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Sykehuset som blir forbikjørt
LHL-sykehuset åpnet sitt nye moderne sykehus i Ullensaker for et drøyt år siden. Sykehuset
er særdeles moderne, og LHL er kjent for å levere kvalitet gjennom mange år gjennom sine
tilbud ved Glitre og Feiring som nå er overført til Gardermoen Campus.
Det er et tankekors for Gardermoregionen interkommunalt politisk råd som representerer ca.
110 000 innbyggere at dette moderne sykehuset nå står i fare for å avgå med døden. Det er
verken pasienter i Norge, helsepolitiske myndigheter eller regionen her tjent med. Årsakene
til det er åpenbare. Samfunnsnytten, pasientkøer, arbeidsplasser, kompetansemiljø,
ressursutnyttelse, humane verdier og en rekke andre faktorer tilsier at denne situasjonen må
løses.
Et sykehus som dette skal ikke mangle pasienter. Vi vet at pasientene finnes – de kjører forbi
i taxi. Det kan få konsekvenser for vanlige folks helse og deres muligheter til
livsnødvendig medisinsk hjelp hvis ikke helseministeren griper inn. Folk kan dø i kø.
LHL-Sykehuset er et helt sentralt helsetilbud til borgere i hele Oslo-regionen. Sykehuset sto
ferdig i 2018 og skulle etter planen behandle folk med behov for hjerteoperasjoner, men
også håndkirurgi, brystreduksjon, snorkeoperasjon, gynekologi mm. Kapasiteten er 25–30
000 pasienter hvert år, men sykehuset har til nå kun hatt det halve. I bygget har flere av
kommunene på Øvre Romerike en felles interkommunal legevakt. I prinsippet skulle
pasienter ved legevakta kunne bruke røntgen ved LHL-sykehuset i samme bygg, men etter
regelverket må de i stedet kjøres til A-hus’ avdeling på Kongsvinger over en time i taxi eller
sykebil. Det er dårlig utnytting av og direkte sløsing med det offentliges midler.
LHL-sykehusets intensivavdeling står i dag tom. Dersom sykehuset ikke får pasienter må det
i ytterste konsekvens legges ned. Det å samlokalisere disse kommunale tjenestene med et
kompetent medisinsk miljø og dra fordeler for begge fagmiljøene, var i utgangspunktet en
god plan. Hva som skjer med samarbeidet med kommunen er uvisst.
Sykehuset er en viktig arbeidsplass for innbyggere i et av landets største vekstsenter,
sentralt plassert i Ullensaker kommune rett ved E-6 og Gardermoen og med enkel adkomst.
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LHL-sykehusets alvorlige økonomiske situasjon vil ha store konsekvenser for lokalmiljøet.
Det som kommunene hadde sett for seg skulle bli et miljø for utvikling av kompetanse og
arbeidsplasser, går mot en dyster fremtid og arbeidsplassene forsvinner én etter én.
Litt mer fakta:
Aktiviteter og status i LHL-sykehuset Gardermoen per mars 2019:
•

Rehabilitering: LHL-sykehuset har avtale med Helse Sør-Øst RHF for spesialisert
rehabilitering i hjerte- og lungemedisin. Aktiviteten går for fullt og etter planene i det
nye LHL-sykehuset.

•

Invasiv hjertemedisin: LHL-sykehuset har avtale med Helse Sør-Øst RHF (og andre
regionale helseforetak kan bruke samme avtale) om invasive hjerteundersøkelser og
stenting (utblokking av tette blodkar). Aktiviteten går også her for fullt og etter planene
for det nye LHL-sykehuset. Videre har sykehuset en avtale om å levere
hjerteflimmerbehandling til Oslo universitetssykehus HF. Også her går aktiviteten for
fullt, men Helse Sør-Øst har varslet en halvering i volumet noe som vil representere
et betydelig inntektstap. Dette bidrar betydelig til den store omstillingsutfordringen.

•

Kirurgi: LHL-sykehuset har moderne operasjonsstuer og en moderne
intensivavdeling. Intensivavdelingen er ikke i bruk etter bortfall av hjertekirurgien, men
vil være fullt operativ med betydelig kapasitet på kort varsel. Med bortfall av
hjertekirurgi er det nå to hovedgrupper kirurgisk aktivitet i LHL-sykehuset. For det
første et lite volum av operasjoner fra et anbud hos Helse Sør-Øst RHF. Dette krever
minimal kapasitet og har liten økonomisk ramme. Dernest er det operasjoner fra
pasienter med helseforsikring og enkelte privatbetalende pasienter. Dagens
kirurgiske aktivitet er økende, men ikke stor nok til å dekke kostnader for
operasjonsstuer, intensivavdeling, vaktberedskap mv.

Helse Sør-Øst sitter på nøkkelen:
Helse Sør-Øst kjenner selv best de behov som må dekkes i regionen, hvor det er køer, hvor
det er korridorpasienter, framskrivninger av behov og ev. behov på mellomlang sikt i
forbindelse med sykehusutbygginger i regionen.
Vi vet at LHL er åpen for alle løsninger, og det faktum at sykehuset på Gardermoen er
bygget med fleksibilitet for alle medisinske oppdrag gjør det etter vår mening naturlig at
Helse Sør-Øst er mer samarbeidsvillige og ser på mulighetene som ligger i LHL-sykehusets
kapasitet. Tilgjengelig kapasitet kan også økes betydelig om man velger å flytte dagens
rehabilitering til lokalene på Feiring.
Det er rom innenfor dagens rammeavtale og gjeldende regelverk for et utvidet samarbeid
med Helse Sør-Øst RHF:
•

Det kan fristilles betydelige arealer, operasjonsstuer, flere sengeposter m.m. for
Helse Sør-Øst der de kan flytte inn egen aktivitet med egne ansatte og drive i egen
regi. LHL-sykehuset kan være en god løsning i kabalen med hensyn til utviklingen av

Gardermoregionen
interkommunalt politisk råd

•

sykehuskapasitet i hovedstadsområdet. Slik aktivitet i Helse Sør-Østs egenregi vil
ikke være i konflikt med rammer for offentlige anskaffelser
Helse Sør-Øst kan øke avtalen innen hjertemedisin (invasiv kardiologi,
stentbehandling, hjerteflimmerbehandling) under rammeavtalen mellom LHL og Helse
Sør-Øst. Likeledes kan avtaler innen lungemedisin, også tyngre lungemedisinsk
behandling, avtales under eksisterende rammeavtale.

Et samlet ordførerkollegium fra Øvre Romerike og varaordfører fra Akershus
Fylkeskommune ber Helseministeren nå innstendig om å ta grep og sikre LHL-sykehusets
fremtid til det beste for norske pasienter.
Kan helseministeren gripe inn slik at det offentlige også kan benytte et topp moderne
sykehus istedenfor å sløse med midler og sende folk til andre deler av landet?
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