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Sak 19/16 Høring vedrørende kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus 
sykehusområder 
 
Helse Sør-Øst RHF har sendt rapport fra prosjektet “Kapasitetsutfordringer i Oslo og 
Akershus sykehusområder” på høring med frist 8. april 2016. Utgangspunktet for prosjektet 
var tre utredninger av fremtidig aktivitetsutvikling og kapasitetsbehov som ble gjennomført i 
2013-2014. I prosjektet ble det både vurdert endringer i oppgavefordeling mellom sykehus og 
endringer i opptaksområdene. 

I rapporten anbefales endring i oppgavefordeling mellom Oslosykehusene innenfor seks 
områder, samt overføring av bydel Alna til Diakonhjemmet sykehus. Som alternativ til Alna 
ble det også vurdert overføring av Nesodden og Oppegård kommuner til Diakonhjemmet. 
Parallelt med høringsrunden vil det gjøres en risikovurdering av forslaget om endring av 
opptaksområdene og vurdering av økonomiske konsekvenser. 

Utkast til høringssvar er vedlagt. I korte trekk legges det vekt på følgende forhold: 

• Eventuelle justeringer i opptaksområdet må gjennomføres slik at de ikke skaper store 
omstillingsbehov ved Akershus universitetssykehus HF. 

• Akershus universitetssykehus HF har ikke et like umiddelbart behov for avlastning innen 
voksensomatikken som da prosjektet startet. 

• Den positive kapasitetssituasjonen gir noe mer tid til å avklare viktige forhold før 
beslutninger om endringer i opptaksområde fattes: 

– Vedtak om og eventuell plassering av nytt lokalsykehus i Oslo 
– Kongsvingers tilhørighet 

• Det er hensiktsmessig å etablere en stråleenhet med et moderat antall voksensomatiske 
senger på Akershus universitetssykehus. Dette ville løse kapasitetsutfordringene på kort 
til mellomlang sikt og skaper rom for å fatte de større beslutningene nevnt ovenfor.  

• De to utfasingsalternativene som er foreslått i rapporten er relativt like sett fra Akershus 
universitetssykehus HFs perspektiv:  

– Det er like uheldig å måtte forholde seg til tre sykehus uansett om det ene eller 
det andre området fases ut  
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– Hensynet til geografisk nærhet kan tilsi at Alna bør fortsette å tilhøre Akershus 
sykehusområde 

– Omstillingen kan skje i to trinn dersom Oppegård/Nesodden skal utfases 
– Det er en viss forskjell i inntektsreduksjonen som følger utfasing av de to 

alternative områdene.  

 
 
 
 
 
Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 
 
Styret gir sin tilslutning til høringssvaret. 
 
 
 
 
 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
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Høringssvar fra Akershus universitetssykehus HF vedrørende 
kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder 

Det vises til høringsbrev av 8. januar 2016 med vedlagte prosjektrapport. Nedenfor følger 
kommentarer fra Akershus universitetssykehus HF. 

1. Innledning – viktige vurderingskriterier  

SINTEFs rapport fra 2014 dokumenterer at hovedstadsområdet står overfor fremtidige 
kapasitetsutfordringer. Oppgavefordeling og vurdering av opptaksområdene er sentrale 
elementer for å løse disse.  

Eventuelle endringer i oppgaver eller opptaksområde må være basert på faglige vurderinger og 
hensyn til gode, helhetlige pasientforløp. Målene i nasjonal kvalitetsstrategi er fornuftige 
vurderingskriterier: 

• Trygge og gode tilbud 
• God tilgjengelighet 
• Organisering som underbygger gode pasientforløp 
• God ressursutnyttelse 

Disse vil bli benyttet i gjennomgangen og vurderingen av de foreslåtte alternativene. 

Samtidig er det viktig å vurdere hvilke økonomiske konsekvenser de ulike endringsforslagene vil 
ha for de berørte foretakene både på kort og lengre sikt. Dette kriteriet vil derfor også benyttes i 
vurderingen. 

Økonomiske konsekvenser 
Den økonomiske situasjonen ved Akershus universitetssykehus HF er i klar bedring, som følge av 
målrettet arbeid. Den omfattende endringen av opptaksområdet i 2011 medførte en stor 
omstillingsutfordring som satte helseforetaket i en krevende situasjon med hensyn til økonomisk 
handlingsrom og muligheter for videreutvikling av tjenestetilbudet. Det er viktig at eventuelle 
justeringer i oppgaver og opptaksområde gjennomføres slik at dette ikke motvirker effekten av 
forbedringstiltakene som er iverksatt. 
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Store endringer av opptaksområdet til Akershus universitetssykehus HF i nær fremtid vil innebære 
et inntektstap for helseforetaket. Helse Sør-Øst RHF har beregnet at dersom dagens 
finansieringsordning legges til grunn, vil de foreslåtte endringene i opptaksområdet føre til en 
reduksjon i netto inntekt knyttet til pasientbehandling fra 150 til 500 millioner kr i året. Det vil i så 
fall innebære et stort omstillingsbehov.  

Akershus universitetssykehus HF er bekymret for konsekvensene av en slik situasjon for den 
videre driften. Befolkningen må sikres et kvalitetsmessig godt og sikkert sykehustilbud. En 
inntektsreduksjon av det angitte omfang vil framtvinge omfattende omstillinger for å tilpasse 
aktivitetsnivået til den økonomiske rammen. Det kan i så fall innebære reduksjon i bemanning og 
antall senger.  

Det kan bli utfordrende å opprettholde pasienttilbudet og gode og effektive pasientforløp for den 
del av befolkningen som blir værende i Akershus sykehusområde. Med de beskrevne økonomiske 
konsekvensene vil det også bli vanskelig å realisere helseforetakets mål om økt 
egendekningsgrad, som er et viktig virkemiddel for å øke inntektene. De foreslåtte endringene vil i 
en overgangsperiode også gjøre det svært vanskelig å opprettholde høy utnyttelsesgrad av 
sykehusets arealer og medisinsk-tekniske utstyr. 

For Akershus universitetssykehus HF er det svært viktig å sikre muligheten til å fortsette den 
positive utviklingen mot en bærekraftig økonomi som gjør det mulig både å vedlikeholde og utvikle 
kompetanse, utstyr og eiendom, slik at virksomheten kan videreutvikles til beste for pasienten.  

Det er derfor positivt at Helse Sør-Øst RHF ved administrerende direktør har signalisert at 
eventuelle endringer i opptaksområdet ikke skal sette Akershus universitetssykehus HF i en 
uhåndterbar økonomisk situasjon. For Akershus universitetssykehus HF er det av 
avgjørende betydning at de økonomiske konsekvensene klargjøres før det tas noen 
beslutning om overføring av bydeler. 

 
Akershus universitetssykehus HF har tilstrekkelig kapasitet på kort sikt 
For Akershus universitetssykehus HF er det viktig å understreke at helseforetaket, slik driften og 
aktiviteten har utviklet seg, ikke lenger har et umiddelbart behov for avlastning innen den 
voksensomatiske delen av virksomheten.  

Driftsforbedringer i kombinasjon med avlastningsavtaler med Diakonhjemmet og Kongsvinger 
sykehus, samt en begrenset utvidelse av sengetallet på Nordbyhagen har gitt kontroll over 
kapasitetsutfordringene på kort sikt. Utfasing av Vestby kommune og interne omdisponeringer 
mellom ulike fag ved Akershus universitetssykehus HF vil sikre tilstrekkelig kapasitet for 
voksensomatikken i de nærmeste årene. 

På lengre sikt er det ingen tvil om at Akershus universitetssykehus HF og de andre sykehusene i 
hovedstadsområdet kommer til å møte kapasitetsutfordringer som følge av befolkningsveksten.  

Bedringen i kapasitetssituasjonen gir anledning til å bruke nødvendig tid til å identifisere 
hvilken løsning som vil være mest bærekraftig og faglig mest tilfredsstillende for 
befolkningen, både på mellomlang og lang sikt (2020-2030). Det vil være spesielt viktig å 
undersøke hvordan kortsiktige valg knyttet til eventuell avlastning av Akershus 
universitetssykehus HF kan påvirke den videre planleggingen av pasienttilbudene innenfor 
hovedstadsområdet. 
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2. Kortsiktige løsningsalternativer 

2.1 Endring i opptaksområder 
Sett fra Akershus universitetssykehus HFs perspektiv synes konsekvensene av rapportens to 
hovedalternativer, utfasing av henholdsvis bydel Alna eller Nesodden og Oppegård kommuner fra 
Akershus sykehusområde, å være relativt like på kort sikt.  

Det blir derfor viktig å vurdere hvilke konsekvenser de to løsningsforslagene vil få på lengre 
sikt, i lys av øvrige planer for sykehusene i hovedstadsområdet. Dette gjelder særlig valg 
knyttet Vestby kommune og lokalsykehus i Oslo. 

Vestby kommune 
Utfasing av Vestby kommune vil innebære at opptaksområdet reduseres med ca. 17 000 
innbyggere. Dette vil redusere det somatiske sengebehovet på Akershus universitetssykehus HF 
med omtrent 30 senger, og er estimert til å gi en reduksjon i netto inntekter (endring i inntekter – 
endring gjestepasientkostnader) på ca. 150 millioner kr i året. Erfaringene fra endringene av 
opptaksområdet i 2011 understreker viktigheten av at det er tilstrekkelig tid mellom beslutningen av 
tidspunkt for en slik overføring til selve overføringsdatoen.  

Konsekvensene for drift og økonomisk handlingsrom som følge av en overføring av Vestby 
kommune til Sykehuset Østfold må også tas med i vurderingen av hvorvidt Akershus 
sykehusområde skal reduseres ytterligere.  

Nytt lokalsykehus i Oslo 
Den 28. januar 2016 ga styret i Oslo universitetssykehus HF sin tilslutning til et fremtidig målbilde 
som blant annet omfatter etablering av nytt lokal- og områdesykehus på Akertomta (styrevedtak 
8/2016). I Oslo universitetssykehus HFs idéfaserapport er to andre mulige plasseringer også 
omtalt; tomt “X” sørøst i Oslo eller nord i Follo.  

For bydel Alnas vedkommende er det usikkerhet knyttet til om et eventuelt nytt lokalsykehus på 
Akertomta vil føre til at bydelen på nytt må endre sykehustilknytning om noen år. En eventuell 
plassering av et lokalsykehus på tomt “X” sørøst i Oslo eller nord i Follo vil kunne få konsekvenser 
for fremtidig tilhørighet for Follo-kommunene. Denne løsningen bør vurderes nærmere.  

Oppføring av et stort nytt lokal- og områdesykehus vil kreve omfattende og langvarig planlegging 
og byggearbeider. Ferdigstillelse vil derfor ligge mange år fram i tid. Like fullt vil det være uheldig 
om det før usikkerhet knyttet til de pågående prosessene er avklart, legges opp til en struktur i 
opptaksområdene som vil kreve en omfattende rokade av opptaksområder på et senere tidspunkt. 
 

Alna – Nesodden Oppegård 
I det videre vil vi drøfte fordeler og ulemper med rapportens to hovedalternativer basert på 
vurderingskriteriene som er nevnt ovenfor:  

2.1.1 Forslag 1: Utfasing av bydel Alna 

Trygge og gode tilbud 
Avlastningsavtalen mellom Akershus universitetssykehus HF og Diakonhjemmet sykehus gjør at 
bydelene i Groruddalen får en del av øyeblikkelig hjelp-tilbudet ved Diakonhjemmet sykehus i dag. 
Etter Akershus universitetssykehus HFs vurdering, fungerer avtalen godt. Akershus 
universitetssykehus HF har pasienttilbud som kan ivareta de aller fleste behov hos befolkningen i 
bydel Alna.  
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Imidlertid er det en betydelig “lekkasje” av elektive oppgaver for befolkningen fra Groruddalen til 
Oslo universitetssykehus HF og andre Oslosykehus, noe som innebærer at en del pasienter får 
behandling ved flere sykehus. Det er gunstig både for pasientene og sykehusene at befolkningen 
innen et område i størst mulig grad får tilknytning til ett sykehus, noe som kan tale for en endring i 
organisatorisk tilknytning. 

God tilgjengelighet 
Geografisk nærhet til Akershus universitetssykehus HF kan tale for at Alna bydel bør forbli i 
Akershus sykehusområde. Både Strømsveien og den planlagte Ahus-banen, som vil utgjøre 
hovedferdselsårene til Akershus universitetssykehus HF fra Oslo, går gjennom Alna bydel. 

Organisering som underbygger gode pasientforløp 
At Diakonhjemmet sykehus ikke har den faglige bredde som skal til for å overta alle funksjoner fra 
Akershus universitetssykehus HF, vil føre til at befolkningen i Alna vil måtte forholde seg til flere 
sykehus også om bydelen skulle bli en del av Oslo sykehusområde. De vil få 
lokalsykehustilhørighet på Diakonhjemmet, mens tilbudet innen psykisk helsevern, tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling, fødsler, gynekologi og behandling av barn vil forbli på Akershus 
universitetssykehus HF. Område- og regionfunksjoner vil de få de ved de ulike lokalitetene i Oslo 
universitetssykehus HF.  

Dette kan føre til at befolkningen vil kunne oppleve oppstykkede og uhensiktsmessige 
pasientforløp. Ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehus HF har uttrykt bekymring for 
hvordan pasienter med kroniske lidelser vil bli ivaretatt ved overgang til behandlingstilbud for 
voksne.  

Det vil også være utfordrende å ta hånd om pasienter med sammensatte tilstander på en god måte 
når funksjonene skal deles mellom flere sykehus. Med funksjonsdelingen som er skissert i 
rapporten, vil det kunne bli oppstykkede forløp for pasienter med sammensatte tilstander der det er 
behov for samtidig oppfølging av psykisk helsevern og/eller rusbehandling og somatisk medisin. 
Dette er en sårbar pasientgruppe med særlig behov for et helhetlig og samlet tilbud. 

God samhandling mellom omsorgsnivåene er viktig for gode pasientforløp. Bydelene Alna, Stovner 
og Grorud har et tett og forpliktende samarbeid om helse- og omsorgstilbudet for befolkningen i 
Groruddalen. Det kan derfor være uheldig om en av bydelene får en annen lokalsykehustilhørighet 
enn de øvrige. 

God ressursutnyttelse 
Slik situasjonen er per i dag har Akershus universitetssykehus HF, som omtalt under punkt 1, en 
tilfredsstillende kapasitetssituasjon. På kort sikt er det derfor ikke påkrevd med en rask utfasing av 
bydel Alna ut fra kapasitetshensyn.  

Det vil dessuten være dårlig ressursutnyttelse dersom utfasing av Alna bydel skaper et 
omstillingsbehov som innebærer at sengeposter eller andre funksjoner ved Akershus 
universitetssykehus HF må stenges. Helseforetakene må sikres et pasientgrunnlag som sikrer at 
viktige behandlingstilbud kan opprettholdes på en faglig og økonomisk forsvarlig måte. Det vil være 
av avgjørende betydning for hvilket tilbud den gjenværende delen av befolkningen i Akershus 
sykehusområde vil kunne få både i nær fremtid og på lengre sikt. 

Økonomiske konsekvenser 
Utfasing av Alna bydel vil i henhold til Helse Sør-Østs beregninger redusere sengebehovet ved 
Akershus universitetssykehus HF med 65 senger i 2030. Under dagens finansieringsordning vil en 
slik utfasing kunne gi en årlig reduksjon i netto inntekter på i størrelsesorden 350 millioner kr. 
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2.1.2 Forslag 2: Utfasing av Nesodden og Oppegård kommuner som alternativ til bydel Alna 
Forslaget om å overføre Nesodden og Oppegård kommuner til Oslo sykehusområde i 2018-20 i 
stedet for bydel Alna, kom opp i sluttfasen av kapasitetsprosjektet. De to kommunene har ikke 
deltatt aktivt i utredningsarbeidet. Dette tilsier at forslaget bør konsekvensutredes.   

Trygge og gode tilbud 
Til forskjell fra bydelene i Groruddalen, har ikke Nesodden og Oppegård vært omfattet av 
avlastningsavtalen med Diakonhjemmet sykehus. Befolkningen vil dermed få tilknytning til et helt 
nytt sykehus for deler av pasienttilbudet. Dette taler mot utfasing av de to Follokommunene.  

God tilgjengelighet 
Oppegård kommune utreder kommunesammenslåing med Oslo. En eventuell realisering av dette 
forslaget ville tale for en overføring av Oppegård til Oslo sykehusområde. Befolkningen på 
Nesodden har relativt lang og tungvinn reisevei til Nordbyhagen, og heller ingen naturlig adkomst 
til Akershus universitetssykehus HFs lokaliteter i Ski.  

Follokommunene samarbeider på tvers av kommunegrensene, blant annet om helsetjenester. 
Dette kan tale for at det er gunstig med samme lokal- og områdesykehustilhørighet. På den annen 
side foreligger det som nevnt allerede et vedtak i Helse Sør-Øst RHFs styre om, under visse 
betingelser, å overføre Vestby kommune til Østfold sykehusområde. Utfasing av ytterligere to 
Follokommuner vil kunne fremstå som begynnelsen på en utfasing av hele Follo fra Akershus 
sykehusområde, noe som vil få store konsekvenser for den videre utviklingen av Akershus 
universitetssykehus HF.  

Organisering som underbygger gode pasientforløp 
Siden Diakonhjemmet ikke har den faglige bredde som skal til for å overta alle funksjoner fra 
Akershus universitetssykehus HF, vil befolkningen i Nesodden og Oppegård, på samme måte som 
befolkningen i Alna-alternativet, måtte forholde seg til flere ulike sykehus, noe som vil føre til 
oppstykkede og uhensiktsmessige pasientforløp. 

God ressursutnyttelse 
En reduksjon av opptaksområdet med 50 000 innbyggere vil føre til midlertidig overkapasitet ved 
Akershus universitetssykehus HF, uavhengig av hvilken del av opptaksområdet det gjelder. En 
trinnvis utfasing av Nesodden og Oppegård med noen få års mellomrom vil redusere 
omstillingsutfordringene ved sykehuset sammenliknet med utfasing av begge kommunene 
samtidig. Dette vil kunne gi bedre ressursutnyttelse samlet sett. 

Økonomiske konsekvenser 
Nesodden og Oppegård tilsvarer bydel Alna i folketall. Imidlertid er befolkningssammensetningen 
noe annerledes med hensyn til etnisitet, alder og sosioøkonomisk status. Dette har betydning for 
forbruksmønsteret av helsetjenester, og gjenspeiles i behovsindeksen. En utfasing av de to 
Follokommunene vil derfor i henhold til Helse Sør-Østs beregninger gi en årlig reduksjon i netto 
inntekter for Akershus universitetssykehus HF på 290 millioner kr i året, gitt dagens 
finansieringsordning, til forskjell fra estimatet på 350 millioner kr for utfasing av bydel Alna. 
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2.2 Forslag som ikke inngår i prosjektrapporten 
Akershus universitetssykehus HF ønsker også å peke på ytterligere to muligheter som bør utredes 
nærmere. Disse sees i sammenheng med forslag 1 og 2 over: 

2.2.1 Mulig innfasing av Kongsvinger sykehus i Akershus sykehusområde 
I foretaksmøtet som Helse- og omsorgsdepartementet gjennomførte med Helse Sør-Øst RHF 17. 
august 2015, ble det besluttet at det i arbeidet med analyse av kapasitetsbehov mot 2030 også 
skal vurderes om det kan være hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende 
befolkningsområde til Akershus universitetssykehus HF.  

Helse Sør-Øst RHF har varslet en prosess med god involvering av både Sykehuset Innlandet HF 
og Akershus universitetssykehus HF for å avklare fordeler og ulemper ved en eventuell overføring 
av Kongsvinger sykehus, som grunnlag for en beslutning. 

Både geografisk og kommunikasjonsmessig og er det korte avstander mellom Kongsvinger 
sykehus og Akershus sykehusområde. Befolkningen i Nes kommune, som ligger i Kongsvingers 
opptaksområde i dag, har allerede sitt lokalsykehustilbud innen psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling, slagbehandling og generell nevrologi ved Akershus universitetssykehus 
HF. 40 prosent av somatiske pasienter fra Nes kommune får sin behandling ved Akershus 
universitetssykehus HF i dag. 

Kongsvinger sykehus ville tilføre noe ledig somatisk kapasitet til Akershus sykehusområde, 
samtidig som det ville være gunstig for Akershus universitetssykehus HF å få tilført nytt 
opptaksområde med høyere egendekningsgrad enn bydelene i Groruddalen og Follo. 

I vurderingen av fremtidig tilhørighet for Kongsvinger sykehus bør det sees hen til i hvilken grad en 
overføring til Akershus sykehusområde vil kunne veie opp for omstillingsbehovet som følge av at 
bydel Alna eller Nesodden og Oppegård overføres til Oslo sykehusområde. 

2.2.2 Økning av sengekapasiteten ved Akershus universitetssykehus HF i forbindelse med 
etablering av stråleterapi 

 
Akershus universitetssykehus HF ser det som faglig sterkt ønskelig å imøtekomme anbefalingen 
fra en arbeidsgruppe nedsatt av Helse Sør-Øst RHF om etablering av stråleenhet på 
Nordbyhagen. På grunn av de strenge kravene som stilles til skjerming av høyvolt strålemaskiner, 
vil det ikke være mulig å realisere dette uten nybygg med spesialbygde strålebunkere. Det finnes 
egnet og ferdigregulert tomteareal på Nordbyhagen for dette formålet. Sykehuset har et solid 
onkologimiljø med kompetanse til å etablere det nye og høyt spesialiserte pasienttilbudet. 

Dersom det besluttes å etablere en stråleenhet ved Akershus universitetssykehus HF, kan det 
være formålstjenlig å planlegge et bygg som også omfatter et moderat antall senger, samt 
poliklinikkarealer. En slik løsning vil kunne avlaste Oslo sykehusområde i en overgangsperiode 
frem til et eventuelt nytt lokalsykehus står ferdig. Det vil kunne redusere behovet for en midlertidig 
overføring av bydel Alna eller Nesodden/Oppegård til Diakonhjemmet sykehus i påvente av 
eventuelt nytt bygg. Videre vil kapasitetsutvidelsen gi økte muligheter for videre utvikling av 
Akershus universitetssykehus HF i tråd med utviklingsplanen for helseforetaket, del I virksomhet. 

2.3 Endring i oppgavedeling mellom sykehus 
De konkrete endringene som er foreslått i rapporten, er først og fremst knyttet til ny fordeling 
mellom Oslosykehusene, og vil neppe påvirke pasientstrømmer som involverer Akershus 
sykehusområde i særlig grad. 

Det vil også være ønskelig å vurdere hvordan elektive funksjoner kan utvides eller bygges opp ved 
Akershus universitetssykehus HF for å sikre helhetlige pasientforløp for befolkningen i 
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opptaksområdet, og på den måten avlaste Oslo universitetssykehus HF for elektiv behandling av 
pasienter hjemmehørende i Akershus sykehusområde. God planlegging er avgjørende for en 
vellykket omfordeling av oppgaver og/eller geografiske områder. Ved å velge en løsning der det gis 
rom for innfasing av nye tilbud eller utvidelse av eksisterende tilbud i forkant av en eventuell 
reduksjon av opptaksområdet, kan man unngå dramatiske omstillingstiltak ved Akershus 
universitetssykehus HF.    
 

3 Løsningsalternativer og vurderinger på mellomlang og lang sikt 

Langsiktige tiltak er mindre berørt i rapporten. Etter Akershus universitetssykehus HFs oppfatning 
er det viktig å avklare hvordan kapasitetsutfordringene knyttet til den ventede befolkningsveksten i 
hovedstadsområdet skal løses. Det bør også vurderes hvorvidt utvidelse av bygningsmassen ved 
Akershus universitetssykehus HF kan være en del av denne løsningen. 

3.1 Mulig utfasing av hele Groruddalen fra Akershus sykehusområde 
I rapporten blir det pekt på at en i tillegg til å fase ut Alna av Akershus sykehusområde i 2018-20, 
bør se nærmere på om det er hensiktsmessig med en utfasing av Stovner og Grorud til Oslo 
sykehusområde på lengre sikt. Muligheten skal utredes videre, det blir ikke gitt noen konkret 
anbefaling.  

Et nytt lokal- og områdesykehus for Oslo vil bli omtrent like stort som det nye Østfoldsykehuset. 
Dersom et “nytt Aker” skal ta ansvaret for Groruddalen i tillegg til bydeler som er i Oslo 
sykehusområde per i dag, må kapasiteten utvides ytterligere.  

Styrevedtaket i Oslo universitetssykehus HF øker sannsynligheten for at befolkningen i 
Groruddalen i fremtiden kan få tilhørighet til et lokal- og områdesykehus på Aker. Dersom det blir 
en realitet, vil det kunne påvirke Akershus universitetssykehus HF i vesentlig grad. 

3.2 Mulig utfasing av Follo fra Akershus sykehusområde 
En mulig plassering av nytt lokalsykehus på en lokalitet “X” sørøst i Oslo eller nord i Follo vil gi 
Follokommunene større nærhet til det nye sykehuset enn bydelene i Groruddalen. I så fall vil det 
være naturlig å utrede hvorvidt hele eller deler av Follo skal få tilhørighet til dette sykehuset, og om 
bydelene i Groruddalen bør bli værende i opptaksområdet til Akershus universitetssykehus HF.   

4 Avsluttende bemerkninger 

Vi ønsker å videreutvikle og styrke Akershus universitetssykehus HF som både som 
universitetssykehus og områdesykehus. Det er derfor viktig at rammebetingelsene for 
helseforetaket gjør dette mulig. Vi ser frem til prosjektets videre prosess knyttet til vurdering av 
økonomiske konsekvenser og risiko. 

 
Med hilsen  
Akershus universitetssykehus HF 
 
 
 
 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 

 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 


	Sak 19-16 Høring vedrørende kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder
	Sak 19-16 Vedlegg Utkast til høringssvar vedr. kapasitetstilpasninger i hovedstadsområdet
	Høringssvar fra Akershus universitetssykehus HF vedrørende kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder
	1. Innledning – viktige vurderingskriterier
	SINTEFs rapport fra 2014 dokumenterer at hovedstadsområdet står overfor fremtidige kapasitetsutfordringer. Oppgavefordeling og vurdering av opptaksområdene er sentrale elementer for å løse disse.
	Eventuelle endringer i oppgaver eller opptaksområde må være basert på faglige vurderinger og hensyn til gode, helhetlige pasientforløp. Målene i nasjonal kvalitetsstrategi er fornuftige vurderingskriterier:
	 Trygge og gode tilbud
	 God tilgjengelighet
	 Organisering som underbygger gode pasientforløp
	Disse vil bli benyttet i gjennomgangen og vurderingen av de foreslåtte alternativene.
	2. Kortsiktige løsningsalternativer
	2.1 Endring i opptaksområder
	2.1.1 Forslag 1: Utfasing av bydel Alna
	Trygge og gode tilbud
	God tilgjengelighet
	Organisering som underbygger gode pasientforløp
	God ressursutnyttelse
	Økonomiske konsekvenser

	2.1.2 Forslag 2: Utfasing av Nesodden og Oppegård kommuner som alternativ til bydel Alna
	Trygge og gode tilbud
	God tilgjengelighet
	Organisering som underbygger gode pasientforløp
	God ressursutnyttelse
	Økonomiske konsekvenser


	2.2 Forslag som ikke inngår i prosjektrapporten
	2.2.1 Mulig innfasing av Kongsvinger sykehus i Akershus sykehusområde
	2.2.2 Økning av sengekapasiteten ved Akershus universitetssykehus HF i forbindelse med etablering av stråleterapi

	2.3 Endring i oppgavedeling mellom sykehus

	3 Løsningsalternativer og vurderinger på mellomlang og lang sikt
	3.1 Mulig utfasing av hele Groruddalen fra Akershus sykehusområde
	3.2 Mulig utfasing av Follo fra Akershus sykehusområde

	4 Avsluttende bemerkninger



