Uttalelse vedtatt av årsmøtet i Oslo SV, 6. mars 2022

Nei til statlig tvang
Oslos befolkning og Oslos politikere må få beslutte om Oslos sykehus
Det er ikke for sent å ta til vettet når det gjelder sykehustilbudet i Norges største helseregion,
som omfatter en befolkning på 2,5 -3 mill. innbyggere. Om ikke regjeringen snur, viser de
mangel på respekt for demokratiet og befolkningen får et dårlig helsetilbud.
Statlig tvang, i strid med ønskene til flertallet av Oslos befolking, flertallet i Bystyret og
fagforeningene til de ansatte, er opprørende. Uakseptabelt, ikke minst fordi planene er
utilstrekkelig utredet og krav fra kommunens planfaglige myndigheter ikke er tatt hensyn til. Vi
krevere en skikkelig utredning av alternative sykehusløsninger, der opprustning og fortsatt
bruk av Ullevål og Gaustad sykehus er ett av alternativene.
Helse Sør-Østs sykehusplaner for Oslo har enorme kostnader, men vil føre til for liten
sykehuskapasitet, fravær av fleksibilitet i framtidige muligheter til utbygging, dårligere tilbud til
pasienter i psykisk helsevern og negative miljøkonsekvenser. Tjenestene innen psykisk helse
og avhengighet skal flyttes til uegnede sykehusbygg og døgnkapasiteten på disse
helseområdene reduseres med 25 prosent.
Vi er alle enige om at vi trenger nye sykehusbygg i Oslo.
Men grunnen til at sykehusplanene stadig utsettes skyldes ikke at Oslos politikere,
planmyndigheter, fagfolk, fagforeninger og et flertall av folk som bor i Oslo, ikke vet sitt eget
beste. Årsaken er at planene som foreligger rett og slett ikke er gode nok. Gjentatte ganger
har Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune påpekt risiko og problemer som vanskelig kan
løses så lenge Helse Sør-Øst insisterer på å bruke en for liten tomt.
Svaret på dette problemet er ikke statlig tvang.
Svaret er en større tomt og en bedre plan. Det vi trenger er en minister som sørger for at vi
en gang for alle får en skikkelig utredning av Ullevål.
Rask og god helsehjelp, uavhengig av bakgrunn og økonomi, er en av de største verdiene vi
har i det norske samfunnet. Gode sykehus er en viktig del av dette. De sikrer trygghet,
forutsigbarhet og hensiktsmessige pasientforløp.
Derfor vil Oslo SV:
•
•
•
•
•
•

Oslo SV

Ha en full utredning av Ullevål-alternativet
Bevare og bygge ut Ullevål sykehus
Stoppe gigantsykehuset på Gaustad
Ikke ta Gaustad psykiatriske sykehus fra pasientene
Gjenreise Aker sykehus som lokalsykehus for Groruddalen
Avvikle helseforetaksmodellen

