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Dokumenter vedlagt saken:
Utvikling av saken om sykehusstruktur fra januar 2019 og fram til i dag.
Skjematisk oversikt over tidsplanen for Konseptfasen
Sykehuset Innlandet har i alt 228 ulike avdelinger (002)

KS-043/22 Vedtak:

1. Kommunestyret viser til kommunestyresak 035/21 og holder fast på vedtaket i denne saken.
2. Kommunestyret ser med bekymring på at det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til

befolkningsutviklingen i Innlandet når all tverrfaglig akuttmottak skal skje i et M jøssykehus i
Moelv, på Lillehammer og på et lite akuttsykehus på Tynset.

3. Videre er kommunestyret bekymret for signaler om at M jøssykehuset allerede synes å bli for
lite, dersom beslutningen om å samle både somatikk og psykisk helsevern/TSB i Moelv
opprettholdes.

4. Kommunestyret støtter null-plussalternativet, som blant annet innebærer videreutvikling av
sykehusdivisjonene Elverum-Hamar. Elverum kommunestyre forutsetter at det ved Elverum
sykehus videreføres et godt akutt-og fødetilbud for befolkningen i Sør-Østerdal.

5. En hensiktsmessig funksjonsdeling mellom Elverum og erstatningssykehuset for Hamar
sykehus, må sikre at det blir tilstrekkelig sykehusaktivitet i Elverum til at sykehusbygget kan
fylles med sykehusaktiviteter.

6. Kommunestyret tar den vedlagte orienteringen om utviklingen i konseptfasen til etterretning.



28.04.2022 Behandling i Kommunestyret
KS - møtebehandling:
Forslag fra Høyre v/ Yngve Sætre:
1. Elverum kommune trekker sin støtte til null-pluss alternativet. Elverum kommune støtter i stedet
hovedsykehusmodellen vedtatt i foretaksmøtet 15.06.21 med et Mjøssykehus i Moelv, akuttsykehus i
Lillehammer og et elektivt sykehus i Elverum med indremedisinsk profil, dagkirurgi, skadepoliklinikk,
samhandlingsarena, ny luftambulanse og utredning av flere indremedisinske akuttfunksjoner.

2. Elverum kommune mener at null-pluss alternativet vil gi stor fremtidig usikkerhet for Elverum
sykehus. Modellen vil være lite bærekraftig når alle sykehus i Innlandet skal opprettholdes samtidig
med at det skal bygges et nytt sykehus i Hamar. Videre vil null-pluss alternativet være svært
begrensende for Elverums muligheter til å få akuttfunksjoner.

3. Elverum kommune vil arbeide aktivt for å få flest mulig akuttfunksjoner, inkludert fødetilbud, til
Elverum i hovedsykehusmodellen. Dette for å imøtekomme behovene til befolkningen, forsvaret og
Norges største skidestinasjon i Trysil. Et elektivt sykehus med akuttfunksjoner i Elverum vil med sin
geografiske plassering, utviklingsmuligheter og avstand til M jøssykehuset bli en svært viktig del av
det fremtidige sykehustilbudet i Innlandet.

Avstemming:
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og endringsforslag fra Høyre ble
formannskapets innstilling vedtatt med 30 mot 5 stemmer (Yngve Sætre, Ine H. Odden, Vigdis Osbak,
Joakim Ekseth - H, Stein Surén - FrP).

FSK-077/22 Vedtak:
Formannskapets innstilling til kommunestyret 28.04.22:

1. Kommunestyret viser til kommunestyresak 035/21 og holder fast på vedtaket i denne saken.
2. Kommunestyret ser med bekymring på at det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til

befolkningsutviklingen i Innlandet når all tverrfaglig akuttmottak skal skje i et M jøssykehus i
Moelv, på Lillehammer og på et lite akuttsykehus på Tynset.

3. Videre er kommunestyret bekymret for signaler om at M jøssykehuset allerede synes å bli for
lite, dersom beslutningen om å samle både somatikk og psykisk helsevern/TSB i Moelv
opprettholdes.

4. Kommunestyret støtter null-plussalternativet, som blant annet innebærer videreutvikling av
sykehusdivisjonene Elverum-Hamar.

5. En hensiktsmessig funksjonsdeling mellom Elverum og erstatningssykehuset for Hamar
sykehus, må sikre at det blir tilstrekkelig sykehusaktivitet i Elverum til at sykehusbygget kan
fylles med sykehusaktiviteter.

6. Kommunestyret tar den vedlagte orienteringen om utviklingen i konseptfasen til etterretning.



20.04.2022 Behandling i Formannskapet
FSK - møtebehandling:
Tilleggsforslag fra Arnfinn Uhus (SP) på vegne av SP og MDG:
Tillegg til pkt 4: Elverum kommunestyre forutsetter at det ved Elverum sykehus videreføres et godt
akutt- og fødetilbud for befolkningen i Sør-Østerdal.

Forslag fra Yngve Sætre (H):
1. Elverum kommune trekker sin støtte til null-pluss alternativet. Elverum kommune støtter i stedet
hovedsykehusmodellen vedtatt i foretaksmøtet 15.06.21 med et Mjøssykehus i Moelv, akuttsykehus i
Lillehammer og et elektivt sykehus i Elverum med indremedisinsk profil, dagkirurgi, skadepoliklinikk,
samhandlingsarena, ny luftambulanse og utredning av flere indremedisinske akuttfunksjoner.

2. Elverum kommune mener at null-pluss alternativet vil gi stor fremtidig usikkerhet for Elverum
sykehus. Modellen vil være lite bærekraftig når alle sykehus i Innlandet skal opprettholdes samtidig
med at det skal bygges et nytt sykehus i Hamar. Videre vil null-pluss alternativet være svært
begrensende for Elverums muligheter til å få akuttfunksjoner.

3. Elverum kommune vil arbeide aktivt for å få flest mulig akuttfunksjoner, inkludert fødetilbud, til
Elverum i hovedsykehusmodellen. Dette for å imøtekomme behovene til befolkningen, forsvaret og
Norges største skidestinasjon i Trysil. Et elektivt sykehus med akuttfunksjoner i Elverum vil med sin
geografiske plassering, utviklingsmuligheter og avstand til M jøssykehuset bli en svært viktig del av
det fremtidige sykehustilbudet i Innlandet.

Avstemming:
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens innstilling og Sætres (H) endringsforslag ble
kommunedirektørens innstilling vedtatt med 8 mot 1 stemme (Yngve sætre - H).
Uthus (SP) tilleggsforslag på vegne av SP og MDG: Enstemmig vedtatt.

Kommunedirektørens innstilling

1. Kommunestyret viser til kommunestyresak 035/21 og holder fast på vedtaket i denne saken.
2. Kommunestyret ser med bekymring på at det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til

befolkningsutviklingen i Innlandet når all tverrfaglig akuttmottak skal skje i et M jøssykehus i
Moelv, på Lillehammer og på et lite akuttsykehus på Tynset.

3. Videre er kommunestyret bekymret for signaler om at M jøssykehuset allerede synes å bli for
lite, dersom beslutningen om å samle både somatikk og psykisk helsevern/TSB i Moelv
opprettholdes.

4. Kommunestyret støtter null-plussalternativet, som blant annet innebærer videreutvikling av
sykehusdivisjonene Elverum-Hamar.

5. En hensiktsmessig funksjonsdeling mellom Elverum og erstatningssykehuset for Hamar
sykehus, må sikre at det blir tilstrekkelig sykehusaktivitet i Elverum til at sykehusbygget kan
fylles med sykehusaktiviteter.

6. Kommunestyret tar den vedlagte orienteringen om utviklingen i konseptfasen til etterretning.





Utredning

Den 06.04.2022 ba formannskapet om at det legges fram en ny sak for formannskap og
kommunestyret om utviklingen i sak om framtidig sykehusstruktur for Sykehuset Innlandet HF.
Sist saken ble behandlet i kommunestyret i Elverum var i forbindelse med den høringsuttalelsen
kommunen sendte etter at Helse Sør-Øst den 15.01.2021, blant annet etter krav fra Elverum
kommune, vedtok å gjennomføre en høringsrunde blant kommuner, brukerutvalg og andre
interessenter. Kommunestyret vedtak i sak KS-35/21 lyder:

1.  Kommunestyret i Elverum slutter seg t il den vedlagte høringsuttalelsen vedrørende framtidig
sykehusstruktur for Sykehuset Innlandet.

2.  Kommunestyret mener at prosjektgruppas anbefalinger i rapporten om Konkretisering av bygg,
lokalisering og bærekraft ved Sykehuset Innlandet HF, ikke bør legges t il grunn for det videre arbeidet
med framtidig sykehusstruktur for Sykehuset Innlandet HF.

3.  Kommunestyret i Elverum er skeptiske t il at den anbefalte sykehusstrukturen, vil bidra t il at flertallet av
befolkningen i Innlandet vil få et bedre og mer hensiktsmessig sykshustilbud, enn i dag, dersom det
anbefalte løsningen blir vedtatt.

4.  Kommunestyret i Elverum mener at målbildet og de anbefalingene som nå legges fram, vil ha så
betydelige samfunnsmessige og mil jømessige negative konsekvenser, at vi fraråder en så sterk
sentralisering av sykehustilbudet, som anbefalingen legger opp t il.

5.  Kommunestyret i Elverum anbefaler at framtidig sykehusstruktur bygger på dagens lokalisering av de
ulike sykehusenhetene, men at divisjonsorganiseringen og funksjondelingen sykehusenhetene mellom
videreutvikles.

6.  I en modell uten hovedsykehus, der HSØ RHF allikevel ønsker å redusere antall akuttsykehus t il tre,
inklusive Tynset sykehus, mener Elverum kommune at det må være et akuttsykehus på hver side av
M jøsa. Sykehusdivisjonen Elverum-Hamar, bør da dekke sykehusbehovet øst for M jøsa.

7. Dersom HSØ RHF allikevel vil gå inn for å bygge et hovedsykehus, mener Elverum kommune at det bør
ligge i kommunikasjonsknutepunktet for Innlandet, dvs. i Moelv.
Moelv gir best t ilg jengelighet for hele befolkningen. Med nærhet både t il Lillehammer, Gjøvik og Hamar,
vil et hovedsykehus i Moelv ha størst rekrutteringsgrunnlag. Et hovedsykehus i Moelv, må innebære at
akuttsykehuset legges t il Elverum, og det elektive sykehuset t il Gjøvik, både for å ivareta øst-vestbalansen
og for å motvirke pasientlekkasjer ut av fylket.

8. Elverum kommunestyre viser videre t il innholdet i den vedlagte høringsuttalelsen vår.

Etter en oppsummering og gjennomgang av 127 høringsuttalelser fattet styret for Helse
Sør-Øst RHF det viktigste vedtaket i denne saken. Det er i dette vedtaket at det bla.
heter:

Elektivt sykehus med indremedisinsk profil, dagkirurgi og skadepoliklinikk lokaliser i Elverum
sammen med en samhandlingsarena og ny luftambulansebase.

Det skal i konseptfasen utredes om det kan legges indremedisinske akuttfunksjoner til det
elektive sykehuset i Elverum for opptaksområdet som i dag har sykehuset i Elverum som sitt
lokalsykehus.

Styret viser til at det i konseptfasen skal utredes et reelt nullalternativ (null-plussalternativ) jf.
Veileder for t idligfasen i sykehusprosjekter. Videre skal muligheter for trinnvis utvikling belyses.



I saksframlegget til dette vedtaket også en foreløpig fordeling av sykehusaktiviteter i
M jøssykehusmodellen lagt fram:

Dette vedtaket ble bekreftet av statsråd Bent Høie i foretaksmøtet den 15.06.2021.

Vedtaket i dette foretaksmøtet ga «grønt lys» for at Helse Sør-Øst RHF kunne sette i
gang konseptfasen. I henhold til helseforetaksloven § 2.a er det det regionale
helseforetakets ansvar  «å planlegge, organisere, st yre og samordne virksomhetene i de
helseforetakene som de eier».  Når det gjelder eierstyring heter det i § 16;  «Eiere utøver
den øverste myndighet i foretak i foretaksmøte. Eier kan ikke utøve eierstyring i foretak
utenom foretaksmøte.»

Foretaksmøtet kan sammenlignes med en generalforsamling, der helse- og
omsorgsministeren ivaretar statens eierinteresser og leder møtene. Styreleder og daglig
leder plikter å være til stede i foretaksmøtet. Styremedlemmer og daglig leder har rett
til å uttale seg i foretaksmøtet. I innkallingen til foretaksmøter skal klart angis de saker
som skal behandles i foretaksmøtet. Foretaksmøtet kan ikke treffe vedtak i andre saker
enn de som er nevnt i innkallingen, med mindre samtlige av de som har rett til å være
tilstede etter § 17, i det.; jfr. lov om helseforetak §18.



Dette betyr i praksis at politiske innspill i denne saken nå, fram til lånesøknaden skal
behandles, må foregå gjennom foretaksmøter.

Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent mandatet og framdriftsplanen og oppnevnt en
styringsgruppe uten politisk representasjon. Mandatet og framdriftsplanen følger strikt
veilederen for «Tidligfasen i sykehusbyggprosjekter». Her er det satt klare datofestede
beslutningspunkter, der styret for Helse Sør-Øst RHF skal godkjenne
underveisrapportene fra styringsgruppa. Ledelsen for Sykehuset Innlandet HF er
representert i styringsgruppa og skal fremme sine sykehusfaglige innspill.
Styringsgruppa har så langt avholdt seks styrings-gruppemøter, der det siste ble holdt
den 06.04.2022.

Før dette møtet ble sykehusledelsen bedt om å innhente faglige råd om en
«hensiktsmessig funksjonsdeling» mellom sykehuset i Elverum og erstatningssykehuset
for Hamar sykehus. Til tross for at dette gjelder funksjonsdelingen mellom Elverum og
Hamar ble denne henvendelsen sendt til alle de tre sykehusdivisjonene, Gjøvik-
Lillehammer, Psykiske helsevern og TSB og Elverum-Hamar, til alle de medisinske
fagrådene og til tillitsvalgte.

Det var i forbindelse med denne interne «høringen», at ordfører og kommunedirektør
den 20. mars fikk informasjon om at svært mange av høringsinstansene ville uttale seg
negativt til null-pluss alternativet, selv om temaet kun gjaldt en hensiktsmessig
funksjonsdeling mellom Elverum og erstatningssykehuset for Hamar i null-
plussalternativet.

Legene i sykehusdivisjon Elverum-Hamar ga oss imidlertid signaler om at de, sammen
med divisjonsledelsen Elverum – hamar, ville legge fram en positiv uttalelse om en
videreutvikling av divisjon Elverum Hamar. De pekte på at deres uttalelse sikre
befolkningen både i Sør-Østerdal og på Hedemarken kortere vei fram til nærmeste
akuttbehandling enn i M jøssykehuset i Moelv.

Legene argumenterer også med at deres forslag vil sikre en langt bredere
sykehusaktivitet i Elverum, enn det M jøssykehus alternativet gjør. I
M jøssykehusmodellen er det lagt opp til at det er spesialister fra M jøssykehuset som
skal pendle til og fra det elektive sykehuset i Elverum.
I null-plussalternativet ser de for seg at sykehusdivisjon Elverum-Hamar vil nærme seg
ett sykehus, med felles bemanning av spesialister på begge sykehusenhetene, både for
akuttvirksomhet og for planlagt sykehusvirksomhet.

Divisjonsledelsen er bekymret for at M jøssykehus-alternativet vil bidra til tap av svært
mange helserelaterte arbeidsplasser både i Elverum distriktet og i Hamar distriktet
(Nedbygging av Elverum og avvikling av Hamar, Ottestad og Sanderud) og ser for seg at
sykepleierutdanningen i Elverum, på sikt vil bli flyttet nærmere M jøssykehuset, evt. til
Gjøvik eller til Høgskolen i Lillehammer.

Administrasjonens vurdering av M jøssykehus alternativet:
Etter å ha fulgt drøftingene og beslutningene i styringsgruppa gjennom de åpne
saksframleggene og protokollene så langt, frykter administrasjonen at M jøssykehus-
alternativet vil være et dårlig alternativ både for befolkningen og ikke minst for
arbeidsplasser for sykehusansatte fra Elverum. Dette alternativet innebærer at både
Hamar sykehus, Ottestad rehabiliteringssenter og Sanderud sykehus legges ned og at
aktiviteten flyttes til Moelv. Det er viktig å huske at det i dag er mange fra Elverum som



arbeider både på Hamar sykehus, på Ottestad og på Sanderud sykehus. Det er vanskelig
å tenke seg at mange av dagens ansatte ved Elverum sykehus, eller de øvrige
sykehusene sør for M jøsbrua vil pendle til Moelv, eller akuttsykehuset på Lillehammer.

Etter at regjeringen advarer alle helseforetakene mot å bygge ned sengekapasiteten
innen psykisk helsevern og TSB, ser prosjektledelsen at sengekapasiteten i
M jøssykehuset kan bli for liten og vurderer å omgjøre en-sengsrom til to-sengsrom,
samt å flytte enkelte funksjoner ut. De er dessuten bekymret for om M jøssykehuset kan
bygges som planlagt, innenfor den kostnadsrammen som er fastsatt.
I protokollen fra styringsgruppa den 09.03.2022, er det i M jøssykehusalternativet
foretatt en ny beregning av sengekapasitet, der indremedisin i Elverum ført opp med 15
sengeplasser i 2040, inklusive hotellsenger! Dersom det velges å legge visse
indremedisinske akuttfunksjoner til Elverum økes dette med 42 sengeplasser. Den
årlige ekstrakostnaden ved dette, er beregnet til ca. 30 millioner.

I utredningen vises det til faglige betenkeligheter ved dette. De peker på at det vil være
utfordrende å dekke bredden av de indremedisinske subspesialitetene gjennom en slik
ambulerende virksomhet og at sykehuset i Elverum vil mangle tilstrekkelig tverrfaglige
støttefunksjoner, bla gastrokirurgisk døgnvirksomhet. De peker på at mange pasienter
som kommer akutt til en så liten enhet vil raskt måtte overflyttes til M jøssykehuset. Det
ligger ikke an til noen andre akuttfunksjoner til Elverum sykehus, heller ingen føde- eller
barnesenger i M jøssykehusalternativet.

Administrasjonen viser til vedtaket i KS-035/21 fra den 24.03.21 og anbefaler at
kommunestyret å være skeptiske til den anbefalte M jøssykehusmodellen.

Null-plussalternativet og den foreløpige vurderingen av «hensiktsmessig
funksjonsdeling mellom sykehuset i Elverum og erstatningssykehuset på Hamar

Protokollen fra styringsgruppa den 06.04.22 foreligger foreløpig ikke, så det er
usikkerhet om hva styringsgruppa går inn for. I sakspapirene til sak om innholdet i null-
pluss alternativet står det imidlertid:

Sykehuset Innlandet HF har imidlertid gitt følgende anbefaling på grunnlag av de mange
høringsinnspillene de har mottatt:

Sykehuset Innlandet HF anbefaler en videre utredning av null-plussalternativ 2 der
følgende funksjonsfordeling mellom sykehusene på Elverum og Hamar legges til grunn:

a. Akutt indremedisin for lokalsykehusområdet Elverum og elektive funksjoner
legges til sykehuset på Elverum.

b. Akutt indremedisin for lokalsykehusområdet Hamar, fødselshjelp og
kvinnesykdommer, barne- og ungdomsmedisin og akutte kirurgiske fag legges til
erstatningssykehuset på Hamar.

Styringsgruppas forslag til vedtak lyder:
1. Styringsgruppen gir sin tilslutning til Sykehuset Innlandet HF sitt forslag til

funksjonsfordeling mellom Elverum og Hamar i null-plussalternativet.
2. Styringsgruppen legger til grunn at både investeringskalkyler og driftsøkonomiske

konsekvenser for null-plussalternativet utredes videre fram mot B3A
beslutningen.




