Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten
Vahls gate 1
0187 OSLO
Oslo, 18.03.20
HØRINGSUTTALELSE OM SAK 201704683: DETALJREGULERING FOR GAUSTAD SYKEHUSOMRÅDE.
FAGRAPPORT: RISIKO- OG SÅRBRHETSANALYSE (ROS) SENDT FRA PROSJEKTET 31.01.20
Undertegnete har lest gjennom Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) i det detaljreguleringsforslaget
prosjektledelsen sendte Oslo plan og bygningsetat (OPBE) 31.01.20 for sak 201704683.
Ved gjennomlesningen har vi ikke funnet vurderinger av risiko for smittespredning i byggene, hverken i
bygningsfase eller etter ferdigstillelse. Dette finner vi både underlig og kritikkverdig. Problemet er
tydeliggjort av koronapandemien. Vi mener at OPBE må etterlyse en slik vurdering, og at dere ikke har
mottatt komplett informasjon før dette er gjort og mottatt.
Høyblokker er en potensiell risikofaktor for smittespredning særlig under større epidemier/pandemier,
konferer vedlagt brev til Stortingets helse- og omsorgskomité av 14.03.20. De løsningene man har valgt
for plassering av ordinære kontakt- og luftsmitteisolat, og særlig for den høyrisikosmitteenheten man
har vedtatt skal flyttes fra Ullevål sykehus til Gaustad, må derfor få en grundig ROS før man går videre
med saksbehandlingen. Vi har gjennom Helse Sør Øst RHF forsøkt å få innsyn i hvordan prosjektet
tenker seg høyrisikosmitteisolatet løst, men så langt har vi ikke mottatt noe svar. For oss er det
selvsagt at dette må være klart før man godkjenner en detaljregulering.
Vi som underskriver mener at selv om vi er pensjonister, har vi solid faglig bakgrunn for disse
meningene. BMA har vært sykehushygieniker på Ullevål universitetssykehus og eneforfatter til en
internasjonalt anerkjent bok om sykehushygiene. HEH er tidligere avdelingsoverlege ved blodbanken
på Ullevål universitetssykehus og spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin. RK er tidligere
sjeflege og kirurg på Ullevål universitetssykehus og hadde byggherreansvaret for nybyggene
Pasienthotell 2000, Parkeringshus med helikopterlandingsplass 2005 og Kreft- og Isolatsenter med
høyrisikosmittedel 2006.
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Vedlegg: Brev til Stortingets helse- og sosialkomité av 14.03.20
Kopi av innlegg i Aftenposten 13.03.20: ”Smittehåndtering må stå fremst når man planlegger sykehus”
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