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NORGE TRENGER ET RIKSHOSPITAL!
Dersom planene for Oslo Universitetssykehus blir virkeliggjort, vil Rikshospitalet (RH)
opphøre å eksistere slik man kjenner det i dag.
Langtidsstrategien for landets sykehus bygger på at hver helseregion i prinsippet skal klare
seg selv. For det store flertallet av pasienter er dette greit. Men det finnes mange pasienter
hvis tilstand er så sjelden eller så medisinsk-teknisk krevende at ikke alle regionene kan
opparbeide tilstrekkelig ekspertise til å behandle dem. I dag er RH landsdekkende
spesialsykehus for slike pasienter. Organtransplantasjon er et eksempel. Det krever
høyspesialisert kirurgisk og immunologisk kompetanse. Ondartete blodsykdommer hos barn
og voksne der beinmargstransplantasjon ofte en viktig del av behandlingen, krever
spesialkompetanse som bare finnes ved RH. RH utfører særlig krevende kirurgi hvor flere
sykehus kan utrede og etterbehandle pasientene, men ikke utføre selve inngrepet. Et
eksempel er hjertekirurgi hos nyfødte med hjertemisdannelser. RH er også spesialinnrettet
for pasienter med sjeldne diagnoser. Et eksempel er landets ca. 400 blødere, som behandles
i et landsomfattende system koordinert fra RH. Systemet ble skapt av pionerer på 1970-tallet
og har gitt Norge et av verdens beste behandlingstilbud til blødere.
Akuttbehandling utgjør ca. 30% av RH’s virksomhet. RHs akuttfunksjoner angår for det
meste nesten ferdigdiagnostiserte, utvalgte pasienter innenfor sykehusets lands- og
regionfunksjoner. Resten er planlagte, såkalt elektive oppgaver. Ullevåls akuttvirksomhet er
hoveddelen av sykehusets funksjon og angår for det meste pasienter med hverdagslig,
usortert og uutredet behov for øyeblikkelig hjelp. Ullevål kan godt betraktes som landets
største legevakt. Forskning og erfaring viser at det er svært vanskelig å få til rasjonelle
pasientforløp når en kal drive avansert elektiv virksomhet og usortert akuttvirksomhet
parallelt. Presset for effektivitet vil bli meget stort, og pasientsikkerheten vil kunne komme i
fare. Det vil bli mindre tid til omsorg for den enkelte pasienten. Dette er betenkelig for et
helsevesen som forutsettes å bygge på samfunnets beste, humanistiske tradisjoner.

Det er heller ikke i samsvar med disse tradisjonene å presse et nytt, stort somatisk sykehus
inn på et område som i dag er meget velegnet for behandling av mennesker med psykiske
lidelser. Planene medfører nedleggelse av Gaustad psykiatriske sykehus og fjerning av de
store naturområdene som er viktige for å behandle disse pasienten godt.
Nylig har ledelsen ved OUS foreslått å øke akuttvirksomheten ved Gaustad for et stykke på
vei å imøtekomme legitime krav fra de akuttmedisinske miljøene ved Ullevål. Dette vil øke
problemene for landsfunksjonene, og flere av dem kan måtte spres til andre regionsykehus.
Da vil de koste mer og bli av dårligere kvalitet. Gaustadtomta er trang og har svært
begrensede utvidelsesmuligheter.
OUS omfatter også det landsdekkende kreftsykehuset Radiumhospitalet. Her behandles
kreftpasienter fra hele landet på høyeste internasjonale nivå. Det er vanskelig å forstå
hvorfor vi ikke tilsvarende skal opprettholde et Rikshospital særlig innrettet for å ta vare på
og utvikle landsfunksjoner for pasientgruppene nevnt foran.
Medisinen utvikler seg i retning av stadig mer komplisert og persontilpasset behandling hvor
nettopp RHs nåværende profil vil bli etterspurt. Da vil det være gull verdt fortsatt å ha
Ullevål som ekspansjonsområde med masser av plass og ferdig regulert.
Ledelsen i HSØ og OUS har beskrevet nybyggingen av offentlige sykehus i Oslo i et
”målbilde”. Dette er et nyord med uklar betydning. Ledelsen har ikke gjort rede for hva
målet er for planene. Målbildet fungerer nå som hinder for rasjonelle løsninger fordi
administrasjonen sier at «det ligger fast» uten å svare på hvorfor det er så viktig å gjøre det
akkurat slik.
Nå trengs det en pustepause. Helseministeren hevder at en skikkelig utredning av vårt
alternativ, med bibehold av et landsdekkende spesialsykehus og Ullevål, vil forsinke
prosessen med 3 år. Hva gjør det? Det skal tas beslutninger som vil være avgjørende for
norsk sykehusvesen for minst 100 år framover. Da er det viktig at beslutningene bygger på et
gjennomarbeidet grunnlag der alle pro et contra er skikkelig vurdert.

Rikshospitalets venner er en arbeidsgruppe av fagpersoner med og uten tilknytning til Oslo
Universitetssykehus, i og utenfor Helseregion Sør-Øst. Gruppen arbeider for å bevare Rikshospitalet som
landsdekkende sykehus for pasienter med særlig krevende eller sjeldne tilstander. Leder er professor
emeritus, dr.med., MHA Hans Erik Heier. e-mail: heheier@online.no.

