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<Vil et nytt sykehus i Moelv være til det beste for pasienter og for 
samfunnsutviklingen i Innlandet?> 
 
Styringsgruppa for sykehusutredningene har satt en frist til den 8. august for å ferdigstille sin anbefaling til 

styret i Helse Sør-Øst RHF. Styringsgruppa har fått i oppdrag å utrede to alternativ:  

1. Mjøssykehusalternativet, som innebærer: 

a. Bygging av et stort hovedsykehus i Moelv, bevare Lillehammer sykehus som et stort 

akuttsykehus, utvikle Tynset sykehus som et lite akuttsykehus med et større 

opptaksområde enn i dag og redusere Elverum sykehus til et elektivt sykehus med mulig 

akuttfunksjoner innen indremedisin for ca. 50 000 innbyggere. 

b. Alternativet innebærer nedlegging av Gjøvik sykehus, Reinsvoll sykehus, Hamar sykehus, 

Sanderud sykehus og rehabiliteringsenheten på Ottestad. 

c. I samarbeid med kommunene skal det etableres et nytt lokalmedisinsk senter på Hadeland 

og prehospitale tjenester skal videreutvikles.  

 

2. Null-plussalternativet; som innebærer: 

a. En videreutvikling av dagens sykehusstruktur, der Gjøvik og Lillehammer sykehus 

opprettholdes og sykehusdivisjon Elverum – Hamar videreutvikles med det 

erstatningssykehus for dagens Hamar sykehus og en gjennomgang av den interne 

funksjonsdelingen i divisjonen. 

 

Sykehuset Innlandet HF har om lag 8 800 ansatte som til sammen skal tilby spesialisthelsetjenester til en 

befolkning på ca. 340 000 innbyggere, fordelt på 44 kommuner, hvorav to kommuner i Trøndelag fylke. 

Endringer i etablert sykehusstruktur har ringvirkninger langt ut over det rent medisinsk faglige, - spesielt i et 

fylke med store avstander, en aldrende befolkning der stadig flere av de yngre velger å bosette seg i og nær 

bykommunene. Dagens fire store somatiske sykehus er alle lokalisert i bykommuner i vekst. De fleste av 

dagens sykehusansatte bor i kort avstand fra arbeidsplassen og har ektefeller eller samboere som også har 

kort vei til jobb.  

Helse Sør-Øst har styremøte den 25. august. Det forventes at styret i dette møtet tar stilling til hvilket av de 

to alternativene som det skal arbeides videre med i steg 2 i konseptfasen. Det er varslet at den interne 

omorganiseringsprosessen i Sykehuset Innlandet HF, starter opp igjen, straks retningsvalget er gjort. Styret i 
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Helse Sør-Øst RHF har pekt på at denne prosessen er nødvendig for å bedre det økonomiske resultatet for 

Sykehuset Innlandet HF og som en forutsetning for en bærekraftig utvikling.  

Dersom styret vedtar å gå videre med Mjøssykehusalternativet, kan det derfor forventes at dette straks vil 

få konsekvenser både for den interne organiseringen av sykehusfunksjoner og for arbeidet for å beholde og 

rekruttere kvalifisert personale til sentrale stillinger.  En gradvis tilpasning til en sykehusstruktur basert på 

Mjøssykehusalternativet vil ha samfunnsmessige konsekvenser, spesielt for de kommunene som rammes 

av et vedtak om sykehusnedleggelse og reduksjon i sykehus-aktiviteten. 

Det er ingen uenighet om at et nytt sykehusbygg hensiktsmessig plassert, kan ha mange positive sider ved 

seg. Det er imidlertid viktig å være klar over: 

A. Sentraliserte og store sykehus også har en rekke stordriftsulemper. Av pasientrelaterte 

stordriftsulemper kan nevnes:  

o Flere pasienter og pårørende får lengre reisevei, enn til sitt nærsykehus i dag. 

o Mer utfordrende logistikkutfordringer, spesielt der spesialister både skal løse oppgaver 

internt i storsykehuset og samtidig skal følge, veilede og bistå pasienter og behandlere 

utenfor hovedsykehuset. Mer venting for pasientene? 

o I store sykehus med et stort antall travle ansatte, opplever pasienter og pårørende ofte 

«fremmedgjøring» med stadig skiftende personer å forholde seg til. Spesielt er det eldre 

som opplever dette som stressende. Dette underbygges av de årlige rapportene 

«Brukeropplevd kvalitet», som bygger på spørreundersøkelser fra pasienter utskrevet fra 

alle norske sykehus. 

o «Kø-problematikk» i forhold til tilgang til medisinteknisk utrustning, ledig bemanning til 

operasjonsstuer og behandlingsrom. Dette gjelder spesielt der akutt- og elektiv virksomhet 

blandes sammen. Vil dette føre til utsettelser av planlagt behandling?      

o «Helseatlas for kvalitet» viser at kvaliteten i den sykehusbehandlingen pasientene i 

Innlandet, er fullt på høyde med den sykehusbehandlingen innbyggere i andre deler av 

landet får. Det er faktisk innbyggere i fylker med mer sentraliserte sykehusstruktur, f.eks. 

Østfold, som skårer lavest. 

o I flere sammenhenger er det pekt på at ett av målene med utredning av ny 

sykehusstruktur, er å redusere flytting av innlagte pasienter mellom sykehus på grunn av at 

ikke alle spesialister er samlet i ett sykehus. Det har ikke lykkes for Elverum kommune å få 

svar på hvor stort dette problemet er i dag og hvor stor reduksjon man forventer etter at et 

Mjøssykehus eventuelt står ferdig. Hvorledes forholder man seg til denne problemstillingen 

i andre helseforetak, f. eks i Vestre Viken med flere akuttsykehus? Eller hva med pasienter 

ved Kongsvinger sykehus? Er det ikke slik at pasienter, også i en framtid med et 

Mjøssykehus, vil måtte få dekket sitt behandlingsbehov ved flere ulike sykehus?  

 

B. Plassering av et nytt stort sykehus i en befolkningsmessig utkant, uten noe etablert sykehusmiljø, 

er utfordrende: 

o Rekrutteringsutfordringer, spesielt i perioden fra vedtak om alternativ fattes og til en ny 

modell står ferdig. Det pekes på at nær 40% av dagens ansatte skal erstattes innen det er 

etablert drift i en ny sykehusstruktur. Trolig vil sykehus som er vedtatt nedlagt, oppleve 

økte rekrutteringsutfordringer.  

o De planlagte funksjonene i Lillehammer sykehus og avstanden til Moelv, vil gjøre det 

naturlig at de store akuttsykehusene vil konkurrere om de samme fagfolkene. 
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o At flertallet av de ansatte får tidskonsumerende og kostbare arbeidsreiser, vil neppe lette 

rekrutteringsutfordringene. Bedre blir det ikke at det legges opp til en betydelig rotasjons- 

og ambulerende virksomhet mellom og til de ulike spesialistenhetene.  

o For at et moderne og flott sykehusbygg skal være attraktivt for nøkkelpersonell, må en 

rekke andre forhold også være til stede. Det vil trolig ta lang tid å bygge opp en tilstrekkelig 

attraktiv infrastruktur i Moelv. Det er tross alt et tilstrekkelig og robust fagmiljø, som er 

avgjørende for behandlingskvaliteten.    

o I Elverum er vi opptatt av de langsiktige konsekvensene Mjøssykehusalternativet kan få for 

helseutdanningen i Elverum. 

 

C. Miljø- og utslippsproblematikk. Arbeidsmiljøet: 

o Nybygging setter som regel større miljøfotavtrykk, enn rehabilitering av eksisterende bygg. 

I protokollen fra foretaksmøtet den 08 03 2019, heter det bla.:  

 «Videre skal gjenbruk av eksisterende investeringer og økonomisk bærekraft 

vektlegges.» Det er gjennomført betydelige investeringer i dagens sykehus. 

o Vi finner ingen utredninger av hvilke miljøkonsekvenser avhending av de betydelige 

arealene som avvikling av sykehusene i Gjøvik, Reinsvoll, Hamar, Sanderud og Ottestad vil 

føre med seg. En slik avhending vil ha direkte samfunnskonsekvenser, uansett hvem som 

blir stående igjen med eieransvaret.   

o Elverum kommune er opptatt av at mest mulig av sykehusbygningen i Elverum skal 

benyttes til sykehusaktivitet, uansett hvilket retningsvalg som blir vedtatt.  

Vi leser i oppdaterte rapporter at det for sykehuset i Elverum vil være ca 11 000 kvm 

«inaktive areal» i begge alternativ. Dersom dette betyr areal som ikke brukes til 

sykehusdrift, vil dette representere en arealverdi til ca en milliard kroner. Er dette 

bærekraftig? 

o «Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter» peker på at transport/logistikk  utgjør en 

betydelig andel av bla. miljø- og utslippsproblematikk ved sykehus.  

o Her legges det opp til i overkant av 2 800 årsverk knyttet til selve Mjøssykehuset. Som den 

oppdaterte samfunnsanalysen viser, vil dette innebære et betydelig antall arbeidsreiser 

hver dag. For turnus-arbeidende småbarnsfamilier vil dette med all sannsynlighet skje med 

privatbil.  

o I tillegg leser vi at det legges opp til omfattende arbeidsrotasjon og ambulerende 

virksomhet, til dels over lange avstander. Det er vanskelig å finne noen beregning av 

konsekvensene av dette i de offentlige dokumentene, hverken for miljøet, for 

arbeidsmiljøet for de ansatte, for kontinuitet i samhandlingen mellom pasient og 

behandler, for samarbeidet med de kommunale helse- og omsorgstjenestene, eller for 

rekrutteringen til Sykehuset Innlandet. 

 

D. Samfunnskonsekvensene av sentraliseringen av sykehusvirksomheten 

I Hurdalsplattformen heter det at «Norge skal ha en desentralisert sykehusstruktur som sikrer 

beredskap og gir alle innbyggerne forsvarlig og trygg behandling i sykehus.»  Nærhet til gode 

sykehus gir innbyggerne trygghet og er en viktig indikator på en god velferdsstat. 

o Å legge ned sykehus har betydelige samfunnskonsekvenser, ikke bare for vertskommunen, 

men også for kommunene omkring. Sykehus er kompetanse-arbeidsplasser, der ansatte 

som regel også har andre familiemedlemmer med høy arbeidskompetanse. 
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o De nye befolkningsprognosene fra SSB viser en klar sentraliseringseffekt, der stadig større 

andel av yngre søker mot bykommunene. Innlandet er blant fylkene med størst andel av 

befolkningen utenfor arbeidslivet. SSB viser at andelen innbyggere i arbeidsfør alder vil 

reduseres mot 2040 i alle kommuner i Innlandet. Størst nedgang vil skje i kommuner 

utenfor byene. 

o De nyeste prognosene fra SSB fram mot 2040, viser at opptaksområdet for Lillehammer 

sykehus kun vil ha en befolknings-vekst på 1.1 %, der samtlige kommuner, unntatt 

Lillehammer og Øyer vil ha en betydelig befolkningsnedgang. Det er i opptaksområdet for 

sykehusdivisjon Elverum-Hamar man vil se størst befolknings-vekst, med 7,3 %.  

o Et vedtak om avvikling av både Hamar sykehus, Sanderud sykehus, Ottestad 

rehabiliteringssenter, en nedskalering av Elverum sykehus, og en eventuell flytting av 

dagens helseutdanninger fra Elverum, vil kunne endre dette bildet dramatisk. Asplan Viak 

peker på at dette vil ha ringvirkninger for samfunnsutviklingen av resten av Innlandet.   

o Elverum kommune forutsetter at det vil bli en politisk prosess om retningsvalget, før steg 

to i konseptarbeidet settes i verk. Kan de sentrale politikerne godta de betydelige 

samfunnskonsekvensene som Mjøssykehusalternativet innebærer? Vil de stille spørsmål 

om hvorfor en så sterk sentralisering av sykehusvirksomheten i Innlandet er nødvendig, når 

andre helseforetak holder fast ved en desentralisert sykehusstruktur? 

 

E. Hypoteser om innsparingspotensial 

o Sykehusledelsen har lagt fram hypoteser om årlige innsparinger ved Mjøssykehus-

modellen. Det meste er kalkulert ut fra kutt i bemanningen. Det er grunn til å spørre om et 

så stort kutt i bemanningen er realistisk, med tanke på at dagens vaktlister omfatter en 

betydelig andel hjemmevakter. Telemedisinske løsninger, videokonferanser og 

ambulerende virksomhet er også tidkrevende.  

o Selv om Sykehuset Innlandet nylig har etablert et såkalt scanningsenter for digitalisering av 

papirdokumenter, er vi overrasket over at det er kalkulert med at kontorpersonell/service 

torg kan reduseres med ca. 45 årsverk.  

o Personellrotasjon mellom sykehusenheter og ambulerende virksomhet krever administrativ 

logistikk og er neppe kostnadsfrie, hverken hva økonomi, eller samarbeidsrelasjoner angår. 

o Slik vi leser innsparingene, kalkuleres det med at budsjetterte stillinger kan fylles og at 

kostbar innleie kan reduseres til et minimum. Prognosene tyder på at mangelen på 

helsepersonell vil øke betydelig i åra framover. Kommersielle vikarbyråer er godt kjent med 

dette og vil kunne tilby atskillig høyere lønn, enn det kommuner og sykehus vil kunne. 

Spørsmålet er om dette vil øke personellutgiftene ved sykehusene, spesielt der andre 

naturlige goder for fast ansatte, som mer attraktive boområder, gode barnehage og 

skoletilbud og kortere arbeidsreiser, ikke vil følge med.    

 

Hva så med null-plussalternativet?      
I Elverum er vi fortsatt forundret over at mange av de argumentene som føres mot «null-pluss» alternativet 
i Innlandet, ikke synes å gjelde i andre fylker som Helse Sør-Øst har ansvar for. I første rekke tenker vi på 
den pågående byggingen av nytt Drammen sykehus. Slik vi forstår det, skal både Ringerike sykehus, Bærum 
sykehus og Kongsberg sykehus opprettholdes med akuttfunksjoner. I tillegg ligger både Kalnessykehuset og 
Moss sykehus i Viken fylke i en avstand som ikke er større enn avstandene i Innlandet.  Sørlandet sykehus 
omfatter akuttsykehus både i Kristiansand, Arendal og i Flekkefjord. I Telemark har Notodden sykehus 
fortsatt akuttfunksjoner, til tross for et befolknings-underlag på bare 42 000. Hvorfor anses en 
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hensiktsmessig funksjonsfordeling mellom dagens sykehus i Innlandet så mye mer problematisk enn i andre 
helseforetak?  

Det er en misforståelse at tilhengerne av null-pluss alternativet går inn for «å konservere» dagens sykehus 

aktiviteter. Tvert imot har vi hele tiden hevdet at det er en videreutvikling av dagens struktur vi er 

tilhengere av. Selvsagt er det behov for endringer i måten dagens sykehus drives på i dag. Vi er innforstått 

med at visse sykehusfunksjoner bør samles på færre enheter for å sikre nødvendig kvalitet og 

driftsøkonomiske løsninger.  

 

Vi er imidlertid ikke sikre på at en så sterk sentralisering som Mjøssykehusalternativet innebærer, er det 

riktige svaret på dette. Det som er hovedsaken for oss er at det opprettholdes en desentralisert 

sykehusstruktur, der dagens etablerte sykehusmiljøer ikke brytes opp.   

 

I foretaksmøtet den 08.03.2019 ble det bla vektlagt at «fagområder og funksjoner som kan og bør samles, 

skal så langt det er mulig, samles i forkant av innflytting i nytt bygg.»  

 

Vi minner om at sykehusdivisjon Elverum – Hamar for flere år siden har gjennomført samling- og 

funksjonsdeling og at dette samarbeidet åpenbart har ført til gevinster både for pasienter, for 

driftsøkonomien og for ansatte spesialister.  

 

I vedtaket fra foretaksmøtet i juni 2021 heter det at det i et null-pluss alternativ skal bygges et 

erstatningssykehus for dagens Hamar sykehus og at det skal etableres en hensiktsmessig funksjonsfordeling 

mellom sykehusene i Elverum og Hamar. 

 

Ledelsen for sykehusdivisjon Elverum – Hamar peker på at det fortsatt er gode utviklingsmuligheter for en 

balansert arbeidsdeling mellom Elverum og Hamar, - også med et erstatningssykehus for dagens Hamar 

sykehus på Sanderudtomta. Vi forutsetter at en hensiktsmessig funksjonsfordeling ikke er ensbetydende 

med en nedbygging av sykehusaktiviteten i Elverum, selv om visse sykehusaktiviteter skifter lokasjoner. I 

Elverum er vi opptatt av at sykehusbygget i Elverum fortsatt skal fylles med hensiktsmessige 

sykehusfunksjoner. 

 

Elverum kommune har etterlyst en begrunnelse for hvorfor de øvrige sykehusdivisjonene i Sykehuset 

Innlandet HF ikke har gjennomført tilsvarende samlinger og funksjonsdelinger. Spesielt gjelder dette 

sykehusdivisjon Lillehammer Gjøvik. Vi er sikre på at dette ville gi både faglige og driftsøkonomiske 

gevinster i et Null-plussalternativ.   

 

Vi mener at de ulike mulige gevinster ved et null-plussalternativ er nedvurdert og under- kommunisert.  

 

Konklusjon 

 Vi mener at: 
o Ulempene ved funksjonsdeling mellom sykehus i Innlandet er vurdert på enn annen måte 

enn i andre helseforetak som Helse Sør-Øst RHF er ansvarlige for. 
o Stordriftsulempene ved sentralisering av sykehusfunksjonene i et nytt Mjøssykehus i Moelv 

er underkommunisert. 
o Den demografiske utviklingen i de ulike kommunene i Innlandet og hensynet til gode og 

sammenhengende pasientforløp for en stadig eldre befolkning som står i fare for å mister 
«sitt nærsykehus», er undervurdert.   
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o Rekrutteringsutfordringene til et Mjøssykehuset i Moelv, et av de største sykehusene i 
landet lokalisert på et sted uten noe etablert sykehusmiljø, kan bli betydelige.  

o For Sykehuset Innlandet HF vil et evt. vedtak om nedlegging av Gjøvik sykehus, Reinsvoll 
sykehus, Hamar sykehus, Sanderud sykehus, rehabiliterings enheten på Ottestad og 
nedskalering av Elverum sykehus øke rekrutteringsutfordringene straks et slikt vedtak er 
fattet.  

o De negative samfunnskonsekvensene for Hedmarkskommunene sør for Mjøsbrua ved et 
evt. Mjøssykehusalternativ er etter vår mening ikke tilstrekkelig vektlagt.  

o Mulighetene ved en videreutvikling av dagens sykehusstruktur, er ikke skikkelig utredet.  
o Det er skuffende at gevinstene ved en videreutvikling av sykehusdivisjonene  Gjøvik – 

Lillehammer  og Sanderud – Reinsvoll ikke er utredet med tanke på hensiktsmessig 
funksjonsdeling på samme måte som for sykehusdivisjon Elverum – Hamar i Null-
plussalternativet. 

 
 
 
 
 
Med hilsen 

Kristian Trengereid Roy Heine Olsen 
Kommunedirektør Rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes derfor uten underskrift 
 
 
 
 
 

Mottakere: 
Helse Sør- Øst RHF Medisin- og helsefaglig avdeling 2303 HAMAR 

Sykehuset Innlandet HF Divisjon Prehospitale tjenester 2418 ELVERUM 
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