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Søknad om bruk av betegnelsen universitetssykehus 

Det vises til søknad med vedlegg av 25.05.2011 om godkjenning for bruk av 
betegnelsen universitetssykehus. Helse Sør-Øst RHF søkte for henholdsvis Oslo 
universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF. 
 
I henhold til Forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus 
og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten, § 3-1 og krav stilt i oppdragsdokumentet 
til de regionale helseforetakene for 2011, har departementet mottatt søknader fra de fire 
regionale helseforetakene om godkjenning for bruk av betegnelsen 
universitetssykehus. Alle søknadene er behandlet av de regionale samarbeidsorganene 
mellom de regionale helseforetakene og universitetene og saken er forelagt 
Kunnskapsdepartementet i henhold til krav i forskriftens § 3-3.   
 
Helse- og omsorgsdepartementet har vurdert søknaden fra Helse Sør-Øst RHF og 
finner at både Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF fyller 
alle de vilkår som må være oppfylt i henhold til forskriften § 3-2.  
 
Med hjemmel i Forskrift nr 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk 
av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten, Kapittel 
3. Godkjenning av betegnelsen universitetssykehus, godkjenner departementet at følgende 
helseforetak i Helse Sør-Øst RHF kan benytte betegnelsen universitetssykehus: 

1. Oslo Universitetssykehus HF 
2. Akershus Universitetssykehus HF  

  
Departementet viser til at navnebetegelse for underliggende sykehus ble behandlet i 
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foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF, jf Foretaksprotokoll for Helse Sør-Øst RHF, sak 3 
av 11. november 2010 
(http://www.regjeringen.no/upload/HOD/EIA/foretaksmøter/2010/ProtokollHelseSo
rOst111110.pdf ). Foretaksmøtet vedtok at navnebruk for underliggende sykehus som 
ligger i styringslinje under tilliggende helseforetak, skulle gjøres i kombinasjon med 
helseforetakets navn som for eksempel: 
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus.  
 
Departementet legger til grunn at navnebruk og profilering av universitetssykehus skal 
være i tråd med ovennevnte vedtak, samt at kun de underliggende enheter i et 
helseforetak som oppfyller kriteriene i forskriften, kan benytte betegnelsen 
universitetssykehus ved profilering.  
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