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Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF. Tilleggsoppdrag etter foretaksmøtet 
 
Elverum kommune er forundret over at Helse Sør-Øst RHF tolker tilleggsoppdraget de fikk i Foretaksmøtet 
den 21.11.2022, så snevert som at dette kun dreier seg om en eventuell trinnvis bygging av et Mjøssykehus, 
og risikoen knyttet til bibehold av medarbeidere fram til byggestart jfr. saksframlegg til styringsgruppa den 
28 11.2022. Målet bør være at Helse Sør-Øst RHF skal bidra til at Helse og omsorgsdepartementet får et 
mest mulig fullstendig beslutningsunderlag. 
 
I foretaksmøtet den 10.01.2022, punkt 3.7.4 ble det gjort klart: 
 

Foretaksmøtet ba Helse Sør-Øst RHF sørge for at "null-pluss"- alternativet for videreutvikling av 
Sykehuset Innlandet HF utredes fullt ut. 
 

Nå har Helse Sør-Øst RHF mulighet til å fullføre dette oppdraget, som vi mener til nå kun er utredet 
halvveis. 
 
I punkt 10 i Helse Sør-Øst RHF sitt vedtak i sak 102-2022 heter det: 
 

Styret peker på at dersom null-pluss alternativet skulle bli valgt, må dette alternativet bearbeides 
videre, herunder tomtevalg. 
 

Etter vår vurdering er dette et tydelig tegn på at også styret i Helse Sør-Øst RHF er klar over at null-pluss 
alternativet ikke er utredet fullt ut.  
 
Foretaksmøtet den 21.11.2022 ba Helse Sør-Øst RHF innen 10 03 23 belyse: 
 

 Hvordan en mulig trinnvis utbygging i Mjøssykehusalternativet kan bidra til å redusere risiko i 

omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen må gjennom. 

 Mulige risikoreduserende tiltak knyttet til bibehold av medarbeidere i fasen fram til byggestart. 

I saksdokumentet heter det at foretaksmøtet ønsket å få belyst hvilke risikoreduserende tiltak som vil 
kunne bidra til å beholde medarbeidere fram til byggestart. «Dette vil gjelde for begge alternativer». 
 
Hvorledes kan Helse Sør-Øst RHF vurdere risikoen i et prosjekt som ikke er utredet fullt ut?   
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Allerede i Elverum kommunes høringsuttalelse i mars 2021, ble det pekt på at dagens divisjons-organisering 
og funksjonsfordeling ikke er fullført i hele Sykehuset Innlandet HF. Kommunestyret anbefalte at 
tilsvarende omleggingsarbeid, som er gjennomført i sykehusdivisjon Elverum – Hamar, også gjennomføres i 
sykehusdivisjon Lillehammer-Gjøvik, - og innenfor de øvrige divisjonene.  
 
Elverum kommune anbefalte at behandling av enkelte sykdomstilstander, f. eks kreftsykdommer og andre 
sykdomsgrupper som krever spesiell kompetanse, bør samles i/koordineres fra ett av sykehusene for å sikre 
tilstrekkelig pasientunderlag til å sikre kvaliteten. Vi mener at en fullført divisjonsorganisering og godt 
samarbeide mellom divisjonene, vil legge godt til rette for faglig utvikling og til mer likeverdige 
behandlingsresultater. 
 
Det er en slik utvikling kommunene i Sør-Østerdal har definert som null-pluss alternativet. Vi mener at 
dette opplagt ville føre til en effektivisering og kvalitetsheving av sykehusdriften i Innlandet, uten å rive ned 
de kompetansemiljøene som er bygget opp i dagens sykehusstruktur gjennom mange år.   
 
Vi mener at «null-pluss» -alternativet legger meget godt til rette for å løse de bygningsmessige 
utfordringene ved dagens sykehus på en trinnvis måte, - uten store tilleggskostnader. 
 
Vi mener også at en slik organisering vil lette arbeidet med bibehold og nyrekruttering av medarbeidere 
både fram mot byggestart  av et eventuelt erstatningssykehus i Hamar, og i tiden framover. Dette uten de 
store samfunnsmessige konsekvensene som Mjøssykehus-alternativet innebærer.  
 
Vi stiller oss derfor undrende til at Helse Sør-Øst RHF heller ikke denne gang tar mål av seg til å fullføre 
oppdraget sitt, gitt i foretaksmøtet den 10.01.2022. Et fullt utredet «null-pluss» alternativ ville inneholde 
mer enn bygging og innhold i et erstatningssykehus for Hamar sykehus. Styrevedtaket i Helse Sør-Øst RHF 
den 22 09 2022, inneholder en rekke forbehold i forhold til en rask realisering av Mjøssykehus-alternativet. 
I punkt 10 i styrevedtaket åpner styret for at departementet kan vurdere  et fullt utredet null-pluss 
alternativ. Vi mener at dette kan realiseres raskere, med færre samfunnsmessige skadevirkninger og med 
mindre risiko for bemanningsutfordringer.  
 
 
 
Med hilsen 

Kristian Trengereid Roy Heine Olsen 
kommunedirektør Rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes derfor uten underskrift 
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