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Orientering om utviklingen av saken om sykehusstruktur fra
januar 2019 og fram til i dag.

Situasjonen i dag
Siden 1996 har sykehusene i Elverum og Hamar fungert som en felles sykehusdivisjon med ca.
140 000 innbyggere i «gamle Hedmark» som opptaksområde. Til sammen disponerer sykehusdivisjon
Elverum-Hamar 307 sykehussenger (169 + 138) og 19 operasjonsstuer (11 + 18). Operasjonsstuene
har varierende størrelse og ulik hensiktsmessig beliggenhet. Elverum sykehus har et areal på 45 334
m² brutto og 22 550 m² netto. Hamar sykehus har et areal på 21 742 m² brutto og 11 915 m² netto.

Etter et vedtak i sykehusstyret i 1996 ble det vedtatt en deling av de kirurgiske funksjonene, der
ortopedi, gyn/føde, barneavdeling, øre-nese hals og øyeavdelingen ble lagt til Elverum, mens
gastrokirurgi, brystkirurgi, endokrin kirurgi og traumekirurgi med bla. karkirurgi, ble lagt til Hamar.
Det ble også en fordeling av flere av de indremedisinske fagene mellom Elverum og Hamar.
Nyresykdommer med dialysebehandling, lunge- og hudpoliklinikker ble lagt til Elverum, mens bla.
brystdiagnostikk (bla. kreftutredning) og endokrinologi foregår på Hamar. Diagnostisering av
fordøyelsessykdommer, hjerte/karsykdommer og f. eks hjerneslag, foregår begge steder.

Den medisinske utviklingen foregår raskt, og såkalt subspesialisering, dvs. at flere større fagområder
splittes opp i mindre spesialiserte fagområder, er en stadig større utfordring, spesielt når det gjelder
rekruttering, beredskap og vaktlinjer.

Ved større skader, kreves det innsats fra flere spesialister samtidig. Selv om funksjonsdelingen
mellom Elverum og Hamar går greit i det daglige, opplever traumekirurgene på Hamar at det er
problematisk at ortopedisk kompetanse må hentes fra Elverum ved større skader. Dette fører til at
både pasienter og/eller spesialister fraktes mellom de to sykehusenhetene. Dette gjelder også bla.
kirurgisk behandling av en del akutte kvinnesykdommer. Sykehuset i Hamar er en av få sykehus,
utenfor regionsykehusene, som i dag disponerer operasjonsrobot, noe som gjør en rekke operasjoner
mer skånsomme og gir bedre resultater for pasientene.

Andre eksempler på funksjonsdelingen mellom sykehusene i Innlandet er at såkalte risikofødsler for
hele Innlandet, foregår ved Kvinneklinikken på Lillehammer mens «vanlige» fødsler foregår på
fødeavdelingen, enten i Elverum eller på Gjøvik. Tynset har en jordmordrevet fødestue. Spesialisert
ryggkirurgi, hofte og knekirurgi foregår i Elverum, mens spesialisert håndkirurgi foregår på
Lillehammer og spesialisert fotkirurgi foregår hovedsakelig på Gjøvik.

Samarbeidet mellom de ansatte spesialistene ved Elverum og Hamar for å gi pasientene i hele
«gamle Hedmark» best mulig behandling, har utviklet seg slik at divisjon Elverum-Hamar oppfattes
mer og mer som ett sykehus, med en litt lang korridor.

I 2020 er det i alt registrert 116 918 behandlinger/konsultasjoner i Elverum. Dette utgjør nær 30% av
alle pasientbehandlingene ved de fem sykehusenhetene i Innlandet. Av dette tallet ble 107 050, eller
hele 92% behandlet som dagpasienter eller på poliklinikk i Elverum.

Dette viser at det er den planlagte (elektive) virksomheten i Elverum som utgjør det aller største
behandlingsvolumet i dag. Ingen av de andre sykehusene i Innlandet har så stor andel planlagt
virksomhet. Sykehuset i Elverum har færrest døgnopphold og liggedøgn blant de store sykehusene
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med 9 824 registrerte døgnopphold og til sammen 31 515 liggedøgn, noe som gir 3,2 liggedøgn i
snitt. Se tabell under.

I Nasjonal helse og sykehusplan er det et mål å utnytte den medisintekniske utviklingen, samle
gjensidig avhengige spesialistfunksjoner for akutt-behandling, øke dagbehandling og poliklinisk
behandling og redusere antall sykehusinnleggelser. Her kan det vises til at antall sengeplasser i
norske sykehus er mer enn halvert de siste 40 årene. I 1980 var det 22 000 sykehussenger mot
11 000 i 2019. Samtidig har folketallet økt med ca. 1,3 millioner og ca. 100 000 flere pasienter blitt
behandlet i norske sykehus, takket være økt dagbehandling og poliklinisk behandling.

Tabell over behandlingskapasitet ved de somatiske sykehusene i Innlandet 2020:

Ordinære
sengeplasser

Op. stuer Dagplasser Poliklinikk rom

Elverum 169 11 25 47
Hamar 138 8 20 18
Gjøvik 187 9 ? 31
Lillehammer 239 15 16 35
Tynset 46 3 10 8
Hab/rehab 83 - ? 15
I alt 862 46 71 + 154

Operasjonsstuene er av varierende størrelse og beliggenhet ved de ulike sykehusene

Tabell over somatisk sykehusaktivitet i 2020 (hentet fra utviklingsplan for SI 2022 -2039)

Døgn-
opphold Liggedager

Snitt
liggedøgn

Dag-
opphold Poliklinikk

Totalt Andel
Pas.
kont.

Elverum 9 824 31 515 3,2 16 132 90 962 116 918 29,7%
Hamar 10 112 32 604 3,2 2 966 46 295 59 373 15,1%
Gjøvik 11 453 39 306 3,4 5 213 83 245 100 011 25,4%
Lillehammer 14 892 50 594 3,4 1 827 64 847 90 782 23,1%
Tynset 3 261 8 796 2,7 1 827 10 974 16 062 4,1%
Hab/rehab 361 4 708 13,0 3 9 997 10 361 2,6%
I alt 49 903 167 523 3,4 37 184 306 420 393 507 100%

Noen klipp fra årsmeldingen for Sykehuset Innlandet HF i 2021.
Sykehuset Innlandet HF skal gi sykehust jenester til 368 000 innbyggere i Innlandet. I alt er det 8 800
ansatte og 6 903 årsverk knyttet til sykehuset. Omsetningen i 2021 var på 9,1 milliarder kroner.
Driftsunderskuddet var på 7,4 millioner, etter at koronatiltak var kompensert, mot et budsjettert
overskudd på 47 millioner. Sykehuset Innlandet har i flere år slitt med svak driftsøkonomi og et stort
etterslep, når det gjelder vedlikehold og tilpasning av bygningsmassen og investeringer i
medisinskteknisk utrustning.

Forventet økonomisk utvikling

Det er i økonomisk langtidsplan 2022-2025 lagt opp til en gradvis økning av resultatet til 150 millioner
kroner i pluss innen 2025, jfr. styresak 047-2021. For 2022 har styret budsjettert med et positivt
resultat på 40 millioner kroner. Dette er i tråd med resultatmålet for 2022 i økonomisk langtidsplan
2022-2025, og en resultatforbedring på 15 millioner kroner fra budsjettet i 2021.

Dette målet er krevende for foretaket. Usikkerheten ligger i forventet aktivitetsnivå, i effekter av
omstillingstiltak, - med samling av funksjoner og utviklingen av pandemien. Foretaket er avhengig av å
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skape positive økonomiske resultater, for å ha midler til helt nødvendige investeringer i medisinsk
teknisk utstyr, IKT og bygningsmessig vedlikehold.

På veien mot det framtidige målbildet er det nødvendig med omfattende omstillinger og
driftstilpasninger for å oppnå faglig og økonomisk bærekraft. Det planlegges med endringer i
foretakets pasienttilbud, behandlingsmetoder, vaktordninger og organisering for å kunne tilpasse
driften til de økonomiske rammene. Viktige satsingsområder vil være økt bruk av helseteknologi og
digitalisering for å effektivisere arbeidsprosessene. SI planlegger også at kommunene skal bidra
gjennom Helsefellesskapet til færre innleggelser og kortere liggetid.

For uten faste lønnskostnader til personalet, er de største kostnadsdriverne i sykehus:
Vaktordninger knyttet til turnus- og til beredskapsvakter på flere enheter.
Flere ulike behandlingssteder med parallelle behandlingstilbud innenfor relativt korte avstander.
Innleie som følge av rekrutteringsvansker, fravær og ekstraordinær arbeidsbelastning (eks. under
pandemien).
Stort vedlikeholdsetterslep og manglende tilpasninger i bygninger.
Investeringer i nytt medisinsk utrustning, nye behandlingsmetoder og betydelig
opplæringsbehov.

Mil jø og klimautfordringer som følge av sykehusdrift:

Transport, der ansattreiser og transport av varer og t jenester utgjør den største
klimautfordringen.
Høyt energiforbruk. Manglende gjennomføring av ENØK tiltak i flere bygg.
Nybygging, i stedet for gjenbruk og vedlikehold av eksisterende bygninger, gir store utslipp.
Avfallshåndtering, der mye av avfallet fra sykehusdrift er problemavfall.

Øvrige utfordringer ved framtidens sykehusdrift:

Rekruttering av personale med den rette kompetansen. Det er betydelig nasjonalt
underskudd på kvalifiserte spesialister innen enkelte fag. Dette fører til dyr innleie i
kortvarige vikariater, og til manglende kontinuitet i behandlingsprosedyrer.

Utredninger og politiske vedtak om videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF
I mer enn 20 år har det foregått utredninger om en videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF.
Argumentene fra sykehusledelsen for behov for endringer, har bla vært:

Helsemyndighetene setter stadig sterkere krav til tilstrekkelig pasientunderlag for ulike
behandlinger, bl. innen kreft- og annen krevende kirurgi.
Den medisinske utviklingen fører til stadig med subspesialisering og utfordringer med
rekruttering av spesialister med den «rette» kompetansen. Dess mindre bredde det er i
fagmil jøet fra før, dess vanskeligere blir rekrutteringsprosessen.
Parallelle vaktordninger er kostbare, fører til for høy vaktbelastning for de enkelte og gjør det
vanskelig å dekke tverrfaglighet i vakt.
Ingen av sykehusenhetene i Innlandet i dag, kan ferdigbehandle alle pasienter med
sammensatte lidelser. Dette utløser «pakkepost» mytene, der historiene sier at
sykehuspasienter transporteres «M jøsa rundt». Elverum kommune har bedt om en oversikt
over hvor mange innlagte pasienter dette dreier seg om, uten å få svar.
Dagens sykehusbygg er ikke tilpasset moderne sykehusdrift, er lite ENØK tilpasset og har et
betydelig investeringsbehov.
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Lavt pasientunderlag for hver enkelt sykehusenhet bidrar til lav utnyttelse av det mest
kostbare medisinske utstyret og lav trening i kompliserte prosedyrer for den enkelte
behandler.

De viktigste overordnede politiske vedtakene i løpet av siste del av
utredningsfasen er:

1.  Den 31. januar 2019, sak 005-2019  vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF Målbildet for
videreutviklingen av Sykehuset Innlandet HF. Dette vedtaket bygget på rapporten:
«Gjennomgang av idefaseutredning fremtidig sykehusstruktur for Sykehuset Innlandet».

Dette vedtaket innebærer:
En samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt akuttsykehus, M jøssykehuset.
Fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus i form av ett akuttsykehus
og ett elektivt sykehus med døgnfunksjoner. Fortsatt lokalsykehusdrift på Tynset.
Prehospitale t jenester og lokalmedisinske sentra skal videreutvikles.
Styret understreket at det den fremtidige sykehusstrukturen må ivareta en balanse
mellom østlige og vestlige deler av sykehusområdet. Videre skal gjenbruk av
eksisterende investeringer og økonomisk bærekraft vektlegges. Muligheter for
trinnvis utvikling skal belyses.
Styret ber administrerende direktør om å konkretisere virksomhetsinnholdet internt i
Sykehuset Innlandet HF.

I saksutredningen heter det at etablering av et elektivt sykehus i ett av dagens sykehus vil gi
et klarere skille mellom akutte og planlagte funksjoner, slik at pasientene unngår unødige
avlysninger pga. at akuttbehandling prioriteres før planlagt behandling. Ved elektiv (planlagt)
sykehusbehandling, er pasientene gjerne utredet poliklinisk, før innleggelse og behandlingen
er godt forberedt når pasienten ankommer sykehuset.

Virksomhetsområdet i et elektivt sykehus skal konkretiseres i det videre arbeidet. I en slik
konkretisering må elektiv kirurgi, inngå sammen med fagområder som medikamentell
kreftbehandling, strålebehandling og dialyse, infusjonsbehandling av ulike pasientgrupper og
annen dagbehandling innen indremedisin inngå.

I saksutredningen heter det også at det skal legges til rette for gjenbruk av eksisterende
bygningsmasse og således mulighet for å holde investeringer i nybygg på et nivå som tilsier
realistiske effektiviseringskrav som følge av bygningsmessige investeringer.

I vedtaket i sak 005- 2019 heter det i punkt 6:
Styret forutsetter at Sykehuset Innlandet HF etablere bærekraft på helseforetaksnivå.
Det vil være avgjørende for den videre utviklingen av helseforetaket.  Fagområder og
funksjoner som kan og bør samles skal, så langt det er mulig, samles i forkant av
framtidig innflytting i nytt bygg.  Den regionale omstillingsavtalen legges t il grunn for de
endringer som Sykehuset vil gjennomføre.

I punkt 7 i dette vedtaket heter det at:

Konseptfasen skal starte i 2021, forutsatt at den økonomiske situasjonen for Sykehuset
Innlandet HF er slik at det kan etableres økonomisk bærekraft på helseforetaksnivå for
byggeplanene. Planleggingsrammen er 8,65 milliarder kroner (2018-kroner).
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2.  Den 4. februar 2019  skrev Elverum kommune brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie,
der vi ba om et møte for å informere ham om vårt syn på hvorfor det andre akuttsykehuset
burde legges til Elverum. Elverum kommune fikk et slikt møte med statsråden den 25.
februar og overleverte argumentene våre skriftlig. På veien ut, ble delegasjonen, ledet av
fung. ordfører Arnfinn Uthus, beroliget av statsråden, som ba oss «om å se på kartet».

På venterommet møtte vi imidlertid representanter for Lillehammer kommune, som var ute i
samme ærend.

3.  I foretaksmøtet 08 03 2019, sluttet helseminister Bent Høie seg til vedtaket i sak 005-2019.
Her lå det ingen signaler fra statsråden om at han ville gå inn for at akuttsykehuset skulle
legges til Elverum. Delegasjonen fra Elverum den 18. februar hadde tydeligvis feiltolket hva
som var ment med «å se på kartet».

Statsråden kom imidlertid med følgende presisering:
Foretaksmøtet viser til at det er Helse Sør-Øst sitt ansvar å sørge for en forsvarlig
organisering av t jenesten framover. Dette ansvaret må gjennomføres innenfor
økonomiske rammer og i tråd med føringene i dette foretaksmøtet.  Foretaksmøtet
merket seg at det legges til grunn at fagområder og funksjoner som kan og bør
samles, så langt det er mulig, skal samles i forkant av en framtidig innflytting i et nytt
bygg.

NB! Det er dette pålegget som er grunnlaget for at sykehusledelsen i 2019 satt i gang en
omfattende organiseringsutviklingsprogram som bla. har som mål å samordne/
samlokalisere funksjoner som er gjensidig avhengig av hverandre. Videre skal prosessen
vurdere samordninger av funksjoner som kan redusere dublering av medisinteknisk
utrustning og parallelle vaktlinjer. Dette omstillingsarbeidet foregår internt i Sykehuset
Innlandet HF, parallelt med det konseptfasearbeidet som Helse-Sør-Øst RHF eier og styrer.
Arbeidet er en forberedelse til ny sykehusstruktur og en oppfølging av vedtaket i
foretaksmøtet.

4.  I begynnelsen av 2019 engasjerte Helse Sør-Øst RHF  to store konsulentselskap for å
gjennomføre konkretisere det faglige virksomhetsinnholdet i de ulike sykehusenhetene og
«Bygg, lokalisering og bærekraft ved Sykehuset Innlandet».

I perioden mens konsulentene arbeidet med sine rapporter, var det foruten korte intervjuer
fra konsulentene, flere kontakter mellom Elverum kommune, ledelsen i Helse Sør-Øst,
sykehusledelsen.

I forbindelse med at mandatet for den samfunnsanalysen Cowi as skulle utarbeide, ble kjent
utarbeidet Elverum kommune et omfattende dokument som ikke bare beskrev
samfunnskonsekvensene for næringsliv og andre aktører i Elverum av å ha et sykehus, men
også den betydningen det har for alle kommunene i Sør-Østerdal, for Forsvaret,
sykepleierutdanningen og ikke minst for turistnæringen. Vi beskrev også risikoen for en
betydelig pasientlekkasje mot Oslo, dersom sykehusene både i Elverum og i Hamar ble lagt
ned. Dette ble sendt både til Cowi og til Helse Sør-Øst, uten at vi finner mange av våre
argumenter igjen i den endelige Cowi rapporten.

Etter anmodning fra Elverum kommune, kom representanter for Stortingets Helse- og
omsorgskomité til Elverum den 20.03.2019. Elverum kommune målbar kommunes syn på
framtidig sykehusstruktur og det ble lagt vekt på at et akuttsykehus i Elverum ville ha stor
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betydning for alle innbyggerne i Sør-Østerdal, for turistnæringa i Trysil, for forsvarsaktiviteten
i Sør-Østerdal og for nærheten til den største sykepleierutdanningen i Innlandet.

Elverum kommune la også vekt på at det nye Helsehuset i Elverum ligger vegg i vegg med
sykehuset og er direkte koblet til sykehusbygningen gjennom en kulvert. Det ble også pekt på
at nærheten til Midt-Hedmark brann og redning med stor ambulansebase, - og de seinere
åras investeringer i sykehusbygget, talte for lokalisering av akuttsykehusfunksjoner i Elverum.

Den 15. september 2020 var ordførere og kommunedirektører fra vertskommunene,
Lillehammer, Gjøvik, Hamar og Elverum, invitert av Helse Sør-Øst RHF, til å legge fram syn og
argumenter for lokalisering av de tre sykehusene.

Flere delrapporter fra konsulentene ble offentlig kjent på senhøsten 2020.
Elverum kommune var klare på at kommunen mente at flere av disse konsulentrapportene
ikke satt Elverums regionen i rett lys. Spesielt pekte vi på at samfunnsanalysen ikke tok
hensyn til våre argumenter for Elverums fortrinn som vertskommune for et akuttsykehus, jfr.
brevet vi hadde sendt konsulentene og intervjuet med kommunedirektøren.

En prosjektgruppe, nedsatt av Helse Sør-Øst RHF og med representasjon for sykehusledelsen,
sammenstilte og vurderte de ulike rapportene og la fram sin anbefaling i midten av
desember 2020. De konkluderte med bla.:

Det spesialiserte M jøssykehuset for både somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling,  bør lokaliseres i Brumunddal, med lokalsykehus-
funksjoner for ca. 250 000 innbyggere i tillegg til spesialiserte funksjoner for
innbyggerne i hele Innlandet.
Et stort akuttsykehus for ca. 90 000 innbyggere, bør legges til sykehusbygningen på
Lillehammer.
Det elektive sykehuset bør legges til sykehusbygget i Gjøvik, der stråleenheten ligger.
Et stort lokalmedisinsk senter («By-LMS»), med noen tilleggsfunksjoner,  bla. base
for luftambulansen, bør legges til sykehusbygningen i Elverum.
Sykehusene på Hamar, Reinsvoll og Sanderud avvikles.

I følge den oppsatte tidsplanen, var det lagt opp til at denne anbefalingen skulle
styrebehandles straks på nyåret 2021.

Denne anbefalingen vakte betydelig oppsikt og uro.

5.  Den 18.12.2020 sendte ordfører Lillian Skjærvik  brev til statsråd Bernt Høie der hun
anmodet statsråden sørge for at styrebehandlingen av saken om ny sykehusstruktur i
Innlandet måtte utsettes, da det helt i sluttfasen ble kastet frem en rekke forslag, bla om
Mjøssykehus i Brumunddal og et «By-LMS» i Elverum, - som ikke var kjent, eller drøftet
tidligere.

6.  Den 22.12.2020 sendte sju ordførere i Sør-Østerdal  et felles brev til styret for Helse Sør-Øst
og til styret for Sykehuset innlandet HF. Her ble det ble advart mot å legge M jøssykehuset til
Brumunddal. I brevet ble det anbefalt at akuttsykehuset ble lagt til Elverum. Ordførerne viste
til foretaksmøtet den 08.03.2019, der det ble vedtatt at M jøssykehuset skulle legges ved
M jøsbrua. For kommunene i Sør-Østerdal er det klart at M jøsbrua går mellom Biri og Moelv.
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I brevet ble det videre pekt på at sykehusene Hamar-Elverum er en felles divisjon med et
godt faglig samarbeid mellom de ansatte, for å gi pasienter fra hele det gamle Hedmark den
beste behandlingen, både når det gjelder akutt medisin og planlagte behandlinger.

Ordførerne pekte også på sykepleierutdanningen i Elverum som en viktig rekrutteringskilde
både til Sykehuset Innlandet og til alle kommunene i «gamle Hedmark».

7.  Den 07.01 2021 sendte ordfører Lillian Skjærvik  et nytt brev til styreleder i HSØ der hun
krevde en åpen høring, før det endelige forslaget skulle legges fram for styrebehandling.

8.  Den 13.01. 2021  sendte kommunedirektør K. Trengereid brev til adm. dir. Cathrine Lofthus
HSØ med en rekke spørsmål om «det anbefalte helhetlige løsningsalternativet» for ny
sykehusstruktur. Kommunedirektøren stilte bla spørsmål om hvorledes en avvikling av
sykehusfunksjoner i Elverum harmonerer med å utnytte dagens bygningsmasse og nyere
investeringer som er gjort i dette bygget.

Han stilte seg undrende til hva som var ment med  «et stort lokalmedisinsk senter»,  hvilke
funksjoner det skulle ha, - og hvem som skulle stå for bemanningen og driftskostnadene.

Han stilte også spørsmål om administrasjonen og styret i Helse Sør-Øst RHF var klar over de
investeringene som Elverum kommune nylig hadde gjort, i et nytt, stort og moderne
Helsehus, vegg i vegg med sykehusbygningen. Her dekkes mange av de funksjonene som
naturlig hører hjemme i et lokal-medisinsksenter, bla en interkommunal legevakt.

9. Utviklingen i denne saken førte bla. til at  Elverum kommune den 20.01.2021 i
kommunestyre sak 003/21, enstemmig vedtok  å trekke kommunens oppslutning om det
vedtatte målbildet, jfr. KS 029/20.
I dette vedtaket heter det bla.:

Kommunestyret i Elverum motsetter seg på det sterkeste at sykehusaktiviteten ved
sykehuset i Elverum avvikles. En slik avvikling vil få betydelige negat ive konsekvenser for
Elverum samfunnet og for kommunene i Sør-Østerdal, samt Åsnes kommune.
Kommunestyret i Elverum vurderer de samfunnsmessige konsekvensene av
styringsgruppas forslag til å være i strid med intensjonen i de statlige retningslinjene for
lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig t jenesteproduksjon.
Kommunestyret anbefaler at planene for bygging av et nytt hovedsykehus for Innlandet
skrinlegges og at Helse Sør-Øst RHF i stedet satser på å oppgradere og videreutvikle
dagens somatiske sykehusdivisjon Hamar-Elverum og sykehusene på Gjøvik og på
Lillehammer.
Dagens sykehusdivisjon Hamar-Elverum må videreutvikles. I dag har denne
sykehusdivisjonen et felles opptaksområde på 140 000 av Innlandets innbyggere. Hele
kommunestyre saken, med kommunens høringsuttalelse følger denne saken.

10.  Den 22.01.2021 mottok Elverum kommune  svar fra statssekretær Anne Grethe Erlandsen på
brevet fra den 18.12.2020, der hun opplyste at Helse Sør-Øst ville avholde møter med alle
kommuner i Innlandet i slutten av januar, før spørsmålet om lokalisering skal behandles i
styremøter.

Hun opplyste dessuten av Helse- og omsorgsministeren i tillegg ville avholde møter med de
berørte kommunene den 9. februar, for å høre deres syn i saken. I dette møtet i sykehuset i
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Elverum, der både sykehusledelsen og representanter for HSØ var til stede, redegjorde
ordfører Lillian Skjærvik for Elverum kommunes argumenter for å leggeakuttsykehuset til
Elverum. Her fikk hun god støtte bla. fra divisjonsdirektør Øyvind Graadal.

11.  Den 21.01.2021 sendte Elverum kommune 10 konkrete spørsmål til Helse Sør-Øst RHF  med
gjenpart til sykehusledelsen. Disse spørsmålene hadde relevans både til de anbefalingene om
å legge et LMS til Elverum og andre spørsmål som dannet grunnlaget for høringsprosessen og
til konsekvensene for pasienter, ved arbeidsmil jøet for de ansatte ved Sykehuset Innlandet
og for Elverum samfunnet dersom anbefalingene ble vedtatt. Kommunen ba om svar før vi
mente at vi kunne svare på spørsmålene i høringen. Svaret forelå fra viseadm. dir. og
økonomidirektøren i Helse Sør-Øst RHF den 03.03.2021 og ble brukt i høringssvaret.

12.  Helse Sør Øst RHF vedtok i sak 004/21 den 15. januar 2021, at det skulle gjennomføres en
høringsrunde blant kommuner, brukerutvalg og andre interessenter, jfr. brevet fra ordfører
Lillian Skjærvik datert den 07 01.2022.

HSØ RHF ba i høringsbrevet spesielt om å få tilbakemelding på følgende spørsmål:

Hva er utfordringene med dagens sykehusstruktur sett fra kommunenes perspektiv?
Hva er kommunens primære og sekundære forslag til framtidig, helhetlig sykehusstruktur
i Innlandet?
Hvordan vurderer kommunen det anbefalte helhetlige løsningsalternativet innenfor det
vedtatte målbildet, slik det er beskrevet i prosjektrapporten (kapittel 8.3.8)
Hvilke justeringer av virksomhet, funksjoner og/eller lokalisering kan eventuelt bidra t il å
gjøre den anbefalte løsningen bedre?

13. Det er denne høringsinvitasjonen som er bakgrunnen for  kommunestyrevedtaket i Elverum
sak 035/21 fra den 24.03.2021.  I dette vedtaket og den medfølgende høringsuttalelsen,
argumenteres det med at:

Anbefalingene etter oppsummering av rapportene fra konsulentfirmaene, ikke bør
legges t il grunn for det videre arbeidet med framtidig sykehusstruktur for Sykehuset
Innlandet HF. Kommunestyret uttrykker skepsis t il om den anbefalte
sykehusstrukturen vil bidra til et flertallet av befolkningen i Innlandet vil få et bedre
og mer hensiktsmessig sykehustilbud.
Kommunestyret i Elverum mener at målbildet og anbefalingene som legges fram, vil
ha så betydelige samfunnsmessige og mil jømessige negative konsekvenser, at en så
sterk sentralisering frarådes.
Kommunestyret anbefaler at framtidig sykehusstruktur bygger på dagens lokalisering
av de ulike sykehusenhetene,  men at divisjonsorganiseringen og funksjonsdelingen
sykehusenhetene mellom, videreutvikles.
I en modell uten hovedsykehus, der HSØ RHF allikevel ønsker å redusere antall
akuttsykehus til tre, inklusive Tynset sykehus, mener Elverum kommune at det må
være ett akuttsykehus på hver side av M jøsa. Sykehusdivisjon Elverum-Hamar, bør da
dekke sykehusbehovet øst for Mjøsa.
Dersom HSØ allikevel vil gå inn for å bygge et hovedsykehus, mener Elverum
kommune at det bør ligge i kommunikasjonsknutepunktet for Innlandet, dvs. Moelv.
Moelv gir best tilgjengelighet for hele befolkningen i Innlandet. Med nærhet t il både
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Lillehammer, Gjøvik og Hamar, vil et hovedsykehus i Moelv ha best rekrutterings-
grunnlag.
Et hovedsykehus i Moelv, må innebære at akuttsykehuset legges t il Elverum og det
elektive sykehuset til Gjøvik, både for å ivareta øst-vestbalansen og for å motvirke
pasientlekkasjer ut av fylket.

Som svar på de spørsmålet Helse Sør-Øst stilte om kommunenes forslag til framtidig
sykehusstruktur, svarte Elverum kommune blant annet:

Elverum kommune ser for seg en desentralisert sykehusstruktur organisert i to
somatiske sykehusdivisjoner. I t illegg til nødvendig breddekompetanse for å ta hånd
om pasienter med mer vanlige sykdomstilstander, bør hvert av sykehusene utvikle
spisskompetanse innenfor ulike felt. Dette kan f.eks. gjelde kreftbehandling,
ortopedisk kirurgi, mer avansert h jerte-kar behandling, nyresykdommer, nevrologiske
sykdommer og ikke minst innen geriatrisk utredning og behandling. Vi mener at disse
sykehusene bør ha det koordinerende ansvaret for å videreutvikle gode rutiner og
veiledningsopplegg for disse fagområdene.

Bygge videre på samarbeidet i sykehusdivisjon Elverum-Hamar.
Erfaringer med samarbeidet i Sykehusdivisjon Elverum-Hamar, som dekker et
befolkningsunderlag på ca. 140 000 innbyggere, viser at den funksjonsdelingen som
er etablert mellom de to sykehusenhetene, fungerer godt. Elverum kommune går inn
for at denne funksjonsdelingen videreutvikles, for å dekke behovet for de aller fleste
sykehusfunksjoner øst for M jøsa.

Elverum kommune er klar over at dette på sikt vil kreve en opprusting av lokal-
sykehuset på Hamar. Sykehusdivisjon Elverum-Hamar vil sikre god rekruttering og
motvirke pasientlekkasjer mot A-hus, sykehus i Oslo regionen og et nytt stort privat
sykehus ved Gardermoen. En slik oppgradering av sykehusdivisjonen Elverum-Hamar,
en tilsvarende oppgradering og samarbeid mellom Gjøvik og Lillehammer, tilpasning
av Tynset sykehus og en videreutvikling av funksjonsdeling og nødvendig samling av
visse somatiske sykehusfunksjoner, vil kunne gjøre et nytt M jøssykehus overflødig.

14. Den 22. april 2021, sak 044-2021 behandlet Helse Sør-Øst RHF oppsummeringen fra
høringsrunden.
Helse Sør-Øst RHF hadde mottatt i alt 127 høringsinnspill. Som en foreløpig konklusjon ble
det presentert 3 ulike alternativ:

a. M jøssykehus i Brumunddal, stort akuttsykehus i Lillehammer, akuttsykehus på
Tynset, elektivt sykehus i Gjøvik og stort lokalmedisinsk senter med skadepoliklinikk
og luftambulansebase i Elverum. Opptaksområdene skal justeres i henhold t il innspill
fra aktuelle kommuner.

b. M jøssykehus i Moelv, stort akuttsykehus og luftambulansebase i Elverum,
akuttsykehus på Tynset og elektivt sykehus med skadepoliklinikk på Lillehammer.

c. M jøssykehus i Moelv, stort akuttsykehus i Lillehammer, akuttsykehus på Tynset og
elekt ivt sykehus med skadepoliklinikk og luftambulansebase i Elverum. Forutsatt en
justering av vedtatt målbilde, kan det vurderes å legge akuttfunksjoner for
indremedisin til sykehuset i Elverum.
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Innholdet i det elektive sykehuset ble av saksutrederen foreslått slik (side 19):
Det elektive sykehuset (i et hovedsykehus alternat iv) er som tidligere beskrevet,
planlagt med ulike polikliniske og dagbehandlingst ilbud innen indremedisin, inkludert
medikamentell kreftbehandling og dialyse.
Videre er det planlagt en kveldsåpen poliklinikk for øyeblikkelig hjelp innen
indremedisin og en døgndrift innen indremedisin og palliasjon.

I tillegg kommer dagkirurgi og poliklinikk innen kirurgi, inkludert ortopedi. Om man
legger en skadepoliklinikk med utvidet åpningstid t il det elekt ive sykehuset, vil en
kunne behandle og følge opp pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp ved f.eks.
enklere sår- og bruddskader.

Sykehuset i Elverum vil i et slikt alternativ ikke ha akuttfunksjoner for kirurgi
(bløtdelskirurgi), ortopedi eller fødselshjelp (Fødeavdeling eller fødestue).

I saksutredningen på side 15, drøftes ulempene ved dagens funksjonsdeling mellom Hamar
og Elverum:
Det akuttkirurgiske tilbudet er delt mellom Hamar og Elverum, der gastrokirurgisk
øyeblikkelig hjelp behandles på Hamar, mens ortopedisk øyeblikkelig hjelp behandles i
Elverum. De fleste pasienter med alvorlige traumer, har behov for hjelp fra spesialister fra
flere medisinske fagområder. I saksutredningen står det bla:

«En samling av det akutt kirurgiske tilbudet vil være en klar fordel for
traumepasienter med skader i ulike organ. I dag vil en pasient fra Sør-Østerdal med
alvorlige indre skader, bli transportert til Hamar.

Med anbefalingen i prosjektrapporten (Hovedsykehus i Brumunddal) vil den samme
pasienten transporteres t il Brumunddal, og dette vil gi om lag 10 minutter lengre
transportvei.

Samtidig vil da pasienten få et mer helhet lig akuttkirurgisk tilbud. Det kan gjøres
t ilsvarende vurderinger for en pasient fra Sør-Østerdal med alvorlige bruddskade. En
slik pasient vil transporteres til Brumunddal. Dette vil gi om lag 35 minutters lengre
reisetid, enn til Elverum.»

I denne saken ble det vedtatt at det  som en del av konseptfasen, skal utredes et reelt
nullalternativ (null-pluss alternativ) som fremstilles sammenlignbart med øvrige
alternativer.

NB! I saksutredningen går det fram at et null-pluss alternativ forutsetter bygging av et
erstatningssykehus for Hamar sykehus og at det skjer en hensiktsmessig funksjonsdeling
mellom Hamar og Elverum.

15.  Helse Sør-Øst RHF fattet et viktig vedtak i sak 058-2021, datert den 28. mai 2021.
Dette vedtaket er blitt styrende for all videre utredning av den framtidige sykehusstrukturen
i Innlandet. I denne saken ble fordelingen av fagområder og kapasitet i M jøssykehus
alternativet vedtatt slik:



11

Behandlingssted
BEHANDLINGS-
TILBUD

Mjøs-
sykehus

Akutt-
sykehus

Elektivt
sykehus

Tynset
sykehus

LMS Totalt

Psyk helsev. + TSB X
DPS X X X X
Hab. Rehab. X
Nevrologi X
Pediatri X
Spesialisert
indremedisin

X

Spesialisert kirurgi X
Fødselshjelp X Kvinneklinikk Fødestue
Akutt kirurgi X X
Akutt ortopedi X X
Elektiv døgnkirurgi X X X
Dagkirurgi X X X
Elektiv Indremedisin X X X X X
Akutt Indremedisin X X X
AKTIV. og KAP.
Som. sengeplass 398 172 30 40 30 680
Psyk. sengeplass 170 170
Sum. sengeplasser 568 172 30 40 30 850

Her er tydeligvis innholdet i det elektive sykehuset betydelig begrenset i forhold til det
saksutrederen skrev i sak 044-21!

Også i dette styrevedtaket ble det gjentatt at det skal utredes et reelt null-plussalternativ:

Et Null-plussalternativ må som et minimum forutsette et nybygg til erstatning for
sykehuset i Hamar.  Plasseringen  av et slikt erstatningssykehus kan vurderes sammen
med en hensiktsmessig funksjonsfordeling med sykehuset i Elverum.

Imidlertid er det første gang at plasseringen av erstatningssykehuset er tatt med i forholdet
til «hensiktsmessig funksjonsfordeling»

16.  Den 28.mai 2021, sak 058/21 fattet styret for Helse Sør-Øst det vedtaket, som ble bekreftet
av statsråd Høie i et foretaksmøte den 15. juni 2021.

I dette vedtaket heter det at det skal etableres:

Elektivt sykehus med indremedisinsk profil, dagkirurgi og skade poliklinikk
lokalisert i Elverum, sammen med en samhandlingsarena og ny luftambulanse
base.

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.

I dette vedtaket ble Helse Sør-Øst RHF bedt om å følge opp dette vedtaket i det videre
arbeidet. Dette vedtaket er blitt styrende for all videre utredning.

Etter dette vedtaket er det Helse Sør-Øst RHF som har overtatt styringen med videreføring
av prosjektet i tråd med lov om Helseforetak § 2 a. Regionale helseforetaks ansvar og
oppgaver.
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Nå er det kun gjennom foretaksmøte og Stortingets behandling av lånesøknaden i
forbindelse med statsbudsjettet for 2024, at departementet kan utøve eierstyring.

I valgkampen uttalte flere sentrale politikere seg positivt til fortsatt drift av sykehuset i
Elverum.

«Ja t il Elverum sykehus. Elverum sykehus må ikke bygges ned. Akuttsykehuset og
fødeavdelingen er avgjørende viktig for folk i Sør-Østerdalen»

Dette førte til forventninger både blant ansatte, i media og i befolkningen Dette til tross for
at mange var klar over at Stortinget, gjennom sitt vedtak om Helseforetaksloven fra 2001, har
begrenset politikernes mulighet til å styre sykehusutviklingen.

I Østlendingen den 11.11 2021 uttrykte  finansminister  Trygve Slagsvold Vedum seg om
sykehusutviklingen i Innlandet:

Formuleringen om null-pluss i Hurdalsplattformen innebærer at det skal være en reell
mulighet til å bygge videre på det eksisterende sykehustilbudet i Innlandet, blant
annet i Elverum, framfor å bygge nytt hovedsykehus ved M jøsbrua. Dette er styrings-
signal fra regjeringen, som helseministeren vil formidle videre til Helse Sør-Øst.

17.  Den 25. juni 2021, etter at helse- og omsorgsminister Bent Høie hadde gitt grønt lys for
Helse Sør-Øst RHF om å sette i gang konseptfasearbeidet, offentliggjorde Østlendingen en
uttalelse fra samtlige medlemmer av formannskapet,  der de bekreftet at de vil jobbe videre
for null-plussalternativet. I uttalelsen sier de at de også vil jobbe for et fødetilbud og et så
bredt akutt-tilbud som mulig i et elektivt sykehus i Elverum.

Arbeidet i konseptfasen startet i oktober 2021 og bygger på foretaksmøtet fra den 15.06.2021.

18.  Den 12.10.2022 ble mandatet for konseptfaen vedtatt.  Dette mandater bygger på de
politiske vedtakene i foretaksmøtene og på «Tidligfasen i Sykehusbyggprosjekter», som er
bindende for de regionale Helseforetakene. Helse Sør-Øst RHF ansatte ny admin. direktør,
Ter je Rootwelt og prosjektdirektør Tom Einertsen, som ledere for henholdsvis styringsgruppe
og prosjektgruppe for konseptfasen. Etter at Helse Sør-Øst RHF hadde utpekt medlemmer av
styrings- og prosjektgruppe og ansatt byggeteknisk faglig kompetanse, ble arbeidet i
konseptfasen satt i gang. For at en eventuell lånesøknad skal kunne behandles av Stortinget i
forbindelse med Statsbudsjettet for 2024, er det korte tidsfrister for hvert ledd i
framdriftsplanen. Se den vedlagte framdriftsplanen.

Som det går fram, er det ikke lagt opp noen politisk behandling21.06 i perioden fra
konsept-fasen er startet, til Helse- og omsorgs- departementet skal utarbeide en sak om
låne-søknaden. Lånesøknaden skal innarbeides i det samlede forslaget til Statsbudsjett for
2024.

Steg en i konseptfasen, der premissene for valg mellom M jøssykehus alternativet, eller null-
plussalternativet, inkludert en ekstern kvalitetssikring, skal være ferdig, innen 8 august.

Fullstendig rapport skal danne grunnlaget for et saksframlegg til Styret i Helse Sør-Øst RHF
den 28. august.
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Det er mulig at styreleder i Helse Sør-Øst vil be om et foretaksmøte med departementet før
endelig styrevedtak om steg en skal fattes. Helse- og omsorgsministeren kan selvsagt også be
om et slikt møte, dersom hun mener at saksframlegget for styrevedtaket den 28. august blir
politisk kontroversielt og at regjeringen ønsker at hele saken må stoppes.

Steg to vil omfatte skissetegninger, innhold og kostnadsberegning av de vedtatte
alternativet. Steg to skal ende opp i en fullstendig konseptrapport som skal behandles før
utgangen av 2022.

Skal denne tidsplanen holde, er det lite rom for endringer av de vedtak som allerede er fattet
og som vil bli fattet av statsråden gjennom foretaksmøtene.

Elverum kommune har i to omganger, den 21.06.21 og den 18.10.2021, i brevs form, bedt
om mulighet for å yte innflytelse i denne prosessen. Disse henvendelsene er ikke besvart.

Det er dog opprettet  en polit isk referansegruppe  med en representant for hver helseregion
(regioner i Helsefellesskapsorganiseringen), fra fylkeskommunen og fra KS, der
representanter fra prosjektledelsen orienterer digitalt regelmessig om framdriften. Referater
fra disse orienteringene legges ut på hjemmesiden til Sykehuset Innlandet HF.

19.  I nytt foretaksmøte med Helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol den 10.01 2022  ga hun
det styringssignalet finansministeren hadde uttalt seg om i avisene. Foretaksmøtet ba Helse
Sør-Øst RHF om å sørge for at «null-pluss» alternativet for videreutvikling av Sykehuset
Innlandet HF skal utredes fullt ut. Ut over dette ble det ikke foretatt noen andre presiseringer
eller tillegg til tidligere vedtak i denne saken. Styringssignalet fra «Hurdalsplattformen» var
sendt.

Åpning for lokalpolitiske innspill i prosessen
Alle utredninger og vedtak i denne saken ligger lett tilgjengelig på hjemmesidene både til Helse
Sør-Øst RHF og til Sykehuset Innlandet HF.

Utover dialogen i den politiske referansegruppa, er det ikke lagt opp til noen formelle politiske
høringer i løpet av steg en i konseptfasen, dvs. fram til juli 2022. Unntaket er at aktuelle
kommuner er bedt om å komme med forslag til aktuelle tomter for et Mjøssykehus og for et evt.
erstatningssykehus for Hamar sykehus.

I overordnet plan for gjennomføring, var det lagt opp til beslutning om innhold i M jøssykehuset i
styringsgruppemøtet den 9. mars og virksomhetsinnhold til Null –pluss alternativet den 6. april.

Det er Sykehuset Innlandet HF som er ansvarlig for å fremme faglige innspill til konsept-
fasearbeidet. Etter anmodning fra styringsgruppen, er det her sykehusdivisjoner, medisinske
fagråd, tillitsvalgte og brukerutvalg, inviteres til å komme med interne innspill innen stramme
frister. Slike innspill sammenfattes av sykehusledelsen, før sykehusledelsen legger fram sin
konklusjon i «neste» styringsgruppemøte.

Det var dette som skjedde før styringsgruppemøtet den 6. april 2022, der temaet var en
«hensiktsmessig funksjonsdeling» mellom sykehuset i Elverum og erstatningssykehuset for
Hamar sykehus. Fristen for innspill var satt til den 26. mars, noe kommuneadministrasjonen fikk
informasjon om den 20. mars. Fellesbrevet fra ordførerne i Elverum og i Hamar ble sendt den 22.
mars.
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Både administrasjon og ordfører mener at ordlyden i dette brevet, er i tråd med kommune-
styrevedtak 035/21 og var ment å støtte oppunder null-plussalternativet på en måte som gjør at
dette alternativet har en mulighet for å bli valgt. Dette både utfra at et bredt og faglig godt akutt-
tilbud til befolkningen i Sør-Østerdal kommer nærmere, enn til akutt-tilbudet i M jøssykehuset i
Moelv, ut fra et rent driftsøkonomisk perspektiv med tanke på enklere vaktlinjer og ikke minst ut
fra å opprettholde og videreutvikle sykehusarbeidsplasser i Elverum. Dette brevet ble lagt fram
for styret i Sykehuset Innlandet HF som en referatsak, den 24. mars 2022.

Alle de faglige innspillene fra sykehusdivisjonene, de medisinske fagrådene og tillitsvalgte ligger
på hjemmesiden til Sykehuset Innlandet. Dette gjelder også innspillet fra ledelsen for
sykehusdivisjon Elverum-Hamar.

Konseptfasen
Mandatet for konseptfasen ble godkjent den 12. oktober 2021. Her går det tydelig fram at det er
Helse Sør-Øst RHF som er prosjekteier og at det er adm. direktør Ter je Rootwelt som er
styringsgruppas leder.

Konseptfasearbeidet bygger på det vedtaket som daværende Helse- og omsorgsminister Bent
Høie gjorde i Foretaksmøtet den 15. juni 2021:

Foretaksmøtet slutter seg t il Helse Sør-Øst sitt vedtak i styresak 058-2021, Videreføring av
planer for utviklingen av Sykehuset Innlandet HF, og ber Helse Sør-Øst RHF følge opp dette i
det videre arbeidet.

Styret i Helse Sør-Øst har ikke foretatt noen endringer i styrevedtaket i sak 058-2021, etter
foretaksmøtet den 15. juni 2021. Vedtaket i dette foretaksmøtet innebærer at Helse Sør-Øst RHF
har fått mandat til å igangsette konseptfasearbeidet i tråd med retningslinjene og malen for
«Tidligfasearbeidet for sykehusbygg». Både prosjektgruppe og styringsgruppe er oppnevnt av
Helse Sør-Øst RHF, uten noen politisk representasjon. Styringsgruppas leder, adm. dir. Ter je
Rootwelt rapporterer direkte til styret for Helse Sør-Øst RHF.

Konseptfasearbeidet foregår i to steg. Det er ikke lagt opp til politiske høringer i konseptfasen.

Steg 1: Hovedprogram og alternativutredning.
Anbefaling av alternativ (M jøssykehusalternativet, eller null-pluss alternativet) for utdyping i steg
2. Her skal premissene for innholdet i bygget klargjøres i form av et hovedprogram, der
virksomhetsinnhold, dimensjonering av kapasiteter i form av antall sengerom, undersøkelses og
behandlingsrom, operasjonsstuer og overordnet krav til funksjoner, teknikk, utstyr og IKT.
Muligheter for trinnvis utbygging skal belyses. Steg en skal munne ut i en rapport i begynnelsen av
august 2022 og et saksframlegg for styret for Helse Sør- Øst RHF den 28. august 2022.

Steg 2; Valg og utdyping av hovedalternativ.
I steg to skal det valgte løsningsalternativet illustreres i form av detal jerte skisser på den
tomten som er valgt. Videre skal prosjektet kalkuleres ut fra de løsninger som er skissert, -
og danne grunnlag for de økonomiske analysene (økonomisk bærekraft på prosjektnivå
og på foretaksnivå. Driftsøkonomiske utredninger fra både steg 1 og steg to skal
sammenfattes i en konseptrapport, innen desember 2022. Denne rapporten skal gi
grunnlag for å beslutte hvilket konsept (løsningsalternativ) som skal bearbeides videre i
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en forprosjektfase (beslutning B3) og gi grunnlag for lånesøknaden til Helse og
omsorgsdepartementet.

Mandatet er tilgjengelig på HSØ sin hjemmeside.

Utdrag fra drøftinger i styringsgruppemøtene:
14.12.2021 Styringsgruppe møte Sak 005-21: Status for null-plussalternativet
Ved starten av arbeidet i konseptfasen  la sykehusledelsen  grunn følgende prinsipper:

Tilbudet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling videreføres som
i dag
Tilbudet innen habilitering og rehabilitering videreføres som i dag
De fagområdene som er samlet t il ett sted i foretaket, forblir samlet,
eksempelvis karkirurgi, urologi og mamma- og endokrinkirurgi
Det angitte volumet innen elektiv gastrokirurgi/ generell kirurgi og ortopedi som skal
styrke Tynset, overføres fra Elverum og Hamars opptaksområder
Det angitte volumet som skal overføres t il Hadeland, LMS i Valdres og LMS i Nord-
Gudbrandsdal overføres fra Gjøvik og Lillehammers opptaksområder
Elverum og Hamar beholder akuttfunksjon innen indremedisin i alle alternativer

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken:
Hvis akuttfunksjoner skal flyttes fra Elverum til Hamar, er det viktig at elektive
funksjoner legges til Elverum slik at samlet volum av aktivitet på Elverum ikke blir for
lite. Det er lite aktuelt å foreslå et samlet volum av aktivitet på Elverum i et null pluss
alternativ som er mindre enn slik det er foreslått i M jøs-sykehus alternativet.

I dette første styringsgruppemøtet i desember 2021, la  sykehusledelsen  fram en skisse med 5 ulike
alternativ til aktivitetsfordeling mellom Elverum og erstatningssykehuset for Hamar i null-pluss
alternativet:

Alternativ 1 – Elverum som stort akuttsykehus med ortopedi, kirurgi, urologi, gynekologi,
obstetrikk og pediatri. Hamar som akuttsykehus med mamma endokrin/BDS, ØNH og
Øye. (BDS = brystdiagnostisk senter, bla for utredning av brystkreft )
Alternativ 2- Dagens funksjonsfordeling justert med ortopedi både på Elverum og Hamar
Alternativ 3- Hamar som et stort akuttsykehus med ortopedi, kirurgi og mamma -
endokrin/BDS. Elverum som akuttsykehus med gynekologi, obstetrikk, pediatri og øye.
Alternativ 4 – Hamar som stort akuttsykehus med ortopedi, kirurgi, gynekologi,
obstetrikk, pediatri. Elverum som akuttsykehus med mamma endokrin/BDS, ØNH og øye
Alternativ 5 – Hamar som stort akuttsykehus med ortopedi, kirurgi, gynekologi,
obstetrikk, pediatri, mamma endokrin/BDS og ØNH. Elverum som akuttsykehus med øye.

Styringsgruppen sa enstemmig at:
Foreslåtte alternativ 1 i aktivitetsfordeling i null-pluss alternativet med flytting av
akutt-kirurgitilbudet fra Hamar til Elverum utgår, da det ikke anses å være i tråd med
tidligere vedtak og mandatet.
(Argumentasjonen for dette, hentes fra at null pluss alternativet i størst mulig grad skal bygge på
dagens funksjonsdeling mellom sykehusenhetene).
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Styringsgruppen ba administrerende direktør i Sykehuset Innlandet HF om å revurdere premisser
om at tilbud innen habilitering og rehabilitering nødvendigvis skal videreføres som i dag.

19 01 2022 Styringsgruppemøte sak 003/2022. Dato for ferdigstilling av konseptrapporten
Det ble tydeliggjort at endelig dato for nedvalg av tomt er i  styringsgruppemøtet 8. august med
styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF 25. august der man beslutter hvilket alternativ man går
videre med.

Styringsgruppen ber om at valg av endringsfaktorer i framskrivningsmodellen gjennomgås og
besluttes i styringsgruppen. I tillegg anbefales det at andre forhold som pasientlekkasje og
egendekning tas med i det videre arbeidet med framskrivninger.

Det ble bemerket at plassering av Luftambulansen vil ha betydning i valg av tomt i 0-pluss
alternativet. Styringsgruppen ser ingen grunn til at plassering av Luftambulansen på Elverum i
M jøssykehusalternativet ikke også skal legges til grunn i null-pluss alternativet, og at ulike
aktører har lagt dette til grunn.  Styringsgruppen ber om at Sykehuset Innlandet HF gjør en faglig
avsjekk av denne vurderingen og legger frem evt. motforestillinger mot dette før neste
styringsgruppemøte.

20. januar 2022 007/2022 Om null pluss alternativet
Styringsgruppen støtter at DPS sengeavdeling på Løbakk Hamar inngår i planene for nytt
erstatningssykehus på Hamar.
Styringsgruppen bemerker igjen at det er viktig at elektive funksjoner legges til Elverum
slik at samlet volum av aktivitet på Elverum ikke blir for lite.
Styringsgruppen ber Sykehuset Innlandet HF om å innarbeide øye og øre-nese-hals på
Hamar i alternativ tre.

16. februar 2022. Sak 008/2022 Hovedprogrammet
For videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF, vil hovedprogrammet bli begrenset til:

• Nytt Mjøssykehus med en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
• Erstatningssykehus for sykehuset i Hamar

Sak 015/2022
Prosjektet presiseres at det i mandatet står; «For erstatningssykehus for sykehuset i Hamar i
alternativet null-pluss, skal det vurderes tomter med nærhet til kollektivknutepunkt og god
tilgjengelighet fra hovedvegnettet. Dette vil også omfatte området sør, nord og øst for Hamar
kommune». Det søkes primært etter tomter knyttet til Hamar by og tettsted. Følgende saker vil
påvirke vurderingskriteriene for tomteanalysen og er behov for avklaring i styringsgruppen:

• Krav til tomt for landingsplass for redningshelikopter, i hvilken grad skal det legges til rette
for dette i de ulike alternativene
• Krav til parkering (dekningsgrad, plasser i dagen, P-hus)
• Behov for tilrettelegging på tomt eller i umiddelbar nærhet for samhandling med
kommune-helset jenesten og/eller andre private/offentlige samarbeidspartnere

Innspill i møtet:
Det stilles spørsmål om hva som er tatt høyde for ved et erstatningssykehus på en tomtestørrelse
på 30 dekar. Det presiseres at dagens sykehus er 22 000 kvm brutto og at dette kun er et
minimumskrav.
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Videre bemerkes at den geografiske avgrensningen med en radius på 3 km knyttet til Hamar ikke
anses som svært fornuftig i forhold til mulige tomtevalg, og det bør vurderes om det skal utøkes
til et større område.

Det gis et innspill om tomtesøket ikke bør utelukke området i retning Elverum.  Det presiseres at
prosjektet oppfatter at «aksen mitt imellom Hamar – Elverum» er et annet strukturvedtak.
Dette er noe annet enn å erstatte et eksisterende sykehus i Hamar kommune.

Sak 017/2022.  Godkjenning av vurderingskriterier for valg av løsningsalternativ
I tråd med prosjektmandatet for konseptfasen kap. 3.2, skal effektmålene for konseptfasen
konkretiseres i første steg av konseptfasen. Det legges til grunn at arbeidet skal bygge på de fire
effektmålene for ny sykehusstruktur som Sykehuset Innlandet HF vedtok i styresak 057-2015.

Videreføring av tidligfaseplanlegging i Sykehuset Innlandet – Mål og vurderingskriterier:
1. Trygge og gode tilbud
2. God tilgjengelighet
3. Organisering som underbygger gode pasientforløp
4. God ressursutnyttelse

Hvert av disse hovedkriteriene ble utdypet i et eget skriv, se vedlegg:

Styringsgruppe skal foreta hovedvalgene i juni 2022 på grunnlag av disse kriteriene.

018/22 Orientering om status og prosess for arbeid med virksomhetsinnhold i begge
alternativene

Det stilles spørsmål om sykehuset på Elverum kun skal være et elektivt sykehus eller om det skal
være akuttfunksjon for indremedisin i tillegg.

Det stilles spørsmål om akuttkirurgi, gyn, føde og barn samt øye, øre-nese-hals skal flyttes.

16. februar 2022 019/22 Ny luftambulansebase i Innlandet  Vurdering av lokalisering i et null-
pluss alternativ.

NB! Vedtak: Styringsgruppen støtter lokalisering av luftambulansebase på Elverum uavhengig
av valg av ny sykehusstruktur for Sykehuset Innlandet.

09.03.2022 025/22 Endelig valg av tomt
Endelig vedtak om tomt skjer i styret i Helse Sør-Øst 25. august 2022 basert på en forutgående
behandling i styringsgruppen. Beslutning om valg av tomt skjer parallelt med retningsvalg og valg
av konsept for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF. Den formelle planprosessen iht. Plan- og
bygningsloven starter opp i konseptfasen steg 2 basert på tomtevalget.

Styringsgruppen bemerker at det er viktig å legge til rette for samarbeid med
utdanningsinstitusjonene og med legevaktfunksjonene i kommunene.

09.03.2022 027/22 Framskriving av M jøssykehusalternativet. Ny beregning av sengekapasitet
Det forutsettes at sengebehovet i Sykehuset Innlandet vil bli redusert ved nye behandlingsformer
som gir kortere liggetider og et samarbeid med kommunene som fører til færre og kortere
innleggelser.
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09.03.2022 028/22 Virksomhetsinnhold i M jøssykehuset

Foreløpig oversikt over nytt estimert behov for sengeplasser
Institusjon År 2019 År 2040
Lillehammer, stort akutt 100 117
Elverum, indremed inklusive hotellsenger 13 15
Indremed, med akuttfunksjon 35 42
M jøssykehus, somatikk, etter akutt indremed til
Elverum

396 409

M jøssykehuset psyk hv + TSB 182 196
Tynset akutt 34 39
LMS Nord Gudbr. Dal (Otta) 10 10
LMS Hadeland (Gran) 10 10
LMS Valdres (Fagernes) 10 10
DPS psyk. voksne 89 86
Totalt soamtikk
M jøssykehus somatikk uten indremed Elverum 431 451
Øvrige inst. 448 483
Totalt 879 934

Styringsgruppen er bekymret over at det framskrives en poliklinisk aktivitet ved Sykehuset
innlandet som representerer et forbruksnivå under landsgjennomsnittet. Styringsgruppen ønsker
illustrert en framskriving av poliklinikk ved enhetene i Sykehuset Innlandet, dersom
forbruksnivået hadde vært tilsvarende landsgjennomsnittet.

Styringsgruppen ber om at beregningen av årlige merkostnader på om lag 30 millioner
ved videreføring av akutt indremedisin på Elverum kvalitetssikres.
Styringsgruppen viser til vurderingene som er gjort av Sykehuset Innlandet HF og
godkjenner en videre utredning av fordeler og ulemper (inkl. kostnader) ved å beholde
akutt indremedisin i elektivt sykehus på Elverum.

Orientering om status og prosess for arbeid med virksomhetsinnhold i null-pluss alternativet
Sykehuset Innlandet  kom med følgende innspill til det videre arbeidet med virksomhets-innhold i
null-pluss alternativet:

Tilbudet innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling videreføres
som i dag, inkludert sykehuspsykiatrien (det kan evt. være aktuelt å samle Hamar DPS
døgn med øvrig Hamar DPS på nytt sykehus).

• De fagområdene som er samlet til ett sted i foretaket forblir samlet
• Elverum og Hamar beholder akuttfunksjon i alle alternativer

Styringsgruppen er enige om akutt ortopedi legges til Hamar i null-pluss alternativet.
Styringsgruppen ber om at det til neste møte fremlegges en skriftlig beskrivelse som synliggjør de
funksjonelle avhengighetene,  herunder faglige synergier samt fordeler og ulemper ved også å
legge kvinne-barn inkl. føde og nyfødt til Hamar.

Styringsgruppen ber SIHF se på ekstern og intern turnover innen de ulike yrkesgruppene og
lokalisasjonene, til neste møte.
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032/22 Utarbeidelse av vurderingskriterier for valg mellom M jøssykehus alternativet og Null-
plussalternativet med erstatningssykehus for Hamar, «Retningsvalget»

Ved vurdering av hvilket retningsvalg som skal velges, må det gjøres en evaluering om og hvor
godt alternativene understøtter effektmålene.

For retningsvalget  er det hele sykehusstrukturen  som skal evalueres for begge alternat iver.
Det er altså ikke M jøssykehuset og erstatningssykehuset for Hamar som skal vurderes mot
hverandre.

Den 09 03 2022, sak 028 -22, behandlet styringsgruppen spørsmålet om akutt indremedisin ved
det elektive sykehuset i Elverum:
Det elektive sykehuset skal i tråd med vedtaket ha elektive indremedisinske senger, dagkirurgi,
skadepoliklinikk, en samhandlingsarena og ny luftambulanse. I henhold til styrevedtaket skal det i
konseptfasen vurderes om det kan legges senger innenfor akutt indremedisin for et opptaks-
område på om lag 50 000 innbyggere i det elektive sykehuset. I konseptfasen er det hentet inn
fagmedisinske uttalelser, bla fra divisjonsledelsen ved Sykehusdivisjon Elverum-Hamar:

Divisjon Elverum-Hamar er usikker på om plassering av indremedisinske senger til Elverum vil
sikre likeverdige helset jenester, jamfør innspill fra indremedisin Elverum.

Det er lettere å se for seg eventuelt en fem døgns elektiv sengepost knyttet t il den elektive
virksomheten. Det kan legges godt til rette for flere t yper pakkeforløp, tverrfaglige
utredningsenheter og samarbeidsarena opp mot helsefellesskapet.

Imidlertid gir et akutt indremedisinsk tilbud sammen med akuttmedisin på Elverum en
trygghet for Østerdalen i og med avstanden til Moelv, og sikrer akt ivitet i et elektivt sykehus.

Dersom en slik løsning velges, må det være tilstrekkelig akuttmedisinsk service og medisinsk
overvåking i Elverum. For de ansatte i Elverum oppleves avstanden til Moelv utfordrende med
tanke på pendleravstand og rekruttering.

Alternativets fordeler oppsummert:
Pasienter fra Sør-Østerdal vil få kortere reisevei til helset jenester som er rettet mot
vanlige indremedisinske lidelser, ikke minst for eldre og kronikere
En løsning med gastrokirurgisk dagtilbud vil styrke tilsynsfunksjonen for akutt
indremedisin
Dagens fagmil jø innen indremedisin på Elverum er trent i å ikke ha gastrokirurgisk
kompetanse på samme sted
Vil være positivt for rekruttering for sykepleierutdanningen i Elverum
Vil gi gjenbruk av større del av bygningsmassen
Vil gi større aktivitet ved sykehuset i Elverum
Kan gi større bufferkapasitet ved ekstreme hendelser
Vil bidra til at prosjektet kan planlegges innenfor den økonomiske rammen

Alternativets ulemper oppsummert:
Flere fagmil jøer i Sykehuset Innlandet har uttrykt skepsis til sykehus med akutt
indremedisin uten gastrokirurgisk kompetanse.
Pasienter vil ikke få tilgang til full faglig bredde ved innleggelsen.
Enkelte pasienter må overflyttes til M jøssykehuset umiddelbart, eller senere i forløpet.
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Krever økte personellressurser til utvidet vaktordning innen indremedisin, lab. Og
røntgen, samt ny vaktordning innen anestesi.
Krever at gastrokirurg må reise til Elverum for elektiv dagaktivitet.
Kan gi utfordringer med å rekruttere personell.
Kan gi reduserte muligheter til å desentralisere t jenester.
Gir økte årlige driftskostnader, overordnet beregnet 30 millioner.

Vurderinger av faglige forhold, rekruttering og driftsøkonomi, viser at det er utfordringer ved
et alternativ med akuttmedisin ved det elektive sykehuset. Dette gjelder både faglige forhold,
rekruttering, driftsøkonomi, mulighetene for å etablere desentraliserte spesialist-
helset jenester og ikke minst rekruttering.

På den andre siden vil økt behov for areal til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling i tilknytning til Mjøssykehuset, gjøre det nødvendig å flytte noen andre
funksjoner ut av M jøssykehuset. Et utvidet alternativ med akutt indremedisin ved det
elektive sykehuset på Elverum, vil bidra til at prosjektet kan planlegges innenfor den
økonomiske rammen.

(Kommentar:
Dette innebærer at styringsgruppa allerede peker på at det vil bli plassmangel i
M jøssykehuset, dersom man skal holde seg innenfor investeringsramma. Tanken om en
samling, i ett utbyggingsområde, av alle de spesialiserte funksjonene innen somatikk,
rusbehandling og psykisk helsevern, er truet av betydelig økte bygge kostnader.)

I det samme styringsgruppemøtet, ble det i sak 029-2022 gitt en foreløpig orientering om
virksomhetsinnhold i null-plussalternativet:

Her ble det vist til utdrag fra protokollen fra styringsgruppemøtet den 14. desember 2021:

Styringsgruppen ber adm. dir. i Sykehuset Innlandet HF om å revurdere premisser om
at t ilbud innen habilitering og rehabilitering nødvendigvis skal videreføres som i dag.

Hvis akuttfunksjoner skal flyttes fra Elverum til Hamar, er det viktig at elektive
funksjoner legges til Elverum, slik at samlet volum av aktivitet på Elverum ikke blir
for lite. Det er lite aktuelt å foreslå et samlet volum av aktivitet på Elverum i et null
plussalternativ som er mindre enn slik det er foreslått i M jøssykehusalternativet.

Sykehuset Innlandet HF har etter dette innspillet fra styringsgruppen, lagt til følgende
premisser til grunn for sitt videre arbeide med null-pluss alternativet:

Tilbudet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, videreføres
som i dag, inkludert sykehuspsykiatrien.
De fagområdene som er samlet til ett sted i foretaket, forblir samlet.
Elverum og Hamar beholder akuttfunksjon i alle alternativ

Styringsgruppen er enige om akutt ortopedi legges til Hamar i null-pluss alternativet.
Styringsgruppen ber om at det til neste møte fremlegges en skriftlig beskrivelse som
synliggjør de funksjonelle avhengighetene, herunder faglige synergier samt fordeler og
ulemper ved også å legge kvinne-barn inkl. føde og nyfødt til Hamar. Styringsgruppen ber
SIHF se på ekstern og intern turnover innen de ulike yrkesgruppene og lokalisasjonene, til
neste møte.
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Denne saken omhandler null-pluss alternativet, jf. vedtakspunkt 3. Alternativet er nærmere
beskrevet i mandatet for konseptfasen datert 13. desember 2021:

«Null-pluss alternativet skal omfatte:
a) Videreføring av sykehusene i Lillehammer og Gjøvik som store akuttsykehus.
b) Erstatningssykehus for sykehuset i Hamar med en hensiktsmessig
funksjonsfordeling med sykehuset i Elverum.
c) Akuttsykehus på Tynset med dagens virksomhetsinnhold, styrket med mer elektiv
kirurgi.
d) Lokalmedisinske sentra lokalisert til Nord-Gudbrandsdal og Valdres, samt
polikliniske t ilbud på Hadeland.
e) Distriktspsykiatriske sentra og polikliniske t jenester innen psykisk helsevern for
barn og unge lokalisert til Elverum, Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Tynset, Otta, Valdres
og Hadeland.
f ) Styringsgruppen vurderer eventuelle tilpasninger som er nødvendige for å
opprettholde og videreutvikle et faglig forsvarlig tilbud, etter innspill fra Sykehuset
Innlandet HF.

Et null-pluss alternativ skal utredes i henhold t il Veileder for tidligfasen for
sykehusbyggprosjekter (2017), med referanse til Finansdepartementets rundskriv R- 109/14.
Null-pluss alternativet må inneholde nødvendige tiltak slik at forsvarlig drift kan
opprettholdes og framtidig kapasitetsbehov ivaretas. Videre må et null-pluss alternativ ha en
levet id som er tilsvarende andre alternat iver som utredes i konseptfasen. Dette betyr at
tilbygg/nybygg for å håndtere framtidig kapasitetsbehov og eventuelt som erstatning for
utdatert bygningsmasse må inkluderes i et reelt null-pluss alternativ.»

I tråd med vedtaket i styresak 058–2021 skal det i konseptfasen i tillegg utredes et null-pluss
alternativ som avviker fra nullalternativet på to punkter; sykehuset på Tynset skal styrkes
med elektiv gastrokirurgi / generell kirurgi og ortopedi, og det skal utredes et
erstatningssykehus for sykehuset på Hamar med en hensiktsmessig funksjonsfordeling med
sykehuset på Elverum.

Protokollen fra styringsgruppemøtet den 06 04 2022, ble offentlig den 19.04 22
I sak 40/ 22 står det i protokollen:

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

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

Styringsgruppa kom med følgende innspill til saken:
Styringsgruppen bemerker at det er vanskelig å gi sin endelige tilslutning til funksjons-
fordeling nå, men anbefaler at Sykehuset Innlandets forslag legges til grunn i det videre
arbeidet, inklusive at øyesykdommer videreføres på Elverum.

Styringsgruppen ber om at det arbeides videre med notat knyttet til gevinster, for eksempel
må gevinster knyttet til å ta i bruk nytt bygg, herunder gevinster ved moderne logistikk,
automasjon osv. som nye bygg legger til rette for, synliggjøres.
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Styringsgruppen presiserer at DPS poliklinikk ved sykehuset på Hamar legges til
erstatningssykehuset. Styringsgruppen ber om at prosjektet synliggjør nødvendig
volumøkning og kostnad knyttet til at de 24 DPS eksterne døgnsengene foreslås lagt sammen
med nytt erstatningssykehus i Hamar i null-pluss alternativet.

Tilsvarende bes prosjektet synliggjøre konsekvensene ved å ta inn rehabilitering/habilitering
ved Ottestad i nytt erstatningssykehus på Hamar i null-pluss alternativet.

Styringsgruppen ber om at Sykehuset Innlandet kvalitets sikrer kostnadene knyttet til et
ekstra vaktlag i hjemmevakt.

Styringsgruppen bemerker at beregningen av merkostnader på om lag 30 millioner ved
videreføring av akutt indremedisin på Elverum ikke er presentert i dagens møte og ber om at
dette anslaget kvalitetssikres.

For M jøssykehus-alternativet anbefaler styringsgruppen at man, som for null-pluss
alternativet, legger til grunn i det videre arbeidet at akutt indremedisin for eget
lokalsykehusområde videreføres ved sykehuset i Elverum.

Vedtak i styringsgruppemøtet 06 04 22:
Styringsgruppen legger til grunn Sykehuset Innlandet HF sitt forslag til funksjonsfordeling mellom
Elverum og Hamar i det videre arbeidet.
Styringsgruppen legger til grunn at både investeringskalkyler og driftsøkonomiske konsekvenser for
null-pluss alternat ivet utredes videre fram mot B3A-beslutningen I likhet med for null-pluss
alternat ivet legger styringsgruppen også t il grunn at akutt indremedisin skal legges t il Elverum i
M jøssykehus-Alternativet.

Konklusjon:
Kommunedirektøren peker det er en dynamisk prosess i konseptfasen med fortsatte delutredninger
og at det er styret i Helse Sør-Øst RHF som skal fatte de endelige vedtakene i steg en i konseptfasen.
Et slikt beslutningsmøte er fastsatt til den 28. august 2022.

Vedlegg:
Skjematisk oversikt over kapasiteten ved de ulike sykehusenhetene i Sykehuset Innlandet i dag
Tidsplanen for konseptfasen
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