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1

Sammendrag

Innledning
Spørsmålet om det bør etableres et lokalsykehus øst eller sørøst i Oslo adresseres i Idefaserapporten,
versjon 2.0. Etablering av et lokalsykehus et annet sted i byen kan være hensiktsmessig både for
Oslos befolkning, samhandlingen med primærhelsetjenesten og bydelen/Oslo kommune og OUS
egen utvikling.
Styret i Oslo universitetssykehus HF vedtok i styremøte 9.4.2015 i sak 20/2015 Idefase OUS å
fortsette den såkalte idéfaseutredningen av fremtidens OUS. Vedtaket innebærer at sykehuset
avgrenser sitt videre arbeid til tre hovedalternativer. Følgende vedtak ble gjort (vedtakets pkt.1):
«1. Styret ber administrerende direktør sluttføre arbeidet med Idéfase Oslo universitetssykehus i 2015
konsentrert om følgende alternativer:


0- alternativet



Et alternativ der virksomheten er delt mellom to lokaliseringer, Gaustad sør og Ullevål



Delvis samling Gaustad sør

Styret ber i tillegg om at de tre alternativene beskriver hvordan lokalsykehusfunksjonen eventuelt
kan skilles ut, herunder skissere:


Virksomhetsbeskrivelse for et slikt lokalsykehus



Konsekvensene for virksomheten i resten av OUS knyttet opp mot de tre alternativene.»

Basert på dette vedtaket har mandatet for utredningsarbeidet knyttet til lokalsykehus vært å
beskrive mulig virksomhetsinnhold og lokaliseringsalternativer for et lokalsykehus i OUS, samt
konsekvenser for OUS øvrige virksomhet. Hovedvekten er lagt på beskrivelse av
lokalsykehusvarianter.
I utredning (dette dokumentet) brukes lokalsykehus som betegnelse på det sykehus OUS kan
plassere utenfor regionsykehuset og omfatter, i de beskrevne modeller, ulikt omfang av funksjoner
fra lokalsykehus til store deler av områdesykehuset.
Utredningsarbeidet har lagt eksisterende oppgavedeling i Oslo sykehusområde til grunn. Dette
medfører at vi har sett på lokalsykehusfunksjoner for de bydelene OUS har ansvaret for i dag,
inkludert Sagene, som når det gjelder somatikk, pt. er lånt ut til Lovisenberg. Estimert
befolkningsvekst i Oslo viser at OUS vil ha lokalsykehusansvar for 328 000 beboere og
områdesykehusansvar for 685 000 beboere i 2030. Utredningen har foretatt skaleringsvurderinger
for lokalsykehusvariantene, for på denne måten å ta høyde for endringer i oppgavedeling og
kommunens organisering i nåværende bydeler som vi pt. ikke kjenner til utfallet av.
Hovedfokuset for utredningen har vært å skissere en organisering av lokalsykehusfunksjonen som
ivaretar hensynet til at:
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Alle Oslos innbyggere skal motta likeverdige lokalsykehustjenester, uansett hvilket
lokalsykehus de sogner til. Enhetlig organisering av lokalsykehusene er ønskelig både av
hensyn til fleksible skaleringsmuligheter og gode samhandlingsmodeller.



Det fremtidige lokalsykehuset bør organiseres med tanke på å sikre gode pasientforløp og
ikke kun etter diagnose ved innleggelse.



Det fremtidige lokalsykehuset bør ta høyde for at en stor del av pasientene vil være av
annen kulturell bakgrunn enn den norske. Man må legge til rette for pårørendes
tilstedeværelse og deltakelse i pasientens behandling.
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Det fremtidige lokalsykehuset skal være fleksibelt nok til å kunne ta i bruk ny
tjenestedesign, innovasjon og ny teknologi raskt til pasientenes beste. Det må legges til
rette for samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjeneste, pasienter og pårørende
på flere plattformer.

Virksomhetsinnhold i lokalsykehus
Det legges til grunn at et lokalsykehus i Oslo skal kunne ta seg av de vanligste sykdommer og kunne
stabilisere pasienter som må videresendes. Et lokalsykehus vil dels være rettet mot pasientgrupper
som er relativt store forbrukere av spesialisthelsetjenester, og vil derfor måtte ha en bred
kontaktflate med befolkningen og bydeler/Oslo kommune og primærhelsetjenesten. Et
grunnleggende prinsipp bør være at pasienten kommer rett til stedet som kan tilby behandling, dvs.
triageres til rett nivå. Et lokalsykehus i OUS skal drive forskning og utdanning. Dette er en del av
kjernefunksjonen i alle deler av et universitetssykehus.
Som underlag for utforming av varianter av lokalsykehus har utredningsgruppen blant annet benyttet
et utvalg relevante referansesykehus i Helse Sør-Øst; Lovisenberg diakonale sykehus, Diakonhjemmet
sykehus, Bærum sykehus, Nye Østfold sykehus og Ahus.
Varianter av lokalsykehus
For å definere ulike varianter av lokalsykehus har utredningsgruppen sett spesielt på tre forhold som
er avgjørende for både innhold og dimensjonering av lokalsykehuset:
a) Skal lokalsykehuset ha akuttkirurgi?
b) Omfang av sykehusfunksjoner innen psykisk helse og avhengighetsbehandling som legges til
lokalsykehuset?
c) Skal alle eller bare noen av OUS lokalsykehuspasienter skal få sitt sykehustilbud ved
lokalsykehuset?
For å forenkle denne problemstillingen noe har vi valgt å beskrive to alternativer i rapporten;
lokalsykehus for halvparten (ca. 150-200 000/3 bydeler) eller alle (ca. 300 000/6 bydeler)

Lokalsykehusvariantene som er skissert tar utgangspunkt i grunnleggendefunksjoner i lokalsykehus,
og bygger på med akuttkirurgi, fødsler, område- (og region-) funksjoner innen psykisk helse og
avhengighet, støtte-funksjoner og forskning og utdanning. Variantene skiller seg fra hverandre på
disse områdene, samt på størrelsen av pasientgrunnlaget.
Innen kreftbehandling er det, basert på innspill fra utredningsgruppen for kreft, beskrevet flere
funksjoner som aktuelle for plassering i et lokalsykehus. Funksjoner og aktivitetsvolum er avhengig av
omfang av indremedisin og bredden på tilbudet i lokalsykehuset. Tilsvarende gjelder også for
omfanget av psykisk helse og avhengighet
Elektiv kirurgi er vurdert å være et viktig element for å sikre faglig kvalitet på lokalsykehuset, spesielt
dersom lokalsykehuset er uten akuttkirurgi. Elektiv kirurgi er derfor lagt inn i alle
lokalsykehusvariantene, men med litt ulikt omfang.
Følgende tre varianter av lokalsykehus er beskrevet:
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Figuren viser et overordnet blide av innhold i variantene. Medisinske og ikke-medisinske støttefunksjoner er inkludert, men
ikke vist på denne illustrasjonen.

Variant 1 er uten akuttkirurgi, og med enten kun DPS/BUP pol/Ruspoliklinikk tilknytning (1a) eller
voksenpsykiatri (1). Variant 2 og 3 er begge med akuttkirurgi, men skiller seg fra hverandre i
pasientgrunnlag, dvs. antall innbyggere dette er et lokalsykehus for, og som en konsekvens av dette,
omfang av lokalsykehusfunksjoner på regionsykehuset i OUS. Variant 3 inneholder all virksomhet
innen psykisk helse og avhengighet, eksklusiv regional sikkerhetspsykiatri, BUP døgn- og
dagfunksjoner, nasjonale og regionale funksjoner og høyspesialisert forskningsvirksomhet. DPS, BUP
poliklinikk og ruspoliklinikk inngår ikke i idéfaseprosjektet.
Ved framskriving av befolkningsutvikling i Oslo (moderat befolkningsvekst) forventes det en økning
av fødselstallet fra dagens antall på noe under 10 000 fødsler til 13 500 fødsler frem mot 2030 i de
bydeler av Oslo hvor Oslo Universitetssykehus i dag har ansvaret for fødselsomsorgen. Dette er et
svært høyt antall fødsler samlet på ett sted, og deling av fødevirksomheten er derfor vurdert (slik den
også er i dag mellom RH og Ullevål). Fødsler i lokalsykehus forutsetter akuttmedisinsk beredskap
(anestesiologi og nyfødtmedisin) på døgnbasis samt tilstedeværende gynekolog.
Sett fra et prehospitalt ståsted vil ett enkelt akuttmottak som tar alle pasienter være det enkleste.
Alle andre varianter innebærer muligheter for at pasienten havner på feil sted og behov for
sekundærtransport. Alle varianter av mer enn ett mottak bør derfor fokusere på enkel triage. Best
her er sannsynligvis at lokalsykehuset enten er så lite at det er aksept for at en rekke pasienter
uansett ikke hører hjemme der, og derfor kan transporteres rett til regionsykehuset eller at det er så
stort, og har så mange tjenester, at det håndterer de vanligste lokalsykehusfunksjonene.
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Lokalisering
Alle lokalsykehusvarianter kan få plass på Ullevål.
På Aker er det mange bygg på tomten som står på Byantikvarens «gule liste» mhp. vern, mens
Landsverneplanen kun omfatter et fåtall av disse byggene. Det er derfor knyttet usikkerhet til hvor
mye som kan bygges på Aker, og spesielt hvorvidt det er plass til den største varianten av
lokalsykehus (variant 3). Prosjektet planlegger og har bedt om et møte med Byantikvaren i denne
forbindelse. En foreløpig skisse indikerer at det vil være plass til alle varianter også på Aker, men her
er det som sagt noe usikkerhet.
Kommunens innspill til tomter er foreløpig på et svært overordnet nivå, og krever videre arbeid før
dette spørsmålet kan besvares.
Hvilke lokalsykehusvarianter som passer på hvilke tomter, vil derfor først svares ut gjennom
prosjektets arbeid med fysiske løsninger høsten 2015, og inngå i rapporten som leveres i desember.
Uansett valg av tomt for lokalsykehus forutsettes det et meget godt tilbud for offentlig
kommunikasjon for alle brukere av sykehuset og mellom sykehusene i OUS.
Konsekvenser for virksomheten i resten av OUS
Konsekvensene for virksomhet i OUS belyses ved å knytte de tre lokalsykehusvariantene opp mot
idéfasens tre hovedalternativer:




Delvis samling på Gaustad sør kombinert med et lokalsykehus utenfor hovedsykehuset
Delt løsning mellom Gaustad og Ullevål
0-alternativet

Lokalsykehuset i 0-alternativet blir mer et spørsmål om hvor og hvordan lokalsykehusfunksjonen vil
ivaretas ved en videre drift av sykehuset slik man er lokalisert i dag. Dette skiller seg fra
lokalsykehusene i tiltaksalternativene delt løsning mellom Ullevål og Gaustad og delvis samling på
Gaustad sør. Der det for de to sistnevnte alternativene presenteres et lokalsykehus som finnes ett
sted, for sin befolkning/ sine bydeler, vil 0-alternativet innebære at lokalsykehusfunksjoner innen
ulike fagområder leveres fra flere lokalisasjoner i OUS. Hovedandelen av lokalsykehusfunksjoner
innen somatikk vil være på Ullevål.
Delvis samling på Gaustad sør kombinert med et lokalsykehus utenfor hovedsykehuset overlapper
med delt løsning mellom Gaustad og Ullevål når lokalsykehuset plasseres på Ullevål. Figuren
nedenfor gjelder derfor begge disse alternativene, og illustrer variantene på et overordnet nivå ved å
vise andelen av virksomhet på henholdsvis lokalsykehuset (blå) og regionsykehuset (grønn). Både
lokalsykehuset og regionsykehuset vil inneholde områdefunksjoner. Variant 1a er en nedskalert
versjon av variant 1.
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Andelen virksomhet på henholdsvis lokalsykehuset og regionsykehuset. Tall og bydelsreferanser som relateres til
variantene knytter seg først og fremst til lokalsykehusfunksjoner innen medisin. Akuttkirurgi og fødsler er
områdefunksjoner og vil relateres nødvendige/hensiktsmessige pasientvolumer (omtalt tidligere). Omfanget av PHA på hhv
lokalsykehus og regionsykehus varierer med omfang av indremedisin og bredden på tilbudet i lokalsykehuset.

For de ovenfor nevnte områdene er det spesielt noen forhold knyttet til de ulike lokalsykehusvariantene som er pekt på som utfordrende sett opp mot virksomheten på regionsykehuset:
 Medisin
I Variant 1 og 3 vil nesten alle indremedisinske pasienter behandles ved lokalsykehuset. Man
vil da få et regionsykehus med akuttkirurgisk, men uten ordinær indremedisinsk funksjon.
Dette er en uutprøvd modell i Norge og vil kreve kompensatoriske løsninger for å sikre adekvat
indremedisinsk kompetanse. Slike kompensatoriske løsninger vil sannsynligvis være lite
driftseffektive og gi lite optimale pasientforløp. Dersom disse variantene skal være aktuelle må
man finne kompenserende løsninger som gjør det mulig å opprettholde nødvendig
indremedisinsk kompetanse og beredskap på regionsykehuset.
 Psykisk helse og avhengighet
I variant 2 vil mesteparten av behandlingen innen psykisk helse og avhengighet foregå utenfor
regionsykehuset. Det må derfor finnes gode liaisonløsninger som tilfredsstiller behovet for
denne kompetansen på et regionssykehus som også skal ivareta halvparten av OUS
lokalsykehuspasienter. PHA liasonløsning til regionsykehuset må også finnes for variant 3, men
utfordringen er her noe mindre idet alle somatiske lokalsykehuspasienter ivaretas ved
lokalsykehuset.
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 Føde/Gyn/Nyfødtintensiv
I variant 2 og 3 vil gynekologi-miljøet måtte finne en løsning for å håndtere fødevirksomhet på
to steder. Det samme gjelder tilfredsstillende løsninger for nyfødtintensiv.
I variant 1 samles alle fødsler på regionssykehuset, og 13 500 fødsler på ett sted vurderes å
være for mye.
 Forskning og utdanning
For universitetsfunksjonene vil lokalsykehusvariant 1 uten akuttkirurgi være utfordrende.
Dette gjelder både med hensyn til forskning og rekruttering av vitenskapelig personell til
lokalsykehuset og for undervisning, der studentene i samme termin vil få undervisning på
forskjellige sykehus i medisin og kirurgi.
 Akuttkirurgi og multitraume
I Variant 3 er omfanget av akutt indremedisin på regionsykehuset svært lite. Det må, som
nevnt ovenfor under punktet medisin, derfor finnes kompenserende løsninger som gjør det
mulig å opprettholde nødvendig indremedisinsk kompetanse og beredskap på
regionsykehuset.

Oppsummert vurdering av lokalsykehusalternativene
Alle lokalsykehusvariantene er mulig å etablere i et fremtidens OUS, samtidig som det ser ut til at
flest mener at lokalsykehusvarianter som inneholder både medisin og akuttkirurgi, dvs. variant 2 eller
3, er å foretrekke. Dette gjelder både fagmiljøer i OUS, UiO og Oslo kommune.
Brukerrepresentantene foretrekker variant 2. Variant 1/1a kan være en aktuell første begynnelse på
en trinnvis utvikling mot 2 eller 3.
Alle lokalsykehusvariantene ser ut til å kunne etableres både på Ullevål og på Aker. Videre utredning
av fysiske løsninger, inkludert vurdering av tomter Oslo kommune har pekt på, vil foregå høsten
2015.
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2

Innledning

2.1

Bakgrunn

Spørsmålet om det bør etableres et lokalsykehus øst eller sørøst i Oslo adresseres i Idefaserapporten,
versjon 2.0 (kap. 3,7 og 4.5). Etablering av et lokalsykehus et annet sted i byen enn ved dagens
hovedlokalisasjoner i OUS kan være hensiktsmessig både for Oslos befolkning, samhandlingen med
primærhelsetjenesten og bydelen/Oslo kommune og OUS egen utvikling. Ønsket om et eget
lokalsykehus kom også tydelig fram i høringen høsten 2014. Gaustad, Ullevål, Lovisenberg og
Diakonhjemmet ligger alle innenfor en radius på knappe 2 km i sentrum/vest av Oslo, og kommunen
påpeker i sitt høringssvar at etablering av et nytt lokalsykehus på Aker eller øst/sør i byen gjerne
kunne vært kombinert med en samling av andre sykehusfunksjoner på Gaustad.
Innhold i et lokalsykehus har lenge vært diskutert i Norge, har vært gjenstand for flere utredninger,
og er en viktig del av Regjeringens sykehusplan som fremlegges høsten 2015. I hovedstadsprosessen
ble det opprettet sykehusområder, og det ble vedtatt at hvert sykehusområde skulle ha ett
områdesykehus og akuttkirurgi skulle ligge der. For øvrig kunne det være basissykehus i området.
Tre av Oslo sine bydeler ble lagt til Ahus sykehusområde. De resterende bydeler utgjør Oslo
sykehusområde. OUS er områdesykehuset, lokalsykehusfunksjonene er fordelt mellom Lovisenberg,
Diakonhjemmet og OUS. Lovisenberg og Diakonhjemmet har også andre funksjoner inkludert elektiv
kirurgi. Diakonhjemmet har også akuttkirurgi. Planen var å overføre akuttkirurgien til OUS når det
kapasitetsmessig var mulig.
I vår lokalsykehusutredning (dette dokumentet) brukes lokalsykehus som betegnelse på det sykehus
OUS kan plassere utenfor regionsykehuset og omfatter, i de beskrevne modeller, ulikt omfang av
funksjoner fra lokalsykehus til store deler av områdesykehuset.
Det forventes at lokalsykehusfunksjoner plassert utenfor regionsykehuset vil være en egnet arena for
samhandling med primærhelsetjenesten og vil kunne styrke tilbudet til pasienter med hyppige,
kroniske og ofte sammensatte tilstander.

2.2

Oppgavebeskrivelse

Styret i Oslo universitetssykehus HF vedtok i styremøte 9.4.2015 i sak 20/2015 Idefase OUS å
fortsette den såkalte idéfaseutredningen av fremtidens OUS. Vedtaket innebærer at sykehuset
avgrenser sitt videre arbeid til tre hovedalternativer. Følgende vedtak ble gjort (vedtakets pkt.1):
«1. Styret ber administrerende direktør sluttføre arbeidet med Idéfase Oslo universitetssykehus i 2015
konsentrert om følgende alternativer:


0- alternativet



Et alternativ der virksomheten er delt mellom to lokaliseringer, Gaustad sør og Ullevål



Delvis samling Gaustad sør

Styret ber i tillegg om at de tre alternativene beskriver hvordan lokalsykehusfunksjonen eventuelt
kan skilles ut, herunder skissere:


Virksomhetsbeskrivelse for et slikt lokalsykehus



Konsekvensene for virksomheten i resten av OUS knyttet opp mot de tre alternativene.»

Basert på dette vedtaket er mandatet/oppgaven for utredningsarbeidet knyttet til lokalsykehus å
beskrive:


Virksomhetsinnhold og funksjoner i et lokalsykehus. Dette omfatter
o somatikk – inkl. vurdering av forholdet til et elektivt kirurgisk senter
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o psykisk helse og avhengighet - inkl. vurdering av mulig tilknytning til DPS/BUP poliklinikk/
ruspoliklinikk
o forskning og undervisning
o akuttfunksjoner – inkl. vurdering av mulig tilknytning til Storbylegevakten
o medisinske støttefunksjoner
o ikke-medisinske støttefunksjoner


Lokaliseringsalternativer (tomtealternativer)



Redusert løsning for Gaustad Sør – virksomhetsmessig innhold

Foreliggende delrapport beskriver ulike varianter av virksomhetsinnhold i lokalsykehus (kap. 5 og 6)
samt konsekvenser for virksomheten i resten av OUS knyttet opp mot henholdsvis 0- alternativet,
delt løsning og delvis samling på Gaustad sør (kap. 8).

2.3

Arbeidsprosess

Utredningen av lokalsykehus og virksomhetsinnhold er utført av en utredningsgruppe med forankring
i linjen. Utredningen har hatt en faglig utredningsleder fra Medisinsk klinikk, støttet av en
administrativ utredningsleder.
Utredningsgruppen har hatt ukentlige møter. I tillegg har det vært gjennomført samtaler med
fagmiljøer for å belyse spesifikke tema og/eller problemstillinger best mulig. Dette gjelder blant
annet akuttkirurgi (gastrokirurgi, ortopedi og traume), fødsler, medisin, psykisk helse og avhengighet
og medisinske og ikke- medisinske støttefunksjoner.
Det er gjennomført møter med tillitsvalgte, verneombud og brukerutvalg samt ett møte i faglig
rådgivningsgruppe. Disse møtene har vært felles for hele prosjektet Idéfase OUS – konkretisering
etter høring. Utredningsgruppen har presentert status i arbeidet i møte med styringsgruppen i juni.
Utredningsgruppen har i hovedsak arbeidet med tema lokalsykehus i perioden frem til sommeren.
Etter sommeren vil hovedfokus i samme gruppe være etappeinnhold.

2.4

Deltakere i utredningsgruppen
Asle W. Medhus, Medisinsk klinikk (Faglig utredningsleder Lokalsykehus)
Arild Rønnestad, Kvinne- og barneklinikken (Faglig utredningsleder Etappeinnhold)
Nina E. Fosen, Atkins (Adm. utredningsleder)
Einar Hysing, Medisin, helsefag og utvikling
Harald Noddeland, Akuttklinikken
Petter Bugge, Klinikk psykisk helse og avhengighet
Tina Gaarder, Akuttklinikken – Traumesenteret (stedfortreder: Anders Holtan)
Ivar Gladhaug, UiO (stedfortreder Hanne F. Harbo)
Johan Torper, Oslo kommune

2.5

Kapasitets- og arealvurderinger og usikkerhet i tallmateriale som presenteres

En sentral del av utredningen har vært vurdering av aktivitet og kapasitet. I Rapporten skisseres
aktivitetsomfang og -volumer som kan legges til et lokalsykehus. Vurderingene baserer seg på
dimensjoneringsgrunnlaget utarbeidet i forbindelse med idéfaserapport 2.0, samt en fordeling av
aktivitet på lands- og regionsnivå versus område- og lokalnivå på avdelingsnivå i OUS (se vedlegg 1),
referansesykehus og dialog med fagmiljøer. Det skisserte omfanget er således grove estimat som gir
retningsanvisning, og som kan legges til grunn for etterfølgende vurderinger av areal og kostnader
31.8.15

Side 10 av 55

Delrapport om Lokalsykehus
Idéfase OUS, konkretisering etter høring

tilpasset at dette er en idéfase.

3

Føringer og forutsetninger

Følgende føringer og forutsetninger er lagt til grunn for utredningsarbeidet:













4

Oppgavedeling
o Eksisterende oppgavedeling mellom sykehusene i Oslo sykehusområde legges til
grunn
o Dersom ny oppgavedeling avklares før sommeren skal dimensjonering av
lokalsykehuset justeres for dette (i løpet av høsten)
Dimensjonering
o Det skal tas utgangspunkt i Idefaserapport versjon 2.0 når det gjelder
dimensjoneringsmetodikk og beregninger.
Styrevedtak om å samle lands/ og regionsfunksjoner på Gaustad, som ligger til grunn for
både etablering av OUS og idefaseprosjektet. Det vil si at disse funksjonene ikke er aktuelle
for plassering i et lokalsykehus1.
Avhengigheter i eksisterende regionale akutt- og traumefunksjoner
o Arbeidet tar utgangspunkt i beskrevne avhengigheter2 og nødvendige
lokalsykehusvolum som må følge regionale (og nasjonale) akuttfunksjoner til
regionsykehuset. Dette utgjør en begrensning i forhold til hva og hvor mye av disse
fagområdene som eventuelt kan legges til et lokalsykehus.
Lokalsykehuset forutsettes å være for pasienter i alle aldersgrupper innen psykisk helse og
avhengighet idet DPS og BUP kan tas med i lokalsykehuskonseptet. Virksomheten begrenses i
all hovedsak til voksne innen somatikk, idet somatikk barn forutsettes samlet i ett
barnesenter.
Det skal søkes løsninger som bidrar til likeverdige helsetjenester i Oslo sykehusområde, Oslo
kommune og regionen
Det legges til grunn at forskning og undervisning også hører naturlig hjemme på et
lokalsykehus
Det forutsettes en utvikling innen IKT og e-helse som tilsier at hele pasientforløpet kan følges
av alle involverte og at legekonsultasjon kan skje pr. distanse.

Lokalsykehus – for hvem?

4.1

Befolkningsunderlag i Oslo – lokalsykehus for hvem

Utredningsarbeidet har lagt eksisterende oppgavedeling i Oslo sykehusområde til grunn. Dette
medfører at vi har sett på lokalsykehusfunksjoner for de bydelene OUS har ansvaret for i dag, da
inkludert Sagene, som når det gjelder indremedisin, pt. er lånt ut til Lovisenberg.
Estimert befolkningsvekst i Oslo viser at OUS vil ha lokalsykehusansvar for 328 000 beboere og
områdesykehusansvar for 685 000 beboere i 2030. Nedenfor vises en illustrasjon med bydeler i Oslo
fordelt på sykehus med lokalsykehusansvar og der tallene i kartet viser prognose for befolkningstall i
bydelen i 2030 (tall i 1000).

1

Vedtaket om samling av regionfunksjoner er myknet noe opp i HSØ styrevedtak 46, 2015.

2

Policydokument, OUS som traumesenter, Funksjoner og krav, mai 2014
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Figur 1 Kart som viser hvilke sykehus bydelene tilhører. Diakonhjemmet, Lovisenberg og Ullevål er markert som
lokalsykehus. Aker er merket idet dette er en aktuell tomt for lokalsykehus eiet av OUS. Mortensrud er markert idet OUS
har sin DPS Syd og tilhørende BUP poliklinikk her.

Utredningsgruppen har lagt dette bildet til grunn også i utforming av mulige lokalsykehusvarianter.
Det er likevel tatt høyde for at endringer i oppgavedeling vil komme, da i form av
skaleringsvurderinger både med tanke på virksomhet og ulike tomtealternativer. Samtidig er det
kjent at Oslo kommune ønsker at innbyggerne og kommunen har mest mulig likt lokalsykehustilbud
uavhengig av adresse i kommunen. Med dette perspektivet er innholdet/tilbudet i et nytt
lokalsykehus viktigere enn dagens fordeling av pasienter mellom lokalsykehusene.
I kartet ovenfor (figur 1) fremkommer ikke OUS mange områdefunksjoner, blant annet innen psykisk
helse og avhengighetsbehandling (PHA). Figuren nedenfor viser derfor hvilke bydeler OUS har
områdeansvar for når det gjelder PHA, men er også relativt beskrivende for OUS områdeansvar for
somatiske funksjoner. Nasjonale og regionale funksjoner inngår ikke i figuren.
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KPHAs mange områdefunksjoner framkommer ikke når man deler opp bydelene i de ulike
sektorene slik det er gjort i kartet i figur 1. Vi har derfor laget en tilleggsfigur som i større grad
beskriver hvem som vil bli omfattet av et lokalsykehus, og for hvilke behandlingstilbud.
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Vestre Aker

Nordre Aker

St.Hans Sagene
-haugen

Ullern

Frogner

Sentrum

Grorud

Bjerke
Alna

Gamle Oslo
Østensjø
Nordstrand

Tegnforklaring:
Lokalfunksjoner

Stovner

Områdefunksjoner:
 Voksenpsykiatri:
o Tidlig psykosebehandling
o Personlighetspsykiatri
 Barn- og ungdomspsykiatri
o Dag- og døgnplasser
o Ambulerende FRONT-team
 Tverrfaglig spesialisert rus- og
avhengighetsbehandling
o Spesialiserte ruspoliklinikker
o Akuttbehandling
o Annen dag- og døgnbehandling
Lokalfunksjoner
 Voksenpsykiatri
o Distriktpsykiatriske sentre
o Akuttpsykiatri
o Psykosebehandling døgn
o Alderspsykiatri
 Barn- og ungdomspsykiatri
o Lokale poliklinikker
 Tverrfaglig spesialisert rus- og
avhengighetsbehandling
o Lokale poliklinikker

Områdefunksjoner
Akershus universitetssykehus
Søndre Nordstrand

Figur 2 Kart som viser OUS områdeansvar innen psykisk helse- og avhengighetsbehandling. Nasjonale og regionale
funksjoner er ikke inkludert.

4.2
4.2.1

Likeverdige helsetjenester i Oslo og Samhandlingsperspektivet
En by - en type lokalsykehus (LSH)

Generelt vil det være en fordel for Oslo befolkning at lokalsykehus har en enhetlig organisering for
hele Oslo. Jo flere modeller, jo større vil faren være for at befolkningen får forskjellige tjenester
avhengig av adresse. I tillegg vil en lik organisering gjøre det enklere å tilpasse utbyggingen til både
demografiske behov og behov som oppstår som følge av nye behandlingsmetoder, men også
effektivisering som kan følge av ny teknologi og bedre samhandling. Her er det flere forhold som
tilsier at det er viktig å velge fleksible og lett skalerbare modeller.
4.2.2

Skillet mellom lokalsykehus og regionsykehus

Det er fra et samhandlingsperspektiv og ønske om å tilby likeverdige helsetjenester formålstjenlig å
skille lokalsykehus og regionsykehus.
Et regionsykehus i OUS vil imidlertid av drifts-/effektivitets- og kvalitetsrelaterte årsaker, også ha
behov for å ivareta en del område- og lokalsykehusfunksjoner. Dette gjelder først og fremst kirurgi og
fødsler (ref. kap. 5.7. og 5.8), men også noe indremedisin. Kombinasjonen av lokal-, område- og
regionsykehusfunksjoner i et regionsykehus er en modell som også brukes ved øvrige regionsykehus i
landet.
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Oslo kommune er opptatt av at generell indremedisin, psykiatri og rus er en del av alle lokalsykehus.
4.2.3

Organisering etter gode pasientforløp i stedet for ulike spesialiteter

Fremtidens sykehus bør i større grad ha fokus på gode pasientforløp og funksjonsforbedring enn
diagnose ved innleggelse. Dette gjelder spesielt for eldre pasienter med flere lidelser og funksjonstap
som har sammensatt bakgrunn der årsak til innleggelse bare utgjør en del av pasientens utrednings
og behandlingsbehov. Et eksempel er lårhalsbrudd hos en eldre pasient, der det ofte samtidig
foreligger funksjonstap i forkant som har utløst hendelsen som førte til innleggelse. Pasienten kan ha
behov for medisinsk, psykiatrisk, nevrologisk og geriatrisk kompetanse for å kunne bli
ferdigbehandlet på en god måte. Dette vil ofte utviske forskjeller mellom ulike disipliner og kreve god
samhandling internt på sykehuset. Fremtidens sykehus, uansett størrelse, må forholde seg til dette
organisatorisk for å skape gode og likeverdige tjenester. Dette krever at det er tilstrekkelig faglig
bredde og kompetanse som sikrer god rehabilitering og gjenvinning av funksjon, ikke minst for eldre
pasienter med sammensatte lidelser. Funksjonene bør i hovedsak kunne ivaretas av lokalsykehuset.
Muskel og skjelettlidelser fulgt av lette psykiske lidelser oppgis som årsak til rundt 2/3 av alt langvarig
eller varig fravær fra deltagelse i arbeidslivet. Diagnosene er og tiltakene er ofte uspesifikke og lite
systematiske. Samfunnet har behov for tverrfaglige og mer samordnete tjenester rettet mot disse
gruppene både fra spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.
4.2.4

Migrasjonshelse

Det bor personer med innvandrerbakgrunn i alle landets kommuner, men det er klart flest
innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i hovedstaden - både i relative og absolutte tall.
Det var bosatt 158 800 innvandrere og 47 900 norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo ved
inngangen til 2015. Det er 32% av folketallet i hovedstaden (kilde: SSB), og andelen øker raskt. Flere
bydeler har allerede ca. 50% innvandrere. Lokalsykehus må tilpasse seg dette blant annet ved å bruke
familiestrukturer som en ressurs for pasienter som behandles. Det inkluderer å ha plass til at
storfamilien opplever møtet med lokalsykehus positivt slik at de også kan være en ressurs i
behandlingen. Gode og likeverdige helsetjenester for immigranter krever kunnskap og kultursensitiv
tilnærming.
4.2.5

Tjenestedesign, innovasjon og ny teknologi

Utvikling av gode lokalsykehus vil kunne profitere på et tjenestedesignprosjekt i forhold til hva
vanlige pasienter trenger.
Ny teknologi vil endre bruken av sykehus og bidra til gjensidig kompetanseoverføring mellom
lokalsykehus og kommune, økt effektivitet og bedre pasientforløp. Innovasjon og ny teknologi vil
kunne bidra til likeverdige helsetjenester. Gode kommunikasjonsløsninger og teknologiske
plattformer der pasient, fastlege, pleie og omsorgstjenester og sykehus samhandler vil kunne skape
bedre og mer effektive tjenester, slik Kaiser Permanente er et godt eksempel på.
I videre arbeid med utarbeidingen av likeverdige tjenester for Oslos innbyggere er det viktig med
prosesser som inkluderer alle sykehus som betjener Oslos befolkning, Ahus-området inkludert.
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5

Virksomhetsinnhold i lokalsykehus

5.1

Underlag for diskusjonen og referansesykehus

Det legges til grunn at et lokalsykehus i Oslo skal kunne ta seg av de vanligste sykdommer og kunne
stabilisere pasienter som må videresendes. Et lokalsykehus vil dels være rettet mot pasientgrupper
som er relativt store forbrukere av spesialisthelsetjenester, og vil derfor måtte ha en bred
kontaktflate med befolkningen og bydeler/Oslo kommune og primærhelsetjenesten. Et
grunnleggende prinsipp bør være at pasienten kommer rett til stedet som kan tilby behandling, dvs.
triageres til rett nivå.
En avgrensning av lokalsykehusoppgaver (oppgaver som kan flyttes ut av regionsykehuset) kan også
gjøres ved at tjenester som bare skal ytes ett sted i helseregionen eller i landet ikke anses å høre med
til et lokalsykehus. Tjenester som bare ytes ett sted innen et sykehusområde kan høre inn under et
lokalsykehus, men det vil også være slik at mange lokalsykehus vil tilby få eller ingen slike
områdetjenester.
Det presiseres at et lokalsykehus i OUS skal drive forskning og utdanning, og at dette er en del av
kjernefunksjonen i alle deler av et universitetssykehus.
Beskrivelsen av hva som er kjernen i et lokalsykehus gir ikke rom for bare én entydig praktisk
presisering av innhold i et lokalsykehus. Det finnes i dag et spekter i ulike typer av sykehus som alle
ivaretar lokalsykehusfunksjoner. En må med andre ord gjøre et valg i forhold til hvilken type
lokalsykehus OUS skal ha. For OUS vil dette valget også påvirke innholdet i den delen som betegnes
som «regionsykehuset». Dette favner også flere områdefunksjoner. Etterfølgende kapitler belyser
ulike varianter av lokalsykehus (sykehus lagt utenfor regionsykehuset), samt hvilke konsekvenser
variantene får for virksomhet i regionsykehuset.
Som underlag for utforming av varianter av lokalsykehus har utredningsgruppen benyttet en
aggregert fordeling av aktivitet på lands- og regionsnivå versus område- og lokalnivå på avdelingsnivå
i OUS (se vedlegg 1), samt et utvalg relevante referansesykehus i Helse Sør-Øst. For sistnevnte
sammenligning må det påpekes at et lokalsykehus i OUS har et vesentlig større pasientgrunnlag enn
det store flertallet av øvrige lokalsykehus i Norge. De fleste lokalsykehus i Norge har pasientgrunnlag
mindre enn befolkningen i en bydel i Oslo, og også vesentlig lengre avstand til regionsykehuset.
Vi har derfor valgt referansesykehus fra Helse Sør-Øst som har en størrelse vi kan relatere et
lokalsykehus i OUS til. Figuren nedenfor viser med gulmarkering de sykehusene vi har valgt. Ahus
(områdesykehus med lokalsykehusfunksjoner) her er med fordi dette sykehuset per i dag ivaretar tre
av Oslos bydeler som områdesykehus og lokalsykehus.
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Figur 3 Befolkningsgrunnlag for somatiske sykehus med akuttfunksjoner. Utvalgte referansesykehus markert med gult.
Vær oppmerksom på at befolkningsgrunnlaget som vises for OUS er ekskl. Sagene bydel som pt. er «lånt ut» til Lovisenberg.

De utvalgte referansesykehusene har et tilbud som vist nedenfor. Tilbudet er vist sett i forhold til
OUS sin avdelingsstruktur, og tilsier ikke at referansesykehuset nødvendigvis har en egen avdeling
som står for tilbudet. Med begrepet funksjon menes her tilbud om pasientbehandling innen
fagområde. Funksjonens omfang kan variere mellom sykehusene, uten at dette gås inn på her.
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Tabell 1 Somatiske funksjoner i utvalgte referansesykehus (relatert til OUS klinikk og avdelingsstruktur)

Ringerike sykehus vises i tabellen ovenfor, men er senere lagt til side som referansesykehus.
Ringerike sykehus er først og fremst relevant som sammenligning dersom man tenker sykehus for én
bydel i Oslo. De korte avstandene i Oslo gjør imidlertid at dette ikke fremstår som noen god løsning,
hverken for sykehusvirksomheten eller for Oslo kommune.

5.2

Grunnleggende somatiske funksjoner i et lokalsykehus

Et lokalsykehus skal gi et godt tilbud til pasienter med de hyppigst forekommende sykdommene både
av akutt og kronisk karakter. Lokalsykehuset skal være sykehuset der de fleste pasienter vil få utført
diagnostikk og utredning, og sykehuset må derfor ha breddekompetanse for å sikre gode
pasientforløp. Breddekompetanse vil også ha betydning for rekruttering av vitenskapelig personell og
for undervisningsmuligheter bl.a. for medisinstudenter.
Spesialiststrukturen for leger vil bli endret innen kort tid og en hovedendring vil være at
grenspesialitetene innenfor både de kirurgiske og medisinske fag omgjøres til hovedspesialiteter.
Innenfor indremedisin vil det bli etablert en ny spesialitet («mottaksmedisin og indremedisin») som
til en viss grad vil erstatte dagens hovedspesialitet, mens innenfor kirurgi videreføres ikke
hovedspesialiteten «generell kirurgi», men spesialiteten akuttkirurgi skal defineres og legges til som
kompetanseområde hos de kirurgene som skal ha vaktfunksjon, kanskje i form av akutt- og
gastrokirurgi.
31.8.15

Side 17 av 55

Delrapport om Lokalsykehus
Idéfase OUS, konkretisering etter høring

I et lokalsykehus vil det være behov for alle de nye indremedisinske hovedspesialitetene med særlig
vekt på den nyetablerte generelle spesialiteten («mottaksmedisin og indremedisin»). For å sikre
breddekompetansen også på det kirurgiske området, vil det være behov for et tilbud innen akutt- og
gastrokirurgi, samt ortopedi. Tilstedeværelsen og tilgjengeligheten av disse spesialitetene vil
imidlertid i stor grad være avhengig av omfanget av kirurgisk aktivitet ved lokalsykehuset. Kirurgisk
aktivitet ved lokalsykehuset vil bidra til økt egendekningsgrad og styrke sykehusets posisjon som
lokalsykehus med gode pasientforløp.
Lokalsykehuset bør også inkludere tilbud om forebyggende medisin, visse typer av medikamentell og
palliativ onkologisk behandling, rehabilitering og nevrologi.
Et lokalsykehus vil omfatte en svært stor del av den direkte samhandlingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Lokalsykehusfunksjonen vil også omfatte de fleste av de
pasientgruppene som er relativt store forbrukere av spesialisthelsetjenester, og vil utgjøre den delen
av spesialisthelsetjenesten som har den bredeste kontakten med befolkningen.
Utredning og rehabilitering av muskel og skjelettlidelser sammen med lettere psykiske lidelser,
spesielt der dette er årsak til arbeidsfravær, er ofte sammensatt og krever tverrfaglig innsats.
Lokalsykehuset kan være en god arena for spesialisthelsetjenesten med godt utgangspunkt for
samarbeid med primærhelsetjenesten og arbeidslivet.

5.3
5.3.1

Grunnleggende funksjoner innen psykisk helse og avhengighet i et lokalsykehus
Innledning

Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPHA) leverer spesialisthelsetjenester innen tre områder;
psykisk helse voksne (over 18 år), psykisk helse for barn og ungdom (0 – 18 år) og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling (TSB). Klinikken har i dag nærmere 40 lokalisasjoner. Å samle
virksomheten geografisk vil kunne gi positive ringvirkninger i form av bredere kompetanse og mer
fleksibel kapasitet i pasientarbeidet, synergieffekter og effektivisering. Det vil kunne skapes et enda
bedre miljø for forskning, undervisning og fagutvikling.
På den andre siden pågår det en utvikling der tjenester nær pasientenes bosted prioriteres. Nasjonalt
reduseres tjenester på sykehusnivå i voksenpsykiatrien. Det er særlig lengden på døgnbehandling
som reduseres. Man ønsker sterkere brukermedvirkning, mer polikliniske og ambulante tjenester og
tettere samarbeid med bydelene og henvisende instanser. Dette vil også påvirke behovet for
døgnplasser.
Sykehusfunksjoner som i fremtiden ikke vil være desentralisert bør lokaliserer i nærheten av
somatisk virksomhet og somatiske støttetjenester. Disse funksjonene vil være avhengige av
vaktordninger, slik at en samling av denne type tjenester vil bidra til effektiv ressursutnyttelse og
tilgang til kompetanse 24/7. Deler av virksomheten vil ha behov for nærhet til somatiske tjenester,
lab/rad, fordi det antas at fremtidig målgruppe med kompliserte og sammensatte lidelser vil øke. Det
antas også at bruken av funksjonell MR vil øke i fremtiden ikke bare i forskning, men som en del av
utredning og behandling av psykiske lidelser.
KPHA trenger i liten grad høyspesialiserte støttetjenester. Størstedelen av tjenestene kan leveres
innenfor rammene av et lokalsykehus.
5.3.2

DPS/ BUP poliklinikk og ruspoliklinikk

Det tydeligste lokalsykehustilbudet innen psykisk helse og avhengighet er Distriktspsykiatrisk senter
(DPS), Barne- og ungdomspsykiatrisk (BUP) poliklinikk samt ruspoliklinikk. Disse virksomhetene skal i
utgangspunktet ikke ligge på sykehusområdet, og er derfor heller ikke inkludert i idéfasearbeidet
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(rapport versjon 2.0). I sammenheng med utredning av lokalsykehus for OUS er det imidlertid
naturlig å si noe om lokalsykehusets tilknytning til DPS, BUP poliklinikk og ruspoliklinikk.
For Oslos tre sørøstlige bydeler, Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand er det akkurat åpnet et
nytt lokalt senter for psykisk helse og avhengighet, OUS Mortensrud. Søndre Oslo DPS, BUP Oslo Syd
og Ruspoliklinikk Mortensrud har flyttet inn i dette bygget. Det er ikke aktuelt å flytte disse
aktivitetene fysisk inn i et nytt lokalsykehus i Oslo sørøst.
Dersom et nytt lokalsykehus blir lokalisert innenfor bydelene Sagene, Nordre Aker eller Bjerke, vil det
være aktuelt å legge et tilsvarende lokalt senter for psykisk helse og avhengighet til lokalsykehuset
bestående av Nydalen DPS, BUP Oslo Nord og lokal Ruspoliklinikk.

5.4

Medisinske støttefunksjoner

Et lokalsykehus må ha god tilgang til medisinske støttefunksjoner som anestesiologi, radiologi,
patologi, medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, mikrobiologi, immunologi og transfusjonsmedisin,
medisinsk genetikk og nukleærmedisin. Anestesiologi, radiologi og medisinsk biokjemi må tilbys ved
lokalsykehuset, mens de øvrige tjenestene kan i hovedsak tilbys ved regionsykehuset med visse
tilpasninger ved lokalsykehuset.
Anestesiologitjeneste fremmes oftest som en grunnleggende premiss for et akuttsykehus. I Norge er
det praksis anestesileger og –sykepleiere som bidrar med å ta seg av de sykeste pasientene, sammen
med bl.a. moderavdelingene. Alle former for beredskap for de dårligste pasientene, f.eks.
”stansteam”, ”medisinsk team” og ”kirurgiske team” innebærer anestesi. Man kan tenke seg et
lokalsykehus som er dimensjonert for at de sykeste pasientene skal sendes videre til et annet
sykehus, men tross optimal triage fra prehospitale tjenester vil det av og til skje at man må ta hånd
om akutt syke pasienter. Dette kan være inneliggende pasienter, besøkende eller pasienter som
bringes til mottak av ambulansetjeneste eller privatpersoner. Slik sett er det utenkelig at et
lokalsykehus i Oslo ikke skal ha vaktgående anestesileger og –sykepleiere 24/7. I tillegg til å håndtere
de akutt syke kan det også være at man må dimensjonere denne tjenesten for å kunne ledsage
pasienter videre til sykehus på høyere nivå.
Intensivmedisin hører også inn under anestesiologi. Lokalsykehuset vil ha behov for overvåknings- og
postoperative plasser. Et lokalsykehus må som nevnt over også ha muligheten til å stabilisere nye
intensivpasienter. Dette innebærer også at man må ha areal, infrastruktur, utstyr og
sykepleierkompetanse til å håndtere dette. Intensivmedisin er kostbart og det er sannsynligvis ikke
økonomisk forsvarlig at lokalsykehuset til enhver tid skal ha kapasitet til å ivareta alle
egenproduserte intensivpasienter. Man må derfor sannsynligvis legge opp til i overføring til høyere
nivå, f.eks. på dagtid – for enkelte pasienter. Likeledes kan lokalsykehuset avlaste sykehuset på
høyere nivå ved å overta lettere intensivpasienter, f.eks. de som er i prosess med å bli tatt av
respirator etc. Dimensjonering av en intensivkapasitet i lokalsykehuset er derfor avhengig av
variabler som triage, hvilke spesialiteter genererer intensivpasienter i lokalsykehuset,
intensivtransportkapasitet, hva som anses som robust størrelse på fagmiljø, kapasitet på høyere nivå
med mer. Dette arbeidet må eventuelt utredes nærmere i detalj senere. Minimumsløsning er en
”stabiliseringsseng”.
For radiologi refereres det til eget vedlegg (vedlegg 2) som beskriver og estimerer behov for radiologi
i lokalsykehuset i et 2035-perspektiv3. Vedlegget oppsummeres med følgende punkter:

3

2035-perspektiv er benyttet idet KDI allerede hadde dette grunnlaget fra en nylig tilsvarende vurdering til annet formål.

31.8.15

Side 19 av 55

Delrapport om Lokalsykehus
Idéfase OUS, konkretisering etter høring











For radiologi er behovet i lokalsykehuset med perspektiv mot 2035 estimert til 13 rom
(radiologiske modaliteter).
Radiologisk støtte er viktig for at flest mulig pasienter utredes og avklares poliklinisk for å
hindre unødige innleggelser.
Omfang av radiologisk utredning vil være avhengig av de kliniske funksjoner som tillegges
nytt lokalsykehus. Dette gjelder imidlertid først og fremst vaktordninger, i mindre grad
behovet for modaliteter.
Dersom nytt lokalsykehus og storbylegevakten plasseres i umiddelbar nærhet av hverandre
(tørrskodd gangavstand), kan modaliteter og personell effektivt utnyttes bedre.
Radiologiske funksjoner bør plasseres i umiddelbar nærhet av hverandre (clusterløsning) for
best mulig funksjon og logistikk med hensyn til bruk av areal og bemanning.
Det er en generell trend at tyngre bildediagnostikk benyttes i utredning. Det innebærer mer
CT og MR for alle grupper pasienter.
Det anbefales etablert fullverdige helkropps MR-maskiner. Erfaringer viser at ekstremitetsMR har funksjonelle begrensninger og vil være mindre tilfredsstillende for ortopedisk MR.
Arealet tilknyttet radiologi bør etableres ved første gangs realisering av bygget. Dersom ikke
alle radiologiske modaliteter lar seg realisere fra oppstartdato, er det enklere å omdisponere
radiologisk areal til annet bruk.
En aktivitetsøkning på 50% frem mot 2035 vil være et realistisk behov og vil utgjøre totalt
117 000 radiologiske henvisninger.

For laboratoriefag i et lokalsykehus er det etter møter og interne høringsinnspill kommet frem
følgende:







5.5

Medisinsk biokjemi (MBK) er en nødvendig funksjon i lokalsykehuset. Behovet for utstyr og
areal for MBK i et lokalsykehus er relativt uavhengig av størrelse. Forskjellen ligger i antall
ressurser og vaktlag/ drift gjennom døgnet som settes opp.
Det kan være aktuelt å legge noe mikrobiologi til lokalsykehuset. Også her vil utstyr og
arealbehov være uavhengig av senere beskrevet lokalsykehusvariant. Forskjellen mellom
dem ligger i bemanning.
I et lokalsykehus med akuttkirurgi og føde må det også være noe patologi. Omfanget av
patologisk service vil være avhengig av kirurgisk virksomhet.
Lokalsykehuset må ha en viss grunnutrustning uansett lokalsykehusvariant, og med det
samme utstyret vil man trolig ha kapasitet til å levere mer enn til bare lokalsykehuset. Kan
være aktuelt å betjene flere bydeler og evt. primærhelsetjeneste fra samme sted.
Med referanse til areal og funksjoner på Aker estimeres nødvendig lab-areal på et
lokalsykehus i OUS, uavhengig av variant å være ca 1 500 kvm. Det legges da bl.a. opp til
utvidet bruk av pasientnært utstyr og blodkulturskap i avdelingene.
Overordnet sett vil KDI søke å dekke behovet for laboratorietjenester i lokalsykehus etter
«sentrallaboratorium-modellen», hvor man i tillegg til MBK supplerer med tilpasset service
for andre fag (tansfusjonsmedisin, mikrobiologi og farmakologi). Modellen praktiseres i dag
for Aker og Radiumhospitalet, og både Diakonhjemmet og Lovisenberg betjenes på samme
måte fra OUS.

Ikke-medisinske støttefunksjoner
Omfanget av ikke-medisinske støttefunksjoner er diskutert med enheter i Oslo sykehusservice
med følgende konklusjoner, som legges til grunn for videre arbeid:
 Lokalsykehuset trenger ikke eget kjøkken. Dette betyr at mat leveres til varemottak og krever
gode avdelingskjøkken.
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5.6

Det må, uansett lokalsykehusvariant, legges opp til etablering av nytt hovedkjøkken som kan
produsere og levere mat også til lokalsykehuset. Dette kjøkkenet bør ligge nær OUS
varemottak.
Lokalsykehuset må ha egen kantine. Kantinen bør være åpen for både pasienter, pårørende,
ansatte og studenter, men samtidig bør det være mulig for ansatte å sette seg i en separat
del. Dette handler om fysisk utforming, som ikke adresseres i denne fasen av planleggingen,
men vil tas opp i konseptfasen.
Lokalsykehuset må etableres med varemottak for tekstil, varer og mat. Dette kan
dimensjoneres med utgangspunkt i Østfold, som også får levert mat og tekstil utenfra.
Det må avsettes plass til øvrige ikke-medisinske støttefunksjoner som teknisk eiendomsdrift,
renhold, transport og portørtjenester, medisin- teknisk virksomhet og forskningsstøtte i
lokalsykehuset. Arealbehovet vil variere noe med lokalsykehusvariantene, men man kan ta
utgangspunkt i det nye Østfoldsykehuset for de førstnevnte, og bruke erfaringstall fra
universitetssykehus av mindre størrelse enn OUS for forskningsstøtte.

Flere elektive funksjoner innen somatikk som kan legges til et lokalsykehus

Hvis en velger en minimumsmodell, rent lokalsykehus/basissykehus uten akutt kirurgi eller andre
områdefunksjoner kan sykehuset ha en faglig utfordring. Et viktig tiltak vil da være å plassere elektive
funksjoner tilknyttet lokalsykehuset. Dette vil det ligge til rette for når det er samme foretak som
drifter begge sykehusene. Det viktigste eksemplet er dagkirurgi. Organisering av en slik dagkirurgisk
virksomhet diskuteres ikke i denne utredningen, men det må finnes løsninger som legger til rette for
god drift både for pasienter, ansatte og virksomheten.
Dagkirurgi kan med fordel legges utenfor regionsykehuset. Dagkirurgi krever et visst volum og må
kombineres med en oppvåkningsenhet og en 5-dagers post. De viktigste spesialitetene er
gastrokirurgi og ortopedi, men også annen dagkirurgi kan legges hit (for eksempel urologi, kar,
gynekologi, ønh). Dersom man går for en modell hvor man flytter en god del dagkirurgi, eventuelt
også sammedagskirurgi som krever overnatting i 5-døgns post, til lokalsykehuset vil dette kunne bli
et betydelig volum.
Lokalsykehuset krever anestesiservice. Elektiv kirurgi vil gjøre sykehuset mer attraktivt for
anestesipersonell, samt at det er lettere å få dekket nødvendig vaktbemanning med ansatte som har
dette som sitt hovedarbeidssted. En minimumsløsning uten elektiv kirurgi vil redusere
lokalsykehusets kapasitet for overvåkingsplasser og dermed fagmiljø som håndterer de dårligste
pasientene. Intensivmedisin bør da sannsynligvis kun driftes som et stabiliseringstilbud, ref over.
Dette vil medføre at de dårligste pasientene, eller pasienter som mistenkes eller forventes å bli
intensivkrevende, går videre til regionssykehuset. Dette vil stille krav både til kompetanse på LSH og
til prehospitalt personell og skape en betydelig fallhøyde mht feil triage og sekundære overføringer
mellom sykehuslokalisasjoner.
Medisinske pasienter/uavklarte pasienter trenger mulighet for tilsyn av gastrokirurg. Dagkirurgi med
5-døgnspost vil kunne gi tilgang på gastrokirurg.
Hoftebrudd hos eldre bør behandles på et lokalsykehus. Selv om disse pasientene er øyeblikkelig
hjelp pasienter, så vil utsatt kirurgi til neste dag være et godt tilbud.
Andre elektive funksjoner som kan legges til lokalsykehuset er poliklinikk innen områdefag. Det vil gi
et godt tilbud til de pasientene som sogner til lokalsykehuset. Det vil og kunne gi tilbud til de
inneliggende pasientene. Poliklinikk før og etter dagkirurgi, evt. også utredning, kan med fordel
gjøres på lokalsykehuset dersom det er der kirurgien gjennomføres. En forutsetning er at det og gis
tilbud innen radiologi og laboratoriemedisin som gjør at utredningen i størst mulig grad kan
gjennomføres ved lokalsykehuset. Det vil bedre tilbudet til de inneliggende og bedre sykehusets
mulighet for rekruttering. En slik poliklinikkvirksomhet kan eventuelt også være et tilbud til barn.
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Start av kreftutredning og oppfølging av kjemoterapi bør kunne legges til lokalsykehuset.
Lokalsykehuset bør ha en palliativ enhet. Se for øvrig avsnitt 5.8. nedenfor.

5.7

Akuttkirurgi i lokalsykehus

Det er en pågående debatt i samfunnet om hva et lokalsykehus bør inneholde og Regjeringen skal
legge frem en nasjonal helse- og sykehusplan høsten 2015. Denne vil blant annet omtale
lokalsykehusfunksjonen og det er grunn til å tro at lokalsykehus med pasientgrunnlag større enn ca
100.000 også kan ha akuttkirurgisk funksjon. Basert på slike tall bør et lokalsykehus i Oslo som
etableres innenfor OUS også ha akuttkirurgisk funksjon. Lokalsykehuset med akuttfunksjon skal da
som et minimum tilby vaktkompetanse innen indremedisin, gastrokirurgi, ortopedi og anestesi samt
ha tilgang til klinisk-kjemiske og radiologiske tjenester døgnet rundt. Det må tas geografiske og
befolkningsmessige hensyn når man definerer hvor omfattende innholdet i akuttfunksjonen skal
være ut over minstetilbudet. For å sikre kontinuitet i pasientbehandling vil lokalsykehuset da måtte
ha egne vaktlag med kompetente spesialister innenfor de aktuelle kliniske spesialitetene.
Hvis lokalsykehuset har ansvaret for en del av OUS’ lokalsykehusbefolkning vil det kirurgiske tilbudet
kunne økes, og andre kirurgiske spesialiteter vil kunne inkluderes i sykehusets tilbud (f.eks. urologi,
gynekologi, ønh). Dette vil øke lokalsykehusets dekningsgrad og bedre pasientforløp samt
sannsynligvis bedre rekruttering av kompetent personale. Omfanget av den kirurgiske virksomheten
må imidlertid ikke bli for stor da det er nødvendig med betydelig akuttkirurgisk aktivitet ved
regionsykehuset blant annet med tanke på multitraumefunksjonen og akuttkirurgisk regional
bakvaktsfunksjon. En fordeling av akuttkirurgi mellom lokalsykehus og regionssykehus i
størrelsesorden 40/60% vurderes mest hensiktsmessig.

5.8

Fødsler i lokalsykehus

Ved framskriving av befolkningsutvikling i Oslo (moderat befolkningsvekst) forventes det en økning
av fødselstallet fra dagens antall på noe under 10 000 fødsler til 13 500 fødsler frem mot 2030 i de
bydeler av Oslo hvor Oslo Universitetssykehus i dag har ansvaret for fødselsomsorgen. Dagens
fødsler ved OUS skjer ved Ullevål (ca. 7000) og Rikshospitalet (ca. 2800). Gjeldende planer for
håndtering av forventet befolkningsvekst sier at økning i fødselstallet skal håndteres ved en økning
av antallet fødsler ved Rikshospitalet. Dagens arealbetingelser ved fødeavdelingen ved Rikshospitalet
er ikke dimensjonert for en slik økning, og selv i 0-alternativet er det behov for nybygg for å håndtere
veksten innen føde og nyfødt.
Fødsler i lokalsykehus forutsetter akuttmedisinsk beredskap (anestesiologi og nyfødtmedisin) på
døgnbasis. Forutsetning er også her at gynekologi følger obstetrikk. Antall fødende per år ved
lokalsykehus bør ligge i området 3 – 5000 fødsler per år. En fordeling av fødselstall mellom
lokalsykehus og regionsykehus i størrelsesorden 40/60% vurderes mest hensiktsmessig. Det
forutsettes at det foretas en seleksjon av risikograviditeter/fødsler til regionsykehuset. Med et
fødselstall som beskrives ovenfor, vil det være behov for nyfødtmedisinsk kompetanse på døgnbasis
som kan håndtere akutte uforutsette situasjoner samt et lavnivå tilbud om overvåkning av nyfødte
med forventet forbigående medisinske tilstander, eks. lavt blodsukker, mistanke om infeksjon,
lettere respirasjonsforstyrrelser. Tilstander ut over det som er beskrevet ovenfor forutsettes overført
til regionavdeling.
Ved relativt stort volum av fødsler i lokalsykehus vil det høyst sannsynlig kreves tilstedeværelse av
fostermedisin på dagtid. Et stort volum på fødsler vil også nødvendiggjøre solid tilstedeværelse av
anestesiologi dag og natt, noe som kan forsvare at det også finnes en del akuttkirurgi på sykehuset
(utnytte beredskapen).
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Fordeler og ulemper ved samling av alle fødsler ett sted, versus deling og fødsler i lokalsykehuset
beskrives under i tilknytning til de ulike lokalsykehusvariantene (ref. kap 6).

5.9

Triage og konsekvenser for prehospital

En triage som er basert på medisin, kirurgi og bosted bør i utgangspunktet være enkel å
gjennomføre, selv om det av og til kan være vanskelig nok å skille mellom kirurgi og medisin.
Klassiske problemstillinger i skjæringspunktet medisin / kirurgi, eks GI blødninger, bør
forhåndstriageres. Stikkord her er ”triagerende akuttmottak”, og akuttmottaket i et lokalsykehus av
denne typen kan ikke beskrives som dette. Man kan ikke ta høyde for alle problemstillinger i et
lokalsykehus, men man kan ta høyde for det vanligste. Desto flere spesialiteter og tjenester som ikke
er på lokalsykehuset, f.eks. kirurgi, urologi, nevrologi, pci og intensivmedisin, jo større sannsynlighet
for at pasienter skal ”havne i feil akuttmottak”.
En viss andel av akuttmedisinske pasienter trenger kirurgisk tilsyn og av og til operasjon. Operativt
krevende pasienter må naturlig nok flyttes til sykehuset som tilbyr akuttkirurgi. For å ivareta en
nødvendig kirurgisk tilsynsfunksjon på et stort lokalsykehus i Oslo uten at pasienter må kjøres frem
og tilbake er det vanskelig å komme unna en formalisert kirurgisk vaktordning.
Sykehus som kun ivaretar medisinske akuttpasienter og ellers kun har elektiv, mindre kirurgi vil ikke
kreve spesielt store ressurser mht overvåking og intensivkapasitet. Intensivkrevende pasienter bør
derfor sannsynligvis overføres til regionsykehuset. Dette innebærer sekundærtransport av
intensivpasienter, noe som er allment sett som en risikoaktivitet. For å unngå dette vil man måtte
forsøke å triagere pasienter som er eller kan bli intensivkrevende til regionsykehuset. Slik sett vil man
kunne oppleve at ”for sikkerhets skyld” tankegang gjør at enkelte pasienter kjører forbi
lokalsykehuset, og dekningsgraden reduseres.
Sett fra et prehospitalt ståsted vil ett enkelt akuttmottak som tar alle pasienter være det enkleste.
Alle andre varianter innebærer muligheter for at pasienten havner på feil sted og behov for
sekundærtransport. Alle varianter av mer enn ett mottak bør derfor fokusere på enkel triage. Best
her er sannsynligvis at lokalsykehuset enten er så lite at det er aksept for at en rekke pasienter
uansett ikke hører hjemme der, og derfor kan transporteres rett til regionsykehuset eller at det er så
stort, og har så mange tjenester, at det håndterer de vanligste lokalsykehusfunksjonene.
Beredskap blir ofte sett som evne til å håndtere store mengder pasienter = masseskade. Realiteten er
derimot at svikt i kritisk infrastruktur er langt hyppigere. Som ellers i medisinen er forebygging beste
medisin, og innenfor teknisk infrastruktur er dette moderne bygningsmasse tilpasset den aktiviteten
som faktisk foregår i lokalene samt realistiske budsjett for drift og vedlikehold. Som hovedregel er
derfor alle løsninger som innebærer ny bygningsmasse en fordel. Adskilte lokalisasjoner kan også
være en god back-up for hverandre ved svikt i infrastruktur, men da bør helst lokalisasjonene være
rimelig like i omfang/størrelse. Et lite lokalsykehus kan ikke kompensere for evakuering av et stort
regionsykehus. Nå er det derimot svært sjelden at større sykehuskompleks må evakueres, og
undersøkelse i OUS tyder på at de fleste pasienter i en slik krisesituasjon kan reise hjem eller ivaretas
på et lavere nivå.
Beredskapsarbeid er fundert på noen bærende prinsipper, hvorav likhetsprinsippet sannsynligvis er
det viktigste. Dette gjelder ikke minst mht massetilstrømning av pasienter. I praksis innebærer dette
at et lokalsykehus ikke skal ta over eller avlaste regionssykehuset for pasienter som de normalt sett
ikke ivaretar. Unntak kan gjøres i ekstreme situasjoner hvor personell fra regionssykehuset kan
flyttes til lokalsykehuset, men dette vil innebære en splitting av et fagmiljø – som selv i ekstreme
situasjoner er uheldig. Eneste unntak her er sannsynligvis at et helt fagmiljø flytter fra
regionssykehuset fordi dette er satt ut av drift (brann, elektro- eller vvs-havari etc), men da er man
tilbake til at man trenger et stort lokalsykehus for at dette skal være et reelt alternativ.
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5.10 Kreftbehandling i lokalsykehus
Gruppen i idéfaseprosjektet som utreder organisering av kreftvirksomheten i OUS har gjennom
dialog med fagområdene innen kreftbehandling vurdert følgende funksjoner som aktuelle for
plassering i et lokalsykehus.
•

Utredning. Primær utredning av kreft slik pakkeforløpene beskriver innen de fagområder
som lokalsykehuset dekker. Innen enkelte områder vil etablering av sentra (eks. brystsenter,
prostatasenter) selv ta en større del av denne utredningen i hovedsykehuset

•

Onkologi. Enklere former for kjemoterapi og annen medikamentell behandling både i kurativ
og palliativ hensikt.

•

Palliasjon. Palliativ behandling skjer best i lokalsykehus eller nær pasientens hjemmemiljø.

•

Indremedisin. Håndtering av enklere komplikasjoner til onkologisk behandling som
neutropen feber og behov for transfusjon. Håndtering av komorbiditet og funksjonssvikt

•

Kirurgi. Håndtering av enklere komplikasjoner avhengig av kirurgisk kompetanse. Et
lokalsykehus med gastrokirurgisk kompetanse vil kunne håndtere ileus og akutt abdomen
også hos kreftpasienter, men med konsultasjon eller henvisning til behandlende avdeling ved
sjeldne tilstander eller gjennomført svært omfattende behandling.

•

Rehabilitering. Mange pasienter vil trenge noen dager etter avsluttet behandling på et
spesialistsenter før de sendes hjem. For Oslo-pasienter vil det være hensiktsmessig å bruke
lokalsykehuset som har nærmere kontakt med tjenester i pasientens nærmiljø.

Forutsetninger for plassering av denne virksomheten ved lokalsykehus vil generelt være:
•

Tilstrekkelig kompetanse både initielt og videre kontinuerlig i samspill med et sykehus med
spesialisert kreftbehandling.

•

Tilstrekkelig pasientvolum/ - grunnlag, og bredde i funksjoner på lokalsykehuset

•

Klart opptrukne roller og ansvarsforhold i forhold til et spesialisert sykehus og
primærhelsetjenesten

•

Tilstedeværelse av onkologer

•

Forsvarlig tilstedeværelse av støttefunksjoner

•

Kommunikasjonssystemer rundt pasienten i forhold til samhandling om pasient med andre
sykehussteder/sykehus

5.11 Flere funksjoner innen psykisk helse og avhengighet som kan legges til et lokalsykehus
I forhold til kjernefunksjoner på et lokalsykehus skaper begrepet Oslo sykehusområde egne
utfordringer for deler av KPHA. Mange av oppgavene som utføres for hele Oslo sykehusområde, der
ansvaret er lagt til OUS, defineres som lokalsykehusfunksjoner. I de aktuelle enhetene innen KPHA
utføres områdefunksjoner og lokalsykehusfunksjoner tett integrerte. Dette gjelder:


Døgnbehandling i Rus- og Avhengighetsbehandling



Akuttmottak i Rus- og Avhengighetsbehandling



Legemiddelassistert behandling (LAR) innen Rus- og Avhengighetsbehandling



Akuttmottak i Barne- og Ungdomspsykiatri



Døgnbehandling i Ungdomspsykiatrien



Ambulant hjemmesykehus i Barnepsykiatrien (Front-team)
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Tidlig Psykosebehandling: døgnbehandling og poliklinikk



Lokal sikkerhetspsykiatri > 18 år



Angstpoliklinikk/høyspesialisert; inkl. OCD-poliklinikk > 18 år



Poliklinikk for spiseforstyrrelser > 18 år



Poliklinikk for personlighetspsykiatri > 18 år

Nedenfor er funksjoner som kan være aktuelt å legge til et lokalsykehus beskrevet (Se for øvrig
vedlegg 5 for tallfesting av aktivitet).
Voksenpsykiatri
Voksenpsykiatrien i lokalsykehus vil særlig ha nytte av samlokalisering med medisinsk avdeling
inklusive medisinsk akuttmottak, lab., røntgen og somatisk overvåkning. Avdelinger som
hovedsakelig leverer lokalsykehustjenester til OUS sine seks bydeler, og som er svært naturlig at
legges til et lokalsykehus er:
•

Akuttpsykiatrisk sengepost,

•

Spesialisert psykosebehandling døgn,

•

Alderspsykiatri døgn/poliklinikk.

I tillegg kan følgende avdelinger innen voksenpsykiatri legges til lokalsykehuset
•

Lokal sikkerhetspsykiatri

•

Tidlig psykosebehandling/primært førstegangspsykoser

For lokal sikkerhet vil det være hensiktsmessig enten med tilknytning til RSA eller Akuttpsykiatrisk
seksjon. Vurdering av lokale sikkerhetsplasser vil inkluderes i planleggingen for for nytt RSA bygg som
skal foregå/gjenopptas til høsten. Dersom lokal sikkerhet ikke legges til fremtidig RSA-bygg er
virksomheten aktuell for et lokalsykshus.
Avdeling for nasjonale og regionale tjenester har flere høyspesialiserte tilbud. Seksjon for
personlighetspsykiatri består av spesialistpoliklinikker og et kompetansesenter med område-,
regionale og nasjonale funksjoner. Når det gjelder plassering, må det foretas en avveining mellom
hvorvidt disse funksjonene hører mer hjemme på et spesialisert sykehus enn et lokalsykehus pga. sin
regionale og nasjonale tilknytning, eller om de vil tjene på en sterkere tilknytning til det store
psykiatriske fagmiljøet som blir etablert på et evt. stort lokalsykehus. Regional seksjon
spiseforstyrrelser består av sengeposter, regional poliklinikk og regional kompetansetjeneste.
Nærheten til somatiske tjenester, særlig innen indremedisin og pediatri, vil betinge lokalisasjonen.
Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse dekker høyspesialiserte nasjonale oppgaver.
Argumentasjonen blir som for Seksjon for personlighetspsykiatri.
Barne- og ungdomspsykiatri (BUP)
BUP omfatter:
o

Barneseksjonen 0 – 13 år: Enhet A, enhet B, Front-team

o

Ungdomsseksjonen 13 – 18 år: Akutt og intermediær døgnbehandlingsenhet

o

Spesialseksjon barn og ungdom: Poliklinikk

BUP trenger nærhet til pediatri/nevropediatri, lab., røntgen, somatisk overvåkning og indremedisin i
forhold til spiseforstyrrelser. Dersom dette nærhetsbehovet prioriteres foran samlokalisering med
øvrig PHA virksomhet vil funksjonene plasseres på regionsykehuset.
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Avdeling rus- og avhengighetsbehandling (ARA)
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling leverer i varierende grad lokalsykehustjenester til alle
bydeler i Oslo og består av følgende seksjoner:
o

Seksjon rus- og avhengighetsbehandling, ung.

o

Seksjon rus- og avhengighetsbehandling, voksen

o

Seksjon ruspoliklinikker

o

Seksjon rusmottak og avgiftning

Alle tjenestene innen rus- og avhengighetsbehandling er aktuelle å legge til lokalsykehus. Disse
avdelingene leverer både lokale tjenester og områdetjenester til hele Oslos befolkning. Det er viktig å
ha tverrfaglig spesialisert rusbehandling representert på lokalsykehuset utover lokal ruspoliklinikk.
ARA trenger funksjonell nærhet til psykiatri, indremedisin, somatisk akuttmottak, somatisk
overvåkning, lab og røntgen.
For alle tre ovenfor nevnte virksomhetsområdene vil nærhet til storbylegevakt og Kommunal Akutt
Døgnenhet (KAD) være en fordel. I dag er Psykiatrisk legevakt organisert som en del av KPHA.
Det er i OUS, KPHA nedsatt en arbeidsgruppe som ser på den framtidige organiseringen av liaisonkonsultasjons psykiatri innen KPHA. Det er viktig at liaison-konsultasjons psykiatrien lokaliseres slik at
den kan yte gode tjenester til de øvrige avdelingene i OUS både på lokalsykehus og det spesialiserte
sykehuset. Det må ytes tjenester innen alle de tre fagområdene voksenpsykiatri, BUP og TSB. Det er
viktig med kontinuitet i oppfølgingen.
Oppsummert kan svært mye av behandlingen innen psykisk helse og avhengighet samles og legges til
et lokalsykehus. Det er imidlertid funksjoner som ikke er aktuelle å legge til et lokalsykehus:
o

Det pågår planlegging av nytt bygg for Regional sikkerhetsseksjon (RSA) og Regional
seksjon psykiatri, utviklingshemming/autisme (PUA). Regionalt kompetansesenter for
sikkerhets- og fengsels- og rettspsykiatri (KPS – SiFeR) vil legges til dette bygget.

o

I KPHA pågår det høyspesialisert forskning som er avhengig av tjenester som ikke vil være
aktuelle på et lokalsykehus.

5.12 Forskning og utdanning
På samme måte som i dagens sykehus, vil pasientene i et OUS lokalsykehus være grunnlag for
forskningsaktivitet og undervisning. Det er således viktig med akademisk ansatte også på dette
sykehuset, og at disse integreres med forskningsmiljøet for øvrig. Det er nødvendig at det settes av
ulike typer areal til forskningsaktiviteten, både integrert med klinisk virksomhet og i separat areal (se
avsnitt nedenfor).
Studieplanen for profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Oslo er under revisjon og
implementeringen av den nye studieplanen Oslo 2014 skal være fullført sommeren 2017. Det er
derfor noe usikkerhet knyttet til undervisning i ulike fag og moduler, og dette kan også endre seg
over tid. Dersom alle lokalsykehusfunksjoner i OUS legges til et samlet lokalsykehus, estimeres
omfanget av medisinstudenter som skal ha undervisning i ulike fag ved lokalsykehuset til 450 – 500
og vitenskapelig personell ved lokalsykehuset til ca 150 personer. Dette forutsetter at lokalsykehuset
har kirurgiske i tillegg til medisinske pasienter og at psykiatrivirksomheten er inkludert i
lokalsykehuset. Pasientene ved lokalsykehuset vil også utgjøre et viktig grunnlag for klinisk forskning
ved OUS/UiO. Videre vil lokalsykehuset være en viktig arena for utdanning av legespesialister. Også
for psykisk helse og avhengighet vil lokalsykehuset utgjøre en svært sentral base for forskning,
fagutvikling og undervisning. Dette må man ta hensyn til ved arealberegning. Det vil være praksissted
for studenter fra Universitetet i Oslo og høyskolene, man vil drive med utdanning av spesialister i
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psykologi, psykiatri, rus- og avhengighetsmedisin og barne- og ungdomspsykiatri, - også fra andre
sykehus og foretak innen Helse Sør-Øst RHF. KPHA videreutdanner høyskoleutdannete.
Lokalsykehuset vil også være vesentlig for praktisk undervisning av høyskolestudenter innen
sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, bioingeniør, radiograf, sosionom, vernepleie og barnevern.
Befolkningsveksten og dreiningen mot en stor andel eldre tilsier at behovet for utdanning av
helsepersonell som et minimum vil øke i takt med befolkningsveksten. Lokalsykehuset må
dimensjoneres for at en vesentlig andel av undervisningen for flere studentgrupper i skal foregå her.
Dette gjelder også for leger i spesialistutdanning, utdanning av spesialist sykepleiere, praksisplasser
for bachelor og masterprogram og annen etterutdanning.
Dersom lokalsykehusfunksjonene først skal skilles ut i et eget sykehus anser UiO det som en fordel
for universitetsfunksjonene at dette sykehuset er størst mulig. Omfang av pasientgrunnlag i
kombinasjon med størrelsen på det akademiske miljøet vil ha stor betydning for både den kliniske
forskningen og undervisningen. UiO anser også mest mulig samling av lokalsykehusfunksjonene å
være en fordel for å rekruttere til et akademisk miljø av tilstrekkelig omfang og for å kunne
gjennomføre undervisningen på en fornuftig måte med hensyn på logistikk. Dersom pasient- og
lærergrunnlaget ved lokalsykehuset ikke er tilstrekkelig stort, vil dette skape store logistiske
utfordringer i timeplanleggingen.
Det er i idefasearbeidet generelt lagt opp til en kombinasjon av samlet areal til forskning og
undervisning og integrerte arealer i avdelingene. Modellen tiltredes av UiO. For undervisningen er
det i tillegg til auditorier av ulik størrelse nødvendig med seminarrom knyttet til den enkelte
avdeling. Større auditorier kan samlokaliseres sentralt i lokalsykehuset, mens seminarrom må knyttes
til den enkelte avdeling. For forskningen er det i tillegg til kontorer for forskere og eventuelle
forsknings-sykepleiere nødvendig med undersøkelsesrom med nærhet til avdelingene for
rekruttering av pasienter til kliniske studier. Samtidig vil det være en fordel at en «synlig» del av
arealene avsatt til forskning og undervisning legges ett sted i lokalsykehuset og kan utgjøre et nav i
universitetsfunksjonene – gjerne i samvirke med forskningsaktivitet i OUS-regi og
undervisningsaktivitet også for andre studieløp enn medisin. Spesielt er det viktig at
forskningsfunksjoner med høyteknologiske laboratoriefasiliteter for studier av humant materiale
lokaliseres i et sentralt forskningsareal i lokalsykehuset. I tillegg kreves det en stor enhet for klinisk og
epidemiologisk forskning knyttet til samme areal. Ideelt sett burde det lages en egen forskningsfløy i
lokalsykehuset, der både laboratorieforskning og den kliniske forskningen er tett lokalisert. Detaljer
og arealbehov for UiO og medisinerstudiet er nærmere beskrevet i vedlegg 3.
Sykehuset har også fått i oppdrag fra HSØ (2013) å øke omfanget innovasjoner som understøtter
helhetlige pasientforløp og bedre samhandling mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten
og spesialisthelsetjenesten (ref. omtale i idéfaserapport 2.0, kapittel 3.6.2). I et slikt innovasjonsarbeid vil lokalsykehuset kunne spille en viktig rolle.

6

Ulike varianter av lokalsykehus

6.1

Innledning – om utforming av variantene

For å definere ulike varianter av lokalsykehus har utredningsgruppen brukt to innfallsvinkler:
1)

2)
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Virksomhetsspørsmål knyttet til to forhold som er avgjørende for både innhold og
dimensjonering av lokalsykehuset:
a)

Skal lokalsykehuset ha akuttkirurgi

b)

Omfang av sykehusfunksjoner innen psykisk helse og avhengighetsbehandling
som legges til lokalsykehuset

Referansesykehusene omtalt i kap. 5.1.
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Ut i fra dette ble det tidlig skissert fire ulike typer lokalsykehus som kunne sees opp mot relevante
referansesykehus blant de utvalgte.
Tabell 2, Fremstilling av ulike typer lokalsykehus basert på to vesentlige dimensjonerende spørsmål.

To viktige dimensjonerende virksomhetsspørsmål er hvorvidt lokalsykehuset skal ha akuttkirurgi eller
ei, samt hvor stort omfang av PHA som skal samles ved lokalsykehuset.
Et annet vesentlig dimensjonerende spørsmål er om alle eller bare noen av OUS
lokalsykehuspasienter skal få sitt sykehustilbud ved lokalsykehuset. For å forenkle denne
problemstillingen noe har vi valgt å beskrive to alternativer her; halvparten (ca. 150-200 000/3
bydeler) eller alle (ca. 300 000/6 bydeler). Fordi det også kan finnes andre løsninger er
skalerbarheten ved variantene beskrevet. Her er det også av betydning hvordan
lokalsykehusmodellene for Oslo for øvrig blir utviklet.
Lokalsykehusvariantene beskrevet nedenfor tar utgangspunkt i det som er beskrevet som
grunnleggendefunksjoner i lokalsykehus (ref. kap. 5.2 og 5.3) og bygger på med akuttkirurgi, fødsler,
område- (og region-) funksjoner innen psykisk helse og avhengighet, støtte-funksjoner og forskning
og utdanning. Variantene skiller seg fra hverandre på disse områdene, samt på størrelsen av
pasientgrunnlaget. Følgende tre varianter av lokalsykehus er utdypet i det etterfølgende:
Tabell 3, Lokalsykehusvarianter som beskrives i de etterfølgende kap.

Lokalsykeh
us-variant
Variant 1

Variant 1a

Variant 2

31.8.15

Beskrivelse

Pasientgrunnlag

Lokalsykehus for indremedisinske pasienter (inkludert
akuttfunksjon).
Elektiv (dag)kirurgi
Tilknytning til DPS, BUP poliklinikk og ruspoliklinikk samt tilbud
innen voksenpsykiatri

300 000

Dette er en nedskalert variant 1 for kun halvparten av OUS
lokalsykehuspasienter. Resten vil ha sitt lokalsykehus på regionsykehuset.

Lokalsykehus for indremedisinske pasienter (inkl. akuttfunksj.)
Elektiv (dag)kirurgi
Tilknytning til DPS, BUP poliklinikk og ruspoliklinikk
Lokalsykehus for både indremedisinske og kirurgiske pasienter
(inkludert akuttfunksjon for begge gruppene)
Elektiv kirurgi
Voksenpsykiatri og rus og avhengighetsbehandling. Tilknytning
til DPS, BUP poliklinikk og ruspoliklinikk

Alle OUS 6 bydeler

150 000
3 bydeler

Minimum
150 000 (medisin)
3 bydeler
~ 200 000 (akuttkirurgi,
områdefunksjon)
Ca. 5000 fødsler
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Lokalsykeh
us-variant
Variant 3

6.2

Beskrivelse

Pasientgrunnlag

Lokalsykehus for både indremedisinske og kirurgiske pasienter
(inkludert akuttfunksjon for begge gruppene).
Elektiv kirurgi
Voksenpsykiatri og rus og avhengighetsbehandling. Tilknytning
til DPS, BUP poliklinikk og ruspoliklinikk

300 000 (medisin)
Alle OUS 6 bydeler
~ 200 000 (akuttkirurgi,
områdefunksjon)
Ca 5000 fødsler

«Variant 1» - beskrivelse, styrker og svakheter

6.2.1

Hvilke pasientgrupper ivaretas

Innen somatikk behandles akutte indremedisinske tilstander her, mens akuttkirurgiske pasienter
behandles ved regionsykehuset.
Innen psykisk helse og avhengighet vil tilbudet være avhengig av størrelsen (pasientgrunnlaget).
Tilknytning og eventuell samlokalisering med et lokalt senter for psykisk helse og avhengighet (DPS,
BUP poliklinikk og ruspoliklinikk) er uansett aktuelt. Pasientbehandling innen voksenpsykiatri og rusog avhengighet kan tilbys dersom pasientgrunnlaget er stort nok.
6.2.2

Funksjoner og aktivitetsvolumer

Sykehuset er skalerbart og kan dekke et pasientgrunnlag for mellom 150 000 og 300 000, eventuelt
mer dersom det skulle være ønskelig etter revidert oppgavedeling mellom sykehusene i Oslo.
Utredningsgruppen har sett på aktivitetsvolum i en minimumsvariant for en befolkning på 150 000
(variant 1a) og en større variant for alle OUS 6 bydeler; 300 000.
Tabell 4, Kort beskrivelse av lokalsykehusvariant 1.

Lokalsykehus variant 1
Medisin

Bredt tilbud, generelle indremedisinske fag

Kreft

Utredning og onkologisk behandling

Akuttkirurgi

Nei

Fødsler

Nei

PHA

Tilknytning til DPS, BUP pol og ruspoliklinikk, evt. samlokalisering avhengig av
stedsvalg for lokalsykehuset.
Den største modellen av variant 1 vil inkludere voksenpsykiatri samt rus og
avhengighetsbehandling i OUS.

Omfang el. Kir.

Hovedsakelig dagkirurgi, men må også ha 5-døgnspost.
Omfang tilsvarende det som nå planlegges i et elektivt kirurgisk senter på
Aker. Kirurgiske fag: Gastrokirurgi, Ortopedi, Gynekologi, Urologi og Kar åreknuter

Forskning og
undervisning

Ja, med hovedvekt på undervisning.
Forskning på utvalgte fagområder.

Virksomhet på
«Regionsykehuset»

Lands- og regionfunksjoner medisin og kirurgi
Traumesenter, akuttmottak og all akuttkirurgi
Ca 95% av operasjonsvolumet i OUS.
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6.2.3

Psykisk helse og avhengighetsbehandling i variant 1

6.2.3.1 Tjenester som er aktuelle for lokalsykehusvariant 1a med opptaksområde 150 000

Tilknytning til lokalt senter med DPS, BUP poliklinikk og ruspoliklinikk er aktuelt i denne varianten.
Eventuell samlokalisering vil være avhengig av fysisk plassering av lokalsykehuset (ref. kap. 5.3).
Tjenester på sykehusnivå4, ekskl. RSA/PUA, innen KPHA vil da samles på regionsykehuset.
6.2.3.2 Tjenester som er aktuelle for lokalsykehusvariant 1 med opptaksområde 300 000

Også for den største modellen av variant 1 er tilknytning til et eventuelt lokalt senter for psykisk
helse og avhengighet aktuelt, og eventuell samlokalisering avhengig av hvor lokalsykehuset plasseres.
I tillegg er det her være aktuelt å etablere voksenpsykiatri. Med voksenpsykiatri menes:
•

Akuttpsykiatrisk sengepost,

•

Spesialisert psykosebehandling døgn,

•

Alderspsykiatri døgn/poliklinikk.

Videre kan det også være aktuelt å legge hele Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) i
denne varianten. For å vise et spenn i mulige kombinasjoner av somatikk og psykisk helse og
avhengighet er dette imidlertid ikke vist i etterfølgende illustrasjon, men lagt inn i
lokalsykehusvariant 2 og 3. Dette utelukker ikke at ARA kan legges inn i variant 1 på et senere
tidspunkt, dersom denne lokalsykehusvarianten skulle velges.
Lokalsykehuset vil være en viktig base for konsultasjons- og liaisonstjenester. Det henvises her til
pågående utredning av liaison- konsultasjonspsykiatri i OUS (ref. kap. 5.11).

4

Omfatter ikke DPS og poliklinikker som ikke ligger på sykehusområdet i dag, og som heller ikke inngår i
idéfasearbeidet.
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Figur 4 Skissert innhold i lokalsykehusvariant 1. For dagbehandling og poliklinikk angir %-tall estimert andel av denne
virksomheten som kan legges til lokalsykehuset.
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6.2.4

Ivaretakelse av forskning og undervisning

Lokalsykehuset, variant 1 vil ha en viktig funksjon når det gjelder undervisning i OUS. Dette gjelder
for medisinerstudenter høyskolestudenter, leger og psykologer i spesialistutdanning, utdanning av
spesialist sykepleiere, praksisplasser for bachelor og masterprogram og annen etterutdanning.
Uten akuttkirurgisk funksjon med lokalsykehuset vil imidlertid undervisningen for medisinstudentene
(i 5. og 6. semester), og for så vidt også for andre, bli fragmentert og uhensiktsmessig både faglig og
logistisk, og anses lite ønskelig fra UiO sin side. Generelt kan det bli krevende å undervise på tvers av
spesialiteter i denne sykehusmodellen. Modellen vil også medføre økt og tidkrevende
transportbehov for studenter og lærere mellom region- og lokalsykehuset.
Dette lokalsykehuset vil ha forskningsaktivitet, men ikke like bredt faglig som i de to etterfølgende
lokalsykehusvariantene. Også av hensyn til rekruttering og vitenskapelig personell anses denne
varianten derfor som lite ønskelig fra UiOs side.
Lokalsykehuset vil kunne være en arena for tjenesteinnovasjon og utvikling av pasientforløp, i nært
samhandling med primærhelsetjenesten.
6.2.5

Konsekvenser for fødevirksomhet og nyfødtmedisin

Forsvarlig fødevirksomhet i et omfang som skissert lagt til lokalsykehus (ref. kap. 5.8) forutsetter
døgnkontinuerlig akuttmedisinsk beredskap, både hva gjelder nyfødtmedisin og anestesiologi, med
tanke på akutt operativ intervensjon ved fødselskomplikasjoner. Lokalsykehusvariant 1 er uten
akuttkirurgi, og dermed også uaktuell for plassering av fødevirksomhet.
Konsekvensen av dette er at all fødevirksomhet i OUS samles på regionsykehuset. I henhold til
innspill fra fagmiljøet (obstetrikk) er det faglig og organisatorisk forsvarlig å samle all fødevirksomhet
på ett sted. Forutsetninger er at gynekologi feltet er med og at fødevirksomheten deles i adskilte
driftsenheter som til sammen gir et differensiert fødetilbud hvor hver enhet skal kunne ta hånd om
inntil 2500 – 3000 fødsler årlig. Modellen forutsetter også at all nyfødtmedisinsk behandling samles
på ett sted.
Fordeler ved en slik organisering er at tilbudet blir det samme5 for alle i Oslos befolkning uavhengig
av bosted og man vil unngå potensielt risikofylte transporter mellom sykehus som følge av
kapasitetsmangel (nå ca. 200 per år). Videre vil en samling av fagmiljøet kunne virke som positiv
forsterker ved å motvirke at det etableres A- og B-lag innen fagmiljøene ved deling av
fødevirksomheten, samt at forskning og undervisning foregår samlet på ett sted.
Ulemper ved en organisering som angitt i alternativ 1 er trafikkutfordringer i Oslo, som forventes å
øke med befolkningsveksten og som kan gjøre tilgjengeligheten til sykehuset for fødende i Oslo sørøst dårligere. Det registreres i dag transportfødsler, og avstands-utfordringen oppleves reell.
Arbeidsmiljøet vil kunne oppleves som stort og uoversiktlig. Videre vil en samling av all
fødevirksomhet på ett sted (her inkludert at føde og barn skal være samlet) kreve store arealer
samlet til en lokalisasjon. Idefaserapport 2.0 angir arealbehovet for et samlet føde og barnemiljø til å
være minimum 86 000 kvm. Beredskapsmessige hensyn taler sannsynligvis imot en full samling av
fødevirksomheten idet total driftsstans på det ene stedet vil ramme hele Oslos befolkning.
Mulighetene for økning av kapasitet er begrenset i denne modellen.
Samhandling med kommunen og bydelene vil bli vanskelig med en så stor fødeavdeling. Med stadig
kortere liggetid for fødende, er effektiv og god samhandling avgjørende for gode pasientforløp for de
fødende.

5

Tilsvarende tilbud leveres av Ahus til sine tre bydeler og av OUS til de øvrige bydelene i Oslo.
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6.2.6

Tilknytning til Storbylegevakt?

Denne lokalsykehusvarianten har ikke akuttkirurgisk mottak, og er ikke et naturlig knytningspunkt for
den nye Storbylegevakten i Oslo.
6.2.7

Vurdering av varianten i lys av evalueringskriteriene

Nedenfor belyses styrker og svakheter ved lokalsykehusvariant 1
Tabell 5, Styrker og svakheter ved lokalsykehusvariant 1.

Lokalsykehusvariant 1
Kriterie
Styrker
• Enklere og raskere pasientsløyfer for de
eldre pasientene som ikke har både
medisinske og kirurgiske
problemstillinger
• Sterkt kompetansemiljø indremedisin
inkludert geriatri (alminnelige
sykdommer)
Kvalitet i pasientbehandlingen

• Kan ha et naturlig stort fokus på
livsstilssykdommer, forebygging og
samhandling.
• Samlokalisering PHA –
indremedisin/lokalsykehus
• Bra å rendyrke elektiv kir. – effektivt og
forutsigbart
• Styrket samhandling med bydelene v/
mye indremed på lokalsykehuset.
• Nærhet til lokale helsetjenester.
• Lite og oversiktlig, lettere å bygge god
relasjon pasient/behandler

Arbeidsmiljø

31.8.15

Svakheter
• Mangler kirurgi – og medisin kan ha
behov for kirurgi (eks. vondt i magen)
• Kan fremstå som et ubalansert sykehus
• Liten dekningsgrad / inkomplett tilbud > medfører at mange pasienter sendes
videre til regionsykehuset
• Uten akuttkirurgi – kan redusere
kvalitet og egendekningsgrad.
• Redusert intensivtilbud til medisinske
pasienter
• Velges ofte i områder med liten
befolkning for å opprettholde et
lokalsykehus – unødvendig i Oslo
• Ikke avlasting ved fordeling av fødsler
• Splitting av miljø og mye flytting av
pasienter
• Dersom all indremedisin legges til
lokalsykehuset blir det for lite igjen på
regionsykehuset

• Kan tilpasses lokale utfordringer i de
tilhørende bydelene.

• Svakere tilbud innen psykisk helse enn
variant 2 og 3, og uten rus og
avhengighetsbehandling ut over
ruspoliklinikk.

• Lite, oversiktlig og ressurseffektivt med
tydelig identitet

• For lite til å være attraktivt for
rekruttering?

• Stor stabilitet i helsefaggrupper, lettere
å få til et godt arbeidsmiljø.

• Splitting av miljø
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Lokalsykehusvariant 1
Kriterie
Styrker
• Mer fokus på sykdommer som har stor
betydning for folkehelsen
Forskning og
undervisning

• All obstetrikk og gynekologi samlet på
ett sted vil gjøre oppgaven enklere med
tanke på undervisning og forskning.

Svakheter
• Tap av nettverk og splittelse i forskning.
• Meget krevende logistikk for
undervisning
• Tap av tid for lærere og studenter pga
reiser mellom sykehus
• Vanskeliggjør integrert undervisning
• Vanskelig å rekruttere forskere

• Sammenlignbart med Lovisenberg
Samhandling og
likeverdige
helsetjenester i Oslo

• Klart geografisk grensesnitt,
bydelstilhørighet og positivt for
samhandling med kommunen (om
medisinske pas.)

• Ikke samme sykehus for medisin og
kirurgiske problemstillinger. – kan være
vanskelig for pasienter og samhandling
med kommunen.
• Storbylegevakten vil ikke ligge i
nærheten.
• Tilsvarende Lovisenberg, men ikke
likeverdig Diakonhjemmet eller Ahus
som har akuttkirurgi.
• Samhandling med et område
tilsvarende 300 000 innbyggere er
krevende for sykehus og kommune.
• Risiko for dårlig samhandling med
kommunen for fødende pga for stor
samhandlingsflate.

• Mindre sårbarhet v/ deling av
akuttfunksjoner (her: kun indremedisin)
Logistikk og
beredskap

Skalerbarhet

• Forventer behov for mye transport
mellom sykehusene i Oslo (også OUS
internt)
• Uten akuttkirurgi - utfordrende ved
akutt forverring av en pasient.

• Skalerbar. Kan inkl. alle indremedisinske
pasienter i OUS, eller ca halvparten (kun
3 bydeler). Kan også skaleres videre opp
til å ivareta flere enn OUS nåværende
bydeler dersom ønskelig.

• Dersom all lokal indremedisin legges til
lokalsykehuset blir det for lite igjen til å
støtte akuttfunksjonene på
regionsykehuset.

• Noe mindre i størrelse enn variant 2 og
3 - > Noe lettere å plassere
• Rimeligere å bygge
Drift - økonomi
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• Kan være driftseffektivt v/ samling av all
indremedisin.

• I variant 1 (stor modell) må det være
igjen en liten bit indremedisin ved
regionsykehuset. Denne enheten vil
sannsynligvis bli lite driftseffektiv.
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6.3
6.3.1

«Variant 2» - beskrivelse, styrker og svakheter
Hvilke pasientgrupper ivaretas

Lokalsykehusvariant 2 retter seg som variant 1 inn mot pasienter med hyppige, ofte sammensatte og
kroniske lidelser samtidig som denne varianten også har akuttkirurgiske funksjoner og fødselstilbud.
Denne varianten av lokalsykehus vil dermed ha et bredere tilbud til sin befolkning en variant 1, og
pasientene vil kunne forvente en større egendekningsgrad enn hva et lokalsykehus med kun
akuttmottak for indremedisinske pasienter kan levere.
6.3.2

Funksjoner og aktivitetsvolumer

Lokalsykehusvariant 2 er også skalerbar, men kun oppover og med noen begrensninger. For
akuttkirurgiske funksjoner er skalerbarheten begrenset av at hovedandelen av akuttkirurgien med
tilhørende elektiv drift må beholdes på regionsykehuset sammen med multitraumefunksjonen. Det
er signalisert fra både gastrokirurgisk og ortopedisk miljø at et lokalsykehus med pasientgrunnlag på
rundt 200 000 er tilstrekkelig for en robust akuttkirurgisk funksjon på et lokalsykehus. Et lokalsykehus
som dekker minimum tre bydeler vil kunne ha en noe større oppland på akuttkirurgiske funksjoner,
for eksempel ved å betjene bydeler som i dag hører til Lovisenberg.
Utredningsgruppen har sett på aktivitetsvolum for et lokalsykehus for ca 3 bydeler, dvs en befolkning
på ca 150 000 medisinske pasienter med tilstrekkelig volum innen akuttkirurgi (~200 000).
Lokalsykehusvariant 2 inneholder fødsler i størrelsesorden opp mot 5000 fødsler per år (40/60%
deling med regionsykehuset). Dette forutsetter akuttmedisinsk beredskap (anestesiologi og
nyfødtmedisin) på døgnbasis, og at gynekologi følger obstetrikk. Det forutsettes videre at det foretas
en seleksjon av risikograviditeter/fødsler til regionsykehuset. Med et fødselstall som beskrives
ovenfor vil det være behov for nyfødtmedisinsk kompetanse på døgnbasis som kan håndtere akutte
uforutsette situasjoner samt et lavnivå tilbud om overvåkning av nyfødte med forventet forbigående
medisinske tilstander, eks. lavt blodsukker, mistanke om infeksjon, lettere respirasjonsforstyrrelser.
Tilstander ut over det som er beskrevet ovenfor forutsettes overført til regionavdeling.
Tabell 6, Kort beskrivelse av lokalsykehusvariant 2.

Lokalsykehus
variant 2
Medisin

Bredt tilbud, generelle indremedisinske fag

Kreft

Utredning og onkologisk behandling

Akuttkirurgi

Ja
Tilstrekkelig volumer av gastrokirurgi og ortopedi til å utgjøre et robust
fagmiljø med anestesi og en driftseffektiv enhet.

Fødsler

Ja
Estimert en enhet med rundt 5000 fødsler i året.
Nyfødtintensiv

PHA

Tilknytning til DPS, BUP pol og ruspoliklinikk, evt. samlokalisering avhengig av
stedsvalg for lokalsykehuset.
Variant 2 vil, som variant 1, inkludere voksenpsykiatri i OUS, men her vil man
også kunne omfatte lokal sikkerhetsspykiatri og tidlig psykosebehandling.
Variant 2 inneholder hele avdeling for rus- og avhengighetsbehandling i OUS.
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Omfang el. Kir.

Elektiv kirurgi, hovedsakelig dagkirurgi, men må også ha 5-døgnspost.
Kirurgiske fag: Gastrokirurgi, Ortopedi, Gynekologi, Urologi og Kar - åreknuter

Forskning og
undervisning

Ja. Hovedvekt på undervisning.
Forskning på utvalgte fagområder.

Virksomhet på
«Regionsykehuset»

Lands- og regionfunksjoner medisin og kirurgi. Multitraumesenter.
Ivaretar ca 50% av OUS’ lokalsykehuspasienter innen medisin
Ca 90% av operasjonsvolumet i OUS, mer enn 50% av akuttkirurgien (orto,
gastro).

6.3.3

Psykisk helse- og avhengighetsbehandling i variant 2

Tilknytning til lokalt senter med DPS, BUP poliklinikk og ruspoliklinikk er også aktuelt i denne
varianten. Eventuell samlokalisering vil være avhengig av fysisk plassering av lokalsykehuset (ref. kap.
5.3).
Voksenpsykiatri i lokalsykehusvariant 2 vil omfatte:
o Akuttpsykiatrisk sengepost,
o Spesialisert psykosebehandling døgn,
o Alderspsykiatri døgn/poliklinikk.
o Lokal sikkerhetspsykiatri
o Tidlig psykosebehandling/primært førstegangspsykoser
For lokal sikkerhet vil det være naturlig enten med tilknytning til RSA eller Akuttpsykiatrisk seksjon.
Dersom lokal sikkerhet ikke legges til fremtidig RSA-bygg er virksomheten aktuell for et lokalsykshus..
Det foreslås således inn i lokalsykehus modell 2 (og 3, se beskrivelse i etterfølgende kap.).
Avdeling rus- og avhengighetsbehandling (ARA):
o Seksjon rus- og avhengighetsbehandling, ung.
o Seksjon rus- og avhengighetsbehandling, voksen
o Seksjon ruspoliklinikker
o Seksjon rusmottak og avgiftning
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling leverer i varierende grad lokalsykehustjenester til alle
bydeler i Oslo. Tjenestene er her samlet samlet lagt inn i variant 2.
Lokalsykehuset vil være en viktig base for konsultasjons- og liaisonstjenester. Det henvises her til
pågående utredning av liaison- konsultasjonspsykiatri i OUS (ref. kap. 5.11).
I tillegg til de ovenfor nevnte funksjoner innen psykisk helse og avhengighet som er lagt til
lokalsykehusvariant 2 kan følgende funksjoner også vurderes:
o Avdeling for psykisk helse, nasjonale og regionale funksjoner (da unntatt RSA/PUA)
o Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (døgn og spesialpoliklinikk)
o Forskning og utvikling
Disse funksjonene er foreløpig, og i etterfølgende illustrasjon, lagt til regionsykehuset.
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Figur 5 Skissert innhold i lokalsykehusvariant 2. For dagbehandling og poliklinikk angir %-tall estimert andel av denne
virksomheten som kan legges til lokalsykehuset.
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6.3.4

Ivaretakelse av forskning og undervisning

Lokalsykehuset, variant 2 vil ha en viktig funksjon når det gjelder undervisning i OUS. Omfanget av
medisinstudenter som skal ha undervisning i fag lokalisert ved dette lokalsykehuset er estimert til
300-350 til enhver tid, forutsatt at den psykiatriske virksomheten er inkludert i sykehuset. I tillegg
kommer høyskolestudenter, leger og psykologer i spesialistutdanning, utdanning av spesialist
sykepleiere, praksisplasser for bachelor og masterprogram og annen etterutdanning.
Lokalsykehuset vil ha forskningsaktivitet og ca. 100 vitenskapelig ansatte ved Institutt for klinisk
medisin, UiO med ansvar for forskning og undervisning (ref. kap. 5.12 og vedlegg 3) i tillegg til
forskning i OUS regi. Denne virksomhetene krever tilpassede arealer.
Lokalsykehuset vil kunne være en vesentlig arena for tjenesteinnovasjon og utvikling av
pasientforløp, i nært samhandling med primærhelsetjenesten.
UiO anser denne lokalsykehusvarianten som bedre enn variant 1 for undervisning og forskning pga.
større bredde og omfang i pasientgrunnlaget i og med noe virksomhet også innen fagene kirurgi og
føde.

6.3.5

Konsekvenser for fødevirksomhet og nyfødtmedisin

Deling av fødevirksomheten mellom regionsykehus og lokalsykehus har både fordeler og ulemper.
Svakheter ved en løsning med fødsler ved lokalsykehus er risiko for akutt transport mellom sykehus
ved akutte uforutsette situasjoner (fødende samt nyfødte) samt ved kapasitetsmangel. Videre er
frykten for å skape A og B lag innen både obstetrikk og nyfødtmedisin fremtredende hvis ikke
rotasjonsordninger lar seg etablere som motvirker dette.
Styrker ved en løsning med fødsler i lokalsykehuset kan være at fødende kan oppleve tilbudet i et
mindre miljø som mer personlig og nært i motsetning til i et stort fødemiljø. Vedrørende forskning og
undervisning vurderes også denne løsningen som god.
Beredskapsmessige hensyn kan tale for en løsning med to eller flere fødeenheter, mao også for
fødsler i lokalsykehus.
6.3.6

Tilknytning til Storbylegevakt?

Denne lokalsykehusvarianten har akuttkirurgisk mottak, og vil kunne være et naturlig knytningspunkt
for den nye Storbylegevakten i Oslo avhengig av lokalisering.
6.3.7

Vurdering av varianten i lys av evalueringskriteriene

Nedenfor belyses styrker og svakheter ved lokalsykehusvariant 2
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Tabell 7, Styrker og svakheter ved lokalsykehusvariant 2.

Lokalsykehusvariant 2
Kriterie
Styrker
• Robust lokalsykehus med tilbud til de
fleste -> bør kunne ha høy dekningsgrad.
• Fødsler inkluderes og avlaster dermed
regionsykehuset (hensiktsmessig
desentralisering)
• Oversiktlig og fleksibel – Enkel for
pasientene å forholde seg til
• Håndterbare og sannsynligvis effektive
volum innen akuttkirurgi
Kvalitet i pasientbehandlingen

• Tilgang på mange kirurgiske spesialiteter
• Lettere å sikre hele pasientforløp v/
sammensatte forløp.

Svakheter
• Sårbarhet ift fellesfunksjoner og
høyspesialiserte fag (stort men ikke
nok)
• Akuttkirurgi vil kunne forstyrre elektiv
kir mhp effektivitet og forutsigbarhet.
• En evt. nyfødtintensiv «light» vil
kunne medføre svekket ivaretakelse av
de dårligste pasientene innen
nyfødtmedisin
• Kun konsultasjons/liaison-støtte innen
PHA til Lokalsykehuspasienter ved
regionsykehuset

• Pasienter fra Legevakt - lettere å
forholde seg til sykehus som har denne
bredden.
• Indremedisin delt mellom
lokalsykehuset og regionsykehuset nødvendig å ha på begge steder.
• Grunnlag for kreftbehandling i
lokalsykehuset
• Godt tilbud innen PHA, samlokalisert
med somatikk
Arbeidsmiljø

Forskning og
undervisning

Samhandling og
likeverdige
helsetjenester i Oslo
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• God løsning for rekruttering
• Bredde bedre for forskning og
undervisning enn variant 1

• Miljøene fortsatt delt i to og kan bli
fragmentert - Avhengig av beliggenhet.

• Miks bedre for rekruttering av
vitenskapspersonell.

• Kan være krevende å rekruttere gode
forskere og godt nok pasientgrunnlag
for undervisning og forskning

• Enhetlig tilbud i mange fag. Alle pas. I et
område sogner til samme sted.

• Fortsatt mye lokalsykehusfunksjoner
på «regionsykehuset» -

• Passelig stort med klart geografisk
grensesnitt – også mhp samhandling
med bydeler

• OUS bydeler får ulike
lokalsykehustilbud (eget lokalsykehus
eller med lands- og regionsykehuset)

• Fødsler inkludert

• Lokalsykehusoppgaver og
samhandling med kommunen på
regionsykehuset risikerer
nedprioritering i forhold til
regionsykehusoppgaver
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Lokalsykehusvariant 2
Kriterie
Styrker

Logistikk og
beredskap

• To stk relativt store triagerende
akuttmottak i OUS -> fordel for
beredskap

Svakheter
• Jo flere lokalisasjoner, jo vanskeligere
logistikk

• To fødeavd. med nyfødtintensiv ->
fordel for beredskap
• Skalerbar oppover (men begrenset av
nødvendig akuttkirurgisk volum ved
regionsykehuset)

Skalerbarhet

Drift - økonomi

• Repeterbar for f.eks Ahus sykehusomr./
nord-østlige bydeler, dersom dette
skulle være en ønskelig løsning på sikt
for HSØ.
• OUS har store pasientvolum – Variant 2
gir to driftseffektive enheter med
håndterbart volum på begge.

• Akuttkirurgi og lokalsykehusfunksjoner innen medisin på to steder
(indremed inkl geriatri) -> dublering av
funksjoner.
• Må etablere nyfødtintensiv på
lokalsykehuset -> kostbart

6.4
6.4.1

«Variant 3» - beskrivelse, styrker og svakheter
Hvilke pasientgrupper ivaretas

Lokalsykehus, variant 3 retter seg, som de andre, inn mot pasienter med hyppige, ofte sammensatte
og kroniske lidelser samtidig som denne varianten, tilsvarende variant 2, også har akuttkirurgiske
funksjoner og fødselstilbud. Lokalsykehusvariant 3 vil ivareta alle bydeler OUS i dag har
lokalsykehusansvar for innen indremedisinske fag.
Dette lokalsykehuset vil imidlertid ikke dekke like stort område/antall bydeler når det gjelder
akuttkirurgi, fordi det er nødvendig å holde størstedelen av den akuttkirurgiske virksomheten på
regionsykehuset sammen med traumefunksjonen og for å sikre kompetansen for den regionale
akuttkirurgiske bakvaktsfunksjonen.
Lokalsykehusvariant 3 vil ha et bredt tilbud til sin befolkning, og pasientene vil kunne forvente en god
egendekningsgrad.
6.4.2

Funksjoner og aktivitetsvolumer

Lokalsykehusvariant 3 er skalerbar med samme gjeldende begrensninger som for variant 2. For
akuttkirurgiske funksjoner er volumet av akuttkirurgi ved lokalsykehuset begrenset av hvor mye av
den akuttkirurgiske virksomheten med tilhørende elektiv funksjon det er nødvendig å beholde på
regionsykehuset sammen med multitraumefunksjonen. Det er signalisert fra både gastrokirurgisk og
ortopedisk miljø at et lokalsykehus med pasientgrunnlag på mer enn 200 000 er tilstrekkelig for en
robust akuttkirurgisk funksjon på et lokalsykehus. Det er derfor ikke aktuelt med å skille ut mer enn
ett lokalsykehus med akuttkirurgisk funksjon i OUS.
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Utredningsgruppen har sett på aktivitetsvolum for et lokalsykehus variant 3 som dekker alle de seks
bydelene OUS har ansvar for i dag6, dvs en befolkning på ca 300 000 medisinske pasienter med
tilstrekkelig volum innen akuttkirurgi (~200 000).
Lokalsykehusvariant 3 inneholder, tilsvarende variant 2, fødsler i størrelsesorden opp mot 5000
fødsler per år. Dette forutsetter, som nevnt under variant 2, akuttmedisinsk beredskap (anestesiologi
og nyfødtmedisin) på døgnbasis, at gynekologi følger obstetrikk. Det forutsettes også her at det
foretas en seleksjon av risikograviditeter/fødsler til regionsykehuset.
Tabell 8, Kort beskrivelse av lokalsykehusvariant 3.

Lokalsykehus variant 3
Medisin

Bredt tilbud, generelle indremedisinske fag

Kreft

Utredning og onkologisk behandling

Akuttkirurgi

Ja - Tilstrekkelig volumer av gastrokirurgi og ortopedi til å utgjøre et
robust fagmiljø med anestesi og en driftseffektiv enhet.

Fødsler

PHA

Omfang el. Kir.

Forskning og
undervisning

Virksomhet på
«Regionsykehuset»

6

Ja - Estimert en enhet med rundt 5000 fødsler i året.
Nyfødtintensiv
Tilknytning til DPS, BUP pol og ruspoliklinikk, evt. samlokalisering avhengig
av stedsvalg for lokalsykehuset.
Variant 3 vil, som variant 2, inkludere et bredt tilbud innen
voksenpsykiatri samt rus og avhengighetsbehandling i OUS.
Elektiv kirurgi, hovedsakelig dagkirurgi, men må også ha 5-døgnspost.
Kirurgiske fag: Gastrokirurgi, Ortopedi, Gynekologi, Urologi og Kar åreknuter
Ja. Hovedvekt på undervisning.
Forskning på utvalgte fagområder.
Lands- og regionfunksjoner medisin og kirurgi. Multitraumesenter med
akuttmottak og hovedtyngden av akuttkirurgi.
Ca 90% av operasjonsvolumet i OUS, mer enn 50% av akuttkirurgien (orto,
gastro).

Her inkludert Sagene som pt. er «lånt ut» til Lovisenberg.
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Figur 6 Skissert innhold i lokalsykehusvariant 3. For dagbehandling og poliklinikk angir %-tall estimert andel av denne
virksomheten som kan legges til lokalsykehuset.
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6.4.3

Psykisk helse- og avhengighetsbehandling i variant 3

Psykisk helse- og avhengighetsbehandling i variant 3 vil være tilsvarende som beskrevet for
lokalsykehusvariant 2 (ref. kap. 6.3.3)
6.4.4

Ivaretakelse av forskning og undervisning

Lokalsykehuset, variant 3 vil ha en viktig funksjon når det gjelder undervisning i OUS. Omfanget av
medisinstudenter som har undervisning i fag lokalisert til dette lokalsykehuset er estimert til 450 –
500 til enhver tid. Hovedtyngden av undervisningen i medisin, PHA, kirurgi og en rekke andre fag vil
foregå her (se vedlegg 3 om hvilke fag dette vil gjelde). I tillegg kommer undervisning for
høyskolestudenter, leger og psykologer i spesialisering, utdanning av spesialsykepleiere,
praksisplasser for bachelor og masterprogram og annen etterutdanning.
Lokalsykehuset vil ha forskningsaktivitet og ca 150 vitenskapelig ansatte ved Institutt for klinisk
medisin, UiO, med ansvar for forskning og undervisning (ref. kap. 5.12 og vedlegg 3) i tillegg til
forskning i OUS regi.
Dette lokalsykehuset vil pga. bredde og omfang kunne være den beste arena blant
sykehusmodellene for tjenesteinnovasjon og utvikling av pasientforløp, i nær samhandling med
primærhelsetjenesten.
UiO anser lokalsykehusvariant 3 som den beste for undervisningen og forskningen fordi den har
størst bredde og omfang i pasientgrunnlaget
6.4.5

Konsekvenser for fødevirksomhet og nyfødtmedisin

Fordeler og ulemper for fødevirksomhet og nyfødtmedisin vil være tilsvarende som beskrevet for
lokalsykehusvariant 2 (ref. kap. 6.3.5)
6.4.6

Tilknytning til Storbylegevakt

Denne lokalsykehusvarianten har både akuttkirurgisk mottak og vil være det sykehuset i Oslo som
ivaretar flest akuttmedisinske pasienter. Lokalsykehusvariant 3 vil kunne være et svært naturlig
knytningspunkt for den nye Storbylegevakten i Oslo.
6.4.7

Vurdering av varianten i lys av evalueringskriteriene

Nedenfor belyses styrker og svakheter ved lokalsykehusvariant 3
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Tabell 9, Styrker og svakheter ved lokalsykehusvariant 3.

Lokalsykehusvariant 3
Kriterie
Styrker

Kvalitet i pasientbehandlingen

• Samling av all lokalfunksjon innen
medisin + god akuttfunksjon

• Uklart for pasientene hvor de hører til
for ulike diagnoser (kir / med)

• Stort sykehus = sterkt fagmiljø

• De «lette» pasientene kan lett drukne i
de «tunge»

• Bredt, mer komplett tilbud - god
egendekning
• Alle medisinske lokalsykehuspasienter
håndteres utenfor
lands/regionsykehuset – bra for disse
pasientene og samhandling med
kommunen
• Godt tilbud innen PHA, samlokalisert
med somatikk

Arbeidsmiljø

Forskning og
undervisning

Samhandling og
likeverdige
helsetjenester i Oslo

Svakheter

• Når all indremedisin legges til
lokalsykehuset blir det for lite igjen på
regionsykehuset
• Størrelsen kan utfordre den helhetlig/
tverrfaglig pasientbehandling (som et
lokalsykehus bør ha) ved at det utvikles
org. m/ grenspesialiteter

• God løsning for rekruttering
• Bredden og volumet av indremedisin og
kirurgi en fordel for utdanning av
medisinstudenter og LIS

• Når all indremedisin legges til
lokalsykehuset blir det lite igjen på
regionsykehuset - kan gå ut over
forskningssamarbeid på tvers av
sykehus og spesialiteter

• Dersom oppgavefordelingen Oslo
endres slik at lokalsykehusene blir mer
enhetlig, kan variant 3 tilpasses dette.

• OUS bydeler får ulike
lokalsykehustilbud (eget lokalsykehus
eller med LR –sykehuset)
• Med dagens oppgavedeling og
bydelstruktur: For stort for god
samhandling med tilhørende bydeler?

Logistikk og
beredskap

• To stk triagerende akuttmottak i OUS ->
fordel for beredskap

• Jo flere lokalisasjoner, jo vanskeligere
logistikk

Skalerbarhet

• Skalerbart – kan tilpasses revidert
oppgavedeling/ ansvar for bydeler

• Stort sykehus hvis 6 bydeler skal
betjenes -> får tomter aktuelle og
begrenset skalerbart oppover

• Fullstendig drift begge steder gir
fordeler logistisk, samt mindre flyttinger
mellom sykehus -> mer driftseffektivt.

• Akuttkirurgi og lokalsykehus-funksjoner
innen medisin på to steder (indremed
inkl geriatri) -> kan medføre dublering
av funksjoner.

Drift - økonomi

31.8.15

•
• OUS har store pasientvolum – Variant 3
gir to driftseffektive enheter på
kirurgisiden med håndterbart volum på
begge.

• Må etablere tilbud til «litt syke» nyfødt
(lavnivå nyfødtavd.) -> kostbart
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7

Lokalisering

7.1

Kan et lokalsykehus være mer enn ett sted?

Utredningsgruppen har hatt som mandat å se på lokalsykehusfunksjonen i OUS, og muligheten for å
skille ut en ny enhet på et annet sted enn hovedsykehuset. I utgangspunktet er dette forstått som ett
sykehus utenfor regionsykehuset. I lys av de beskrevne lokalsykehusvariantene er det imidlertid også
på sin plass å stille spørsmålet om man kunne tenke seg to nye lokalsykehus i OUS, og hvilke
argumenter som taler for dette?
For generell indremedisin er det pasientvolum nok til å kunne fordeles på to utskilte lokalsykehus
med ansvar for hvert sitt definerte opptaksområde. For akuttkirurgi er det ikke de samme
mulighetene. Her begrenses aktiviteten i lokalsykehuset på den ene siden av hvor mye som må
beholdes sammen med multitraumefunksjonen på regionsykehuset, og på den andre siden av hvor
mye som kreves for at lokalsykehuset skal ha en robust akuttkirurgisk enhet.
Dersom man skal skille ut to lokalsykehus gis det da følgende alternative muligheter:
a. Ett lokalsykehus variant 2 + ett lokalsykehus variant 1a med tilknytning til DPS/BUP
poliklinikk, eller
b. Ett lokalsykehusvariant 1a sammen med en samling av lokalsykehusfunksjoner for
Psykisk helse og avhengighet (PHA) + ett lokalsykehusvariant 1a med tilknytning til
DPS/BUP poliklinikk
Fordelene med å skille ut to nye lokalsykehus ville være god geografisk tilpasning til bydelene, og
godt grunnlag for samhandling innen sykehusenes opptaksområder. Modellen ville bygge videre på
strukturen fra Lovisenberg og Diakonhjemmet og føre til at Oslo får fire lokalsykehus med relativt like
oppgaver og ett stort regions- og områdesykehus.
Ulempen med å skille ut to nye lokalsykehus ville være at begge ville bli forholdsvis små, med de
utfordringer dette gir for vaktordninger, kompetanse og begrensninger i tjenestetilbud i tillegg til
utfordringer med å samordne undervisning og forskning. Transport mellom de ulike sykehusene vil
medføre tidstap, ekstra kostnader og gi faglige utfordringer.
Spesielt den første av disse løsningene (a) er mulig å tenke seg i en etappevis utvikling på vei mot en
større lokalsykehusvariant, der variant 2 blir liggende på Ullevål inntil videre, mens 1a etableres sør
eller øst i Oslo. Dette vil vi komme tilbake til i forbindelse med etappevis utvikling.

7.2
7.2.1

Tomtealternativer
Ullevål

Ullevål eies av OUS og er regulert for sykehus.
En kombinasjon av bruk av dagens bygningsmasse og noe nybygg gir tilstrekkelig plass for et
lokalsykehus, uavhengig av variantene som er skissert i kapitlene foran.
7.2.2

Aker

Aker eies av OUS og er regulert for sykehus.
I bygningsmassen på nordre del av Aker drives i dag virksomhet under paraplyen Aker Helsearena på
Aker sykehus. OUS, Oslo kommune og Sunnaas driver virksomhet her i dag. En del av OUS virksomhet
er planlagt flyttet fra Aker, mens Aker Helsearena er etablert med et 20 års perspektiv.
Nordre del av Aker kan på sikt trolig delvis rives og delvis bygges om til å omfatte mer
sykehusvirksomhet.
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På den søndre delen av Aker er det i dag lite virksomhet, og flere tomme bygg. På det søndre
området antas det at man, dersom høy utnyttelse av tomten aksepteres, kan etablere ca 120 000
kvadratmeter sykehusbygg. Hensyn til vernede bygg er da medregnet.
7.2.3

Tilbakemelding fra Oslo kommune på forespørsel om tomt til lokalsykehus fra OUS

OUS har oversendt en forespørsel til Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) når det
gjelder mulige tomter til lokalsykehus.
EBY er i sitt svar kommet med innspill tomter man mener det kan være nyttig å vurdere i samråd
med kommunale, private og statlige aktører /eiere. Områder hvor EBY har større definerte
utviklingseiendommer er spesielt pekt på (markert med rød skrift i tabellen til venstre for kartet
nedenfor). Tomteforslagene er å anse som overordnede innspill i en tidlig fase, og ikke vurdert med
hensyn til topografi, eierskap, tilgjengelighet eller sykehus-/bygningsmessige behov.

Tomteinnspill
Sør korridoren

Ryen

Skullerud

Mortensrud

Rosenholm

Gjersrud/Stensrud
Hovinbyen

Aker sykehus

Bjerke travbane

Haraldrud nord

Breivoll

Bryn Øst
Nordøstkorridoren

Rommensletta v/
Jernkroken/ COOP

Kjelsrud

Furuset

Bredtvedt

Stubberud

Figur 7 Høringsforslag KP2013 - Strategikart 2050 Hentet fra Oslo kommunes svarbrev (ref.
vedlegg 4). På kartet er det tilføyet fargede sirkler som viser tomter i de ulke korridorene:
sør = mørk blå, hovinbyen = grønn og nordøst = lys blå.
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7.3

Hvilke lokalsykehusvarianter passer på hvilke tomter?

Alle lokalsykehusvarianter kan få plass på Ullevål.
På Aker er det mange bygg på tomten som står på Byantikvarens «gule liste» mhp. vern, mens
Landsverneplanen kun omfatter et fåtall av disse byggene. Det er derfor knyttet usikkerhet til hvor
mye som kan bygges på Aker, og spesielt hvorvidt det er plass til den største varianten av
lokalsykehus (variant 3). Prosjektet planlegger og har bedt om et møte med Byantikvaren i denne
forbindelse. En foreløpig skisse indikerer at det vil være plass til alle varianter også på Aker, men her
er det som sagt noe usikkerhet.
Kommunens innspill til tomter er foreløpig på et svært overordnet nivå, og krever videre arbeid før
dette spørsmålet kan besvares.
Hvilke lokalsykehusvarianter som passer på hvilke tomter vil derfor først svares ut gjennom
prosjektets arbeid med fysiske løsninger høsten 2015, og inngå i rapporten som leveres i desember.
Uansett valg av tomt for lokalsykehus forutsettes det et meget godt tilbud for offentlig
kommunikasjon mellom sykehusene i OUS.

8

Konsekvensene for virksomheten i resten av OUS knyttet opp mot idéfasens
tre alternativer

8.1

Innledning

I dette kapittelet belyses konsekvensene for virksomhet i OUS ved å knytte de tre
lokalsykehusvariantene opp mot idéfasens tre hovedalternativer. De tre hovedalternativene er
beskrevet i idéfaserapport 2.0, og gjengis kun kort her:


Delvis samling på Gaustad sør kombinert med et lokalsykehus utenfor hovedsykehuset
Alternativet er basert på klyngemodellen, der virksomheten fordeles i relativt autonome,
organisatorisk og fysisk adskilte enheter (sentre) av passende størrelse. Sentrene kan sees på
som mindre sykehus i sykehuset, der klinisk virksomhet samles tematisk, på tvers av medisinske
spesialiteter. Alternativet innebærer bygningsmessige tiltak (bl.a. vesentlig omfang av nybygg)
på Gaustad. For å begrense den samlede utbyggingen knyttet til Gaustad og for å fange opp
høringssvarene knyttet til lokalsykehus, innebærer hovedalternativet etablering av et
lokalsykehus et annet sted i Oslo. I tillegg kan det være tiltak ved Radiumhospitalet, ref.
pågående kreftutredning.



Delt løsning mellom Gaustad og Ullevål
Dette alternativet er basert en funksjonsnivådelt virksomhetsmodell der utredning og
behandling av sjeldne tilstander som krever kostbare investeringer/utstyr, spesiell kompetanse
eller multidisiplinær tilnærming (lands‐ og regionfunksjoner), skilles fra utredning og behandling
av hyppige, ofte kroniske og sammensatte tilstander (område‐ og lokalsykehusfunksjoner) som
også krever multidisiplinære tilnærming. I den funksjons-nivådelte modellen plasseres
funksjonen multitraume sammen med lands‐ og regionsfunksjonene. Mandatet for idéfasen
legger som føring at også akuttkirurgien skal foregå ved denne lokaliteten. Alternativet
innebærer bygningsmessige tiltak (bl.a. vesentlig omfang av nybygg) på Gaustad og ved Ullevål. I
tillegg kan det være tiltak ved Radiumhospitalet, ref. pågående kreftutredning.



0-alternativet
0-alternativet innebærer videreføring av virksomhet i eksisterende sykehus med unntak av
eventuelle bygg som allerede er besluttet fraflyttet. Videreføring av virksomhet i eksisterende
bygg innebærer at bygningsmassen må teknisk oppgraderes, ombygges der dagens lokaler er
vurdert spesielt dårlig egnet for medisinsk virksomhet, og utvides i form av nybygg/påbygg for å
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møte økt aktivitetsbehov. Alternativet innebærer bygningsmessige tiltak ved alle OUS sine
lokalisasjoner.

8.2

Delvis samling på Gaustad med lokalsykehus

I idéfasens alternativ «Delvis samling på Gaustad med lokalsykehus» kan alle beskrevne
lokalsykehusvarianter være aktuelle. Variantene gir ulike konsekvenser for den virksomheten som
samles med regionsykehuset på Gaustad.
For Variant 1a og 2 vil regionsykehuset på Gaustad måtte ivareta lokalsykehusfunksjoner innen
indremedisin for halvparten av OUS bydeler, mens i variant 1 og 3 ivaretas i prinsipp all
lokalsykehuspasienter innen indremedisin på lokalsykehuset, og det er kun den indremedisinske
aktiviteten som er helt nødvendig å ha på et regionsykehus (bl.a. som støtte til andre fag) som ligger
der. For regionsykehuset vil variant 1 og 3 derfor bety at man får et regionsykehus uten ordinær
indremedisinsk funksjon, og dette vil ha konsekvenser for triagering til medisin eller kirurgi ved
regionsykehuset på lignende måte som triageringen ved et lokalsykehus med akutt indremedisin,
men uten akuttkirurgi.
I variant 2 og 3 er deler av den akuttkirurgiske virksomheten og fødsler lagt til lokalsykehuset, og
regionsykehuset avlastes således. Spesielt innen fødsler vil dette ha betydning. En samling av alle
fødsler på regionsykehuset vil bli en svært stor virksomhet, og det stilles spørsmål om hvor
hensiktsmessig en slik samling er, både for den fødende og for sykehusets drift samt beredskap.
Figuren nedenfor illustrer variantene på et overordnet nivå, og viser andelen av virksomhet på
henholdsvis lokalsykehuset (blå) og regionsykehuset (grønn). Både lokalsykehuset og
regionsykehuset vil inneholde områdefunksjoner. Variant 1a er en nedskalert versjon av variant 1, og
for denne er det kun vist kakediagram som skiller seg fra variant 1 (medisin, psykisk helse og
avhengighet (PHA) og forskning og utdanning).
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Figur 8 Andelen virksomhet på henholdsvis lokalsykehuset og regionsykehuset. Tall og bydelsreferanser som relateres til
variantene knytter seg først og fremst til lokalsykehusfunksjoner innen medisin. Akuttkirurgi og fødsler er
områdefunksjoner og vil relateres nødvendige/hensiktsmessige pasientvolumer (omtalt tidligere). Omfanget av PHA på hhv
lokalsykehus og regionsykehus varierer med omfang av indremedisin og bredden på tilbudet i lokalsykehuset.

Som figuren over viser vil valg av lokalsykehusvariant også ha betydelig innvirkning på den
virksomheten som samles på Gaustad.
Dersom man velger lokalsykehusvariant 1a eller 2, medfører dette at regionsykehuset også får et
betydelig omfang av lokalsykehusfunksjoner innen indremedisin. Rundt halvparten av
lokalsykehuspasientene vil her ha regionsykehuset som sitt lokalsykehus. På den andre siden vil man,
dersom man velger lokalsykehusvariant 1 eller 3, få et regionsykehus med akuttkirurgisk, men uten
ordinær indremedisinsk funksjon. Dette er en uutprøvd modell i Norge og vil kreve kompensatoriske
løsninger for å sikre adekvat indremedisinsk kompetanse. Slike kompensatoriske løsninger vil med
stor sannsynlighet ikke være driftseffektive, og vil også kunne medføre lite optimale pasientforløp.
For akuttkirurgi og tilhørende elektive funksjoner er det tilsvarende stor forskjell mellom
lokalsykehusvariantene. Variant 1 medfører at all akuttkirurgi samles på regionsykehuset. Variant 2
og 3 deler denne virksomheten, der volum av akuttkirurgi tilsvarende pasientgrunnlag på 200.000
legges til lokalsykehuset. Dette betyr at hovedandelen av akuttkirurgi beholdes med
multitraumefunksjonen på regionsykehuset, og at regionsykehuset også vil ivareta en god del
kirurgiske lokalsykehusfunksjoner, både akutt og elektivt.
Når det gjelder fødsler vil lokalsykehusvariant 1 medføre samling av all fødselsvirksomhet i OUS på
Gaustad. Dette blir en svært stor virksomhet som krever spesiell tilrettelegging av bygg. I variant 2 og
3 deles fødevirksomheten ca 40/60%, der den største andelen beholdes på regionsykehuset. I variant
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2 og 3 vil gynekologimiljøet måtte finne en løsning for å håndtere fødevirksomhet på to steder. Det
samme gjelder tilfredsstillende løsninger for nyfødtintensiv.
Innen psykisk helse- og avhengighetsbehandling vil den minste modellen av variant 1 medføre at all
PHA virksomhet som skal ligge på sykehusområdet samles på regionsykehuset. Lokalsykehusvariant
1a vil kunne ha tilknytning til DPS, BUP poliklinikk og ruspoliklinikk, men dette er, som tidligere nevnt,
ikke funksjoner som inngår i idéfasearbeidet. I den største variant 1 vil akuttpsykiatri, psykose døgn,
og alderspsykiatri kunne legges til lokalsykehuset, mens øvrige funksjoner plasseres på
regionsykehuset7. I variant 2 og 3, som begge er lokalsykehus med et bredere tilbud til
lokalsykehuspasientene, vil det aller meste av virksomheten innen KPHA legges til lokalsykehuset.
Det må da drives liaisonbaserte tjenester til regionsykehuset fra lokalsykehuset. Omfanget av
liaisontjenester er avhengig av lokalsykehusvariant som velges. Dersom regionsykehuset ivaretar
mye lokalsykehusfunksjoner (variant 2) vil de liaisonbaserte PHA-tjenestene økes tilsvarende, og fast
stedlig tilstedeværelse vurderes. Dette er imidlertid ikke spesielt arealkrevende virksomhet (anslått
omfang rundt 10 personer).
Mye av forskningsaktiviteten i OUS vil, uansett lokalsykehusvariant, ligge på Gaustad (og evt.
Radiumhospitalet8) i dette alternativet (Delvis samling på Gaustad med lokalsykehus), men
pasientene på lokalsykehuset vil utgjøre en svært viktig ressurs for forskningsaktivitet og
undervisning ved OUS/UiO. Lokalsykehuset vil ha forsknings og undervisningsaktivitet knyttet til
fagområder som har sitt tyngdepunkt her (spesielt medisin og PHA i variant 2 og 3). I
kakediagrammet vist ovenfor er forskning og undervisning vist samlet. Det bemerkes her at andelen
studenter i lokalsykehuset vil være betydelig, og antas å spenne fra ca 35% i variant 1a til over 60% i
variant
3.

8.3

Lokalsykehus i delt løsning mellom Ullevål og Gaustad

8.3.1

Prinsippene i delt løsning med nivådelt virksomhetsmodell

Utredningen legger til grunn at delt løsning mellom Ullevål og Gaustad i Idéfaserapport versjon 2.0,
kap. 9.5, er beskrevet og evaluert med nivådelt virksomhetsmodell. Dette innebærer at deling av
virksomheten mellom Ullevål og Gaustad er foretatt med hensyn til funksjonsnivå (lands-/region,
område og lokalsykehusfunksjon). Lokalsykehusfunksjonen ivaretas på Ullevål.
Den nivådelte virksomhetsmodellen er beskrevet i Idéfaserapportens kap. 4.4, og innebærer to
prinsipper som har betydning for størrelsen på lokalsykehuset på Ullevål i den nivådelte modellen:
1. Akuttmottak, multitraume og akuttkirurgi på regionsykehuset
 ikke akuttkirurgi på lokalsykehuset
2. Funksjonsnivådeling
 ikke lokalsykehusfunksjoner på regionssykehuset
Disse to prinsippene medfører at lokalsykehusvariant 2 og 3 ikke kan benyttes i den delte løsningen
med nivådelt virksomhetsmodell. Lokalsykehusvariant 2 bryter med begge de ovenfor nevnte
prinsippene, mens variant 3 bryter med det første.

7

Plassering av regional sikkerhetsseksjon (RSA) og regional seksjon psykiatri, utviklingshemming og autisme
(PUA) tas det ikke stilling til her. På dette området vil det være en egen utredning.
8

Ref. pågående kreftutredning i idéfase OUS
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Figur 9 Illustrasjon av delt løsning fra idefaserapport versjon 2.0

8.3.2

Lokalsykehus på Ullevål

I den delte løsningen mellom Gaustad og Ullevål, slik den er beskrevet med nivådelt
virksomhetsmodell i idefaserapport versjon 2.0, vil Ullevål fullt ut ivareta lokalsykehusfunksjonene.
Som prinsippene ovenfor stadfester vil dette være et lokalsykehus for alle OUS bydeler, men uten
akuttkirurgi; det vil si Lokalsykehusvariant 1 (ref. kap. 6.2).
Regionsykehuset på Gaustad vil ivareta lands- og regionsfunksjoner slik det i stor grad gjør i dag, men
også omfatte regionalt multitraumesenter, akuttmottak og all akuttkirurgi. Videre vil alle fødsler
samles på regionsykehuset, det samme gjelder samling av all somatisk behandling av barn.
Når regional sikkerhetspsykiatri og høyspesialisert forskning innen psykisk helse og avhengighet
holdes utenfor, er en så stor andel av KPHAs virksomhet (område og) lokalsykehusfunksjoner med
behov for nærhet til indremedisinske fag, at disse vil legges samlet på Ullevål. Regionssykehuset vil
støttes med liaison-/konsultasjonstjenester.
Denne nivådelte løsningen med lands- og regionfunksjoner, multitraume og akuttkirurgi på
regionsykehuset og lokalsykehus og elektiv kirurgi på Ullevål vil være en tilsvarende løsning som
delvis samling på Gaustad med lokalsykehusvariant 1 på Ullevål.
Dersom man ser bort fra begrensningene som ligger i den nivådelte virksomhetsmodellen kan også
andre lokalsykehusvarianter på Ullevål være aktuelle. Dette betyr at både lokalsykehus variant 2 og 3
kan plasseres på Ullevål. Beskrivelsen av virksomhet som blir liggende på henholdsvis Gaustad og
Ullevål vil her være sammenfallende med det som er beskrevet under delvis samling på Gaustad med
henholdsvis lokalsykehusvariant 2 eller 3, da plassert på Ullevål.
Det bemerkes i denne forbindelse at utredningen legger til grunn tidligere styrevedtak (108/2008)
om å samle lands-/ og regionsfunksjoner på Gaustad (ref. kap. 3, føringer og forutsetninger). Dette
vedtaket ligger til grunn for både etablering av OUS og idéfaseprosjektet, og funksjoner på lands- og
regionnivå er således ikke vurdert eller beskrevet i et lokalsykehus.
8.3.3

Lokalsykehus i tillegg til virksomhet på Gaustad og Ullevål

Lokalsykehus i delt løsning kan forstås både som ivaretakelse av lokalsykehusfunksjoner på den ene
av de to lokalisasjonene; Ullevål, og som et eget lokalsykehus i tillegg til Gaustad og Ullevål.
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I en delt løsning med et lokalsykehus i tillegg til lokalisering på Gaustad og Ullevål vil virksomheten på
Gaustad være tilsvarende som i løsningen beskrevet i forrige kapittel. Lokalsykehuset vil skilles ut av
virksomheten på Ullevål. Dette medfører at man får to mindre lokalsykehus uten akuttkirurgi, ett på
Ullevål og ett på en annen lokalisasjon, dvs to lokalsykehus av type lokalsykehusvariant 1a (ref. kap.
6.2, samt beskrivelse av lokalsykehus to steder i kap. 7.1.)
Det vurderes hensiktsmessig å holde psykisk helse og avhengighet samlet på Ullevål i denne
løsningen, og velge en lokalisasjon for det andre lokalsykehuset nær DPS/BUP poliklinikk for å sikre
tilgang til psykisk helse og rusbehandlingskompetanse.
Begge lokalsykehusene må ha akuttmottak for indremedisinske pasienter.
Kirurgisk tilstedeværelse på lokalsykehuset ansees som en fordel, og elektiv kirurgi kan velges lagt til
begge sykehus. Hvilken type elektiv kirurgi er på dette tidspunkt i planleggingen ikke diskutert.
Det bemerkes fra UiO at løsningen med to lokalsykehus i tillegg til virksomhet på Gaustad ansees som
lite fordelaktig for undervisning og forskning, da det vil medføre en ytterligere splitting av miljøene
og krevende logistikk.

8.4

Lokalsykehus i 0 – alternativet

Lokalsykehuset i 0-alternativet blir mer et spørsmål om hvor og hvordan lokalsykehusfunksjonen vil
ivaretas ved en videre drift av sykehuset slik man er lokalisert i dag. Dette skiller seg fra
lokalsykehusene i tiltaksalternativene delt løsning mellom Ullevål og Gaustad og delvis samling på
Gaustad sør. Der det for de to sistnevnte alternativene presenteres et lokalsykehus som finnes ett
sted, for sin befolkning/ sine bydeler, vil 0-alternativet innebære at lokalsykehusfunksjoner innen
ulike fagområder leveres fra flere lokalisasjoner i OUS. Hovedandelen av lokalsykehusfunksjoner
innen somatikk vil være på Ullevål.
Nedenfor vises en oversikt over OUS sykehus innen somatikk som i 0-alternativet vil ivareta ulike
lokalsykehus-funksjoner.
Tabell 10: Hvor ivaretas lokalsykehusfunksjoner, somatikk i 0-alternativet.

Akuttkirurgi er satt med (X) idet det er akuttmottak på post i dag, men ved gjennomføring av planlagt flytting av Karkirurgi og urologi vil dette opphøre.

Det påpekes her at nødvendig økning i fødekapasitet for å dekke opp for forventet økning i fødselstall
vil måtte skje ved nybygg på Rikshospitalet. Dette vil i sin tur få konsekvenser for nyfødtmedisin ved
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Rikshospitalet hvor en måtte forvente en økning i antallet innleggelser på ca. 300 – 350 per år. En
økning i behov for nyfødtmedisinske sengeplasser i denne størrelsesorden vil ikke kunne håndteres
uten en betydelig utvidelse av dagens kapasitet, dvs. nybygg.
For psykisk helse og avhengighet vil lokalsykehusfunksjonene fremdeles være svært spredt. Nedenfor
vises en oversikt over OUS sykehus innen psykisk helse og avhengighetsbehandling som i 0alternativet vil ivareta ulike lokalsykehus-funksjoner.
Tabell 11: Hvor ivaretas lokalsykehusfunksjoner, psykisk helse og avhengighet i 0-alternativet.

Nødvendig kapasitetsvekst for lokalsykehuspasienter ved lokalisasjonene må ivaretas. Dette gjelder
både for somatikk og psykisk helse og avhengighet.

9

Oppsummert vurdering av lokalsykehusalternativene

Utredningen belyser sterke og svake sider ved lokalsykehusvariantene (ref. kap. 6.2 – 6.4).
Variantene har ulike sterke og svake sider, men alle er mulige å etablere.
I løpet av utredningsarbeidet har vi hatt flere samlinger og møter med ulike miljøer samt en intern
høring som har hjulpet oss med å belyse lokalsykehusvariantene og tilhørende problemstillinger.
Noen av disse miljøene har vært tydelige på hvilke varianter som er deres foretrukne:
Brukerutvalget

Foretrekker variant 2. Denne størrelsen på lokalsykehuset er oversiktlig og
lett og forholde seg til, samt samler et bredt tilbud på ett sted. God
løsninger for pasientene både på lokalsykehuset og på regionsykehuset som
beholder en god del indremedisin.

Oslo kommune

Foretrekker primært variant 2. Samtidig må det sikres at lokalsykehuspasientene som i denne modellen vil «tilhøre» regionsykehuset, ivaretas på
en god måte. Kommunen er opptatt av at alle Oslos innbyggere skal motta
likeverdige lokalsykehustjenester, og ønsker en enhetlig organisering av
lokalsykehusene.

UiO

På samme måte som i dagens sykehus, vil pasientene i et OUS lokalsykehus
være grunnlag for forskningsaktivitet og undervisning. Dersom det skilles ut
et eget lokalsykehussykehus, slik skissert med de ulike lokalsykehus-
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variantene, anser UiO det som en fordel for universitetsfunksjonene at
dette sykehuset er størst mulig, dvs. variant 3. UiO ønsker ikke en løsning
som deler OUS lokalsykehusfunksjoner i to. Dette fordi pasientgrunnlaget i
ett stort, samlet lokalsykehus vil danne det beste grunnlaget for
organisering og gjennomføring av undervisningen av medisinstudenter,
rekrutteringen av vitenskapelig personell og etablering av et forskningsmiljø
av tilstrekkelig omfang ved lokalsykehuset.
KDI - Radiologi og lab:

Det vil være stordriftsfordeler og mest hensiktsmessig for radiologi og lab å
understøtte en klinisk sammensetning i variant 2 eller 3.

Medisin

Foretrekker variant 2 eller 3

PHA

Foretrekker variant 2 eller 3

Føde, gastrokirurgi og ortopedi ser deling av deres virksomhet slik beskrevet for variant 2 og 3 som
mulig, og at det kan ha sine fordeler, dersom samling ikke lar seg gjennomføre. Også traumatologi ser
variant 2 og til nød 3 som mulige, forutsatt at det meste av akuttkirurgien for OUS opptaksområde og
tilhørende elektiv virksomhet, samt nødvendige medisinske støttefunksjoner beholdes samlokalisert
med traumesenterfunksjonen ved regionsykehuset.
Oppsummert vil man kunne si at alle lokalsykehusvariantene er mulig å etablere i et fremtidens OUS,
samtidig som det ser ut til at flest mener at lokalsykehusvarianter som inneholder både medisin og
akuttkirurgi, dvs. variant 2 eller 3, er å foretrekke. Dette gjelder både fagmiljøer i OUS, UiO og Oslo
kommune. Variant 1/1a kan være en aktuell første begynnelse på en trinnvis utvikling mot 2 eller 3.
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Vedlegg
1. Aggregert fordeling av aktivitet på lands og regionsnivå versus område og lokalnivå på
avdelingsnivå i OUS
2. Radiologibehov i lokalsykehus
3. Innspill til delrapport om lokalsykehus fra UiO
4. Tilbakemelding fra Oslo kommune på forespørsel om tomt til lokalsykehus fra OUS
5. Psykisk helse i Lokalsykehus
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