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Gjøvik, 20.12.18. 
 
Ad. sak nr. 117-2018 Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF  
Ringsaker og Gjøvik kommuner ønsker å kommentere enkelte forhold knyttet til Helse Sør Øst (HSØ) 
RHFs styrebehandling 31.01.19. av neste fase i arbeidet med Mjøs-sykehuset ved Mjøsbrua. 
 
Først ønsker vi å uttrykke tilfredshet med at HSØs administrasjon i orienteringen til styret 13.12.18. 
fastslår at Sykehuset Innlandets målbilde og utviklingsretning bør vedtas i styremøtet 31.01. Videre 
er vi tilfreds med at lokaliseringsanalyser - «avgrenset til området ved Mjøsbru» - skal finne sted i 
2019-2020. 
 
Samling av spesialist- og akuttjenestene i ett hovedsykehus/spesialistsykehus ved Mjøsbrua er ønsket 
av begge fylkesting i Innlandet, 40 kommuner, og en rekke høringsinstanser blant annet mange 
pasientorganisasjoner. Det er svært godt dokumentert at Innlandet trenger et nytt 
hovedsykehus. Sykehustilbudet i Innlandet forvitrer. Det angår ikke bare om lag 400.000 innbyggerne 
i Innlandet. I Oppland og Hedmark er det nesten 90.000 hytter. Det er mest i landet. I tillegg har vi 
veldig mange campingturister.  
 
Sykehuset Innlandet har negative avvik på flere indikatorer knyttet til overlevelse. Antallet eldre i 
Innlandet er betydelig høyere enn landsgjennomsnittet, rekruttering er en utfordring på flere 
fagområder, og mange ansatte over 60 år med spesialkompetanse slutter ved naturlig avgang. 
 
Vi er innforstått med at investeringer på om lag 8 milliarder kroner i Innlandet følger etter Drammen 
i HSØs portefølje. Opprinnelig var byggestart i Innlandet planlagt i 2022. Derfor er fremdrift i 
planleggingen i Innlandet svært viktig, ikke minst knyttet til valg - og tilrettelegging - av sykehustomt. 
De økonomiske utfordringene, behovet for strukturendringer og kvalitets-, og 
rekrutteringsutfordringene i Sykehuset Innlandet tilsier at eventuelle ytterligere forsinkelser i 
Drammen ikke må føre til nye utsettelser i Innlandet. 
 

Ringsaker og Gjøvik kommuner er innforstått med at videre omstilling av Sykehuset Innlandet og 
økonomisk bærekraft er avgjørende for å realisere et nytt hovedsykehus. De kommende årene blir 
svært krevende for Sykehuset Innlandet, innbyggerne, kommuner og det nye fylket Innlandet. Vi ber 
derfor styret vedta oppstart av konseptfasen i 2019, samt en forpliktende tidsplan for de kommende 
fasene frem til bygging av hovedsykehuset. En lang tidshorisont gjør det svært krevende for 
befolkningen og beslutningstakere som skal stå i nødvendige strukturelle endringer hvis byggestart 
for hovedsykehuset blir først i 2025. Nå er det avgjørende med økt tempo frem til et nytt 
hovedsykehus, noe som eventuelt kan ivaretas av en «prekonseptfase» som beskrevet av HSØs 
arbeidsgruppe. 

 



2 
 

HSØs arbeidsgruppe har anbefalt utredning av tre ulike alternativer i forbindelse med Mjøs-
sykehuset ved Mjøsbrua. Vi slutter oss til HSØ-administrasjonens vurdering om at alternativene som 
skal utredes må reduseres. Allerede i forbindelse med en mulig «prekonsepfase» 2019-20 bør det 
være tilstrekkelig å utrede ett eller to alternativer. 

Det er godt dokumentert av Sykehuset Innlandet at samling av funksjoner på færre enheter har best 
økonomisk og faglig bærekraft. I lys av dette bør ikke alternativ «3. Mjøssykehuset, et elektivt 
sykehus med døgnfunksjon og et akuttsykehus» utredes videre. Alternativer som over tid kan utvikle 
seg i retning av en to-sykehusmodell eller endog en tre-sykehusmodell, er ikke hensiktsmessig av 
hensyn til pasienter, rekruttering og sterke fagmiljøer. Vi er opptatt av at mest mulig av pengene skal 
brukes til pasientbehandling. Vi viser til Sykehuset Innlandets idéfaserapport: «Den økonomiske 
bæreevnen til to-sykehusmodellene er beregnet til å være dårligere enn hovedsykehusmodellen, og 
vil dermed også gi foretaket en svakere totaløkonomi.» 

 

Vi slutter oss til arbeidsgruppens vurderinger av hvilke temaer som bør utredes ytterligere i 
«prekonseptfasen», og forventer at lokaliseringsanalyser – og tomtevalget – er avsluttet i 2020, slik 
at konseptfasen kan starte senest i 2021. 

 
 

 


