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Sykehus og helsehjelp for hele Oslo
Når du blir syk skal du få rask, god og sammenhengende behandling uavhengig av hvor du
bor og hvem du er. For at sykehusene i Oslo skal kunne tilby den beste behandlingen, må vi
investere i vår felles helsetjeneste. Den offentlige helsetjenesten skal tilby behandling
uavhengig av størrelsen på lommeboka eller dine evner og muligheter til å kreve hjelp. I dag
ser vi en utvikling mot mer privatisering i vår felles helsetjeneste. Det er åpnet for større
innslag av private aktører som stiller seg på utsiden av den helsetjenesten vi sammen har
bygget opp. Arbeiderpartiet vil fortsatt være den fremste garantisten for en sterk, offentlig
helsetjeneste.
Oslos befolkning vokser, og den mangfoldige byen vår må ha et sykehustilbud som er
tilpasset innbyggerne våre. Oslo mottar tjenester fra mange sykehus, og det er viktig å se
utvikling av sykehusområdet i et overordnet og helhetlig perspektiv. Det stiller ekstra store
krav til en godt koordinert tjeneste og god samhandling mellom de ulike aktørene.
Flere vil trenge hjelp og flere pasienter vil ha sammensatte sykdommer som krever avansert
behandling og oppfølging over tid. Noen grupper trenger ekstra hjelp eller spesielle tjenester
for å sikres et likeverdig tilbud. Vi vil ha et helsetilbud som også er godt tilpasset personer
med innvandrerbakgrunn.
Mange pasienter opplever i dag å bli overlatt til seg selv i et stort system det er vanskelig å
navigere i. Det finnes god hjelp, men systemet oppleves som utilgjengelig - og situasjonen
blir forsterket når du er syk og i en sårbar situasjon. Mange kan ikke språket og har ikke
nære pårørende.
I dag venter for mange for lenge på behandling og hjelp i sykehusene våre. Mange steder
står operasjonsstuer tomme store deler av døgnet og vi utnytter ikke kapasiteten til det beste
for pasienten. For ofte opplever vi at det er uklart hvor lenge du som pasient må vente på
behandling, utredning eller time. Usikkerhet og utrygghet preger hverdagen mens du venter.
Det er ikke godt nok. Arbeiderpartiet vil bruke kapasiteten i sykehusene og hos spesialister til
det beste for pasientene i Oslo. Den offentlige helsetjenesten må lage gode avtaler med
ideelle og private som supplerer vår felles helsetjeneste, slik at pasienter får rett hjelp til rett
tid.
I dag preger gammel teknologi og utdaterte systemer hverdagen i sykehusene og i
kommunehelsetjenesten. Samtidig finnes det digitale verktøy som muliggjør bedre
behandling og mer effektive tjenester uten at disse tas raskt nok i bruk. Vi vil styrke den
digitale infrastrukturen i helsetjenesten, bytte ut gammelt utstyr raskere og ta i bruk nye
løsninger for å bedre kommunikasjon mellom pasienten og helsetjenesten.
Oslo Arbeiderparti vil:
•
•
•
•

Bidra til at sykehusene i Oslo dimensjoneres og bygges i takt med
befolkningsveksten, herunder sikre raskt fremdrift av nytt stort, akuttsykehus på Aker
som skal ivareta Groruddalsbydelene.
Bidra til at parallellitet ved bygging av nye sykehus på Aker og Gaustad, ikke trenerer
utbyggingstakten av nytt sykehus på Aker.
Gjennomføre etablering av storbylegevakt på Aker, i samarbeid med Oslo
Universitetssykehus.
Kommunal akutt døgnvakt (KAD) på Aker sykehus må sikres en standardheving med
mulighet for treningsaktiviteter og tilbud på linje med andre institusjoner samt mer
egnede lokaler.
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Styrke en trygg fødselsomsorg og at foreldre og barn får tilstrekkelig tid på sykehuset
før hjemreise.
Jobbe for at Aker får et fødetilbud og blir et mor-barn-vennlig sykehus som innfrir
WHOs retningslinjer for positive fødselsopplevelser.
Sammen med sykehusene sikre at utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling ikke sendes hjem, uten å være koblet på et
tilpasset tilbud i primærhelsetjenesten.
Sikre gode overganger mellom sykehus og tilbud i primærhelsetjenesten. Gode
digitale verktøy må understøtte overgangene.
Jobbe for at slagpasienter kommer raskt til behandling og sendes til et felles mottak.
Øke utrednings- og behandlingskapasiteten på sykehusene i Oslo ved å ta i bruk
poliklinikkene også på ettermiddager og kveldstid. Pasienter skal få timer og hjelp på
tidspunkt som passer hverdagen deres.
Sørge for at du som pasient får en pasientkoordinator som følger deg gjennom
behandlingen og til du er hjemme igjen.
Etablere et oppfølgingstilbud til kreftpasienter etter endt behandling
Utvikle en fullverdig tolketjeneste etter modell fra Ullevål sykehus på alle byens
sykehus.
Stille krav om at alle byens sykehus skal ha geriatrisk kompetanse, slik at eldre får
helhetlig utredning og større mulighet til å bo lenger i egen bolig
Sørge for at flere avtalespesialister og fastlegehjemler etableres over hele byen,
spesielt i områder som preges av store sosiodemografiske utfordringer.
Vil ta kampen mot antibiotikaresistens og skal jobbe for å utarbeide enkle verktøy
som hele helsetjenesten kan ta raskt i bruk for å redusere feil- og overforbruk av
antibiotika.

