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Hvordan er man kommet i dagens situasjon i sykehusplanleggingen i Oslo? 
 
For å få vedtatt „målbildet“ Gaustad+Aker er bl.a. styrevedtak ikke fulgt. 
Et avgjørende moment er det som først er sett i april-mai 2019: 
 I OUS-sak 20-2015 ble vedtatt at det i alle alternativ skulle utredes lokalsykehus i tillegg.  
- Heretter kalt Vedtaket.  
OUS hadde i 2015 ansvar for 6 bydeler. Det ble da bare 1 eller 2 bydeler som kunne legges til et 
lokalsykehus i alternativ 2, Ullevål+ Gaustad, fordi Ullevål måtte ha minst 4 bydeler til underlag for 
traumevirksomheten. Vedtaket ble ikke fulgt (per desember 2015).  
Denne avgjørelsen førte til at utredning av Ullevål+ Gaustad(Rh)+ lokalsykehus (Aker) ikke er utført.  
At de tre nordlige Groruddals-bydelene skulle tilbakeføres til Oslo var under utredning. OUS visste de 
ville få ansvaret for 9 bydeler.  
Denne skjulte avgjørelsen der Vedtaket ikke ble fulgt opp er et av hovedpunktene i de ansattes 
mistillitsbrev mot direktør Erikstein 18.6.19.  
Avgjørelsen har altså fått store konsekvenser. Alternativene som var til behandling i OUS-styret, 
vedtatt i sak 20, 9.4.15 var: 0-alternativet; alternativ 2, delt løsning Ullevål+Gaustad og alternativ 3 
Gaustad med lokalsykehus (Aker) utenfor hovedsykehuset.-  I brev fra OUS til Oslo kommune (OK)ved 
Plan- og bygningsetaten (PBE) 22.10.15 gikk det fram at: - dersom «delt løsning» velges vil OUS 
lokalsykehusfunksjoner bli liggende på Ullevål, og ……… utvikling av lokalsykehus på Aker er ikke 
aktuelt - . Dette gir grunnlaget for Høies diktatoriske utsagn: «Vil dere ha Ullevål får dere ikke Aker». 
Utsagnet har som underlag manglende oppfølging av Vedtaket i sak 20/2015!–  Utsagnet ble først 
framholdt sterkt da Redd Ullevål-aksjonen kom i gang. Var hensikten da å så splid mellom Ullevål- og 
Aker-venner? Det har ikke lykkes: Fire sykehusaksjoner står nå samlet mot Gaustadutbyggingen og 
nedleggelsen av Ullevål. 
 
Byrådet i Oslo gikk inn for alternativ 3 i sin uttalelse januar 2016, for OK godtar bare et opplegg der 
Aker er med. At byrådet faktisk er presset til å godta Gaustadutbyggingen er av OUS utlagt som 
støtte. - Men byrådet stilte betingelser, bl.a. om gamle fredete Gaustad sykehus, og grøntdraget med 
turvei langs Sognsvannsbekken. Gamle Gaustad bygges nå inne.Turveidraget blir fylt igjen av en 
anleggsvei over bekkedalen. Byantikvar og Riksantikvar er sterkt imot Gaustad-planene. 
 
Ansatterepresentantene i OUS-styret kom med forslaget Ullevål+Gaustad(Rh)+Aker til sak 8, 28.1.16, 
men ble nedstemt.  
 
I mai 2017 kom en rapport fra HSØ/OUS der det gikk fram at når Ullevål skulle nedlegges vil tre 
bydeler fra Ullevål, deriblant Bjerke, flyttes til Aker sammen med Alna i fase 1, kanskje i 2030. Om det 
er penger igjen til fase 2 skal Stovner og Grorud bydeler få komme dit en gang nærmere 2040. Til da 
blir innbyggerne tilhørende et overfylt Ahus, der de ansatte ønsker at vi flyttes til Aker, mens HSØ 
sier Ahus har god drift og planer for å håndtere befolkningsvekst.  
 
Konseptfaserapporten for nye OUS omfatter bare fase 1, og 7 av de 9 bydeler som OUS skal få ansvar 
for (Alna kom til i juni  2016). Vedtaket om igangsetting av Konseptfasen i HSØ sak 72-2017 har i 



saksunderlaget beskrivelse av at konseptfasen ikke omfatter Stovner og Grorud. Mandatet skulle 
adm.dir. utarbeide. Det er ikke lykkes å finne dokumentet idag. At OUS konseptfase ikke omfatter 
alle Oslos bydeler er en konsekvens av at OUS ikke har ansvaret for Stovner og Grorud nå. Fase 2 
finnes bare som skygger på tegningene. Stovner og Grorud bydeler behandles ikke. Det er absurd at 
Oslo Universitetssykehus ikke dimensjoneres så det kan gi sykehusdekning for alle bydeler. Når det 
blir fullt på tomtene med byggene i fase 1, hvordan skal det bli med to bydeler til? 
 
Pasienter fra Groruddalen vet nå ikke om de blir lagt inn på Diakonhjemmet, Ahus eller Kongsvinger 
sykehus. Pasienter med store smerter har opplevd å bli sendt rundt i ambulanse.  
Oslos helsebyråd sa i et åpent møte 21.8. i år at Groruddalen skal sammen til Aker. Det stemmer ikke. 
I fase 1 i OUS utbyggingsplaner bygges det bare for 7 av 9 bydeler i Oslo. Skal Groruddalen komme 
sammen til Aker mangler to andre bydeler lokalsykehus i byen. HSØ, Oslo byråd og Arbeiderparti-
topper har holdt befolkningen for narr. 
 
Dette notatet er et supplement til Aker sykehus venners uttalelse. 
Det sendes i forståelse med leder i Aker sykehus venner og med kopi til dem. 
 
Oslo, 14. oktober 2019 
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