
 
Helse Sør-Øst har ikke råd til  

prestisjeprosjekter i Oslo til nær 60 milliarder 

 

VI VIL AT HELSE SØR-ØST SKAL UTREDE ET BILLIGERE OG BEDRE ALTERNATIV: 

Bygge nytt klinikkbygg på Ullevål som drives videre som store akuttsykehus 

Bygge lokalsykehus for hele Groruddalen på Aker 

Beholde Rikshospitalet som det er 

VI VIL AT HELSE SØR-ØST SKAL UTREDE ET BILLIGERE OG BEDRE ALTERNATIV: 

Bygge nytt klinikkbygg på Ullevål som drives videre som store akuttsykehus 

Bygge lokalsykehus for hele Groruddalen på Aker 

Beholde Rikshospitalet som det er 

Dette er planer som vil gå sterkt utover alle de andre fylkene i regionen. 

SYKEHUSPLANENE I HELSE SØR-ØST 2019-2035 

Planene er større enn evnen; regnestykket går ikke opp.  

Behovet for nye sykehus er prekært. 

 

Helse Sør-Øst har i sin økonomiske langtidsplan frem til 2028 planlagt med 53 milliarder til 

bygg, anlegg og vedlikehold i hele regionen. Av disse er ca. 45 milliarder til nye bygg.. 

35 milliarder i Oslo (+15 til fra 2028-2035 + 10 til vedlikehold av gammel bygningsmasse) 

10 milliarder til nytt sykehus i Drammen 

2, 8 milliarder til nytt nye bygg i Tønsberg 

0,8 milliarder til nytt psykiatribygg Sørlandet sykehus 

0,5 til milliarder som ramme for konseptfase til somatisk bygg i Skien - Telemark 

Totalt 49 milliarder og altså mer enn de har satt av  

Det er ikke satt av penger til: 

 Sykehus i Innlandet; 8 milliarder 

 Nytt akuttmottak i Kristiansand 

 Akershus Universitetssykehus (vil mangle minst 220 sykehussenger i 2035) 

 Kalnes – Sykehuset i Østfold  

Dette er dårlig nytt for pasienter, kommuner, fylker og helseansatte i hele Helse Sør-Øst. 

Befolkningsveksten er høy og eldrebølgen er her nå. Den vil bare vokse utover 20 og 30-

tallet, med økt sykelighet og stor oppgavevekst for sykehusene og kommunehelsetjenester. 

Det er urealistisk at kommunene skal kunne overta rundt 20 prosent av sykehusenes 

oppgaver, slik Helse Sør-Øst legger opp til. 

Fagmiljøene i Oslo er kritiske til planene om å dele opp Ullevål sykehus og flytte noe til 

Gaustad og annet til Aker. De frykter at denne planen vil ødelegge og splitte viktige 

fagmiljøer, især behandlingen av de hardest skadde og mest alvorlig syke.  Kapasiteten vil bli 

for lav og Oslo vil derfor ikke kunne ta hånd om egne innbyggere., langt mindre fortsette å 

fungere som bakvakt for andre sykehus i regionen.  

 

 

 

 



 
Legeforeningens regionsutvalg, tillitsvalgte i OUS, Helsepartiet, 
Helsetjenesteaksjonen og Folkebevegelsen for lokalsykehusene  

inviterer til informasjon og debatt 
 

Er det nødvendig, riktig og rettferdig å la nesten alle pengene 
i hele regionen gå til et omstridt og risikofylt prosjekt i Oslo? 

 

12. februar blir det dessuten stort fakkeltog fra Jernbanetorget i Oslo kl. 1700 med 

markering foran Stortinget i regi av LO Oslo, Oslo legeforening, Fagforbundet Oslo, Aker 

Sykehus Venner, Redd Ullevål Sykehus, Helsetjenesteaksjonen, Den norske 

Jordmorforening, Psykologforeningen OUS og Folkebevegelsen for lokalsykehusene. 

 

Velkommen til politikere, styremedlemmer i Helse Sør-Øst, ledere og ansatte i 

helsetjenestene, presse, pasienter, pårørende og alle andre til informasjonsmøte og debatt. 

Dagen før styremøte i Helse Sør-Øst der konseptfasen for Gaustad og Aker etter planen skal 

vedtas stiller vi spørsmålet og inviterer politikere, styremedlemmer, pasienter, pårørende, 

helsepersonell, helseledere, tillitsvalgte og media til et viktig møte. 

30. JANUAR KL. 1800 – HAMAR RÅDHUS, BYSTYRESALEN 

 Hva er fakta når det gjelder økonomi og planer i Helse Sør-Øst? Hva er prioritert og 

hva er ikke? Og hva skjer med Sykehuset Innlandet? 

Konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Sør-Øst, Christian Grimsgaard  

 Hvordan er virkeligheten i Helse Sør-Øst?  

Helseansatte fra Agder i syd til Hedmark i nord 

 Legger vi egentlig gode planer for nåtidens og fremtidens sykehus i Norge?  

Leder av Helsetjenesteaksjonen, Torgeir Bruun Wyller 

Koordinator i Folkebevegelsen for lokalsykehusene, Bente Øien Hauge 

 Hvorfor er prosjektet ved Oslo Universitetssykehus så omstridt at fagfolk fra Oslo 

kommer til Hamar og sier «nei, takk» til 20 -30 milliarder? 

Ved blant annet leder av folkeaksjonen Redd Ullevål Sykehus, tidligere sjeflege og 

byggherre på Ullevål, Rolf Kåresen 

 Hva sier rikspolitikere og lokalpolitikere – er det lurt og nødvendig å bruke alle 

pengene til et omstridt og risikofylt prosjekt i Oslo 

I Oslo ønsket 6 av 8 partier (fra FRP til Rødt) i bystyret å se på andre løsninger og 12 

av 15 bydeler uttalte bekymring og motforestillinger mot planene. På Stortinget er et 

forslag om å se på andre løsninger fra Kjersti Toppe (SP), Kari Elisabeth Kaski (SV) og 

Bjørnar Moxnes (R) til behandling i Helse- og omsorgskomiteen i disse dager. 

 Oppsummering og konklusjoner 

Kristin Hovland Legeforeningens regionsutvalg i Helse Sør-Øst 

På grunn av Stortingsforslaget til Toppe, Kaski og Moxnes som etter planen skal opp i 

Stortinget 7. mars blir også åpne møter flere steder (mer info Redd Ullevål Sykehus på FB) 

:4. februar - Akershus Universitetssykehus - Ahus 

11. februar – Sykehuset i Østfold – Kalnes 

13. februar –Sørlandet sykehus – Kristiansand 

Flere steder kommer – følge med på Redd Ullevål Sykehus på Facebook. 


