
Frykter barbert Mjøssykehus 
 Olaf Dobloug som har lang prosjekterfaring frykter at nytt Mjøssykehus kan bli en skygge 
av opprinnelige planer, på grunn av manglende utredning og høyere byggekostnader. Han 
frykter dessuten at svak utredning kan føre til valg av feil løsning for sykehuset i Innlandet. 
 
– Et barbert Mjøssykehus og mye eller noe drift alle steder må være det dårligste av alle 
alternativer, skriver Olaf Dobloug i et innlegg i HA 29. juli. 
 
Dobloug har tidligere vært leder for utbyggingsprosjekter som Mjøsbrua, Rena Leir og 
Ørlandet flyplass samt både Vikingskipet og Hamar OL-Amfi. Han har også erfaring med 
styreverv for Nytt Østfold Sykehus og Helse Sør-Øst i 2020-21. Han er trolig en av Innlandets 
mest erfarne ledere av byggeprosjekter i offentlig regi. 
 
Det er særlig manglende utredning av det såkalte null pluss-alternativet som et reelt 
alternativ som bekymrer Dobloug. 
 
Etter å ha vært styremedlem i Helse Sør-Øst sitter han nå og følger med som en ørn på 
hvordan prosjektet med nytt Mjøssykehus utvikler seg. Siden i fjor høst har prosjektet vært i 
en såkalt konseptfase der de ser på hvilket alternativ de skal gå for på styringsgruppemøtet 
8. august. Da skal de velge mellom Mjøssykehus som alternativ 1, eller null pluss som 
alternativ 2. 
 
– De gjør ikke en full utredning av null pluss som et reelt alternativ med utviklingsmuligheter, 
slik instruksen i Hurdalsplattformen sier de skal gjøre, sier Dobloug til HA. 
 
Alternativ 1 innebærer et Mjøssykehus på Moelv, med en akuttavdeling på Lillehammer og 
en avdeling for planlagte operasjoner på Elverum. I  Alternativ 2 beholdes alle 
sykehusene,men med erstatningssykehus for Hamar på Sanderud. 
 
I konseptfasen for 0+ er det sett på arbeidsfordelingen mellom Hamar (Sanderud) og 
Elverum. Denne løsningen sammen med det andre alternativet, Mjøssykehuset skal altså 
ligge til grunn for beslutningen mellom alternativ  1 og 2 som tas mandag 8. august. Så går 
saken videre til styrene i  Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst i henholdsvis september og 
oktober. 
 
Mht effektivisering er alternativene behandlet forskjellig. Ved samling av mange funksjoner i 
Mjøssykehuset vil det skje en naturlig effektivisering der.I utredningene må det legges opp til 
at 0+ også får en naturlig og nødvendig driftseffektivisering og samlokalisering også for 
Gjøvik og Lillehammer. 
– Vi har sett fra tidligere at Elverum og Hamar har hatt gode samarbeidsforhold og klart det.   
 
Han mener at ledelsen i Sykehuset Innlandet fra tidligere har bestemt seg for Mjøssykehus-
alternativet, altså uten noe nytt sykehus på Sanderud.Det er ikke tillitvekkende i en slik 
prosess. 
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– Det står flere steder i de utarbeidede dokumentene at endel saker skal utredes videre i 
neste Steg 2. Det må være slik at alle vesentlige forhold, for å få en reell sammenligning, må 
tas i Steg 1, før valget mellom alternativene gjennomføres, skriver Dobloug i innlegget. 
 
Han trekker også frem utviklingen innenfor byggekostnader som kan påvirke hvordan selve 
prosjektet utvikler seg. Blant annet har prisene steget voldsomt de siste årene, pluss at 
bygningsdeler og materialer kan være nær sagt umulig å få tak i. 
 
– På grunn av en dramatisk kostnadsutvikling og stor usikkerhet på alle sykehusprosjektene i 
Helse Sør-Øst, kan en konklusjon om et stort Mjøssykehus bli for kostbart, enten nå eller 
senere. En mulighet kan da bli å redusere investeringene ved å beholde mer på de andre 
sykehusene, som strålingsenheten på Gjøvik. En slik vurdering vil lett gi en så vesentlig 
endring at det eventuelt må følsomhetsvurderes i Steg 1, skriver han i innlegget. 
 
– Et barbert Mjøssykehus og mye eller noe drift alle steder må være det dårligste av alle 
alternativer, legger Dobloug til. 
 
Han viser samtidig til at de økonomiske beregningene forutsetter at rekrutteringen til 
Mjøssykehuset blir lettere enn null pluss-alternativet. 
 
– Den reviderte samfunnsanalysen konkluderer med det motsatte, understreker han. 
 
– Vi må slåss med sykehusene i Oslo om rekruttering til sykehusene våre. Sykehusenes 
beliggenhet her har mye mer å si for de som jobber på sykehusene enn mange  tror. Når det 
gjelder rekruttering er null pluss best, fordi det ligger nærmere Hamar og Osloområdet, sier 
Dobloug. 
-God rekruttering er meget viktig for pasientsikkerheten. 
 
Han påpeker også det at Mjøssykehuset som isolert alternativ innebærer at to av de tre 
store byene rundt Mjøsa ikke lenger har sykehus, gitt at sykehusene både på Gjøvik og 
Hamar da skal legges ned. 
 
– Iht samfunnsanalysen er det  ikke positivt for utviklingen i regionen. By og 
samfunnsutvikling må det jobbes med hele tiden, og null pluss alternativet mener jeg bidrar 
til det, slår Dobloug fast. 
 
Det er hans mening at dersom null pluss utredes fullt ut  som et reelt alternativ med 
utviklingsmuligheter, så vil dette alternativet fremstå som det beste. 
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