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Ordførerne i Sør-Østerdal stiller en rekke spørsmål ved mulighetene 
for å realisere vedtaket fattet av styret for Helse Sør-Øst Rhf den 
22.09.2022 
 

Etter å ha lest det vedtaket styret i Helse Sør-Øst Rhf fattet mot 4 stemmer, sitter vi igjen 
med en rekke spørsmål.  
 
I det første punktet i vedtaket understrekes det at: 
«Det er nødvendig med en avklaring av framtidig struktur for Sykehuset Innlandet Hf». 
 
Etter vår mening, peker ikke de andre 10 punktene i vedtaket mot en tydelig avklaring av 
framtidig struktur for Sykehuset Innlandet Hf. Riktignok godkjenner styret gjennom punkt 2 
og 3 i vedtaket at Mjøssykehus-alternativet legges til grunn for steg 2 av konseptfasen.  
Både under og etter styremøtet forsikret styreleder Gjedrem om at dette vedtaket ikke 
innebærer «a point of no return». Dette understrekes av de neste punktene i vedtaket, 
spesielt punkt 10. 
 
I punkt 5 heter det: 
«Styret viser til at det foreløpige investeringsestimatet for Mjøssykehuset er høyere enn 
planleggingsrammen. Det skal arbeides for å redusere kostnader og ivareta 
kostnadseffektivitet i løsninger og prosjektgjennomføring.»  
 
I tillegg til det foreløpige investeringsestimatet på 12,1 milliarder kroner for selve 
Mjøssykehuset, er det i hovedprogrammet forutsatt en rehabilitering og opprustning av 
både et stort akuttsykehus på Lillehammer, et lokalsykehus med akuttfunksjoner på Tynset, 
et elektivt sykehus i Elverum, et nytt lokalmedisinsk senter på Hadeland, en 
luftambulansebase i Elverum og en opprusting av pre-hospitale tjenester. Det siste som en 
kompensasjon for en avvikling av to somatiske og to psykiatriske sykehus, alle med 
akuttfunksjoner. I utredningene er det pekt på at disse investeringene er helt nødvendige for 
å sikre hele befolkningen i det store Innlandet fylke et likeverdig og desentralt 
spesialisthelsetjenestetilbud. 
 
I prosjektmandatet for konseptfasen heter det:  
«Videre tilkommer investeringer og kostnader knyttet til organisasjonsutviklingsprosess og 
flytting m.m., samt luftambulansebasen. Dette sammen med reinvesteringer og vedlikehold 
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av gjenværende bygg, utstyr og ambulanser, forutsettes finansiert av Sykehuset Innlandet 
HF.»        
 
I punkt 8 i vedtaket heter det: 
Sykehuset Innlandet HF har lagt til grunn en stor økonomisk forbedring som følge av planene 
for Mjøssykehuset. Økonomianalysene viser at effektiviseringen og kostnadstilpasningen i 
forkant, også er vesentlige for helseforetakets økonomiske bæreevne. Det forutsettes at 
Sykehuset Innlandet HF arbeider videre med tiltak som konkretiserer kostnadstilpasningen i 
forkant av og gevinstuttak i etterkant av innflytting, som lagt til grunn i vurderingene av 
økonomisk bæreevne. 
 
I tertialrapporten for Sykehuset Innlandet HF, andre tertial 2022, rapporterer 
administrerende direktør at: «Det estimeres en årsprognose på minus 80 millioner kroner, 
som gir et negativt budsjettavvik på om lag 120 millioner kroner.»  
 
Sykehuset Innlandet HF har hatt problemer med å holde driftskostnadene innenfor tildelt 
budsjett i flere år. Dette har ført til et betydelig etterslep innenfor vedlikehold og utskifting 
av medisinteknisk utrustning.  
 
Sett i lys av kostnadsutviklingen, er vi ordførere bekymret for om Sykehuset Innlandet HF 
både er i stand til å betjene nødvendig låneopptak, gjennomføre de investeringene som ikke 
inngår i investeringsestimatet og samtidig finansiere et godt  og desentralisert behandlings-
tilbud til hele befolkningen. 
 
I punkt 9 i vedtaket heter det: 
«Styret påpeker at tidspunkt for når Sykehuset Innlandet HF kan være klar for byggestart må 
vurderes i lys av utviklingen i driftsøkonomien i Sykehuset Innlandet HF og veksten i 
bevilgninger til spesialisthelsetjenesten.» 
 
Ordførerne i Sør-Østerdal er sterkt bekymret for det framtidige pasienttilbudet, dersom 
Mjøssykehus-alternativet legges til grunn for videreutviklingen av Sykehuset Innlandet HF. 
Vi er bekymret for at: 

• Det i vedtaket varsles om at en eventuell realisering av Mjøssykehusalternativet kan 
trekke langt ut i tid. I mellomtiden pålegges sykehusledelsen å gjennomføre 
omfattende omstruktureringer og flytting av funksjoner Konsekvensene for 
pasienttilbudet i en slik venteperiode, er ikke utredet. Som ordførere i Sør-
Østerdalssregionen er vi meget bekymret for om befolkningen i kommunene våre vil få 
det sykehustilbudet det har krav på.     

• En lang periode med usikkerhet om -og når et Mjøssykehus-alternativ kan realiseres, 
bidrar til at det blir vanskelig å beholde og rekruttere fagpersonell. En spesiell 
utfordring vil knytte seg til rekruttering av spesialister til de sykehusene som nå er 
vedtatt lagt ned. 

• Nærhet til akutt- og fødetilbudet for befolkningen i Sør-Østerdal vil forsvinne. 

• De økonomiske rammene vil innebære at Mjøssykehuset nedskaleres og at viktige 
funksjoner legges til sykehuset på Lillehammer.  

• Det går mot en trinnvis utbygging, og en «midlertidig» flytting av funksjoner, uten at 
de ansatte har en klar tidshorisont for når en ny sykehusstruktur er på plass. Vi mener 
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at en slik usikkerhet vil være kostnadsdrivende. Vi frykter at sykehustilbudet til 
befolkningen i kommunene våre, reduseres.    

 
I prosessen fram mot vedtak, er det flere som har pekt på at utredningen av Null-pluss 
alternativet kun har dreid seg om et erstatningssykehus for dagens Hamar sykehus og en 
funksjonsdeling internt i sykehusdivisjon Elverum-Hamar. En videreutvikling av 
sykehusstrukturen i Innlandet med mål om å gjennomføre divisjonaliseringen og 
funksjonsdelingen mellom alle sykehusene i Innlandet, er ikke gjennomført. Dermed har 
man heller ikke sett på mulige gevinster ved et tilsvarende samarbeid som i divisjon Elverum 
– Hamar, også ved de øvrige sykehusene i det store fylket vårt.    
 
Vi mener at en videreutvikling av null-pluss alternativet: 

• Åpner for en langt mer fleksibel utvikling av sykehustjenestene i Innlandet framover, 
uten å bryte opp etablerte sykehusmiljøer. 

• Tilfredsstiller regjeringens mål om et desentralisert sykehusvesen i Norge. 

• Sikrer befolkningen større nærhet til sine akuttsykehus og fødetilbud, enn ved 
sentraliseringen som Mjøssykehusalternativet representerer. 

• Sikrer bedre samarbeid mellom kommunene om enhetlige og sammenhengende 
pasientforløp. Vi minner om at pasientforløpene starter og ferdigstilles i 
kommunene. 

• Bedrer rekrutteringen, spesielt i mellomfasen mellom vedtak og oppstart av ny 
sykehusstruktur. 

• Unngår de betydelige negative samfunnskonsekvensene som Mjøssykehusmodellen 
vil utløse.  

• Bidra til fortsatt «brukeropplevd god kvalitet» og gode skår på de fleste 
kvalitetsindikatorene, enn et stort sykehus med sine stordriftsulemper. 

• Sikrer grunnlaget for fortsatt sykepleierutdanning både i Elverum og på Gjøvik. I tett 
samarbeid mellom Sykehuset Innlandet, Høgskolen i Innlandet, NTNU og HelseINN 
foregår det viktig utviklingsarbeid og forskning i dag. Dette samarbeidet må 
videreutvikles uansett hvilken sykehusstruktur som etableres. Dette er like viktig for 
kommunene som for Sykehuset Innlandet HF. 
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Elvdal 

Ordfører i 
Engerdal 
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May-Liss Sæterdalen    Kari Heggelund 

Ordfører i Våler    Ordfører i Åsnes 

 

Brevet er behandlet og vedtatt å oversendes HOD v/statsråden i møte i representantskapet i 

Sør-Østerdalsregionen interkommunalt politisk råd (SØIPR) 13.10.2022. 


