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Debatt
Jan Bøhler, 
stortingsrepresentant, 
Oslo (Ap)

N år Bjørn Erikstein går av som 
direktør for Oslo universitets-
sykehus etter bred mistillit fra 
de fagtillitsvalgte, er det håp 
om at striden om Ullevål syke-

hus kan komme inn i et mer konstruktivt 
spor. 

Felles interesse
Forrige gang det var direktørskifte ved Os-
lo universitetssykehus (OUS), i 2011, gikk 
den nye ledelsen etter hvert bort fra ved-
taket om å legge ned Aker sykehus. Iste-
den ble det i 2016, etter åtte års folkelig 
mobilisering for Aker, bestemt å bygge nytt 
sykehus der. Det skal Bjørn Erikstein ha 
kred for. 

Problemet er bare at han valgte seg et 
nytt nedleggingsobjekt – landets største 
og mest anerkjente sykehus, Ullevål. 

Det var som å gå fra asken til ilden. For 
denne gangen dannet både Legeforenin-
gen, Sykepleierforbundet og Fagforbundet 
lokalt og sentralt felles front som endte 
med mistillit til direktøren. Det har heller 
ikke manglet på protester og aksjoner i 
Oslos befolkning. 

De som kjemper for Aker og Ullevål, har 
stått sammen. Hvis man opprettholder 
det gode lokalsykehuset på Ullevål for de 
bydelene som hører hjemme der, vil hele 
Groruddalen omsider kunne få nye Aker 
som sitt lokalsykehus når det står ferdig. 
Hvis ikke vil plassmangel fortsatt råde. Så 
vi har felles interesse.

Lære av erfaringene
Jeg håper en ny OUS-ledelse vil være mer 
lydhøre og finne konstruktive, samlende 
løsninger for sykehusutbyggingen i hoved-
staden. 

Det første de bør gjøre, er å lære av er-
faringene fra de åtte bortkastede årene 
med forsøket på å legge ned Aker før de 
går inn i den samme runddansen når det 
gjelder Ullevål. 

Jeg vil særlig trekke frem fire ting: 
1. Urealistiske beregninger om hvor få 

lokalsykehussenger pr. tusen innbyggere 
man vil trenge i årene og tiårene fremover. 
Det førte til at nye Ahus raskt ble overfylt 
med korridorpasienter, slik at pasienter 
fra Groruddalen ikke fikk plass der, som 
planen var da Aker ble nedlagt. Isteden 
blir de sendt hit og dit der det er plass på 
fire sykehus, og hvis Ullevål nedlegges, 
kan dette vedvare til slutten av 2030-tal-
let. Nå må vi ikke på nytt undervurdere 
behovet for kapasitet og den fortsatt store 
befolkningsveksten i Oslo-området. 

2. Urealistiske forventninger om hvor 
mange milliarder man kan tjene på salg 
av sykehustomter. De har mange verne-
vedtak og mye gammel infrastruktur og 
avfall i grunnen – som det koster svært 
mye å rydde opp i. For Aker viste det seg 
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at man bare kunne få en brøkdel av de sti-
pulerte salgsinntektene man bygde vedtak 
og planer på. Nå har OUS allerede måttet 
begynne å redusere de 8,1 milliardene de 
har budsjettert med at de skal få for å sel-
ge Ullevål-tomten, og mye tyder på at de 
vil måtte fortsette med det.

3. Urealistiske forutsetninger om hvor 
mye man kan oppnå av effektivisering ved 
å slå sammen til større enheter. Når det 
nye sykehuset står ferdig, skal det ifølge 
økonomiplanen gi en effektiviseringsge-
vinst på to milliarder kroner pr. år, noe 
erfaringer fra andre nye sykehus bygd på 
sammenslåinger, som Østfold, burde vise 
er meget urealistisk. Det ser bra ut når pla-
nene skal kjøres gjennom, men vil fort kun-
ne vise seg å være skuebrød.

4. Overdrevne fremstillinger av hvor 
kostbart det er å drive deler av OUS på 
flere steder. Utviklingen ellers i Europa 
har gått i retning av at man gjerne ikke 
bygger større sykehus enn med 4000–
5000 ansatte, fordi for stor stordrift blir 
byråkratisk og kostbar. OUS har i dag totalt 
ca. 20.000 ansatte, og det kan tilsi at å 
drive på for eksempel fem steder kan væ-
re rasjonelt. Funksjoner som må ligge 
sammen for å få den beste kvalitet på pa-
sientbehandlingen, må selvsagt flyttes 
sammen. Men dette bør fint kunne løses 
innenfor enheter med 4000–5000 ansat-
te som man vil få, også om man fortsetter 
å bruke Ullevål eller nyere deler av det.

Finne løsninger
Vi bør kunne forvente at den kommende 
nye ledelsen i OUS prøver å finne løsnin-
ger som kan få god oppslutning blant an-
satte og Oslos befolkning. 

Nye koster vil kunne legge bort presti-
sjen, lære av erfaringene fra Aker-striden 
og komme ut av den fastlåste konflikten. 
Vi ønsker den nye direktøren, uansett 
hvem det blir, lykke til.

Bjørn Erikstein (t.h.) hadde tillit fra styreleder Gunnar Bovim (t.v.) og det øvrige 
styret ved Oslo universitetssykehus, men valgte å fratre som administrerende 
direktør. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix
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Kort sagt

Unyansert 
om Versailles
I anledning hundreårsdagen 
for Versailles-traktaten skriver 
Einar Lie i søndagens Aften-
posten om lærdommene fra 
fredsoppgjøret i 1919. Lies 
hovedpoeng har vi hørt 
mange ganger: Betingelsene 
Tyskland ble tvunget til å 
godta i bytte mot fred, 
destabiliserte tysk økonomi, 
som i sin tur, kort sagt, bidro 
til det kaoset som kunne lede 
Hitler til makten. Kronvitnet 
er også en gammel kjenning: 
Den senere superøkonomen 
Keynes, som uttrykte forfer-
delse over de harde kravene 
og spådde at de på sikt kom til 
å true den nyvunne freden. 

Forklaringen virker 
overbevisende, men er den 
riktig? Flere historikere har de 
siste 20 årene argumentert 
for at vi må nyansere bildet av 
traktaten og at kravene som 
ble stilt overfor Tyskland, ikke 
var urimelig harde. Vi må ikke 
glemme at det knapt hadde 
vært krigshandlinger på tysk 
jord, og selv om tysk industri 
var redusert i 1918, var den 
ikke pulverisert som i 
Frankrike eller i Belgia. 
Sammenlignet med de 
drakoniske kravene Tyskland 
selv hadde stilt overfor det 
kommunistiske Russland året 
før, var vilkårene i Versailles 
godt innenfor det tysk 
økonomi kunne bære. 
Historikeren Niall Ferguson 
har beregnet at Weimarrepu-
blikken brukte kun 2,5 
prosent av sitt BNP på 
krigsskadeerstatninger frem 
til 1932. Traktaten var ikke 
problemet. 

Tragedien ved Versailles 
var den tapende parts 
manglende virkelighetsforstå-
else. Den militære og sivile 
ledelsen i Tyskland innbilte 
seg at krigen hadde endt 
uavgjort. Politikere, nærings-
liv og befolkningen for øvrig 
– demokrater så vel som 
ikke-demokrater – avviste 
traktaten som en skam, uten å 
ta inn over seg dens innhold 
og dens reelle påvirkning på 
tysk økonomi. Traktaten ble 
motarbeidet av samtlige tyske 
politikere, ikke fordi landet 
ikke kunne bære den, men 
fordi de ikke ville. 

Derfor er det heller ikke 
kompromissløshet som er den 
dyrekjøpte lærdommen fra 
Versailles. Den virkelige 
lærdommen er at det ikke er 
hva vi vet som er det viktigste, 
men hva vi tror. Objektivitet 
og rasjonalitet må vike for 
følelser og myter. Av den 
grunn er lærdommen også – 
dessverre – like aktuell i dag. 
Anders G. Kjøstvedt, 
historiker, 
førsteamanuensis ved 
Institutt for grunnskole- 
og faglærerutdanning 
ved Oslo Met
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