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Ad forslaget om å utrede fortsatt sykehusdrift på Ullevål (sak 78820) 

Ullevål sykehus ble bygd som epidemisykehus som svar på de store epidemiene av kolera, 
skarlagensfeber og difteri man hadde gjennom attenhundretallet. På den store, flate tomta 
ble det bygd paviljonger slik at innlagte enkelt kunne isoleres fra andre. Sykehuset ga 
mulighet for førsteklasses vern mot smittespredning.  

I de siste 100 årene har vi hatt i hvert fall 5 alvorlige epidemier/pandemier med virus: 
spanskesyken 1917-18, poliomyelitt etter 2. verdenskrig, HIV/AIDS fra 1980, 
svineinfluensaen og nå coronavirus. Og i bakgrunnen lurer SARS og ebola. 

Så lenge det er liv på planeten vår, vil det komme epi- og pandemier. Myndighetenes 
håndtering av coronaepidemien har vært preget av usikkerhet. Det foreligger åpenbart ingen 
god nasjonal plan for håndtering av slike situasjoner. Myndighetene ser ut til å ha glemt at 
denne trusselen alltid vil være til stede, uansett antibiotika og vaksiner. 

Dette glemselens slør må være en hovedårsak til at man vil nedlegge Ullevål sykehus og 
nekter å utrede alternativet ”Parksykehuset Ullevål”. Realiseres dette, vil sykehuset være 
spredt på flere bygninger som enkelt kan isoleres i forhold til hverandre og tilpasses behov 
for smittevern ved epi- og pandemier. Høyblokksykehus på Gaustad gir langt dårligere 
mulighet til å håndtere både en epi-/pandemisituasjon og pasienter med høyrisiko-
infeksjoner med resistente bakterier eller med virus som det ikke finnes behandling for. 

Vi viser ellers til vår vedlagte ”kort sagt”-artikkel i Aftenposten for fredag 13. mars i år. Vi 
ønsker lykke til med behandlingen i Stortinget og håper på et positivt resultat. 

Med vennlig hilsen 

 

  

Hans Erik Heier Bjørg Marit Andersen Rolf Kåresen 
 (Sign.) (Sign.) 

Vedlegg: Artikkel ”Smittehåndering må stå fremst når man planlegger sykehus.  


