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Pål Mitsem

Fra: Pål Mitsem <mitsem@mitsem.no>
Sendt: tirsdag 28. desember 2021 13.49
Til: debatt@aftenbladet.no; debatt@rogalandsavis.no
Emne: EN VARSLET KATASROFE VED HELSE VEST

Helse Vest går mot kaotiske tilstander på grunn av to usannheter. 

Gjennom flere år har vi vendt oss til å tro på den første usannhet, at alle avdelinger i Gamle 
SUS på Våland skulle flyttes i en engang til Nye SUS på Ullandhaug. At det ikke vil skje, ble 
klarlagt i store oppslag i Aftenbladet 13. oktober 2021 (tilgjengelig som dokument 20211013 i 
min del-blogg Stvgr Gondolbaner under mitsem-blogg.com.) 

Den andre usannhet, som er relativt ny, er at alle avdelinger som blir igjen på Gamle SUS når 
Nye SUS åpnes i 2024 skal flyttes til Nye SUS et år eller to senere!  

Jeg trodde aldri på at alle avdelinger skulle flyttes til Nye SUS i 2024, og tror like lite på at 
flotte oppdaterte avdelinger skal flyttes i 2026 eller senere. Jeg tror vi sikter mot en 
situasjon der SUS blir delt mellom Gamle SUS på Våland og Nye SUS på Ullandhaug i lang tid. 

Jeg har ikke sett noe sted at noen i SUS har forsøkt å redegjøre for hva situasjonen blir med 
delt drift mellom Nye SUS på Ullandhaug og Gamle SUS på Våland! Jeg frykter for det rene 
kaos med leger og pasienter som må flyttes mellom de to SUS’ene hver eneste dag. Det antydes 
visst at bussruter skal etableres for å dekke transport-behovet. Etter flere opphold på Gamle 
SUS i de siste årene, kan jeg rapportere om følgende observasjoner:  

1. Når man skal diagnostiseres i avanserte Røntgen- og Kroppsøye-avdelinger på Gamle SUS 
blir man trillet i sengene gjennom korridorer og inn i/ut av  heiser, uten at det er behov 
for påkledning av pasienter og andre transportmidler. Hvordan tenker man seg at det skal 
skje når SUS blir delt, og pasienter må flyttes fra et beskyttet miljø ved ett sykehus til 
et beskyttet miljø på det andre sykehuset? Tenker man seg at pasientene skal kle på seg 
og av seg igjen, og settes på en buss? Kan det fungere i praksis? 

2. Det er et transportmiddel som kan eliminere behovet for busstransport mellom Gamle 
SUS og Nye SUS, og det er en gondolbane der gondolene er store nok til at senger kan 
trilles rett inn, på samme måte om rullestoler! Gondolene har stekt begrenset hastighet 
gjennom stasjonene, og kan om ønskelig stanses helt.  

Jeg har gjennom kontakt med de to verdensledende firmaer for gondolbaner, Leitner og 
Doppelmayr, fått bekreftet at et slikt system er mulig, og at det er kurant å bygge en 
gondolbane mellom Gamle SUS og Nye SUS for transport av sykesenger i beskyttet miljø.  

Dessverre er ikke dette i seg selv en løsning for alle de problemer som man har på SUS, som 
blir forsterket med Nye SUS. Når systemet som nå er basert på at både pasienter og 
pleiepersonell skal ha anledning til å komme i egne biler og parkere der de skal, blir behovet for 
parkeringsplasser enormt. Jeg har til gode å se en beregning av hvilke tilleggsbehov delingen av 
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sykehuset medfører, ikke minst på grunn av at så vel leger som pasienter må flytte på deg fra 
det ene sykehus til det annet hele dagen, og hvordan dette skal løses!  

Parkerings-situasjonen på Gamle SUS er alt katastrofe-preget, jfr. Aftenbladet 30. september 
2021 (leserbrev som redegjør for at ansatte må komme på jobb inntil 1 time før arbeidstiden 
begynner for å kunne parkere). På Nye SUS er det planlagt 700 parkeringsplasser for 4000 
ansatte (leserbrev 30. september 2021).  

Aftenbladets bidrag til løsning av problemet er uttrykt på lederplass 2. oktober 2021, der det 
utbasuneres at alle ansatte må få lov å parkere! Noen oppfølgning om hvordan det skal sikres, 
har jeg til gode å se! 

En mulig løsning, som jeg har beskrevet i dokument 13. desember 2021 i del-bloggen «Stvgr 
gondolbane» i Mitsem-blogg.com, er å etablere en ankomst- og «øyeblikkelig hjelp»-avdeling i en 
ny etasje over Byterminalen, og anlegge en gondolbanestasjon der (med utvendig sengeheis fra 
bakken)! Egentlig er det vel stort behov for en slik sykehusavdeling for øyeblikkelig hjelp og 
diagnostisering i Stavanger sentrum? Det ligger nærmere Stavanger sentrum enn både Våland 
og Ullandhaug, med de fordeler det gir. Da slipper man at ambulanse-personell skal foreta 
vurderinger de egentlig ikke kan foreta om en pasient skal kjøre til Gamle SUS eller Nye Sus, 
samtidig som man får en øyeblikkelig hjelp avdeling der det er størst behov for den – i 
Stavanger Sentrum. 

Samtidig er vel Byterminal-området stedet med beste tog og bussforbindelser i Stavanger-
området og med best kontakt med distriktene rundt Stavanger og best parkeringskapasitet!  

Jeg mener at Helse Vest bør etablere kontakt med de ledende gondolbane-selskaper i verden, 
Leitner og Doppelmayr, som alt er kjent med de problemer som kan oppstå i Stavanger, med 
tanke på å utarbeide et konkret forslag til gondolbane mellom Byterminalen, og Gamle SUS og 
Nye SUS. Det er en mulig løsning på den katastrofale situasjon som kan oppstå hvis og når Nye 
SUS åpnes slik det nå visst legges opp til.  

At dette kan åpne for et gondolbanesystem for hele Stavangerområdet til Solastranden og 
flypklassen, med stoppested der Norge ble samlet i år 872 og ved UIS og samtlige hoteller og 
muséer, er vel ikke noe handicap.  

Randaberg, 28. desember 2021 

 
 


