
 

 

Videreutvikling av Sykehuset Innlandet.  Statsråd Ingvild Kjerkhol: 

Beslutningen skal være godt nok belyst og ha høy legitimitet i regionen. 

 

Statsråd Kjerkhol sier at hun er opptatt av at beslutningen skal være godt nok belyst og 

ha høy legitimitet i regionen. Det sier hun i forbindelse med tilleggsoppdraget hun har 

gitt før hun tar beslutning. 

Statsråden er tydelig i tvil om valget. Det er et godt tegn når alternativene er for dårlig 

utredet. Hun peker spesielt på at trinnvis utbygging og bibehold av ansatte før bygging 

må utredes for begge alternativene. 

Ettersom prosjektet nå blir utsatt må tiden utnyttes slik at også nullpluss-alternativet utredes 

fullt ut slik det tidligere er lovet. Det gjelder bla naturlig og nødvendig videreutvikling, 

samordning og effektivisering av dette alternativet som nå må bli utredet på likeverdig nivå 

med Mjøssykehuset. 

Den avgjørende usikkerheten om bibehold og rekruttering av ansatte må utredes nærmere , 

ikke bare for periodene før, men også under og etter utbygging. De ansatte bør bla spørres om 

de blir med til Moelv etter at alternativene er likeverdig utredet og de vet hva de går til. 

I tillegg må jo den meget kritiske økonomiske situasjonen utredes nærmere. På grunn av 

unormalt  usikre tider vet ingen hva prosjektene vil koste. Sykehussektoren i hele landet har 

enorme utfordringer med økonomi og rekruttering, blant annet Sykehus Innlandet som i fjor 

ender på omlag 200 mill kroner i underskudd, langt under budsjettet. 

Trinnvis utbygging må også utredes for begge alternativene. Dårlig økonomi vil lett gi et 

barbert Mjøssykehus. I prinsippet vil det evt bare være å flytte Hamar sykehus til Moelv. Det 

verste av alle alternativer og svært uheldig for den allerede anstrengte samfunnsutviklingen i 

Innlandet. En ulempe for byene og dermed hele Innlandet. 

Tvilen hos Statsråden er neppe blitt mindre ved at de to sykehusveteranene fra Innlandet i 

Styrene  i Sykehus Innlandet og Helse Sør-Øst som kjenner saken fra alle sider og de erfarne 

konserntillitsvalgte har gått imot Mjøssykehuset i Moelv.  

Det har ført til at begge styrene har vedtatt det største omstillingsprosjektet i norsk 

sykehusshistore mot tunge mindretall. Et stort risikoprosjekt. 

Bare ved å benytte tiden godt og utrede begge alternativene fullt ut og likeverdig vil 

Statsråden kunne velge det riktige alternativet og derved få den nødvendige legitimitet for sitt 

valg slik hun forutsetter. 
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