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Styrevedtaket i Helse Sør-Øst RHF den 22.09 2022 og varslede tiltak for å kutte 
kostnader 
 
 
Elverum kommune minner om den samarbeidsavtalen som fortsatt gjelder og om formålet med etablering 
av Helsefellesskap. Kommunen er også kjent med at det foregår en intern organisasjonsutviklingsprosess 
som skal forberede Sykehuset Innlandet på framtidens sykehusstruktur i Innlandet. 
I det vedtaket som styret i Helse Sør-Øst RHF fattet den 22 09 2022, heter det i siste avsnitt i punkt 7: 

«Fagområder og funksjoner som kan og bør samles skal, så langt det er mulig, samles i forkant av 
en framtidig innflytting i nytt bygg».  
 

I punkt 8 heter det:  
«Sykehuset Innlandet HF har lagt til grunn en stor økonomisk forbedring som følge av planene for 
Mjøssykehuset. Økonomianalysene viser at effektiviseringen og kostnads-tilpasningen 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 gevinstuttak i 
etterkant av innflytting, som lagt til grunn i vurderingene av økonomisk bæreevne». 

 
Så i punkt 9:  

«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».  
 

Vi leser nå at det er store økonomiske utfordringer i alle de regionale helseforetakene og at flere 
sykehusbyggprosjekter settes på vent. Flere av helseforetakene sliter med driftsøkonomien og har etterslep 
i investeringer til medisinsk teknisk utrustning og til vedlikehold av bygg. Det er lite som tyder på at den 
forventede «veksten i bevilgninger til spesialisthelsetjenesten» vil kunne snu denne situasjonen i løpet av 
de nærmeste årene. Vi registrerer at det er økonomiske utfordringer knyttet til både byggingen av 
sykehuset i Drammen og livsvitenskapsbygget i Oslo. Videre leser vi at det er sykehusene i Oslo som nå vil 
ha førsteprioritet når det gjelder investeringer i nye bygg.  
 
Vi tolker dette som at det kan gå mange år før Sykehuset Innlandet HF vil få grønt lys for start av bygging av 
et eventuelt Mjøssykehus. Dersom dette er riktig, går vi ut fra at det blir en ny runde av vurdering om 
Mjøssykehusalternativet, slik det framstår i dag, er den mest hensiktsmessige løsningen. 
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Elverum kommune er bekymret for om Sykehuset Innlandet HF planlegger endringer i den 
sykehusaktiviteten som foregår ved sykehuset i Elverum i dag, før vi ser den endelige løsningen for 
sykehusstrukturen i Innlandet. Elverum kommune er urolig for at den pågående organisasjons-
utviklingsprosessen skal føre til endringer i dagens sykehustilbud til befolkningen, uten at dette er drøftet 
med kommunene.  
 
For befolkningen i Sør-Østerdal er det helt uakseptabelt å miste deler av det sykehustilbudet vi får gjennom 
dagens sykehusdivisjon Elverum – Hamar, - før minst et like godt  alternativ er etablert. 
 
Her minner vi om formålet i den gjeldende samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og 
kommunene og til Helseplattformen, der intensjonen bla. er: 

 
«Felles planlegging – konkrete avtaler om utvikling og planlegging av tjenestene.» 

 
Med henvisning til den gjeldende samarbeidsavtalen og avtalen om Helseforetaket, ber vi om åpenhet om 
de prosessene som nå foregår internt i sykehuset og som kan få konsekvenser for pasientene og for 
kommunene. Vi mener at planer om vesentlige endringer i dagens sykehustilbud før den endelige 
sykehusstrukturen er lagt, skal drøftes med kommunene i god tid i forkant. 
 
For befolkningen i Sør-Østerdal er det helt uakseptabelt å miste deler av det sykehustilbudet vi får gjennom 
dagens sykehusdivisjon Elverum – Hamar, - før et like godt  alternativ er etablert.  
 
Konkret ønsker Elverum kommune svar på om det er hold i ryktene om at det arbeides med konkret plan 
om å flytte føde/gyn, barneavdelingen og andre funksjoner fra sykehuset i Elverum til Lillehammer sykehus,  
som en del av forberedelsene til innflytting i et evt Mjøssykehus.  
 
 
 
Med hilsen 

Kristian Trengereid Roy Heine Olsen 
kommunedirektør rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes derfor uten underskrift 
 
 
 
 
 

Mottakere: 
Sykehuset Innlandet Hf v/Alice Beate 
Andersgaard 

Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL 

 


	Soa_Navn
	Sdm_AMNavn
	Sdm_AMAdr
	Sdo_DokDato
	Sdm_AMAdr2
	Sdo_ArkivSakID
	Sdo_DokNr
	Sdm_AMPostNr
	Sdm_AMPoststed
	Sas_ArkivSakID
	Sas_ObjektID1
	Sdo_SvarPaaDokDato
	Sdm_AMReferanse
	Sbr_Navn
	Sgr_Beskrivelse
	Spg_Beskrivelse
	Sdo_Tittel
	Sdo_Tittel2
	Soa_Kontakt
	Sbr_Navn____1
	Soa_Tittel
	Sbr_Tittel
	TblVedlegg__ndb_Tittel___1___1
	TblKopitila__Sdk_Navn___1___1
	TblKopitila__Sdk_Adresse___1___2
	TblKopitila__Sdk_Adr___1___2
	TblKopitila__Sdk_Postnr___1___3
	TblKopitila__Sdk_Adresse___1___3
	TblKopitila__Sdk_Poststed___1___4
	TblKopitila__Sdk_Postnr___1___4
	TblKopitila__Sdk_Poststed___1___5
	TblAvsMot__Sdm_Amnavn___1___1
	TblAvsMot__Sdm_Amadr___1___2
	TblAvsMot__Sdm_AmPostnr___1___3
	TblAvsMot__Sdm_Ampoststed___1___4

