Til Anne Enger
Vedrørende plassering av et storsykehus for Innlandet.
Klimautslipp, bosetting og forskning.
Alle disse stikkordene peker mot sterke argumenter for at et storsykehus bør ligge på
enten Lillehammer, Gjøvik eller Hamar/Elverum.
Hvis man velger Moelv eller Biri vil det i svært mange år – kanskje 50 – forbli et økt
klimautslipp på 50 til 60% i forhold til dagens spredte sykehusfordeling, fordi et stort
flertall av personalet vil se seg tjent med å bli boende i sine respektive byer med daglig
pendling til sykehuset. Langsomt vil det imidlertid bli utviklet en større by på stedet
siden sykehuset generer flere tusen arbeidsplasser og folk ønsker kort reisevei. Velger
man å legge storsykehuset til Lillehammer, Gjøvik eller Hamar/Elverum, vil sannsynlig
svært mange flytte til sykehusbyen når den eldre garde overleger og andre
arbeidstakere går av med pensjon i løpet av en 10 til 20 årsperiode. Dette vil på sikt
redusere klimautslippene mye raskere enn hvis sykehuset legges mellom de tre byene.
Det bør være en politisk avgjørelse på hvorledes man ønsker bosettingen for Innlandet
siden det er et så stort antall arbeidsplasser det er snakk om for sykehusdriften. Hvis
man ønsker at Moelv eller Biri skal bli en større by, får man ikke utnyttet
infrastrukturen som allerede ligger på Lillehammer, Gjøvik og Hamar/Elverum. Hvis
man skal bo i en relativt liten by, må man legge til rette for at man kan gå, sykle eller ta
en kort busstur til jobben noe man selvsagt kan gjøre på Moelv som hadde 4244
innbyggere pr 1 jan 2016. Imidlertid vil rekruttering av sykehusspesialister til en så liten
by ikke ha samme gode potensiale som til en av de andre Mjøsbyene. Svært mange av
personalet ville derfor pendle fra de andre byene ved en slik plassering. Hvis man
ønsker at distriktspolitiske virkemidler skal tas i bruk, bør sykehuset legges et så langt
stykke fra Oslo at personalet ikke pendler derfra.
Et tredje meget viktig argument for undertegnede er utnyttelsen og utviklingen av et
godt forskningssamarbeid med en av de eksisterende utdanningsinstitusjonene i
området, representert ved Høgskolen i Innlandet, Lillehammer, Høgskolen i Gjøvik som
samarbeider med NTNU og Høgskolen i Hedmark, Elverum. Et storsykehus bør ligge i
nær tilknytning til en av disse institusjonene – helst i gangavstand – for at også
Innlandet kan bli et kraftsentrum når det gjelder helseforskning og utvikling. Det ligger
mye forskningskompetanse i disse institusjonene, men det vil fremmes mye bedre ved
direkte kontakt med sykehuset. Ved å legge storsykehuset til Moelv eller Biri, vil vi ikke
kunne utvikle synergieffekten med den respektive utdanningsinstitusjonen på samme
måte som hvis det blir lagt tett ved.
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