 dekar, mens det på Ullevål er 240 .

Parksykehuset på Ullevål er en bedre løsning både i epidemi-
situasjoner og for fornyelser (se illustrasjon side 21 og 22) . Det 
er basert på 6-8 etasjes blokker . Her kan man frigjøre en eller 
flere av blokkene til smittede og likevel ha rimelig kapasitet til 
å ta hånd om andre akutte sykdommer og skader . Den store 
tomta har også rikelig plass til virksomheten på Rikshospitalet 
når bygningene der blir for gamle . 

Miljø og regulering
Fullt utnyttet med 6-8 etasjes bygninger gir Ullevåltomta plass 
til cirka 700 000 kvadratmeter gulvareal, mer sykehusbygg enn 
det et Rikshospital og Ullevål trenger til sammen (se illustrasjon 
side 22) . Da er de fredede bygningsmiljøene bevart sammen 
med dagens funksjons dyktige bygninger . I den sentrale par-
ken ligger en av de opprinnelige paviljongene fra 1887, som i 
dag er museum . På den ene siden ligger bygningen for difteri 
fra 1903, i bygningshistoriens teglfase og på den andre siden l 
aboratoriebygget fra 1976 som representant for «betong-
brutalismen» . Alt dette er fredet . Som bidrag til godt miljø er det 
lagt inn mange små parker . Bislettbekken, som i dag går i kulvert, 

Utviklingsplan for epidemilasarettet på Ullevål 1885. Ill.: Arkitekt Adolf Schirmer, stadskonduktør Georg Bull og overlege Gotfred Bentzen / Ullevål museum
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foreslås lagt åpen med dammer . Det vil bidra til et trivelig miljø 
og til flomsikring . Gjeldende reguleringsplan for området ble 
opphevet i 2015, og ny regulering er derfor nødvendig . Ettersom 
den tidligere høydebegrensningen på Ullevål var åtte etasjer, og 
innenfor kommuneplanens generelle høydebegrensning på 42 
meter, bør det kunne godkjennes .

Høyblokkene på Gaustad har 14 etasjer og rager 49,5 
meter over bakkenivå på torget . I dag er byggehøyden 
begrenset til cirka 18 meter, noe som gjør at taket på nåvæ-
rende Rikshospital flukter med taket på Gaustad sykehus . 
Prosjektets forslag til bygge høyde er 31 meter høyere enn 
i gjeldende regulering . Blokkene vil også beslaglegge mer 
enn to tredjedeler av de grønne korridorene . For det fredete 

kulturminnet, Gaustad sykehus, er den brutale nedbyggingen 
av landskapet rundt sykehuset øde leggende . Det blir liggende 
som en dverg i skyggen av kolosser . Plan- og bygningsetaten 
i Oslo behandler for tiden forslaget til ny detaljregulering av 
området . På bakgrunn av tidligere uttalelser er det sannsynlig 
at planen blir sendt til Bystyret uten anbefaling og at den 
blir avvist der . Regjeringen må så ta stilling til om det skal 
fremmes statlig regulering . 

Med det meste av den tunge akuttmedisinen samlet på 
Gaustad, vil det bli hele 2600 helikopterbevegelsene i året på 
ett sted . Denne trafikken deles i dag med 2/3 på Ullevål og 
1/3 på Rikshospitalet . I tillegg forventes en årlig økning på 
15 prosent . Helikopterlanding på taket av en høyblokk tett på 

Ullevål sykehus ca. 1950. Foto: Einar Sakariassen, Oslo museum
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boligbebyggelsen i vest vil føre til et uakseptabelt støynivå både 
for nabolag og omgivelser . Ved å gå fra to til én helikopterlan-
dingsplass reduserer man også beredskapen .

For å godkjenne planen må Oslo kommune fravike mange 
viktige reguleringsbestemmelser . Hensynet til liv og helse kunne 
ha vært en god grunn til å gjøre noe slikt, men ikke når det 
finnes et opplagt alternativ på Ullevål .  Den planlagte løsningen 
har forøvrig møtt særlig motstand fra helsefaglige hold . Det er 
godt mulig at bystyret ikke vil godkjenne reguleringsplanen til 
høsten . Da står vi uten en alternativ plan . En statlig regulering 
vil være en uakseptabel overkjøring av lokaldemokratiet i denne 
saken . Det er derfor på høy tid å få utredet en plan hvor man 
lar Rikshospitalet fortsette som nå, fornyer Ullevål som det 
store akuttsykehuset med traumesenter og bygger Aker som 
lokalsykehus for de fire Grorud- dalsbydelene . ROKA Februar 2003

Ullevål sykehus
Epidemisk versus annen sykdom 1888-1936

Antall innlagte

Antall innlagte per år i Ullevål sykehus, delt mellom annen sykdom og infek-
sjonssykdom 1888–1936. Ill.: Rolf Kåresen

Perspektivtegning fra utredningen som viser gammel og ny bebyggelse på Ullevål i fire til åtte etasjer. Bislettbekken er delvis åpnet med dammer som miljøtiltak. 
Ill.: Ole A. Krogness / Fabel arkitekter AS
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Økonomi og bærekraft i Oslo 
universitetssykehus
De prosjektene Oslo universitetssyke-
hus (OUS) har under planlegging og 
delvis bygging (Radiumhospitalet), har 
en samlet kostnad på over 50 milliarder 
kroner . Helseforetaksmodellen forut-
setter at finansiering av byggeprosjekter 
gjennomføres ved at Staten gir et lån på 
inntil 70% av investeringsbeløpet . Kravet 
til egenkapital i helseforetaket eller det 
regionale helseforetaket er 30 prosent . Når 
byggene er ferdige skal OUS tilbakebetale 
lånet med renter til Helse Sørøst (HSØ) . 
I tillegg vil OUS belastes med betydelige 
avskrivningskostnader . Forutsetningen for 
at OUS skal klare å betjene gjelden, er at 
man i nybyggene oppnår en formidabel 
effektivisering av driften .  

I statsbudsjettet for 2020 bevilget 
Stortinget en lånegaranti på 29,1 mrd . 
Egenkapitalkravet er 12 milliarder . En 
presentasjon styrelederen i HSØ, Svein 
I . Gjedrem, holdt på et styreseminar 
26 . februar i år, viser at OUS er langt 
unna å kunne innfri kravet til egenkapi-
tal . Det i motsetning til situasjonen for 
andre sykehus prosjekter, f .eks . Sykehuset 
Innlandet, som har oppspart 30 prosent . 
OUS har i de senere årene fått styrket 
de årlige tildelingene fra HSØ med flere 
hundre millioner på bekostning av øvrige 
sykehus i  regionen . Likevel har resultat-
graden forblitt lav . Fra negativ egenkapi-
tal i 2014 har OUS ut 2018 kun klart å 
spare litt over tre mrd . I 2019 får kurven 
en fallende tendens, noe som stemmer 
godt med at OUS ikke nådde sine mål for 
driftsoverskudd . Men hvis HSØ har satt 
i gang OUS-prosjektene, må regningene 
betales . HSØ må derfor «subsidiere» OUS 
for å nå egenkapitalkravet . Dette skjer ved 
at de beslaglegger egenkapitalen som de 

Skisse av et fullt utbygd Ullevål med 6-8 etasjers lavblokker. De grå bygningene representere gode byg-
ninger som kan beholdes. De fire bygningene som ligger i parken merket med rød stjerne, er fredet sammen 
med parkområdet rundt. Det er også bygningene rundt parken merket med blå stjerne. Ill.: Fabel arkitekter 
AS / Stjernene er satt inn av Rolf Kåresen
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andre sykehusene har samlet opp 
og bruker dem til OUS prosjektet . 
Slike prosjekter er det mange av, 
for eksempel nytt Mjøssykehus .

Når bygningene står ferdig, 
har OUS lagt til grunn at de 
stegvis skal klare å effektivisere 
og redusere drifts kostnadene 
med opptil to milliarder i 2037 . 
Resultatgraden vil da være 9 pro-
sent . For tiden har OUS store pro-
blemer med å klare i underkant 
av 1% per år . Med en aldrende 
befolkning og stadig mer kostbare 
behandlinger, er dette  urealistisk . I 
så fall må OUS få en større del av 
HSØ-budsjettene enn i dag for å 
opprettholde driften og samtidig 
klare å betale renter og avdrag . 
OUS har neppe bærekraft til å 
betale for disse planene . Dette vil 
ramme den samlede likviditeten i 
Helse Sør-Øst og føre til utsettelser eller kansellering av øvrige 
nødvendige investeringsprosjekter . 

Det er derfor et tankekors at HSØ og helseminister Høie så 
innbitt nekter å utrede det alternativ som en utredningsgruppe 
med solid faglig bakgrunn mener kan spare 20 mrd . av de vel 
50 som prosjektet er budsjettert til . At de ansatte holder fast 
på at denne løsningen også er faglig bedre, gjør Høies stahet 
enda mer uforståelig .

Konklusjoner
Tette populasjoner har til alle tider ført til epidemier som 
tar mange liv . Moderne medisin har ikke endret dette . 
Globaliseringen har tvert imot ført til økende risiko for 
 pandemier (globale epidemier) . Dermed får helsevesenet en 
belastning som får det til å «knake i sømmene» . Spanskesyken er 
et eksempel, og koronapandemien lærer oss leksen nok en gang . 

Vi mener at dette bør få konsekvenser for hvordan vi bygger 
sykehus og ikke minst for OUS-prosjektet . Historien lærer oss 
at høyblokker ikke er hensiktsmessige . Lavblokker med rimelig 
avstand, slik det er foreslått for Parksykehuset Ullevål, gir en 
langt bedre løsning . At denne er cirka 20 mrd . kr . rimeligere 

og dermed gjør HSØ bedre i stand til også å fornye andre 
sykehus i regionen, er et vektig tilleggsargument .  Likeså den 
svært miljøødeleggende effekt det har å bygge så høyt og tett 
nær boligbebyggelsen og det fredede Gaustad sykehus . Det 
er derfor på høy tid å utrede et alternativ til dagens planer . ■

Lene Haug (f. 1968) er leder i folkeaksjonen Redd Ullevål Sykehus 
Rolf Kåresen (f. 1940) er tidligere sjefslege ved Ullevål sykehus og styremedlem 

i Redd Ullevål Sykehus

Referanser
1 . Den historiske delen av denne artikkelen er et sammendrag av 
en artikkel av Rolf Kåresen publisert i det medisinsk-historiske 
tidsskriftet Michael: «Ullevål – fra vikingetids gårdsanlegg til 
nedleggingstruet sykehus» . Artikkelen er publisert i sin fulle 
lengde på Michaels hjemmeside .

Intern lånemodell og fordringsoppbygging – historisk utvikling

AHUS

SS

OUS
SI

Kurvene viser oppsamlet egenkapital per år for de enkelte helseforetakene. OUS: Oslo universitetssykehus, AHUS: 
Akershus universitetssykehus, SI: Sykehuset innlandet og SS: Sykehuset Sørlandet. Ill.: Fra en presentasjon Svein I. 
Gjedrem, styreleder Helse Sør-Øst RHF, holdt under styremøtet 26.02.20.
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