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S om stortingsrepresentant for 
Oslo føler jeg en sterk forplik-
telse til å følge hvordan statlige 
helseplanleggere bruker sin inn-
flytelse til å endre byens syke-

hustilbud på gjennomgripende vis. 
 Dessverre kan man se tegn på en prosess 
som har kjørt av sporet.

De fleste beslutninger bygger på fore-
stillinger om fremtiden og troen på at man 
kan låse den fast. Det innbyr gjerne til me-
kanistisk tenkning, der forenklede, 
 konkrete fysiske løsninger lett fortrenger 
forståelsen av hva det vil si å planlegge for 
kunnskapsorganisasjoner - som består av 
mennesker som arbeider spontant og in-
teraktivt, som tilpasser seg endringer gjen-
nom komplekse samarbeidsmønstre,  
k ontinuerlig læring og selvjustering. 

En mekanisk tilnærming overser ofte 
konsekvensene av å oppløse et høytekno-
logisk kompetansemiljø og innebærer sam-
tidig risiko for å bryte opp samarbeidende 
strukturer uten tilstrekkelig omtanke for 
tjenestenes kvalitet og om de lar seg  
gj enetablere på nytt ved flytting, opp- 
deling og utpartering av funksjoner.

Ikke intern beslutning
Når staten vil endre sykehustilbudet til 
600.000 innbyggere og vil bruke mellom 
40 milliarder og 60 milliarder offentlige 
kroner på å nedlegge landets største, vel-
renommerte akuttsykehus og endre drifts-
forutsetningene for en rekke andre syke-
hus, kan det ikke være en intern beslutning 
overlatt til et styreflertall. 

Når mediene beretter om at «Ullevål 
sykehus er besluttet nedlagt» uten faglig, 
medisinsk eller kompetanse for store byg-
ningsmessige investeringsprosjekter, er 
det en beslutning det er all grunn til å gå 
etter i sømmene. 

Intet styre kan treffe en slik beslutning 
av eget tiltak. Vedtaket hviler på ennå ikke 
avklarte reguleringsmessige forhold som 
byplanmyndighetene har anmeldt, ikke 
bare som problematiske, men som abso-
lutt til hinder for å realisere byggeplanene 
på Gaustad i det omfang som nedleggelsen 
av Ullevål sykehus forutsetter.

Skal vi tro styrelederen, så man ikke noe 
annet valg enn å holde seg til et såkalt «mål-
bilde», et uttrykk jeg skal vende tilbake til. 
Samtidig må styret også ha merket seg  
styringssignalene om å unngå en alterna-
tiv utredning som ellers er et krav før ved-
tak av større offentlige investeringer. 

En rent kosmetisk imøtekommelse av 
blant andre Oslo Høyres krav om en likever-
dig vurdering bygget på en opprettholdelse 
av Ullevål sykehus, ble i realiteten brukt til 
å argumentere mot Ullevål sykehus ved å 
fastholde egne låste og til dels bristende for-
utsetninger. Dermed har man ikke fått et 
reelt alternativ på bordet, men en «belys-
ning» som i virkeligheten er en avglans for 
å understøtte det opprinnelige «målbildet». 

Nedleggelsen av Ullevål  
sykehus kan ikke delegeres 
vekk fra Stortinget

Evnen til å justere konklusjonen under 
inntrykk av virkeligheten har vært svak. 
Den fastlåste posisjonen har naturlig nok 
også hindret en reell åpenhet for medvirk-
ning fra ledende, kompetansebærende 
fagpersoner med stor klinisk erfaring både 
fra Ullevål, fra Rikshospitalet, fra sykehus-
planlegging generelt og til sist også en av 
Norges beste prosjektorganisatorer, Eilif 
Holthe. 

Utilfredsstillende grunnlag
Den tid som underveis er gått tapt ved ikke 
å holde kanalene åpne for alternativ tenk-
ning underveis, brukes nå som selvstendig 
grunn for ikke å røre ved den beslutningen 
som styret ikke selv har fattet, annet enn 
i navnet. 

Styreleder innrømmer at «målbildet» 
har veid tungt og at tiden ikke tillater an-
dre løsninger. Det er et utilfredsstillende 
grunnlag for å treffe den største beslutnin-
gen for norsk helsevesen så langt i dette 
århundre. 

Videre er denne fremgangsmåten ikke 
forutsatt da Stortinget vedtok lov om helse-
foretak. Ot.prp. 66 (2000–2001) fritar hver-
ken for forvaltningsnormen om forsvarlig 
beslutningsgrunnlag, eller fra å følge bestem-
melsene for store statlige investeringspro-
sjekter eller utredningsinstruksen.  

Foretaksmodellen er ikke satt i verden 
for å dele opp fundamentale, vidtrekken-
de offentlige beslutninger i uoversiktlige 
ansvarsforhold mellom styret i det enkel-
te helseforetak (Oslo universitetssykehus), 
styret i det regionale helseforetaket (Helse 
Sør-Øst) og fagdepartementet. 

Det presiseres derimot at departement 
og storting har større direkte hånd om be-
slutninger av grunnleggende art enn det 
som ellers gjelder for statsforetak (s. 62, 
eksempelvis om §§ 30 og 32). I dette ligger 
ikke en underkjennelse av foretaksmodel-
len, men en advarsel om at vi ikke bør ak-
septere at det oppstår demokratiske blind-
soner som eventuelt utnyttes til å bære en 
beslutning gjennom som skulle vært tatt 
av Stortinget. Det er ikke for sent å få pro-
sessen inn i et bedre spor, men det haster.

Svein Gjedrem (bildet) er styreleder i Helse Sør-Øst, her i forbindelse med 
styremøtet i juni, da Helseforetaket vedtok å gå videre med planene om å legge 
ned Ullevål. Foto: Jo E. Brenden
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I nnbyggere i Sarpsborg er 
nå i harnisk. Bane Nors 
planer for dobbeltspor 
gjennom byen ses på som 
rasering. Traseen vi kaller 

sikksakk-linjen, som går fra 
Råde til Skjeberg, fører til 
enorme kostnader i stedet for 
den rette linjen som i 2012 var 
et av alternativene til Bane 
Nor, og som ble sløyfet. 

Antatt investeringskostnad 
fra Moss til Halden ble i 2012 
anslått til ca. 23 milliarder.  
Nå ligger anslaget antydet av 
Bane Nor Moss-Halden på 
nærmere 100 milliarder. 

Bane Nor har fra kommu-
nene Sarpsborg og Fredrik-
stad fått klar beskjed om at 
dobbeltsporet skal gå gjen-
nom sentrum av begge byene. 
Strekningen mellom Råde 
stasjon og tidligere Skjeberg 
stasjon blir på ca. 43 kilo-
meter.

Grunnet meget vanskelige 
grunnforhold er antatt 
investeringskostnad 53 
milliarder kroner. Streknin-
gen Sarpsborg – Fredrikstad 
er nå av Bane Nor beregnet til 
38 milliarder. Hvilket alterna-
tiv foreligger?

«Aksjon Rett Linje», med 
over tre tusen medlemmer,  
ti av Sarpsborgs politiske 
partier, unntatt Arbeiderpar-
tiet, Høyre og SV, går inn for 
en utredning av en tilnærmet 
rett linje fra Råde til Skjeberg, 
med hovedstasjon for 
Fredrikstad og Sarpsborg ved 
Rolvsøy, med bro over 
Glomma. 

Denne strekningen, som 
blir på ca. 24 kilometer, vil ut 
fra vesentlig bedre grunnfor-
hold kunne koste ca. 12 
milliarder. Altså en besparelse 
på 41 milliarder. 

Utenlandstogene vil kunne 
holde vesentlig høyere 
hastighet og godstogene kan 
være lengre. Mer gods fra vei 
til bane. Ingen støyproblemer 
i tettbebyggelsen. Og CO-ut-
slippene vil bli vesentlig 
lavere i forhold til den såkalte 
sikksakk-linjen. 

lere hundre hus spares for 
riving og erstatning. Viktige 
kulturminner spares, og en 
slipper årevis med anleggsar-
beid og forstyrrelser i byene. 

Med en rett toglinje kan 
ønsket om høyhastighetsbane 
oppnås. 

Med bro over Svinesund, 
koblet til den planlagte, 
svenske Bohuslän-banen, vil 
en moderne jernbane mot 
Europa være en realitet.
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