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Høring - Rapport om kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus 

sykehusområder 

  
Styret i Oslo legeforeninge har behandlet ovennevnte høring og vil gi følgende høringssvar. 

 

Likeverdig deltagelse i utviklingen av framtidens helsetjeneste. 

Det er positivt at Helse Sørøst RHF (HSØ) har lagt ned arbeid i å kartlegge, kvalitetssikre og 

formidle ulike faktorer rundt kapasitetsutfordringene i hovedstadsområdet som RHFet står 

ovenfor, men Oslo legeforening er bekymret over den manglende vektlegging av bydelenes 

perspektiv og behov i dette arbeidet. Det er bydelenes og spesialisthelsetjenestens felles ansvar 

å bygge trygge tilbud som henger sammen faglig og praktisk; som har god tilgjengelighet og 

fornuftig ressursutnyttelse og som sikrer befolkningen likeverdige helsetjenester – dette kan 

ikke sykehusene alene legge premissene for, slik det synes å være tilfelle i denne rapporten. 

 

Oslo legeforening vil derfor også advare mot en tildekkende språkbruk hvor befolkningen og 

bydelene omtales som «opptaksområder» som kan flyttes mellom ulike sykehus for å 

tilfredsstille sykehusenes behov og begrensninger. Hovedfokuset må være på befolkningens og 

dermed bydelens behov for helsetjenester – ikke utelukkende på sykehusenes arealkabal. 

 

I rapporten pekes det det på usikkerheten rundt framskrivingene, og vi etterlyser en fyldigere 

diskusjon rundt utfordringene om befolkningen øker mer enn mellomalternativet. I tillegg er 

utfall av forskjellig prosentvis overføring til primærhelsetjenesten nevnt, men uten å 

tydeliggjøre hva som er rimelig å forvente ut fra årene som har gått siden 

Samhandlingsreformen begynte. Rapportens forslag for å håndtere kapasitetsutfordringene i det 

korte og mellomlange tidsperspektivet synes også å være heftet med stor grad av usikkerhet 

med hensyn til arealbehovet. 

 

For nybygde sykehus mener HSØ at høy utnyttelsesgrad er mulig. Vi er sterkt i tvil om dette ut 

fra erfaringene fra de nybygde sykehusene i HSØ og foreliggende kunnskap som tilsier at 

belegg over 85% gir dårligere pasientflyt. 
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Vi registrerer at det både for OUS og AHUS henvises til pågående arbeid om fremtidige 

løsninger, men savner at dette samordnes. I verste fall kommer en opp med forslag som går på 

tvers av hverandre. Ut fra Vedlegg 2 om Idéfase Oslo universitetssykehus HF er det uklart om 

de tenker variant 2 og bare 3 bydeler. Hva skjer da med de resterende 3 bydelene som OUS 

betjener i dag. 

 

Vi kan ikke se at hverken Aker eller Ski sykehus er tatt med som mulige alternativer for 

opptaksområder eller oppgavefordeling, og mener at disse burde vært med i diskusjonen. 

Kapasitet og planer for Vestre Viken er heller ikke tatt med, mens demografien i området vel 

gjør dette naturlig. 

 

SINTEF rapporten pekte på at det vil være underkapasitet på poliklinikkrom og dagplasser i 

Oslo og Akershus sykehusområder. Likevel velger en ikke å ta med denne problemstillingen og 

skriver bl.a. «Åpningstider og gjeldende overenskomster vil være avgjørende for muligheten av 

høyere kapasitetsutnyttelse av disse rommene» (s. 32) og videre «Personell kan brukes til aktiv 

pasientbehandling fremfor passiv vaktberedskap» og «Rasjonell utnyttelse av kostbart 

medisinsk utstyr» (s 35). Vi kan ikke se at dette er utdypet noe, og lurer på hva som menes med 

utsagnene. Vi vet at pasienter ofte ikke møter til timer (av forskjellige grunner), og f.eks. at 

kontor som brukes til pasientbehandling hele dagen ligger slik til at det tar flere minutter hver 

gang pasienter skal hentes – som eksempler på lite rasjonell utnyttelse av ressurser. I tillegg 

utnyttes ikke optimeringsverktøy for best mulig utnyttelse av f.eks. operasjonslokaler. 

 

Vi stiller oss skeptiske til konklusjonen om at det ikke vil være behov for økt kapasitet innen 

psykiatri, med en forventet befolkningsøkning på 217 000. I Journalen 1/2016 pekes det f.eks. 

på at barnevernsbarn ikke får den psykiatriske hjelpen de burde få. 

 

Det er i dag betydelige forskjeller mellom Oslosykehusene mht hvordan psykisk helsevern er 

organisert - eksempelvis utfører OUS i dag svært lav andel av sine tjenester innen psykisk 

helsevern og rus som ambulante tjenester (ca. 3 %) og ligger også vesentlig under anbefalt 

andel av tjenester på DPS-nivå (35 % mot anbefalt 65 %). En slik tjenesteprofil samsvarer i 

mindre grad med bydelenes behov og nivå på egen tjenesteutvikling. En fornuftig og 

kunnskapsbasert tilnærming er å bygge ut ambulante tjenester etter mønster av ACT/FACT for 

å sikre likeverdige og bærekraftige helsetjenester til bl.a. gruppen multisyke aleneboende yngre 

eldre (67-79 år) med både somatisk sykdom og avhengighetslidelser/psykiske lidelser. For å få 

det til er bydelene avhengig av et godt og langsiktig samarbeid med spesialisthelsetjenesten, 

som er en avgjørende aktør i denne form for tjenestetilbud. Samarbeidet må bygge på felles 

forståelse av hva som er hensiktsmessig organisering og prioritering; sykehusene må i større 

grad forstå og samhandle med bydelene på grunnlag av bydelenes vurderinger og prioriteringer 

i disse spørsmålene.   

 

 

Helhetlige pasientforløp og robuste lokalsykehus etter nærhetsprinsippet. 

Samhandlingsreformen bygger på en intensjon om et helhetlig og koordinert behandlingsforløp 

både internt i sykehusene og mellom sykehusene og bydelene. For å få til et nært og godt 

samarbeid mellom sykehus og bydel har man i Oslo organisert bydelene («opptaksområdene») i 

sektorer rundt hver sine sektorsykehus. De 4 sentrumsbydelene som har Lovisenberg Diakonale 

sykehus (LDS) som sektorsykehus, har samarbeidet tett og godt over år og har etablert et godt 

samarbeid med fellesprosjekter og oppbygging av ulike helsetilbud på bydelsnivå både 

sammen med LDS og bydelene imellom. Dette gjelder bl.a. velferdsteknologi, ACT/FACT-

team og drift av differensierte botilbud innen rus og psykiatri.  
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Erfaringsmessig har stadig flere av byens/bydelenes innbyggere behandlingsbehov innenfor 

både tverrfaglig spesialisert rusbehandling, psykisk helsevern og indremedisin. Disse tilbudene 

bør derfor gis innenfor samme sykehus til de samme bydeler. Prinsippet om at opptaksområdet 

for psykisk helsevern skal følge opptaksområdet for indremedisin er et av prinsippene Oslo 

kommune har framholdt som viktig og dette prinsippet er også lagt til grunn hva gjelder 

vurderingene rundt opptaksområdet (les: bydelene i Groruddalen) innen psykisk helse og 

avhengighet ved AHUS. Sektorbydelene har relativt lik befolkning når det gjelder 

folkehelseprofil og helseutfordringer og det å ha sektorbydelene under samme lokalsykehus i 

en geografisk nærhet gir mange gevinster. 

 

Ikke å ta hensyn til sektororganiseringen vil kunne representere en uheldig splitting av 

fagmiljøene i sektorbydelene. Et eksempel på brudd med sektororganiseringen og innføring av 

en delt sykehusløsning, er Sagene bydel som i dag har en delt løsning med indremedisinsk 

tilbud ved Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS) og rus-psykiatritilbudene ved Oslo 

Universitetssykehus (OUS). Dette vanskeliggjør gode koordinerte pasientforløp før, under og 

etter behandling – noe som gjenspeiles i høy reinnleggelsesrate. Det er betenkelig dersom det 

ikke er rom for å dele erfaringer og jobbe sammen med bydelene Grünerløkka/Gamle 

Oslo/LDS; de øvrige bydelene i LDS sektor. Det er derfor svært viktig å unngå delte 

sykehusløsninger, men organisere etter sektormodell med samme opptaksområder og samme 

sykehus for psykisk helsevern/rus og somatikkbehandling/indremedisin. 

 

Oslo legeforeningen finner å måtte påpeke at fortsatt delt sykehusløsning vil representere en 

beklagelig fragmentering av behandlingstilbudet til sårbare pasientgrupper og vurderes ikke å 

være i tråd med RHFets uttrykte mål om å organisere for gode pasientforløp. 

 

Det er viktig å få på plass gode løsninger nå. Befolkningen i Oslo øker hele tiden, og vi må ha 

løsninger som er gode for oss som bor her i dag – og som er robuste til å tåle også en større 

økning enn den som er lagt til grunn i rapporten her. 

 

  

 

Med vennlig hilsen 
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