Pressemelding fra Sykehusaksjonene i Oslo 25. mars 2020
Uforståelig at smitte ikke inngår i analysen av planene for det nye Rikshospitalet
Evnen til god smittehåndtering må veie tungt når fremtidens sykehus planlegges
Risikoen for smittespredning i høyblokker er en viktig innvending mot Helse Sør-Østs planer om å
legge ned Ullevål for å samle mer av sykehusvirksomheten på en trang tomt ved dagens Rikshospital.
Faglige motargumenter har ikke blitt tatt hensyn til i prosessen. At prosjektorganisasjonen i disse
dager har levert en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) der smittespredning og smittevern
ikke blir vurdert, er en graverende mangel. (Se vedlagte brev sendt Plan- og bygningsetaten i Oslo og
Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget).
Tidligere smittevernoverlege ved Ullevål, Bjørg Marit Andersen, var med på å stifte Redd Ullevål
Sykehus i 2017 og har engasjert seg spesielt i problemene knyttet til smittevern knyttet til planen.
«- Heiser er et stort problem, forskning viser at de kan ha en stempeleffekt, og spre smitte ut i
mange etasjer,» sier hun.
Høyblokker er en risikofaktor når det gjelder smittespredning. Ullevål sykehus har en egen isolert
enhet for høyrisikosmitte. Prosjektet er pålagt å planlegge en slik enhet på Gaustad, men vi kan ikke
finne noe om dette i planen som er lagt frem så langt og har heller ikke fått svar fra prosjektet når vi
har etterlyst dem. Hvordan de ordinære kontakt- og luftsmitteisolatene skal håndteres er det heller
ikke gjort rede for.
«- Vi har etterspurt planer og påpekt risikoen. Det er påfallende at det nå er sendt inn planprosjekt
til vurdering uten en løsning for høyrisikosmitte og helt uforståelig at ROS-analysen ikke har
smittespredning som et tema,» sier leder i Redd Ullevål Sykehus, Lene Haug
Sykehusaksjonene i Oslo står samlet i kravet om at det utredes en alternativ plan, der Ullevål
beholdes og utvikles som sykehus. Parallelt bygges Aker ut som lokalsykehus for Groruddalen, og
Rikshospitalet fortsetter med omtrent samme virksomhet som i dag.
Ullevål sykehus ble bygd som epidemisykehus for å håndtere epidemiene av kolera, skarlagensfeber
og difteri på attenhundretallet. Det ble bygd paviljonger slik at innlagte enkelt kunne isoleres fra
andre. Dette ga førsteklasses vern mot smittespredning. Det kan se ut til at myndighetene hadde
glemt at denne trusselen alltid vil være til stede, uansett antibiotika og vaksiner. Dette glemselens
slør må̊ være en hovedårsak til at man vil nedlegge Ullevål sykehus og nekter å utrede alternativet
«Parksykehuset Ullevål». Her vil pasientene være spredt på̊ flere lave bygninger som enkelt kan
isoleres i forhold til hverandre og tilpasses behov for smittevern. Høyblokksykehus på̊ Gaustad (og
Aker) gir langt dårligere mulighet til å håndtere både epidemier og pasienter med høyrisiko
infeksjoner med resistente bakterier eller med virus som det ikke finnes behandling for.
For mer informasjon og avtaler kontakt gjerne: Bjørg Marit Andersen 975 80 570, Rolf Kåresen
95079498, Lene Haug 91697833
Vedlegg: ROS-analysen, brev til PBE i Oslo og brev til politikerne på Stortinget.
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