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Høringsinnspill fra Akershus universitetssykehus til utviklingsplan for Oslo
universitetssykehus
Det vises til høringsbrev av 16.02.2018. Vi takker for anledningen til å gi innspill til utviklingsplanen.
Det er en omfattende og god plan som legger et godt grunnlag for videre samarbeid om utviklingen
av spesialisthelsetjenester for befolkningen i hovedstadsområdet.
Samlet sett vil de påpekte utviklingstrekkene frem mot 2035 kunne gi en krevende
kapasitetssituasjon, særlig i årene frem til nytt lokalsykehus på Aker er realisert. Det vil derfor være
sentralt at alle helseforetakene i hovedstadsområdet samarbeider tett om timing av sine planer for
arealutvidelser. Dette gjelder både innen somatikk og psykisk helsevern. Samtidig kan det
vurderes om tilbakeføringen av bydelene til Oslo-sykehusene på noen områder kan gjøres trinnvis.
Et eksempel er dialyse. I samarbeid med dere vil vi gjerne se nærmere på ulike muligheter knyttet
til dette og andre tilbud det kan være aktuelt å finne en samlet løsning for allerede før det nye
sykehuset på Aker står ferdig.
Vi noterer oss at dere i planen påpeker at egendekningen bør økes på de andre sykehusene i og
omkring Oslo, samt at det fremover må forventes en endring i oppgavefordeling mellom Oslo
universitetssykehus og de øvrige helseforetakene i regionen. Dette er helt i tråd med
utviklingsplanen for Akershus universitetssykehus, der styrking av spesialisert pasientbehandling
er ett av seks strategiske hovedmål. Oppbyggingen av et selvstendig PCI-senter og planlagt
etablering av strålebehandling ved Akershus universitetssykehus er eksempler på dette. Vi
imøteser gjerne en felles prosess mellom foretakene på hvilke oppgaver det vil kunne være
naturlig å etablere på Akershus universitetssykehus, slik at vi kan øke vår egendekning og
samtidig avlaste kapasiteten ved Oslo universitetssykehus. Sammen med de planlagte endringene
i opptaksområdet vil dette kunne bidra til å redusere pasientlekkasjen også for
lokalsykehusfunksjoner.
Oslo universitetssykehus er en viktig premissleverandør innen utdanning og forskning, og spiller en
sentral rolle i utdanning av legespesialister som alle sykehusene i regionen har behov for. Vi er
derfor enige i at videreutviklingen av et regionalt senter for leger i spesialisering bør få høy prioritet
i det videre arbeidet med utvikling av virksomhet og bygninger. Videre vil fortsatt samarbeid med
Oslo universitetssykehus innen forskning og innovasjon være av stor betydning for å bygge opp
sterke fagmiljøer på Akershus universitetssykehus og kunne tilby flere pasienter deltakelse i
kliniske studier.
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Behovet for utvikling av gode IKT-løsninger for den kliniske virksomheten og bruk av digitale
samhandlingsverktøy er andre sentrale områder som trekkes frem i utviklingsplanen. Dette er
utfordringer vi også står overfor, og som vi gjerne vil samarbeide med dere om å møte.
I det videre arbeidet med å realisere målene i utviklingsplanene foreslår vi at det etableres et
formelt møtepunkt mellom Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus for å
samkjøre tidsplaner knyttet til endringer i opptaksområder og fordeling av oppgaver, samt finne
gode løsninger på felles problemstillinger.
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