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Saksfremstilling:

Oslo Universitetssykehus

HF (OUS) har sendt utkast til Utviklingsplan 2035 på høring. Planen er

utarbeidet med utgangspunkt i den nasjonale veilederen for utviklingsplanarbeidet,
samt Helse
Sør-Øst sine regionale føringer for hva som skal inngå i planarbeidet. Det er et overordnet mål å
utarbeide et beslutningsgrunnlag
i form av en langsiktig utviklingsplan frem mot 2035.
Utviklingsplanen
skal sikre at OUS kan dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester
både lokalt, regionalt og nasjonalt og bidra til en bedre samordning av planverket på lokalt,
regionalt og nasjonalt nivå.

Vedtakskompetanse:

Bystyret har delegert til byrådet å avgi høringsuttalelser på kommunens vegne, jf. sak 218 av
30.05.2001. Byrådet har delegert til byråden å avgi høringsuttalelse dersom saken ikke er av
prinsipiell betydning, jf. sak 1360 av 03.07.2001.
Vedtak:

Innledning
Den korte høringsfristen gjør det umulig for Oslo kommune å behandle høringen slik vi ønsker.
Både bydelene og byrådet har behov for å behandle denne type høringer politisk. Det krever minst
tre måneders høringsfrist.

For å kunne tilby gode helsetjenester til innbyggerne i framtida, er det helt avgjørende med et
utstrakt samarbeid mellom mange aktører både i spesialisthelsetjenesten, kommunene, pasienter
med flere. Saken er av stor interesse og betydning for de berørte bydelene og etatene i Oslo
kommune. Jeg har invitert etatene og bydelene til å komme med innspill til Oslo kommunes
høringsuttalelse.
For Oslo kommune er det nødvendig å se utviklingsplanene
for sykehusene i
Oslo under ett, ikke minst for å kunne vurdere kapasitetsutfordringene
for Oslo sykehusområde
framtida.
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Helse Sør—Øst RHF (HSØ) har varslet at de før sommeren vil sende utkast til utviklingsplan
for
hele regionen på høring med tre måneders høringsfrist.
Oslo kommune vil med bakgrunn i
høringsfristen
samt kommunens
behov for å se spesialisthelsetjenestetilbudet
til Oslos befolkning
sammenheng,
varsle at kommunen i høringen til HSØ utviklingsplan
kan komme med innspill
som det ellers hadde vært naturlig å avgi i dette høringssvaret
vedrørende Oslo
universitetssykehus
HF (OUS) sin utviklingsplan.
OUS legger i strategiske føringer
HSØ sak 053-2016 til grunn. Her
universitetssykehus
med et samlet
Gaustad, et lokalsykehus
på Aker

om videre utvikling av Oslo universitetssykehus
styrevedtak i
ga styret sin tilslutning til et framtidig målbilde for Oslo
og komplett regionsykehus
inkludert lokalsykehusfunksj
oner på
og et spesialisert kreftsykehus
på Radiumhospitalet.

Saksfremstilling
Vision, oppgavedeling

og samhandling

OUS sin visjon er «Sammen

med pasientene

utvikler vi morgendagens

behandling».

Oslo kommune er enige i at samarbeidet med pasientene kommer i første rekke, men også andre
samarbeidspartnere
må inkluderes. Oslo kommunes oppfatning er at visjonen i for liten grad
belyser at kommunehelsetjenesten
er en del av utviklingen av morgendagens
behandling. For at
pasientene skal få en forsvarlig behandling i fremtiden, bør også utviklingsplanens
i større grad
vektlegge at kommunehelsetj
enesten er en viktig del av hele reisen som pasientene gjør. For å
dekke dagens og morgendagens
behov for helse- og omsorgstjenester,
er det i tillegg behov for
uttalt samarbeid med andre sykehus, avtalespesialister,
kommunale helsetjenester
inkludert
fastleger, legevakt, sykehjem, KAD, rehabilitering
både hjemme og på institusjon, og
hjemmetjenester,
og forsknings— og undervisningsinstitusjoner.
Selv om alle er nevnt i
utviklingsplanen,
er det ofte overordnet og i altfor liten grad konkretisert.
Oslo kommune mener at
sykehuset har for stort fokus på seg selv og er for lite opptatt av sine samarbeidspartnere
i
utviklingsplanen.
Samarbeid mellom alle aktører og pasienten er den viktigste utfordringen
for å
sikre at tilbudet til pasientene blir sømløst og koordinert. De aller fleste helsetjenester
ytes

fremdeles av kommunehelsetjenesten,
spesialisthelsetjenesten
kommunen.
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vi henviser og følger opp. Forutsetningen

helse skal bli vellykket

for pasienten

avhenger

for at oppholdet i

av godt samarbeid

med

Høringsutkastet
refererer til brukerundersøkelser
gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter
for
helsetjenesten:
Skårz'ng på samhandling
er generelt lavt over hele landet og for OUS lavere enn
landsgjennomsnittet.
Dette er spesielt bekymringsverdig
i perioden fram til 2035. Det vil være et avgjørende
suksesskriterium
at samhandlingen
med bydeler, Helseetaten,
Sykehjemsetaten,
Velferdsetaten,
Barne- og familieetaten
og byrådsavdelingene
er meget godt. OUS viser til at omtrent 1/3 av
tjenestene ytes til Oslos befolkning. Utvikling av samarbeid med kommunehelsetjenestene,
spesielt lokalsykehusfunksjonene
kan lett bli borte pga. sammensetningen
og størrelsen av OUS.
Det bør vurderes å prioritere lokalsykehusfunksjonen
som et eget samarbeidsområde.
Effektiv og
omforent oppgavefordeling
med et likeverdig samarbeid må tydeliggjøres.
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Kapasitetsutfordringer

inkludert

effektivisering

og oppgavedeling

Utviklingsplanen
forutsetter betydelig reduserte innleggelser
og økt poliklinisk aktivitet. Dette
forventes å medføre en stor oppgaveforskyvning
til kommunehelsetj
enesten, på toppen av de
oppgavene kommunen vil få som følge av befolkningsutviklingen.
Det uttrykkes også i
planutkastet
at det i samhandlingsreformen
er forutsatt at forventet vekst i en samlet helsetjeneste
i størst mulig grad skal løses i kommunene.
Vi presiserer at en oppgaveglidning
må skje i nær
dialog med Oslo kommune. Både hensyn til kompetanseoppbygging,
kvalitetskrav
og ikke minst
endret finansiering
må ses nøye på. For kommunen er rekruttering
av personell en del av
utfordringsbildet,
inkludert konkurranse
om lønn. Kommunen ønsker også å se på mulighetene
for delte stillinger mellom OUS og kommunen slik at vi kan sikre god nok kompetanse og
gjensidig kompetanseoverføring.

Somatikk
Det legges til grunn at nesten hele aktivitetsøkningen
innen somatikk relatert til forventet
demografisk
utvikling og epidemiologi
elimineres, spesielt av samhandling
(47916 liggedøgn til
kommunene),
bruk av hotellsenger
(49449 liggedøgn) og effektivisering
(46196), se tabell 13 side
45. Nasjonal modell for aktivtetsframskrivning
er lagt til grunn. Det er ikke gjort nærmere rede for
modellen. Kommunen
har ikke vært involvert i beregningene
så langt vi kjenner til og stiller oss
meget kritiske til utregningen.
Oslo kommune er sterkt bekymret for at utviklingsplanen
i forhold
til dette ikke viser risiko— og mulighetsanalyser.
Bare samhandling
har i planen en forventet effekt på 47916 liggedøgn. Med en utnyttelsesgrad
på
85 %, tilsvarer det 154 somatiske sykehussenger.
Til sammenligning
hadde Lovisenberg
sykehus i
2017 145 somatiske sykehussenger.
Forventet total eliminering av aktivitetsøkningen
tilsvarer et sykehus på størrelse med Akershus
universitetssykehus
HF (Ahus) med 600 senger gitt en utnyttelsesgrad
på 85%. Dette fremstår for
kommunen som urealistisk med svært høy risiko for utilstrekkelig kapasitet.

Rus og psykiatri
På rus og psykiatrifeltet
er det tilsvarende kalkulert med vesentlig økning av aktivitet med blant
annet kraftig økning av døgn opphold og tilsvarende reduksjon av oppholdsdøgn
uten risiko- og
mulighetsanalyser.
Det har vært og er en klar mangel på døgnplasser spesielt for barn og unge med alvorlige psykiske
helse problemer. Også de polikliniske tilbudene til disse anses som for liten i dag. Det beskrives at
døgnplassene skal øke, men at oppholdene skal bli kortere. På dette området er det beskrevet konkret
økning i antall døgnplasser. Dette er det viktig å få på plass raskt.
Kapasitetsutfordringer
innen psykisk helse og rus i spesialisthelsetjenesten
gjør at
kommunehelsetjenesten/kommunens
tjenester for øvrig bruker store ressurser på noen få alvorlig syke
og utagerende, til dels på bekostning av tidlig intervenering og effektive tiltak.
Innen psykiatri er den store ressursen avtalespesialister,
henholdsvis
85 psykiatere og 122
psykologer
for dårlig utnyttet og styrt, inkludert at fordelingen geografisk er meget skjevt fordelt.
Erfaringen med Cluster-ordningen
er dårlig.

Risiko- og mulighetsanalyser

for totaltilbudene

savnes også her.
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Utnyttelsesgrad
Oslo kommune oppfatter at 90 % utnyttelse av sengekapasiteten
legges til grunn. Dette vurderer
kommunen nå som tidligere for høyt, også for nybygde sykehus. Forskning har vist at høy
beleggsprosent
går ut over pasientsikkerheten.
Helseforetakene
burde etter vårt syn innføre et
forsvarlighetstak
i Norge på 85 % for ordinær drift.
Risiko- og mulighetsanalyser
mangler
Talleksemplene
illustrerer at selv moderate feil i aktivitetsframskrivningen
kan få meget store
følger. Det er derfor svært viktig at planen videreutvikles
med risiko- og mulighetsanalyser.
Det er
behov for å involvere både andre deler av spesialisthelsetjenestene
og kommunen i dette arbeidet.
Likeverd mellom samarbeidspartneme
og avtalte overføringer
og deling av oppgaver vil være
sentralt. Det er vikti g å planlegge spesialisthelsetjenestene
på en slik måte at dette blir ivaretatt på
en god måte både for pasienter, bydeler og sykehus, og at løsningene er skalerbare.
Nærhet- og sektorsprinsippet
Oslo kommune står i en særstilling som den eneste kommunen i Norge med lokalsykehustilbud
fra
mange sykehus: OUS (Ullevål, senere Gaustad og Aker), Diakonhjemmet,
Lovisenberg
og Ahus
(for Grorud og Stovner i mange år framover). I høringen om kapasitetsutfordringer
i Oslo
sykehusområde
som byrådet avga i 2016 heter det: En bydel som ligger nært et sykehus/
helseforetak
bør tilhøre dette sykehuset/foretaket
både av hensyn til tilgjengelighet for pasienter
og pårørende
og for at samarbeid og kontakt mellom sykehus og bydel kan foregå smidig og
eflekfivt.
I hver av de fire sektorene i Oslo bor i dag mellom 140- og 190 000 innbyggere og byen vokser
hurtig. For å sikre helhetlige pasientforløp,
er det viktig at etablerte samarbeidsrelasjoner
i
kommunen fungerer optimalt. Dette er med på å sikre gode forløp for pasientene,
samt at
kommunen gjennom å utvikle godt samarbeid på tvers av bydelene vil bli best mulig i stand til å
videreutvikle
arbeidet med å avlaste spesialisthelsetjenesten
med gode kommunale tilbud og
tjenester.
Bydelene samarbeider
i dag sektorvis på mange fagområder. Det er ønskelig at sekton'nndeling
mot lokalsykehus
så langt som mulig samsvarer med regionene.
Bydelene og Helseetaten er i sine

høringsinnspill

samstemte om dette som et viktig prinsipp. Dette prinsippet støtter byrådet. I

utviklingsplanen
legges det til grunn at bydel Nordre Aker skal til Gaustad sammen med bydel
Sagene. I 2016 uttalte Nordre Aker at de gjerne kunne ha samme lokalsykehus
som Oslo vest med
Diakonhjemmet
som lokalsykehus
og
tilsvarende ønsker Sagene Lovisenberg
som lokalsykehus
sammen med de øvrige
sentrumsbydelene.
Bjerke ønsker Aker som lokalsykehus
både ut ifra nærhetsprinsippet
og
sektorprinsippet.
Kommunale
utfordringer og begrensninger
Kommunehelsetjenesten
trenger både kapasitet, arbeidsmetoder,
informasjonsflyt
og kompetanse
til å håndtere framtidige behov og oppgaver. For å kunne tilby trygge pasientforløp
må kommuneog spesialisthelsetjenesten
i fellesskap utarbeide retningslinjer
for hvem som skal behandles i
komrnunehelsetjenesten
og hvem som skal behandles i sykehus. Møteplass Oslo er et godt tiltak

for å få det til på en bedre måte enn i dag. Flere nye samarbeidsmåter
oppgaveglidningen
Finansiering

på en god måte.

ved oppgaveoverføring

må utvikles for å styre
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Oppgaveoverføring
må finansieres. Oslo kommune har erfaring med samarbeidsformer
som kan
sikre finansiering
av tilbud i kommunal regi. Eksempler på dette er observasjonsposten
på
legevakten, overgrepsmottaket
og KAD. I årene fremover må spesialisthelsetjenesten
og Oslo
kommune samarbeide om å synliggjøre samhandlingsreformens
effekter. Det er åpenbart behov
for mer gjennomgripende
endringer i finansering. Denne må i mye større grad støtte at
kommunens
økende oppgaver blir prioritert finansielt. Endrede muligheter for behandling utenfor
sykehus som følge av teknologi er en sterk driver.
Tilbud til fødende
Det er viktig at fødetilbudet ikke blir forringet, og at det ikke blir standard med tidlig (for tidlig)
utskrivning etter 6 timer fra barselavdeling selv om det for noen er ønskelig og godt å reise hjem tidlig.
Den fødende må selv få medvirke i når det oppleves trygt å forlate sykehuset i tråd med visjonen om å
ha pasientens behov i sentrum. Oslo kommune er bekymret over det sterke fokuset på tidlig utskriving
for fødende i nasjonale føringer. Dette kan spesielt utfordre individuelle behov og ut i fra dette
likeverdige tilbud. Denne bekymringen deles av mange fagfolk.
Tilbud til kreftpasienter og pårørende
Kreft er en av de store folkesykdommene,
og flere vil bli rammet i årene som kommer. Fire av ti
vil i løpt av livet få kreft. Det er viktig for Oslo kommune at de som rammes får god behandling,
samtidig som oppmerksomheten
rundt livssituasjonen
til pasienter og pårørende under og etter
behandling økes. Derfor mener vi det bør etableres omsorgssentre
for mennesker, som
direkte eller indirekte er rammet av kreft, i nærheten av aktuelle sykehus. Dette er også i tråd med
Stortingskomitemerknaden
i Innst. 11 S (2017-2018)
og Innst 11 S (2016-2017).
Stortinget viser
bl.a. i sin merknad til Maggie’s som et eksempel på en stiftelse som driver slike sentre. Oslo
kommune mener at opprettelse av et tilbud til denne pasientgruppen
og deres pårørende må
prioriteres av OUS i samarbeid med aktuelle aktører, og det bør igangsettes et arbeid for å etablere
et slikt senter på tomten knyttet til Radiumhospitalet
ved OUS.
Kommunale
legetjenester
Fastlegeordningen
knaker i sammenføyningene
grunnet stort tilsig av oppgaver fra mange
forskjellige aktører, herunder spesialisthelsetjenesten.
Oslos 525 fastleger fordelt på ca. 160
adresser utfører ca. 1 500 000 pasientkonsultasj
oner pr år. I tillegg kommer telefonkontakter,
hjemmebesøk,
elektronisk samhandling
med hjemmetjenesten
og et økende volum
pasientadministrativt
arbeid. Stortinget har bedt regjeringen om å styrke fastlegeordningen
på
nasjonalt nivå. I tillegg til fastlegene har Oslo kommune ca. 200 leger med 140 legeårsverk i
kurativ virksomhet i helsehus, på sykehjem, legevaktene og Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD).
Legevaktene
på Aker og i Storgata har til sammen ca. 136 000 konsultasjoner
pr år.
Overgrepsmottaket
har 520 konsultasjoner
per år. Det 24 utføres ca. 16 000 sykebesøk.
Legevaktsentralen
håndterer om lag 240 000 telefonhenvendelser,
og KAD har 5 400 innleggelser
pr år. Både for kommunen og sykehusene er det avgjørende at allmennlegetjenestene
fungerer
godt for å ivareta befolkningens
behov for helsetjenester
på et lavest mulig effektivt nivå. Dersom
kommunen ikke lykkes med det, vil også spesialisthelsetjenesten
bli berørt av dette. Framtida

krever styrket samhandling på tvers av nivåer med gjensidig kompetanseoverføring

og vesentlig

bedre digital samhandling.
Utdanning av leger i kommunehelsetjenesten
Fra 2017 er det krav om at leger i kommunehelsetjenesten
må være spesialister i allmennmedisin
eller i pågående spesialistutdanning.
Et år skal foregå på sykehus i klinisk arbeid. Det vil være
behov for et samarbeid med spesialisthelsetjenesten
om opprettelse av et vesentlig antall flere
stillinger for allmennleger
for å sikre rekruttering og videreutdanning
av leger i
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kommunehelsetjenesten.
årene.

Per i dag omhandler

dette anslagsvis

35 utdanningsstillinger

de nærmeste

Forholdet mellom generell og spesialisert kompetanse
Utviklingsplanen
viser til at det internasjonalt
er en økende erkjennelse av at det er behov for å
justere balansen mellom generell og spesialisert kompetanse med en kombinasjon
av bredde- og
dybdekompetanse.
Oslo kommune er enig i det, ikke minst oppgaveoverføring
vil øke behovet.
Hvordan sykehuset faktisk vil møte dette må beskrives og utdypes, eksempelvis
innen
indremedisin,
eldremedisin,
pediatri, rus og psykiatri.

Forskning og innovasion
OUS er landets klart største aktør når det gjelder forskningsaktivitet
fra helseforetakene,
fmansielt med 1,71 mrd. av totalt 3,7 mrd. For alle helseforetak
i Norge og i produksjon
av 3960 artikler for alle norske helseforetak.

både
med 1946

Ikt, ehelse, digitalisering,
brukerfokus og økende etterspørsel etter spesialisthelsetjenester
tettere
på hj emmet vil prege utviklingen av helsetjenester
fremover og vil ikke kunne realiseres til sitt
fulle potensial og med den beste kvalitet uten god samhandling
mellom aktørene i helsevesenet.
I høringsutkastet
er kommunen som samarbeidspartner
beskrivelse av styrker i dagens situasjon og muligheter
av samarbeid med kommunen også svært mangelfull.

om forskning
for fremtiden.

fraværende både i
I innovasjon er beskrivelsen

Dette står i påfallende kontrast til utfordringene
i nær fremtid, også beskrevet i høringsutkastet,
med store samhandlingsforventm'nger
til kommunen og sykehusets erkjennelse av behov for
breddekompetanse.
Oslo kommune mener at samarbeid med kommunen om nødvendig forskning
og innovasjon må styrkes i vesentlig grad i planen.
Oppsummering
Utkastet til utviklingsplan
for OUS må videreutvikles
beslutningsgrunnlag
i planperioden.

for å kunne brukes

som et

Oslo kommune vil spesielt peke på at planen i for liten grad vektlegger samhandling
mellom
helsetjenester
både i spesialisthelsetj
enesten og kommunen på mange områder både innen
tjenesteyting,
forskning og innovasjon.
Nærhetsprinsippet
med lokalsykehus
i nærheten
samhandlende
bydeler har samme sektorsykehus

av den enkelte bydel og sektorprinsippet
der
er av vesentlig betydning for Oslo kommune.

Kapasitetsutfordringene
og ulike scenarier for aktivitetsvekst
og eliminering av effekten av dette
er mangelfullt beskrevet. Risiko— og mulighetsanalyser
er gjennomgående
lite eller ikke omtalt og
er en alvorlig mangel ved planen.
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