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Nye IKT-løsninger innen sommeren
I mai stoppet Oslo universitetssykehus (OUS)
IKT-prosjektet «Klinisk arbeidsfiate» (KA) og
bokførte et tap på 116 millioner kroner. Nå går
de videre med prosjektet «Felles klinisk infor
masjonsgrunnlag», som det havarerte KA var
en del av. Utfordringen har ikke endret seg.
Vi trenger «brain power», nok hender til å
utføre jobben og finansiering, sier Kenneth
Solstrand, IKT-direktør ved OUS. Sykehuset
samarbeider med eieren Helse Sør-øst for å
få på plass en felles teknologisk plattform. —Vi
—
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Ny sykehusdirektør

vil se betydelige bedringer fram mot
sommeren. Klinkeren vil være i stand til å
hente opp et bilde knyttet til en pasient
uavhengig av hvilket bildearkiv det ligger i og
vi vil få én felles elektronisk pasientjournal for
gamle Rikshospitalet og Ullevål. Det vil gå
flere år til norsk helsevesen er i en situasjon
hvor vi ikke trenger papir, sier Solstrand.

I morgen velger styret ved Oslo universitets
sykehus (OUS) en ny sykehusdirektør.
Tidligere administrerende direktør Sin
Hatlen gikk av ijuni i protest mot fusjonspro
sessen. Siden da harian EirikThoresen sittet
som konstituert direktør. Fire søkte selv og
et firma fant flere kandidater. Vi har flere enn
ett navn på lista, sier styreleder Stener
Kvinnsland. Ifølge Dagens Medisin er
Thoresen en av kandidatene.

—

.-

ingeborg.huse.amundsen@dagsavisen.no

Tror sykehuskrisa forverres
ØKT SYKEHUSPRESS:
Fylkeslege Petter
Schou tror situa
sjonen ved Oslo
universitetssykehus
vil forverre seg. Nå
ønsker han at
ledelsen slakker på
fusjonstempoet.
S INGEBORG HUSE AMUNDSEN

Petter Schou, fylkeslege i Oslo og
Akershus, og Helsetilsynet
krever at ledelsen ved Oslo uni
versitetssykehus (OUS) gir en
grundig redegjørelse for dagens
tilstand ved det fusjonerte
gigantsykehuset.
Det er en hel del ting vi må
ha detaljerte og spesifikke opp
lysninger om. OUS må gå ned på
klinikknivå i sine svar, sier
Schou.
Førjul vil sykehusstyret med
leder Stener Kvinnsland i spissen
legge fram en ny og oppdatert
strategiplan for sykehusets
videre drift. Fylkeslegen tror
planen vil gå på akkord med de
tiffitsvalgtes ønsker.
Ledelsen er ganske lydhøre
overfor miljøet.

+

—

• Petter Schou, fylkeslege i Oslo og Akershus, tror det fusjonerte Oslo universitetssykehus har verre tider i vente.
FOTO: BERIT ROALD, SCANPIX
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VIL FORVERRE SEG
Fylkeslegen har tidligere uttalt
at han er bekymret for OUS. Nå
tror han situasjonen vil forverre
seg ytterligere. I enbrevveksling
9. november med et medlem av
Akers venner, gruppen som
ønsker å bevare Aker sykehus,
skriver han følgende:
«Vi tror vel også at situa
sjonen kan komme til å forverre
seg ved OUS i alle fall med
hensyn til ventetid og behand
lingskapasitet. Det skal redu
seres med ytterligere 1.200
ansatte i løpet av 2012, man går
inn i det nye året med et oppar
-

—

beidet overforbruk på nærmere
én milliard kroner og resten av
somatisk aktivitet ved tidligere
Aker sykehus skal inkorporeres
i lokalene på Ullevål og Gau
stad.»
Schou mener fusjonspro
sessen bør roes ned:
«Etter vår mening er noen
endringer faglig godt begrunnet,
mens man for andre burde vur
dere tempoet i selve omorgani
seringen inntil de nødvendige
lokaler og datasystem er på
plass, og fagmi]jøet føler seg
trygge på det som skjer.»
Står du fast ved at situa
sjonen ved OUS vil forverre seg?
Jeg tror ikke jeg er den
eneste som tenker det. OUS skal
ned i aktivitet, og da vil nødven
digvis pasienter sendes et annet
sted eller stilles i kø. Presset mot
spesialhelsetjenestenvil øke. En
trenger ikke være spåmann for å
se det.
—

—

«Presset mot spesi
alhelsetjenesten vil
øke. En trenger
ikke være spåmann
for å se det.»
Petter Schou,
fylkeslege i Oslo
og Akershus

ANSATTE UTEN FUSJONSTRO
De ansatte ved OUS deler fylkes
legens bekymringer. En fersk
medarbeiderundersøkelse viser

at kun én av tre ansatte ved Oslo
universitetssykehus (OUS) tror
fusjonen mellom Rikshospitalet!
Radliumhospitalet, Ullevål og
Aker vil lykkes. Halvparten av
de ansatte opplever at de har
blitt godt ivaretatt i omstillings
prosessen, og en lik andel mener
at de ikke har «de fra Aker, de fra
Ullevål» -holdninger. 10.000
OUS-ansatte har svart på under
søkelsen i regi av Helse Sør-øst.
Man må akseptere at man
mislyktes i første forsøk. Nå må
vi ta en tenkepause og revurdere
prosjektet for å få en helhetlig
plan, sier overlege Christian
Grimsgaard, klinikktillitsvalgt
ved Oslo universitetssykehus til
Aftenposten.
Konstituert administrerende
direktør ved OUS, Jan Eirik
Thoresen, er glad for å få tilba
kemeldinger.
Vi er klar over at dette er
krevende. Når det gjelder de
store visjonene og ambisjonene,
er det tydelig at mange ikke
kjenner segigjen. Detmåvitapå
alvor.
—

—
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Çs LOSYKEHUSET
Sykehusene Rikshospitalet!
Radiumhospitalet, Ullevål
og Aker ble slått sammen i
2009 til Oslo universitetssy
kehus (OUS).
Norges største sykehus har
20.000 ansatte og et
budsjett på 18 milliarder.

APEN

Gigantsykehuset går i
milliardunderskudd og
eieren Helse Sør-øst legger
opp til et kutt på ytterligere
0,8 milliarder kroner neste
ar.

II ØR

Arbeidstilsynet krever at
bygningsmassen rustes opp
for 8,7 milliarder dersom
alle bygg skal kunne brukes
videre.

-HVEM VAR
ARNE NÆSS?

Innen 2012 skal OUS
nedbemanne med ca. 1000
årsverk.
De tillitsvalgte mener at
sykehuset står på randen av
et sammenbrudd.
Kilder: OUS, Dagsavisen

MENNESKET BAK MASKEN

Biograf Truls Gjefsen om
filosofen og samfunns
mennesket Arne Næss.
Tirsdag
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