
Stiftelsen Gaustadklubbens fond 
Helsetjeneste aksjonen Folke-
bevegelsen for lokalsyke-
husene Løvemammaene 
Bunadsgeriljaen Krav 
om rettferdig for-
deling av sykehus-
ressurser i Helse 
Sør-Øst Oslo lege-
forening LO Oslo 
og Akershus Fag-
forbundet Sykehus 
og Helse, Oslo  
avd. 028 Den  
norske jordmor-
foreningen Oslo 
Norsk psykolog-
forening OUS Redd 
Ullevaal Sykehus 
Aker Sykehus Venner 
Rikshospitalets venner 
Stiftelsen Gaustadklubbens 
Fond Oslo SV Oslo FrP 

Helsepartiet Oslo Oslo  
Senterparti Venstrekvinne-

laget Oslo Senter-
ungdommen i Oslo 

Oslo Venstre Oslo 
Unge Venstre Rødt 

Oslo Vest Rødt  
Rød Ungdom 
Helse partiet  
Ung Østfold 

Senterungdom 
Senterung-

dommen Møre og 
Romsdal Agder 
Senter ungdom 

Bydel Nordre Aker  
Nextopia The  

Musical Bryst-
kreftforeningen Oslo 

MDG Boglede AS 
Blodkreftforeningen  

i Oslo og Omegn  
Og flere

UTRED ULLEVÅL SYKEHUS 
STOPP GAUSTAD-UTBYGGINGEN 

BYGG UT AKER SYKEHUS FOR GRORUDDALEN 
Oslos befolkning trenger nye, gode sykehus, men Helse Sør-Øst vil legge ned Ullevål sykehus og flytte  

aktiviteten til nye bygg på Gaustad og Aker sykehus. Ullevål-tomta skal selges. Disse planene er ubrukelige fordi:

SLÅ RING OM ULLEVÅL  
14. JUNI 2019 KL. 15:30 – 16:00

ARTISTER FOR ULLEVÅL – ULLEVÅL AID KL. 16:00
Alle deltagere ønskes deretter velkommen til konsert og hagefest  

hos Eugene Hanssen Småhjem/Aldershjem rett på den andre siden av Kirkeveien

Oppmøte ved tårnbygget ved hovedinngangen til sykehuset fra kl. 15:00

l Fagmiljøene advarer: Oppdelingen 
av akuttsykehuset på Ullevål vil svekke 
beredskapen i Norge og sette  
innbyggernes liv og helse i fare 

l Sykehuskapasiteten vil ikke dekke 
behovene fremover 

l Tomta på Gaustad er for liten,  
både for dagens og fremtidens behov. 
Aker-tomta fylles opp, ingen reserve-
areal blir igjen   

l Groruddalens befolkning får  
fortsatt ikke Aker som sitt lokal-
sykehus

l Prosjektet vil koste ca. 50 milliarder 
og må betales med kutt i drift fremover. 
Pasienter og ansatte vil rammes 

l 50 - 100 000 liggedøgn plan legges 
overført fra sykehusene til Oslo  
kommune. Verken kommunen eller 
bydelene vil klare dette.    

l Psykiatri og rus ligger an til å tape 
nok en gang trass i store behov og 
politiske løfter om å satse på disse 
pasientgruppene. Gaustad sykehus må 
bevares 

l Samfunnet kan ikke bruke  
50 milliarder på et målbilde som  
ikke er tilstrekkelig utredet og som  
fagmiljøene, de ansatte og bydelene  
ikke ønsker  


