
Lag fullt ut reelle utredninger med etapper parallelt med videre prosess! 
 
Det er trist og overaskende å registrere at de ansvarlige for prosessen velger 
høyrisikoprosjektet med Mjøssykehuset igjen i sitt Styringsgruppemøte mandag. Lederen, 
Terje Rotwelt  innrømmer i sine uttalelser etter møtet at det er flere risikoer med alternativet. 
Dette ble meget godt kommentert i HA sin lederartikkel den 9. 
 
Styringsgruppa kan ikke vedta seg ut av oppdraget om en full, reell og  trinnvis utredning slik 
det samlet  står i vedtakene i styrene og Hurdalsplattformen. Jeg var selv med på vedtaket og 
vi mente selvfølgelig at 0+ skulle utredes som et likeverdig alternativ inntil det endelige 
valget skulle tas. Det betyr for eksempel naturlig og nødvendig effektivisering av en 
funksjonsdeling og dimensjonering som er tilpasset demografien og   samfundsutviklingen 
for  Gjøvik /Lillehammer. 
 
Det er tydelig at de meget erfarne konserntillitsvalgte har det vanskelig i denne saken ved at 
de også denne gangen valgte å ikke følge anbefalingen fra ledelsen. Jeg vet at de tenker helhet 
for Helse Sør-Øst  ut ifra et meget høgt faglig nivå og lang erfaring. Nå er dokumentene til 
Styringsgruppemøtet utlagt, sent, men tidligere enn før. 
 
Den uavhengige Kvalitetsikringsrapporten er interessant lesing. Den gir støtte til arbeidet, 
men har noen klare utsagn som må få konsekvenser, bla: 
 
-Prosjektkostnader: «Ambisjonsnivået for rehabilitering og vedlikehold i null plussalternativet 
er høyt, og på et mye høyere nivå enn dagens...estimatene videreføres og underbygges i Steg 
2»  
-6.3: «..ved større endringer i areal  eller flytting av funksjoner må det gjennomføres konkrete 
analyser av hvilke konsekvenser det kan få…» 
-6.4:.. «estimerte driftsgevinster på 370 mill,…framstår som optimistisk  ,spesielt gevinster på 
215 mill knyttet til klinisk somatisk personell.» 
-6.6:.. «forankre konkrete tiltak for å nå miljømålene ….med tilhørende kostnadsestimater, 
dersom det er grunn til å tro at tiltakene setter investeringsrammen under press.» 
 
Disse og andre påpekinger må føre til justeringer i utredningene og det må tas med nå, i steg 1 
ikke i steg 2, som det står mange steder i dokumentene. Beslutningsgrunnlaget må være 
faktabasert og utredet nok. Stopp framsnakkingen av Mjøssykehuset og nedsnakkingen av 0+. 
 
Mitt erfarne råd i saken: 
Bruk tiden nå til å få supplerende og likeverdige, fullt ut reelle utredninger med mulige 
etapper parallelt med videre prosess i Steg1. Sammen med vekting av det viktigste i 
anbefalingen, bla rekruttering, kan vi da håpe på at ledelsen og de konserntillitsvalgte enes om 
det riktige alternativet, 0+. Det har helt avgjørende  mindre  risiko med mindre startbevilgning 
og gode muligheter for  utbygging i etapper når økonomien vil kreve det. 
 
Det hjelper ikke med et vedtak basert på teoretisk ideelle forhold i risikoprosjektet om 
Mjøssykehuset som ikke vil klare å få tilstrekkelig rekruttering. Et antagelig barbert 
risikoprosjekt i Moelv uten nok fagfolk gir ikke det viktigste: God pasientsikkerhet. 
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