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Høring vedr kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder 

Helse Sør-Øst RHF arbeider kontinuerlig med tiltak for å sikre at kapasiteten i 
spesialisthelsetjenesten i regionen er tilpasset behovet, og har de senere år gjennomført flere 
utredninger om forventet fremtidig aktivitetsutvikling og kapasitetsbehov i helseregionen.  
Gjennom 2015 har Helse Sør-Øst RHF arbeidet særskilt med kapasitetsutfordringene for 
sykehusområdene Oslo og Akershus i prosjektet «Kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus 
sykehusområder». Rapporten for prosjektet ble godkjent i prosjektets styringsgruppe den 4. 
desember 2015 og lagt frem for styret i Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015, sak 082-2015. 
Styret gjorde følgende enstemmige vedtak:  

1. Styret tar rapport fra kapasitetsprosjektet for sykehusområdene Oslo og Akershus til orientering. 

2. Styret tar til etterretning at prosjektrapporten sendes på høring med tre måneders høringsfrist.  

3. Basert på prosjektrapporten og innspill fra høringsrunden, ber styret administrerende direktør komme 
tilbake til styret med forslag til tiltak for å møte kapasitetsbehovene i sykehusområdene Oslo og 
Akershus.  

4. Styret støtter at arbeidet med å tilrettelegge for endringer i oppgavefordeling mellom sykehusene i Oslo og 
Akershus sykehusområder videreføres. 

 
Vurderinger og synspunkter fra aktuelle pasientforeninger, brukerorgan, bydeler, kommuner, 
fylkeskommuner, profesjonsforeninger og øvrige interessenter vil være viktig i det videre arbeidet 
med kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder. Prosjektrapporten fra prosjektet 
«Kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus sykehusområder» sendes med dette på høring for å gi Helse 
Sør-Øst RHF et godt grunnlag for endelige vurderinger og beslutninger om tiltak for å møte 
kapasitetsbehovene i disse sykehusområdene på kort sikt. Prosjektrapporten, samt 
oppsummeringen fra faggruppene som har vært oppnevnt i forbindelse med arbeidet, følger 
vedlagt i sin helhet. 
  

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo,  
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,  

Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av private ideelle sykehus, private  
leverandører og avtalespesialister. 
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Høringsinstansene bes spesielt om å uttale seg om: 

• Prinsipper for løsning og vurderingskriterier omtalt i prosjektrapporten 

• Kortsiktige løsningsalternativer i form av endringer i opptaksområder, samt endring i 
oppgavefordeling mellom aktuelle sykehus 

• Mulige løsningsalternativer og vurderinger på mellomlang og lang sikt 
 
Helse Sør-Øst RHF ønsker å understreke betydningen av at kapasitetstilpasninger gjøres 
planmessig og suksessivt slik at det ikke etableres unødig overkapasitet og for å begrense 
omstillingsutfordringene for berørte helseforetak.  
 
Frist for å avgi høringssvar er 8. april 2016. Høringssvar sendes til postmottak@helse-sorost.no.   
 
Parallelt med at prosjektrapporten er på høring, vil Helse Sør-Øst RHF arbeide videre med 
risikovurderinger og beregning av økonomiske konsekvenser for aktuelle løsningsalternativer. 
Videre vil Helse Sør-Øst RHF se arbeidet vedrørende kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus 
sykehusområder i sammenheng med pågående utviklingsplanarbeid ved Akershus 
universitetssykehus HF og leveranse fra Oslo universitetssykehus HF etter deres styrebehandling 
av idéfaseprosjektet i januar.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Helse Sør-Øst RHF 

 
Cathrine M. Lofthus Alice Beathe Andersgaard 
administrerende direktør fagdirektør medisin og helsefag 
 
 

 

 

Vedlegg: 

• Prosjektrapporten fra prosjektet «Kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus sykehusområder»  
• Oppsummering fra faggruppene som har vært oppnevnt i forbindelse med arbeidet  
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Høringsinstanser: 
 
 

• Helseforetak og sykehus: 
o Oslo universitetssykehus HF 
o Akershus universitetssykehus HF 
o Lovisenberg Diakonale Sykehus 
o Diakonhjemmet sykehus    

            
• Fylkeskommuner, kommuner, bydeler, fylkesmenn: 

o Oslo kommune 
o Bydelene i Oslo 

 Bydel Alna 
 Bydel Bjerke 
 Bydel Frogner 
 Bydel Gamle Oslo 
 Bydel Grorud 
 Bydel Grünerløkka 
 Bydel Nordre Aker 
 Bydel Nordstrand 
 Bydel Sagene 
 Bydel St. Hanshaugen 
 Bydel Stovner 
 Bydel Søndre Nordstrand 
 Bydel Ullern 
 Bydel Vestre Aker 
 Bydel Østensjø 

 
o Akershus fylkeskommune 

 
o Kommunene i Akershus sykehusområde 

 Aurskog-Høland 
 Eidsvoll 
 Enebakk              
 Fet 
 Frogn                   
 Gjerdrum 
 Hurdal 
 Lørenskog 
 Nannestad 
 Nes 
 Nesodden           
 Nittedal 
 Oppegård            
 Rælingen 
 Skedsmo 
 Ski                         
 Sørum 
 Ullensaker 
 Vestby                  
 Ås 

                          
o Follorådet 
o Fylkesmannen i Oslo og Akershus ved helseavdelingen 
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• Pasientforeninger og brukerorgan: 

o Brukerutvalget i Helse sør-Øst RHF 
o Brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus HF 
o Brukerutvalget ved Akershus universitetssykehus HF 
o Brukerutvalget ved Lovisenberg Diakonale Sykehus 
o Brukerutvalget ved Diakonhjemmet sykehus  
o Pasient og brukerombudet i Oslo og Akershus 
o Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Oslo 
o Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO ) Akershus 
o Samarbeidsforum for Funksjonshemmedes Organisasjoner (SAFO) Øst 
o Samarbeidsforum for Funksjonshemmedes Organisasjoner (SAFO) Oslo 

 
• Profesjonsforeninger 

o Den norske legeforening 
o Norges Sykepleierforbund 
o Norsk Psykologforening 
o Fagforbundet  
o Delta 
o NITO 
o Den norske jordmorforening 

 
• Øvrige interessenter: 

o Fastlegene v/PKO-ordningen i Helse Sør-Øst 
o Aker sykehus’ venner 
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