OSLO SENIOR HØYRE
SYKEHUSPLANENE I OSLO
Sykehusplanene i Oslo har vært høyt på dagsorden i den offentlige debatt i lang tid. Det har
imidlertid ikke vært gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse eller en reel
sammenlikning av alternativer.
Planene er basert på et målbilde fastsatt av helseministeren allerede i 2016. Dette legger
opp til at Oslo Universitetssykehus (OUS) skal lokaliseres på Gaustad og Aker, og at Ullevål
sykehus vil bli lagt ned og tomten solgt. Når alle etapper er fullført om 10-15 år vil dette ha
kostet minst 50 milliarder kroner i investeringer på Gaustad og Aker.
Oslo Høyres representantskapet vedtok den 25. mars 2019 en uttalelse om planene for
sykehusstrukturen i Oslo. Der ble det blant annet vedtatt «At nybygging på Ullevål-tomta
analyseres grundig sammen med nybygging på Gaustad som grunnlag for endelig
beslutning.» En meget kompetent faggruppe fremla den 2. april i år en gjennomarbeidet
ideskisse for fortsatt bruk av Ullevål, men basert på et annet målbilde enn det som ble
fastsatt av helseministeren i 2016. Denne skissen innebærer 20 milliarder mindre
investeringer enn Aker-Gaustad alternativet.
Forut for lånesøknaden har Helse Sør Øst/OUS gjennomført det de betegner som en
belysning av Aker-Ullevål alternativet. Denne belysningen er et oppkonstruert og helt
meningsløst alternativ hvor man flytter all nåværende og all planlagt virksomhet på Gaustad
til Ullevål i en operasjon.
Stortinget har nå godkjent lånesøknaden fra Helse- Sør Øst, og planleggingen av de nye
sykehusbygg på Gaustad fortsetter.
Oslo Senior Høyre krever at:
• Planene for sykehusene i Oslo må sikre tilstrekkelig kapasitet, høy kvalitet og
kostnadseffektivitet i årene fremover. Kapasiteten må ta høyde for en voksende befolkning
og flere eldre.
• Nybygging på Aker ikke må forsinkes slik at de av Oslo bydeler som i dag har sykehus på Ahus overføres til Aker så snart som mulig.

• Det gjennomføres en reel sammenlikning av Aker-Ullevål alternativet med Aker-Gaustad
alternativet basert på ideskissen for fortsatt bruk av Ullevål fremlagt 2. april 2019. Dette kan
gjøres parallelt med videre planlegging av Aker-Gaustad og uten at man taper tid.
• Stortinget må ta den endelig beslutning om sykehusstrukturen i Oslo. Beslutningen om
Norges største landbaserte byggeprosjekt kan ikke overlates til styret i Helse Sør Øst.
Oslo, 10.01.2020
Oslo Senior Høyre

