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INNLEDNING 
Beslutningen om framtidig sykehusstruktur i Innlandet engasjerer bredt.  

 

Elverum og Hamar kommuner ønsker med dette notatet å dokumentere 

relevante fakta, avlive noen myter og peke på uutforskede muligheter som 

ligger i å beholde og videreutvikle dagens struktur.  

 

Vi håper notatet skaper interesse og engasjement, og at det kan bidra til at 

beslutningen for Innlandet blir god og riktig.  
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13. mars 2023 

Historisk sentralisering og omstrukturering:  

Ny sykehusstruktur Innlandet 

1. Innledning 
Hva gir den beste og enklest gjennomførbare sykehusløsningen for Innlandet? Mjøs-

sykehuset med et sentralisert akuttsykehus i Moelv, eller en videreutvikling av 

sykehusstrukturen Innlandet har i dag, med sykehus i byene? Utredningen fra Helse Sør-

Øst RHF gir dessverre ikke noe svar på disse spørsmålene. Foretaket har ikke utredet 

Nullpluss sammenlignbart og fullt ut slik Foretaksmøtet vedtok 10. januar 2022. 

 

Elverum og Hamar kommuner deler helseministerens ønske om at beslutningen skal være 

godt nok belyst og ha høy legitimitet i regionen. I mangel av et fullt utredet Nullpluss-

alternativ ønsker vi her å løfte fram momenter vi mener må vurderes før det tas en 

irreversibel beslutning som vil påvirke Innlandets helsetilbud og samfunnsutvikling i 

generasjoner framover. 

 

Vi har gjennomgått innspill, argumenter og momenter som vi mener ikke er tilstrekkelig 

vektlagt i vedtaket som Helse Sør-Øst RHF fattet 22.09.2022. Vi foreslår en framgangs-

måte for videreutvikling av Nullpluss-alternativet som kan gi den helhetlige oversikten 

som mangler i dagens beslutningsgrunnlag. Vi har også identifisert spørsmål 

helseministeren bør få svar på for å kunne kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget i saken.  

 

2. Oppsummering 
1. Mjøssykehus-alternativet med nytt sykehus i Moelv kan koste over 20 milliarder 

kroner og har svært usikker finansiering. 

 

2. Rekrutteringsutfordringene forsterkes ved Mjøssykehus-alternativet. 

 

3. Mjøssykehus-alternativet innebærer en betydelig sentralisering av Innlandet og vil 

være en av de største omstruktureringsprosessene i norsk helsevesen noensinne. 

 

4. Styrevedtaket fra Helse Sør-Øst RHF 22. september 2022 sår selv tvil om Nullpluss 

er tilstrekkelig utredet, og om beslutningen om Mjøssykehus-alternativet er godt 

nok forankret. 

 

5. Nullpluss-alternativet har dokumentert lavere risiko knyttet til rekruttering, 

omstilling og negative samfunnskonsekvenser, allerede før en full utredning er 

gjennomført.  

 

6. En fullstendig utredning av Nullpluss (beholde og videreutvikle) med samordning 

av virksomhet utover Hamar-Elverum – vil være raskere å igangsette og 

gjennomføre, og representere en risikoreduserende og ansvarlig sykehusløsning 

både for pasienter, samfunn og for framtidig driftsøkonomi. 
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3. Vurdering  
Elverum og Hamar kommuner ønsker ingen unødig utsettelse av avgjørelsen om 

sykehusstruktur. Men vi er bekymret for at et vedtak nå, uten garanti for byggestart og/eller 

en realistisk finansiering av full drift etter at ny struktur er lagt, vil skape betydelige 

utfordringer for Sykehuset Innlandet i åra framover. I så fall vil Innlandet verken sitte igjen 

med nybygg eller noen plan for bevaring og styrking av det eksisterende pasienttilbudet.  

 

Sykehusutredningen har beveget seg fra et stort Mjøssykehus i Moelv til to 

relativt store akuttsykehus nord ved Mjøsa; Moelv og Lillehammer. Etableringen svekker 

byene, reduserer det reelle geografiske rekrutteringsområdet og dermed 

rekrutteringsgrunnlaget sykehuset er avhengig av. Reiseavstand og hverdagslogistikk som 

er viktig for de ansatte, blir mer krevende. Omstruktureringen kan påvirke rekrutteringen 

og den medisinske beredskapen på en måte Innlandet ikke ser rekkevidden av i dag – men 

som for eksempel Oslo universitetssykehus (OUS) allerede merker realiteten av.  

 

Gitt risikoen i Mjøssykehus-alternativet, mener vi en full utredning av Nullpluss-

alternativet er en ansvarlig og realistisk løsning som kan samle Innlandet om en trygg, 

desentralisert og framtidsrettet sykehusstruktur. Med en bedre funksjonsdeling og 

langtidsplan for økonomi og investering, kan Nullpluss (beholde og videreutvikle) bruke 

ressurser på kloke hoder, varme hender og utstyr i stedet for stål og betong.  

 

4. Konklusjon 
Nullpluss (beholde og videreutvikle) kan gi raskere gjennomføring, lavere 

investeringsrisiko, omstillingsrisiko og et tryggere rekrutteringsgrunnlag enn Mjøssykehus-

alternativet. Det er muligheter vi ikke har råd til å la være å vurdere. At utredningen har 

pågått over mange år skyldes at saken har vært mangelfullt opplyst underveis og er ingen 

grunn til å se bort fra relevante fakta i innspurtsfasen. En ansvarlig beslutning om framtidig 

sykehusstruktur er den beslutningen som med størst mulig sikkerhet er riktig. 

 

Ordførerne i Hamar, Elverum, Engerdal, Trysil, Stor-Elvdal, Åsnes og Våler, Åmot og 

flere fagmiljøer i Sykehuset Innlandet HF er samstemte: Vi ber om at statsråden sørger for 

at Nullpluss-alternativet utredes fullt ut, og på en sammenlignbar måte, før en endelig 

beslutning om framtidig sykehusstruktur i Innlandet fattes. 

 

 

 

Vennlig hilsen  

Elverum kommune      Hamar kommune 

 

 

Lillian Skjærvik     Einar Busterud 

Ordfører      Ordfører 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Utdypende faktagrunnlag 

2. Muligheter i Nullpluss-alternativet 

3. Sentrale spørsmål som krever svar før beslutning fattes  
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Vedlegg 1: Utdypende faktagrunnlag 

 

1. Mjøssykehus-alternativet kan koste over 20 milliarder kroner 

og har svært usikker finansiering  
 

I årene framover må økonomiske ressurser brukes bedre for å opprettholde gode 

velferdsordninger. Helse- og omsorgstjenesten må bruke personell og kompetanse på 

en mer effektiv måte enn tidligere. Samtidig kan den økonomiske situasjonen i 

helseregionene gjøre at nye, større investeringer og vedlikehold må utsettes.  

 

1.1 Økonomisk krevende etablering 

Helse Sør-Øst RHF er i styreunderlaget tydelige på at Mjøssykehus-alternativet vil bli 

økonomisk krevende1. Alle sammenlignbare sykehusprosjekter i Helse Sør-Øst har 

opplevd økende kostnader: Som eksempel er Nye Drammen sykehus per februar 20232 

beregnet til 14 milliarder kroner, 44 prosent over opprinnelig styringsramme fra 

konseptfasen (2021-kroner)3.  

 
 

Kostnadsoverslaget for Mjøssykehus-alternativet var lenge 8,65 milliarder kroner4, mens 

estimerte investeringskostnader i beslutningsgrunnlaget er på 16,5 milliarder kroner (juli 

2022-kroner)5. Dette inkluderer også øvrig investeringer i sykehusstrukturen, blant annet 

ombygging/nybygg Lillehammer, Elverum og Tynset sykehus.  

 

Dersom hele Mjøssykehus-alternativet følger samme kostnadsutvikling som Nye Drammen 

sykehus, eller OUS-prosjektene Nye Aker og Nye Rikshospitalet, vil Mjøssykehus-

alternativet koste godt over 20 milliarder kroner. Legger man til økte byggekostnader er 

Mjøssykehuset alene (11,3 milliarder)6 blitt nesten 500 millioner kroner dyrere bare fra 

juni 2022 til januar 2023 om man anvender SSBs Byggekostnadsindeks7. 
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I diagrammet under kan man se hvordan byggekostnadene (uten tomtekostnader og ikke-

byggnær IKT) for henholdsvis nytt Mjøssykehus (i Mjøssykehus-alternativet) og 

erstatningssykehus i Hamar (i Nullpluss-alternativet) utvikler seg dersom prosjektene 

følger samme kostnadsutvikling som Nye Drammen sykehus og Nye Rikshospitalet. Ved 

kostnadsøkning tilsvarende Nye Drammen sykehus fra vedtatt konsept til igangsatt 

bygging, vil byggekostnadene for Mjøssykehuset overstige 16 milliarder. 

 

 

1.2 Usikkerhet rundt brutto-nettofaktor 

Økt brutto-nettofaktor er kostnadsdrivende fordi det krever mer bruttoareal per netto 

sykehusareal. Mjøssykehus-alternativets brutto-nettofaktor er tidligere harmonisert med 

OUS-prosjektene og forprosjektet for Nye Drammen sykehus og er nå 2,48. Siden har 

brutto-nettofaktoren for Nye Aker og Nye Rikshospitalet blitt oppjustert ytterligere9. Hvis 

Mjøssykehus-alternativets brutto-nettofaktor oppjusteres tilsvarende Nye Rikshospitalet, 

vil estimert kostnad bli rundt én milliard dyrere (gitt samme kvadratmeterpris).  

 

1.3 Betydelig egenfinansiering 

I budsjettet for 2023 har Sykehuset Innlandet avsatt 2,145 milliarder kroner som 

egenfinansiering ved ny sykehusstruktur10. Egenkapitalandelen på 30% til Sykehuset 

Innlandet HF vil utgjøre rundt 3,6 milliarder kroner ved byggingen av nytt Mjøssykehus 

alene11. Det er 1,455 milliarder kroner høyere enn i avsatt budsjett. Inkluderes hele 

investeringsrammen, vil egenkapitalandelen utgjøre over 4,9 milliarder kroner. Det er 

nesten 2,8 milliarder mer enn hva Sykehuset Innlandet HF nå har avsatt. 

 

1.4 Usikkerhet rundt forutsatte driftsgevinster 

Sykehuset Innlandet HFs økonomiske bæreevne i Mjøssykehus-planene forutsetter store 

effektiviseringer og kostnadstilpasninger i forkant12. 215 millioner kroner skal spares på 

klinisk personell innen somatikk, og 55 millioner kroner på klinisk personell innen psykisk 

helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)13. Den eksterne 
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kvalitetssikringen (KSK) av konseptrapporten vurderer at driftsgevinstene i Mjøssykehus-

alternativet framstår optimistiske14.  

 

1.5 Lav EBITDA-margin og allerede høy effektivitet 

Sykehuset Innlandet HF driver allerede relativt kostnadseffektivt målt ved kostnad per 

DRG, og er fra før helseforetaket i Helse Sør-Øst med lavest budsjettert EBITDA-margin 

for 202215. Sykehuset har også redusert sitt resultatestimat for 2023 fra 80 til 25 millioner 

kroner16, og budsjettene framover vil være stramme17.  

 

1.6 Usikre effektivitetsvurderinger 

En rapport utarbeidet av Agenda Kaupang fra januar 2023 påpeker at det er stor usikkerhet 

om effektivitetsvurderingene i nye sykehusprosjekter er realistiske18. Rapporten mener 

også at framskrivningsmodellen for pasientutvikling og effektivitetspotensial er for 

optimistisk og generaliserende. 

 

1.7 To andre Helse Sør-Øst RHF-sykehusprosjekterer er foran i prosess 

Styret i Helse Sør-Øst RHF godtok før jul 2022 forprosjektene til Nye Aker og Nye 

Rikshospitalet med styringsramme (P50) på 36 milliarder kroner19 (eksklusiv 

tomtekostnader)20. Samlet kostnad for Nye Aker og Nye Rikshospitalet kan komme opp i 

over 50 milliarder kroner, dersom usikkerhetsbuffer og tomtekostnader inkluderes21.  

 

1.8 Usikker sluttkostnad kan påvirke realiseringen 

Uttalelser fra styreleder i Helse Sør-Øst RHF tyder på at det vil bli Sykehuset Innlandet HF 

som må dekke sluttkostnaden selv dersom økningene skyldes forhold utenfor 

helseforetakets kontroll22. Om byggingen av Mjøssykehuset i Moelv blir dyrere enn 

beregnet, kan det påvirke mulighetene for at Sykehuset Innlandet HFs kan gjennomføre 

planlagt oppgradering av Lillehammer sykehus og ombygging av sykehusene i Elverum og 

på Tynset23. I tillegg kommer planene om ny base for Luftambulansen, oppgradering av 

prehospitale tjenester og etablering av et nytt lokalmedisinsk senter (LMS) på Hadeland 

som også må f inansieres.   

 

1.9 Elverum og Hamar kommuner mener: 

• Elverum og Hamar kommuner frykter at Mjøssykehus-alternativet nå har så mange 

økonomiske usikkerhetsmomenter at det er en reell risiko for at bygging av nytt 

sykehus i Moelv ikke vil påbegynnes før om mange år. I så fall vil Innlandet verken 

sitte igjen med nybygg eller noen plan for bevaring og styrking av det eksisterende 

pasienttilbudet. Det vil være svært uheldig for bevaring av våre medisinske 

fagmiljøer, for rekrutteringen, og gå utover pasienttilbudet i Innlandet. 

 

• Også Nullpluss-alternativet vil oppleve tilsvarende prisøkninger, men der har vi 

ikke full oversikt over kostnadsbildet så lenge alternativet ikke er fullt utredet og 

potensialet for effektivisering og driftsgevinst i alle deler av alternativet ikke er 

undersøkt.  

 

• Mjøssykehuset skulle være det spesialiserte hovedsykehuset. Står vi nå foran en 

todeling, der det planlagte sykehuset i Moelv blir mindre på grunn av økonomien 

og må dele de spesialiserte oppgavene med Lillehammer sykehus? Hvilken effekt 

vil det ha på sykehustilbudet til hele befolkningen og på rekrutteringen? 
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2. Rekrutteringsutfordringene forsterkes ved Mjøssykehus-

alternativet. 
 

Kompetente fagfolk er den mest kritiske faktoren for et godt, desentralisert og 

likeverdig offentlig sykehustilbud. Det er allerede mangel på personell i deler av 

helse- og omsorgstjenesten og sykepleiere er yrkesgruppen det er størst mangel på i 

Innlandet24.  

 

2.1 Økt reisevei utfordrer rekrutteringsevnen 

Økt pendleravstand for de ansatte kan påvirke rekruttering negativt25. De fleste 

sykehusansatte i Innlandet bor i dag svært nær arbeidsplassen: 75 prosent av de ansatte har 

under 15 minutters reisevei. Ved Mjøssykehus-alternativet vil kun 6 prosent av de ansatte 

ha under 15 minutter til jobb. Dette vil gi store utfordringer for framtidig rekruttering26. 

 

2.2 Reiseavstand og hverdagslogistikk er viktigst for dagens sykehusansatte 

Sykehuset Innlandet har gjennomført en spørreundersøkelse hvor alle medarbeidere ble 

spurt om hva som er viktig for at de skal fortsette i jobben sin27. Resultatene viser at 

reiseavstand og hverdagslogistikk skårer høyest av de faktorene i undersøkelsen som blir 

påvirket av framtidig strukturvalg28.  

 

2.3 Svekkede byer gir dårligere rekrutteringsevne 

Lengre reiseveier og å færre arbeidsplasser i byene vil gjøre det mindre attraktivt å flytte til 

byene. Dermed kan både hver by og Innlandet som helhet bli svekket. Disse rekrutterings-

utfordringene vil komme på toppen av allerede forventet negativ demografisk utvikling29. 

Nesten 60 % av innlendingene bor i en by og nærmere 1 av 3 bor i en av de fem største 

byene30. Byene har befolkningsvekst, mens mange små kommuner opplever nedgang31. 

 

2.4 Økning i personellbehov og reduksjon av innleie 

Behovet for antall ansatte ved Sykehuset Innlandet HF tidligere estimert å øke med ca 500 

fra 2019 til 204032. Samtidig er de regionale helseforetakene bedt om å redusere omfanget 

av innleie betydelig33. Hvilke konsekvenser dette får for driftssituasjonen i sykehuset 

Innlandet34 eller for bemanningen av Mjøssykehus-alternativet er ukjent. Sykehuset-

Innlandet brukte 116 millioner kroner på innleie i 2022; mer enn dobbelt så mye som 

budsjettert35. 

 

2.5 Mjøssykehus-alternativet kan gi økt omfang av private tilbud 

Kutt i det offentlige helsetilbudet vil åpne for mer private helsetjenester36. Mjøssykehus-

alternativets mulige konsekvenser for omfanget av private helsetjenester er ikke vurdert37. 

Det er allerede interesse for å skape et stort helsehus i Hamar38, og private aktører vurderer 

løpende mulighetene for etablering dersom det oppstår behov39.  

 

2.6 Elverum og Hamar kommuner mener:  

• Når de sykehusansatte tydelig har svart hvor viktig reisevei og hverdagslogistikk er 

for dem, vil det bli vanskelig å rekruttere til et sykehus i Moelv som innebærer 

lenger reisevei for de fleste.  

 

• Etableringen av Mjøssykehus-alternativet med bygging av et nytt sykehus i Moelv, 

nedlegging av Hamar sykehus, Gjøvik sykehus, Sanderud sykehus, Reinsvoll 

sykehus, reduksjon av sykehusdriften i Elverum og avvikling av to store 
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rehabiliteringsenheter, vil svekke byene og kommunene. Dermed svekkes også det 

rekrutteringsgrunnlaget som Mjøssykehus-alternativet vil være avhengig av. 

 

• For å kunne rekruttere nok helsepersonell og opprettholde et godt sykehustilbud i 

framtiden må byene og rekrutteringsgrunnlaget styrkes. Sykehus bør ligge i 

nærheten av byene der befolkningsveksten skjer. Om sykehusene legges langt unna 

der folk bor og jobber, vil det dukke opp konkurrerende private helse- og 

omsorgstilbud. Det kan utfordre rekrutteringen til Mjøssykehus-alternativet 

ytterligere og bidra til en todeling av helsevesenet i Innlandet. 
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3. Mjøssykehus-alternativet innebærer en betydelig 

sentralisering av Innlandet og vil være en av de største 

omstruktureringsprosessene i norsk helsevesen noensinne 
 

Norge skal ha en desentralisert sykehusstruktur som sikrer beredskap og trygghet i 

hverdagen og tilgang på helsehjelp. Styrket lokal beredskap er avgjørende, alvorlige 

ulykker og hendelser kan oppstå hvor som helst. Bosetting og arbeidsplasser i hele 

landet forutsetter infrastruktur som binder Norge sammen.  

 

3.1 Omstruktureringen er et samfunnseksperiment 

Innlandet fylke er større enn Danmark40, og har lange avstander: Å kjøre fra Grotli i vest til 

Engerdal i øst tar fem timer. I tillegg er demografien spredt. Mjøssykehus-alternativet vil 

innebære en sentralisering og et samfunnseksperiment uten historisk sidestykke. Dette 

stiller ekstra høye krav til presise konsekvensvurderinger. Helse Sør-Øst RHF har selv 

påpekt at det er avgjørende at utredningene er grundige, for å unngå overraskelser i senere 

faser av prosjektet41.  

 

3.2 6 600 medarbeidere berøres 

Rundt 6 600 ansatte berøres42 når to somatiske og to psykiatriske sykehus skal avvikles, og 

det blir vesentlige endringer i drift ved sykehusene i Elverum og Lillehammer. Ut fra 

Sykehuset Innlandet HFs egne beregninger må 4 000 bytte arbeidssted43. For de aller fleste 

medfører dette betydelig lengre reisevei og kostnad. Samling av funksjoner fra seks ulike 

sykehus krever et omfattende og langsiktig omstruktureringsarbeid. I beslutnings-

grunnlaget blir risikoen knyttet til omstilling vurdert som størst for Mjøssykehus-

alternativet, sammenliknet med Nullpluss44. Oslo universitetssykehus (OUS) har opplevd 

omfattende oppsigelser i forbindelse med omstrukturering45. Dette kan også skje ved 

Mjøssykehuset. 

 

3.3 36 millioner økte kjøretøykilometre og økte reisekostnader 

Om de ansatte bor samme sted som i dag, vil bilkjøringen øke betydelig ved Mjøssykehus-

alternativet. I høyeste scenario vil ansatte stå for 36 millioner økte kjøretøykilometre46. Det 

tilsvarer 900 ganger rundt jordens omkrets. Kostnadene for alle reisende i Innlandet vil øke 

med mellom 20 000 og 140 000 kroner akkumulert hver dag i 203047. Hverdagslogistikken 

for ansatte vil bli mer krevende. 

 

3.4 Innlandet er allerede fylket der det kjøres mest 

Innlandet er Norges største veifylke. En stor del av befolkningen bor utenfor byer og større 

tettsteder, og det kjøres mest per innbygger48. Innlandet er også per 2020 fylket med høyest 

gjennomsnittsalder på bilparken og flest trafikkulykker per innbygger49. 

 

3.5 Elverum og Hamar kommuner mener:  

• Valg av sykehusstruktur vil være avgjørende for helsetilbudet i Innlandet i de neste 

hundre år. Velger vi feil og plasserer sykehus så de rekrutterer dårlig, vil det gå ut 

over både pasientene, befolkningen og utviklingen i Innlandet.  

 

• Omstruktureringen som følger av Mjøssykehus-alternativet innebærer betydelige 

ringvirkninger for Innlandet som vi mener det ikke er tatt tilstrekkelig høyde for. 

Omstrukturering kan påvirke rekrutteringen og den medisinske beredskapen på en 
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måte Innlandet ikke ser rekkevidden av i dag – men som Oslo universitetssykehus 

(OUS) allerede merker realiteten av.   

 

• Endringen i sykehusstruktur vil gi et mer fragmentert tilbud og dårligere 

samhandling med kommunehelsetjenesten særlig i kommunene i Sør-Østerdal, som 

har et samlet innbyggertall på nesten 50 000. 

 

• I tillegg til omstruktureringen skal Sykehuset Innlandet samtidig redusere 

kostnadsnivået betydelig. Vi kjenner ikke til at noe helseforetak noensinne har 

greid dette. 

 

 

  



   

 

11 

 

4. Styrevedtaket fra Helse Sør-Øst RHF 22. september sår selv 

tvil om Nullpluss er tilstrekkelig utredet, og om beslutningen om 

Mjøssykehus-alternativet er godt nok forankret 
 

Norsk helsetjeneste skal være preget av åpenhet og tillit, og uten unødig lange 

avstander mellom førstelinjen og beslutningstakerne. Reell medvirkning er viktig for 

å skape tillit til offentlige prosesser, og for å skape nødvendig legitimitet rundt vedtak 

som tas av offentlig styrende organer.  

  

4.1 Nullpluss skal være fullt utredet – det er ikke gjort 

Helse Sør-Østs styrevedtak skriver først at det er gjennomført en likeverdig utredning av to 

alternativer50, og deretter at Nullpluss må bearbeides videre dersom det skulle bli valgt51. 

Styreunderlaget påpeker at et valg av Nullpluss må innebære en videreutvikling og 

optimalisering av strukturen innen somatikk og psykisk helsevern og rusbehandling 

mellom dagens Lillehammer, Gjøvik, Sanderud og Reinsvoll52. Sykehuset Innlandet HF 

har uttalt at en beslutning om Nullpluss ikke innebærer en helhetlig løsning for foretaket, 

og at det vil være behov for videre utredninger for å sikre faglig bærekraft53.  Regjeringen 

lover i Hurdalsplattformen å sørge for at «null-pluss»-alternativet for Innlandet sykehus 

utredes fullt ut54, og Foretaksmøtet 10. januar 202255 vedtok det samme.  

 

4.2 Foretaksmøtets risikoreduserende tiltak skaper ytterligere risiko  

Foretaksmøtet ba Helse Sør-Øst RHF utrede risikoreduserende tiltak for å beholde 

medarbeidere, og om mulig trinnvis utbygging kan redusere risiko56. Sykehuset Innlandet 

HF vurderer at trinnvis utbygging ikke reduserer risiko57. Medvirkningsorganer og 

fagmiljøer mener trinnvis utbygging skaper mer risiko enn det reduserer58. Det er også stor 

uenighet mellom de store sykehusdivisjonene om hva som skal til for å holde på 

medarbeidere59. Spørreundersøkelsen som ble sendt til medarbeiderne ved Sykehuset 

Innlandet HF ble ikke klar i tide til å inngå i arbeidet med risikovurderinger og tiltak60. 

 

4.3 Styringsgruppen for prosjektet representerer ikke hele Sykehuset Innlandet 

Styringsgruppen61 består av representanter fra ledelse, tillitsvalgte og brukere fra det 

regionale helseforetaket og Sykehuset Innlandet. Selv om Divisjon Elverum-Hamar har 

rundt 1640 ansatte og behandler årlig ca 200 000 pasienter62, har divisjonen ikke vært 

representert63 i styringsgruppen for arbeidet med framtidig sykehusstruktur. Det er 

innenfor Divisjon Elverum-Hamar at Mjøssykehus-alternativet vil få flest negative 

konsekvenser for ansatte, for helse- og omsorgstjenestene og for pasientene. 

 

4.4 Elverum og Hamar mener:   

• Høy legitimitet i regionen er avgjørende for at Innlandet sammen skal klare å 

realisere en så stor endring som Mjøssykehus-alternativet innebærer. Flere av 

vedtakene som er fattet underveis inneholder selvmotsigelser som er egnet til å 

svekke beslutningsgrunnlagets troverdighet. Vi opplever at måten beslutningen om 

Mjøssykehus-alternativet er tatt på bidrar til å splitte, heller enn å samle, Innlandet.  

 

• En ansvarlig beslutning om framtidig sykehusstruktur er den beslutningen som med 

størst mulig sikkerhet er riktig. At utredningen har pågått over mange år, skyldes at 

saken har vært mangelfullt opplyst underveis og er ingen grunn til å se bort fra 

relevante fakta i innspurtsfasen. 
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5. Nullpluss-alternativet har dokumentert lavere risiko knyttet 

til rekruttering, omstilling og negative samfunnskonsekvenser, 

allerede før en full utredning er gjennomført 

 
5.1 Økonomisk bæreevne, økt investeringsfleksibilitet  

Både Mjøssykehus-alternativet og Nullpluss vil kunne gi et godt tilbud til Innlandets 

befolkning64. En fordel med Nullpluss er at en større del av oppgraderingsbehov kan legges 

lenger ut i tid. Det gir større fleksibilitet til å tilpasse investeringene til helseforetakets 

framtidige økonomiske situasjon og øvrige prioriteringer65. 

 

5.2 Lavere rekrutteringsrisiko og flere utviklingsmuligheter  

Nullpluss vil ha flere sykehus i tilknytning til de store byene. Dermed vil flere av dagens 

ansatte ha kortere vei til arbeidsplassen66, og Innlandet vil unngå negative 

rekrutteringskonsekvenser av å flytte arbeidsplasser ut av byen67. Når reisen mellom 

Hamar og Oslo vil ta i underkant av én time i 202768 vil bo- og arbeidsmarkedet mellom 

Innlandet og hovedstadsområdet utvides69.  

 

5.3 Styrking av sykepleierutdanningene i Gjøvik og Elverum  

Når vi vet knappheten på helsepersonell i framtiden blir tydeligst i distriktene, er det 

avgjørende å bevare og styrke begge sykepleierutdanningene70. Høgskolen Innlandet i 

Elverum og NTNU Gjøvik har i dag utdanningstilbud innen sykepleie og helsefag. Nærhet 

til sykehus gir gode praksis- og rekrutteringsmuligheter.  

 

5.4 Lavere omstillingsrisiko  

Null pluss-alternativet berører en mindre del av sykehusorganiseringen og har lavere risiko 

knyttet til omstilling: Rundt 200071 ansatte vil berøres, og det vil være inntil 3,9 millioner 

økte kjøretøykilometer72, mot 6600 ansatte og inntil 36 millioner i Mjøssykehus-

alternativet. For de ansatte som får lengre reisevei, vil dette innebære en betydelig 

tilleggsutgift. 

 

Sykehuset Innlandet HF har fra før flere gode pasienttilbud og fagmiljøer som ikke er 

avhengig av Mjøssykehus-alternativet for å gi bedre tjenester eller rekruttere godt73. 

Helseforetaket har også høy egendekning for pasienter i sitt område. Selv om Sykehuset 

Innlandet HF har flest lokasjoner i Helse Sør-Øst RHF, er det ikke stor forskjell på andelen 

pasienter som overføres internt mellom sykehusene i et behandlingsløp, sammenliknet med 

andre helseforetak med tre eller flere lokasjoner74.  

 

5.5 Raskere igangsetting 

Nullpluss-alternativet bygger på sykehusstrukturen man har, men forutsetter et 

erstatningssykehus på Sanderud. Når den investeringsmessige belastningen er lavere blir 

det mulig å komme raskere i gang med bygging. Som eksempel er estimert kostnad til 

erstatningssykehus Hamar (eks. tomt) på 4,3 milliarder kroner, mens estimert kostnad til 

Mjøssykehuset (eks. tomt) er 11,3 milliarder kroner75.  
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Vedlegg 2: Muligheter i Nullpluss-alternativet 

 

En fullstendig utredning av Nullpluss (beholde og videreutvikle) 

med samordning av virksomhet utover Hamar-Elverum vil 

være raskere å igangsette og gjennomføre, og representere en 

risikoreduserende og ansvarlig sykehusløsning både for 

pasienter, samfunn og for framtidig driftsøkonomi. 
 

Det anbefalte Mjøssykehus-alternativet76 tar konkret stilling til funksjonsfordeling mellom 

Mjøssykehuset, Lillehammer og Elverum sykehus. Mandatet som er satt for Nullpluss-

alternativet legger kun til grunn en «videreføring» av sykehusene i Lillehammer og Gjøvik 

som store akuttsykehus, og «en hensiktsmessig funksjonsfordeling» mellom sykehuset 

Elverum og erstatningssykehuset for sykehuset i Hamar77. I de påfølgende delkapitlene vil 

vi gå nærmere inn på hvordan en optimalisering og videreutvikling av Nullpluss-

alternativet kan se ut.  

 

Videreutvikling kan ligge i å redusere parallell virksomhet og uhensiktsmessig 

funksjonsdeling 

Det er identifisert muligheter for å videreutvikle og optimalisere strukturen og endre i 

dagens funksjoner ved Lillehammer, Gjøvik, Reinsvoll, Sanderud og enhetene for 

spesialisert rehabilitering78. Med den store risikoen79 som foreligger ved Mjøssykehus-

alternativet i dag, kan et ansvarlig og fornuftig risikoreduserende tiltak være å se nærmere 

på de uttalte mulighetene for videreutvikling som ligger i Nullpluss-alternativet.  

 

God funksjonsdeling gir effektiviseringsgevinst 

Sykehusene i Divisjon Elverum-Hamar har gjennom 25 års samarbeid utviklet en god 

funksjonsdeling med felles avdelingsledelse og kultur. Arbeidsdelingen, styret og ledelsen 

i divisjonen har ført til lite overlappende virksomhet, og gjort at sykehusene og 

fagmiljøene gjensidig styrker hverandre i stedet for å bidra til direkte konkurranse. Det 

gjensidige fagsamarbeidet har gitt rekrutteringsfordeler og robuste fagmiljøer, og er et 

eksempel på Helse Sør-Øst RHFs mål om at sykehusstrukuren i Innlandet skal underbygge 

samarbeid mellom flere sykehus i nettverk80.  

 

Nullpluss (beholde og videreutvikle) kan være en risikoreduserende og realistisk 

løsning for Innlandet  

I Mjøssykehus-alternativet er det forutsatt stor dynamikk i framtidig organisasjons-

utvikling. Nullpluss-alternativet er ikke utredet til et nivå som er sammenliknbart, selv om 

Foretaksmøtet 10. januar 2022 vedtok at alternativet skal utredes på en tilstrekkelig og 

sammenlignbar måte som gir grunnlag for en reell sammenstilling81.  

 

En måte å belyse hvilke muligheter som kan ligge i en videreutvikling av Nullpluss er å 

sette opp noen tenkte eksempler og spørsmål. Hensikten med eksemplene og spørsmålene 

under er å inspirere til videre undersøkelser og må ikke tolkes som endelige forslag. 

Sykehuset Innlandets effektmålstabell er benyttet som illustrasjon, ettersom tabellen også 

er benyttet i prosessen fram mot avgjørelsen om Mjøssykehus-alternativet.  
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Nullpluss (beholde og videreutvikle): Bedre funksjonsdeling Divisjon Gjøvik-

Lillehammer  

Divisjon Gjøvik-Lillehammer ble administrativt slått sammen til én divisjon i 201782. 

Siden har det ikke skjedd mye i forhold til funksjonsdelinger. Divisjonen består av 13 

avdelinger innen somatikk og bildediagnostikk og er med sine 2050 ansatte den største 

somatiske divisjonen i Innlandet83. Divisjon Gjøvik-Lillehammer har i dag dupliserte 

funksjoner innen somatikk, blant annet innenfor ortopedi84. Tilbudene innen akuttmedisin, 

kirurgi og medisin er også likt på de to sykehusene85. Divisjon Gjøvik-Lillehammer har 

selv trukket fram at det i dag er stridigheter86, rivalisering og utfordrende samarbeidsklima 
87 mellom sykehusene og dermed potensial for samling om felles mål88.  

 

Eksempel 1: Kan det å legge akutt ortopedi til Lillehammer sykehus 

og elektiv (planlagt) ortopedi til Gjøvik sykehus gi 

positive effekter? 

Effektmål  

Trygge og gode tilbud Kan pasientvolumet økes og slik sikre bedre kvalitet på både 

den akutte og elektive delen av pasientbehandlingen enn i 

dag? 

Gode fagmiljøer Kan fagmiljøene bli større, mer robuste og bedre 

rekrutteringen av spesialister? Kan avdelingene bli mindre 

sårbare for fravær og styrke utviklingen av fagfeltet? 

God tilgjengelighet Kan muligheten for likeverdig behandling styrkes, enn når 

funksjonene er delt på to mindre enheter?  

Organisering som 

underbygger gode 

pasientforløp 

Kan nødvendig ekspertise og utstyr samles i større grad enn 

når funksjonene ligger på to steder? 

God ressursutnyttelse Kan avdelingene driftes mer effektivt og redusere behovet for 

vaktlinjer ved akuttfunksjonen? Kan andelen planlagt 

ortopedi økes uten risiko for at akutt innkomne pasienter må 

prioriteres foran?  
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Nullpluss (beholde og videreutvikle): Bedre struktur Divisjon Psykisk Helsevern  

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet med totalt ca. 

1700 årsverk fordelt på 2100 ansatte89. Divisjon Psykisk Helsevern har behov for endringer 

i organisering og funksjonsfordeling i framtiden, uavhengig av sykehusstruktur90. Psykisk 

Helsevern har spesielle behov innen bygg, uteområder og skjerming91. Det er betydelig 

motstand blant en stor del av ansatte ved både Sanderud og Reinsvoll mot å legge ned92. 

 

Eksempel 2: Kan tilbudet innen psykisk helsevern ved Sanderud og 

Reinsvoll styrkes ved å gjennomgå dagens struktur og 

identifisere muligheter for videreutvikling innen 

fagmiljøer, bygningsmasse, samarbeid med somatikk eller 

ved digitale løsninger?   

Effektmål  

Trygge og gode tilbud Kan dagens struktur og samhandling mellom Sanderud og 

Reinsvoll forbedres på en måte som gir et bedre pasienttilbud 

innen psykisk helsevern i Innlandet? 

Gode fagmiljøer Kan det være en rekrutteringsmessig fordel å bevare Sanderud 

og Reinsvoll, i stedet for å ha ett rekrutteringsområde på 

Moelv? 

God tilgjengelighet Hvordan kan dagens bygningsmasse ved Sanderud og 

Reinsvoll videreutvikles for et best mulig pasienttilbud innen 

psykisk helsevern? Hva vil dette kreve av investeringer sett opp 

mot Mjøssykehus-alternativet? 

Organisering som 

underbygger gode 

pasientforløp 

Hvilke pasienttilbud innen psykisk helsevern har størst fordeler 

ved å samles med somatikk, og hvilke har fordeler ved å ha 

egne områder og skjerming? Hvordan kan samarbeidet mellom 

psykisk helsevern og somatikk forbedres uten samlokalisering? 

God ressursutnyttelse Kan bedre digitale løsninger gjøre at fagfolk bruker tiden mer 

effektivt og frigjøre mer tid til pasientnært arbeid? 

 

Eksemplene over illustrerer relativt forsiktig videreutvikling. Det er også mulig å tenke 

bredere på muligheter for å styrke helsetilbud og rekrutteringsgrunnlag innenfor nåværende 

struktur:  

 

• Kan fagmiljøet og pasienttilbudet i Divisjon Gjøvik-Lillehammer styrkes ved å 

legge fødeavdelingen ved Gjøvik sykehus til Lillehammer sykehus? 

• Kan kreftavdelingen ved Gjøvik sykehus gis en tydeligere rolle som kompetanse- 

og hovedsenteret for kreftbehandling i Innlandet? 

• Kan Divisjon Habilitering og rehabilitering styrke samarbeidet med psykisk 

helsevern innenfor dagens struktur?  

• Hvordan kan erfaringene fra det gode samarbeidet i Divisjon Elverum-Hamar 

benyttes til å forbedre fagmiljøer og funksjonsfordelinger i resten av Sykehuset 

Innlandet? 

En slik systematisk gjennomgang av alle mulighetene for bedre organisasjonsutvikling og 

funksjonsfordeling i alle dagens lokasjoner i Nullpluss vil gi oss det reelle og viktige 

sammenlikningsgrunnlaget sykehusbeslutningen i dag mangler. Det er verken farlig eller 

kostbart å se på om også Divisjon Gjøvik-Lillehammer har muligheter for bedre 

samordning og funksjonsdeling seg imellom.  
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Elverum og Hamar sin vurdering 
 

Nullpluss (beholde og videreutvikle) er en ansvarlig, realistisk og risikoreduserende 

løsning som kan samle Innlandet om en god framtidig sykehusstruktur. 

 

• Totalkostnaden til Mjøssykehus-alternativet i Moelv er høy, økende og usikker. 

Med samme utvikling som Nye Drammen sykehus kan prisen ende opp på over 20 

milliarder kroner. Nullpluss (beholde og videreutvikle) vil ha et lavere 

investeringsbehov, og investeringene kan legges mer fleksibelt og kontrollert 

utover i tid. Lavere investeringsbehov gjør også at investeringene kan settes i gang 

raskere.  

 

• Med en god langtidsplan for økonomi vil Nullpluss (beholde og videreutvikle) 

kunne ivareta både helheten og hver enkelt enhet i Sykehuset Innlandet HF på en 

god måte. Ressursene vil kunne benyttes til kloke hoder, oppgradering av utstyr, 

fagmiljøer og bygg – heller enn bygningsmasse, stål og betong. Rehabilitering av 

bygg gir også langt mindre miljøbelastning enn å bygge nytt. 

 

• Det er allerede dokumentert at omstillingsrisikoen knyttet til 

organisasjonsendringer og reisevei for ansatte er betydelig lavere ved Nullpluss-

alternativet. Løsningen er også mindre sårbar for konkurranse fra private aktører. 

 

• Nullpluss (beholde og videreutvikle) gir et rekrutteringsgrunnlag som sikrer nærhet 

til arbeidsplassen for flere. Man kan også rekruttere ansatte fra større geografiske 

områder. Dette vil gi sykehusene i Innlandet et mye mer robust grunnlag for 

framtidig bemanning. Å opprettholde flere sykehus vil også gi større fleksibilitet til 

å kunne skalere opp ved behov, som er en viktig beredskap for regionen.   

 

• Innlandet fylke er større enn Danmark og har blant Norges aller mest spredte 

bosetningsmønster. Løsningene som er valgt i andre regioner med sterk 

konsentrasjon rundt et hovedsykehus vil derfor medføre problemstillinger man ikke 

må ta hensyn til i eksempelvis Rogaland, Vestre Viken eller tidligere Østfold. En så 

sterk sentralisering av regionens sykehusstruktur som Mjøssykehuset er et 

samfunnseksperiment som vil få store konsekvenser for pasienter, ansatte, samfunn 

og økonomi.  

 

• Nullpluss (beholde og videreutvikle) med en bedre funksjonsdeling kan gi et bedre 

pasienttilbud enn i dag. Nullpluss (beholde og videreutvikle) gir raskere 

gjennomføring, lavere investeringsrisiko og omstillingsrisiko og har et tryggere 

rekrutteringsgrunnlag enn Mjøssykehus-alternativet.  

 

• Selv om Nullpluss-alternativet også vil oppleve prisøkninger, har vi i dag ikke 

oversikt over kostnadsbildet så lenge alternativet ikke er fullt utredet og potensialet 

for effektivisering og driftsgevinst ikke er lagt inn. 

 

• Vi mener derfor at en oppfølging av vedtaket i foretaksmøtet den 10.01.202293 om 

å utrede Nullpluss-alternativet fullt ut, vil styrke kunnskapsgrunnlaget før 

regjeringen gjennom et foretaksmøte skal fatte den endelige beslutningen om 

framtidig sykehusstruktur for befolkningen i hele Innlandet.  
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Vedlegg 3: Sentrale spørsmål som krever svar før beslutning fattes  
 

Sentrale spørsmål som krever svar før beslutning fattes 
 

11.1 Økonomi 

• Mjøssykehus-alternativet har estimerte investeringskostnader på 16,5 milliarder 

kroner. På hvilken måte vil Mjøssykehus-alternativet ha økonomisk bæreevne, også 

dersom prosjektet følger samme kostnadsutvikling som OUS-prosjektene og Nye 

Drammen sykehus? 

• Hvordan vil den estimerte økningen av personell fram mot 2040 bli finansiert 

dersom Mjøssykehus-alternativet skulle bli vedtatt? 

• Kan statsråden garantere at Sykehuset Innlandet vil ha tilstrekkelige driftsmidler til 

full drift etter at investeringene er gjennomført? 

• Hvordan vil økte kostnader til Mjøssykehuset påvirke de øvrige investeringene som 

ligger i alternativet, som oppgradering og vedlikehold av Lillehammer og Elverum 

sykehus, ombygging og vedlikehold av Tynset sykehus, ny base for 

Luftambulansen, oppgradering av prehospitale tjenester og etablering av et nytt 

lokalmedisinsk senter (LMS) på Hadeland?  

 

11.2 Rekruttering 

• Helsepersonellkommisjonen er tydelig på at tilgangen på helsefaglig arbeidskraft 

vil bli langt mer krevende med årene. Fra før har statsråden også sendt signaler om 

redusert innleie av helsepersonell. På hvilken måte ser Helse Sør-Øst RHF for seg 

at personellbehovet vil bli ivaretatt? 

• Hvilke konsekvenser vil et utilstrekkelig bemannet Mjøssykehus kunne ha for de 

medisinske fagmiljøene og for pasienttilbudet i Innlandet? 

• På hvilken måte vil Mjøssykehus-alternativet ha tilstrekkelig rekrutteringsgrunnlag 

i framtiden, om både befolkningsgrunnlaget og arbeidsmarkedet i byene svekkes?  

• Hvordan vil nedlegging av Hamar sykehus, Sanderud sykehus, den store 

rehabiliteringsenheten på Ottestad og et sterkt redusert sengetall i et elektivt 

sykehus i Elverum, påvirke søkningen til sykepleierutdanningen i Elverum og 

dermed svekke tilgangen på helsepersonell i Innlandet? 

• Er det vurdert å åpne opp for en ytterligere privatisering av helsetjenesten for de 

pasientene som totalt sett får et svekket sykehustilbud i Innlandet? 

 

11.3 Omstrukturering 

• På hvilken måte vil beredskapen for større kriser og katastrofer i Innlandet 

opprettholdes på samme nivå når fire sykehus legges ned?  

• Hvilken betydning kan omstillingsprosessen og rekrutteringsutfordringene ved 

Mjøssykehus-alternativet ha for lokalberedskapen i Innlandet, for eksempel ved en 

ny pandemi? 

• Hvordan vil Mjøssykehus-alternativets økte belastning på veinettet påvirke 

pasientsikkerhet og lokal akuttberedskap? 

• På hvilken måte vil Mjøssykehus-alternativet bidra til redusert klimabelastning? 
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11.4 Tillit og legitimitet:  

• På bakgrunn av hva vil Helse Sør-Øst RHF hevde det foreligger to fullt ut og 

likeverdig utredede alternativer, når det fra flere hold inkludert i styrevedtaket selv, 

påpekes at Nullpluss må bearbeides videre?  

• Hvilken verdi har det for målet om en godt belyst beslutning at mandatet for 

Nullpluss skal være oppfylt, dersom mandatet lar være å belyse relevante 

sykehusløsninger for Innlandet? 

• Hvordan kan Helse Sør-Øst RHF hevde at de ansattes medvirkning er ivaretatt, når 

svarene fra spørreundersøkelsen til de ansatte om rekrutteringsrisiko ikke var ferdig 

i tide til å inngå som del av kunnskapsgrunnlaget for tilleggsoppdraget til Helse 

Sør-Øst RHF? 
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