
Fra: Per Sæther <persaet@online.no> 
Sendt: 16. februar 2020 22:34 
Til: HSORHF PB Postmottak 
Emne: Investeringsbehov før en bygger sykehus i Moelv 
Vedlegg: Det nye sykehuset på innlandet - plassering i et langsiktig perspektiv 

versjon 2  2 desember 2019.docx 
 
Vennligst videresend den som har ansvaret for posten til styreleder. 
Helse Sør-Øst RHF! 
ved styreleder Svein Ingvar Gjedrem! 
Jeg viser til tidligere oversendt redegjørelse vedrørende bruk av genteknologi og bioteknologi 
kunnskapen og kapasiteten bygget opp  
på Hamar i 60 år og  integrering av et moderne behandlingsapparat i denne klyngen, eller et sykehus 
om du foretrekker det alderdommelige  
begrepet.  
I det siste halve året har jeg sett litt inn i genetikk og teknologi kunnskapen og kapasiteten som 
kreves for å makte å følge opp behandlingsprosedyrer. 
Her skal en stå opp tidlig for ikke å bygge sykehjem.  
Sender herved over et notat jeg gjorde for en tid tilbake vedrørende de nødvendig investeringer på 
tomten i Moelv før en starter å bygge et sykehus. 
Investeringer som er på plass på Hamar. Jeg er trygg på at på flere av postene er mine tall for lave.  
 
Vennlig hilsen 
Per Sæther  
Olav Aukrusts gate 9, 
2315 Hamar 
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Hamar Arbeiderblad om plassering av nytt hoved-sykehus for Innlandet. 

Sykehus for biologiske roboter. 
Per Sæther 
Publisert: 05.03.2018 14:35:43 
Oppdatert: 05.03.2018 14:37:44 

 

Sykehus for biologiske roboter, mennesker, sett i et langsiktig perspektiv må bygges i 

en klynge på Hamar. Det er foreslått at nytt sykehus blir lokalisert i Moelv. Det er helt 

tyst om hva for slags sykehus som skal bygges. Den avgjørelsen skal antagelig tas 

av Helse Sør-Øst, Helse -og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet.  

På grunnlag av den informasjon som foreligger blir det et akuttsykehus i Moelv. Det 

er gjort mange politiske tabber på veien mot Moelv, men det er fortsatt mulig å ta til 

vettet og å endre på stedsvalget. Sykehus kapasitet må opprettholdes. 

I Hamar ligger det en høyskole innen bio- og genteknologi. Det har den norske stat 

investert i. Hvorfor? Virksomheten støtter de bio- og genteknologiske bedrifter som 

utvikler og selger produkter i verdensmarkedet innen genetikk for dyr, fisk, korn, skog 

og planter. Og for helse for ku og svin. 

Dette er kunnskap som folk har utviklet gjennom 70 år. Høyskolen og de nevnte 

selskapene vil ha uvurderlig nytte av å integreres i en høyteknologisk bio- og 

genteknologisk klynge sammen med et moderne sykehus. Og selvsagt vice versa.  

Og vi som bor i Innlandet vil få et sykehus som har mulighet til å hevde seg i de nest 

femtiårene. Det er mitt hovedanliggende. 

Det er enkelt å vise til en slik klyngesuksess i fra SINTEF Raufoss Manufacturing AS, 

hvor Sintef flyttet den produksjonsrettede virksomheten til Gjøvik for å kunne arbeide 

i inngrep med virksomhet som er i verdensmarkedet for bildelproduksjon. Nå popper 

det opp nye selskaper, med basis i den kunnskap som deles i klyngen.  

Ny produksjon flyttes fra Kina til Raufoss og Gjøvik.  

Det er nå døren står åpen for å skape lignende muligheter innen bio- og genteknologi 

i Innlandet. Vi mennesker blir voldsomt inspirert av å utveksle erfaringer og ideer og 

raskt få kvalitetssikret holdbarheten. Det fører for langt å gå inn og detaljere om 

hvilke muligheter som utløses, men de er omfattende. HA artikkel slutter her.  
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Investeringer på Moelv som må gjøres bare fordi innbyggere i noen 

distrikter på Innlandet vil at det skal bygges sykehus utenfor en by. 

Ny høyspennings strømforsyning må bygges, antagelig fra Brumunddal eller 

Lillehammer.  

Dagens forsyning av Moelv vil ikke være tilstrekkelig i en høylast situasjon vinterstid.  

Investering minimum 250 millioner, inklusive transformator kapasitet i begge ender. 

Veisystem må bygges fra E6 fra sør og nord, investering minimum 250 millioner. 

Vannforsyning, grøfter, rør, vannrensing og pumpestasjoner må bygges, minimum 

200 millioner. 

Kloakk avløp med grøfter, rør, et nytt overvannsledningsnett med pumpestasjoner og 

komplett kloakk rensing minimum 400 millioner.  

Tomten ryddes og sprenges ut, masse må skiftes ut og store mengder forflyttes og 

arronderes, minimum 300 millioner. 

Utgiftene for disse tiltakene vil bli minimum 1,5 milliarder NOK. 

Når disse prosjektene er fullført kan en begynne byggingen av sykehuset på tomten. 

Jeg leser at Ringsaker Kommune har begynt å se på hvilke investeringer som må 

gjøres. Dette har de sikkert ikke tenkt å offentliggjøre, men besluttende myndighet 

må sørge for å få alle beløp på bordet med investeringsplan og tidshorisont. 

I byen Hamar er dette investeringer som ligger klar i infrastrukturen.  
Som innbygger ligger jeg om natten og lurer på hva det er som driver frem slike 

merkelige politiske vedtak uten at kursen blir korrigert.  

Historikk, kort.  
Planer for avløsning av Hamar Sykehus ble første gang laget i 1952.  

Tomt ble avsatt på Sanderud. 

I 1972 laget fylkes administrasjonen langtidsplan (politisk populært på den tiden) for 

Hedmark hvor nytt sykehus lå inne.  

Så fulgte politiske vedtak om at ikke skulle bygges nytt sykehus på Hamar, det skulle 

flyttes til Elverum.  

Der skulle det bygges en by med 70.000 innbyggere. AP’s politiske fata morgana.  

Full støtte fra fylkestinget med AP og SP flertall fra Østerdalen og Glåmdalen. 

Hamar regionen ble fullstendig lammet i sin utvikling i 22 år på grunn av dette 

vedtaket.  

Langtidsplanen ble et politisk verktøy som AP og SP kunne ta frem når det passet 

dem, bondelaget og ikke å forglemme lobby spesialisten Småbrukerlaget.  

For mange i region Hamar med 98.000 innbyggere, ser det ut som om noen 

fremdeles tar denne planen frem fra skuffen når det passer. 

Vi er mange svært frustrerte innbyggere i regionen. Konsekvensene av denne 

frustrasjonen siger sakte inn hos velgerne men raskere nå med valg av sykehus 

plassering. Stemmer flytter seg.  

På grunnlag av den famøse langtidsplanen mente politikerne en gang i 90 årene at 

de hadde ryggdekning for å legge ned den landskjente gynekologiske avdelingen på 

Hamar, som Den Norske Sanitetsforening på Hamar og legespesialister 

møysommelig hadde bygget opp med små midler gjennom 40 år.  

Avdelingen ble flyttet til Elverum med bass og basuner fra et politisk flertall. 

Politikerne trodde at leger og sykepleiere ville ta med seg kulturen og møte opp i 
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Elverum. 

Så var det meningen å skryte av å skape arbeidsplasser i Elverum. 

Ingen, ikke en gang politikere, klarer å utføre et slik feilgrep uten at kulturen går i 

oppløsning.  

Det gjorde den og jeg trenger ikke rippe opp i kostnadene og alle historiene som er i 

omløp blant de som var involvert i denne saken. Men status i dag bør etterspørres. 

 

Private klinikker kom på banen for første gang på Hamar og de venter nå på 

utbygging i Moelv. 

Slike politiske tabber sprer seg som ringer i vannet og de involverte går fortsatt på 

gummisåler.  

Slike tabber får en med seg som leverandør av ingeniørtjenester og datasystemer til 

kraftverks eiere og energiverkene i Hedmark, Oppland, deler av Akershus og 

Buskerud siden 1969.  

Innen sykehus investeringer i Hedmark og Oppland er det en kø av feil beslutninger 

på grunn av stemmesanking. 

Hamar regionen har fått nok juling i denne saken.  

Det er på tide med tilbakebetaling. 

Grensen for politiske konsensus og feilinvesteringer av skattemidler blir overskredet 

med investeringen i Moelv.  

Velgerne stoler ikke på at dere makter å ta riktige beslutninger på vegne av velgerne 

og å ta ansvaret å forklare avviket til de som trenger det.  

 

Stoltenberg var på Hamar og velsignet utbygging på Hamar.  

Antagelig har også vi deltatt med velsignelser gjennom årene fra Smittevern 

Sykehuset ble anlagt på Hamar i slutten av 1800 årene og frem til i dag. 

Bygningsmassen fra den tiden benyttes fortsatt i Hamar Sjukehus. 

 

Kundene og tilgjengelighet samt miljøbelastning:  
Avstandsindeksen for Kvikne, Os, Tynset og Folldal sammenlignet med Sjåk, Lom, 

Vang og Beitostælen viser at Hamar er et riktig valg.  

Oppland minus Gran og Lunner har 164.88 innbyggere.  

Hedmark minus Kongsvinger regionen som går til A-hus har147.655 innbyggere.  

Totalt antall innbyggere som vil sogne til sykehuset er 312.543. Tenk over nøye over 

tallet. Men kun halvparten av disse benytter Sykehus Innlandet på grunn av spesialist  

kompetansen i Oslo. Det viser tall fra OUS. 

Det befolkningsmessige tyngdepunkt ligger i Hamar-regionen med 98.000 

innbyggere.  

Begrunnelsen er derfor åpenbar dersom en tar realitetene i betraktning. 

Betraktningen viser den fremtidig nytte av en investering i en biologisk klynge, videre 

den positive reduksjon i miljø-belastning med hensyn på brukere, de ansatte samt 

alle de utslippene som blir unngått ved plassering i Hamar i stedet for utenfor Moelv. 

Dette viser at Hamar er det klart beste alternativet. 
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Tilgjengelighet:  
Veinettet inn til dagens sykehus tomt er et stjernenett fra alle kanter og rett inn i 

parkeringen under et nytt sykehus.  

I dag foregår mesteparten av akutt hjelp med helikopter.  

Moelv eller Hamar spiller derfor ingen rolle.  

Jernbanestasjon med tilgang fra hele landet er på plass og kjøretiden er fortiden 1 

time fra Oslo Lufthavn.  

Ansatte: Hamar vil i særklasse være den beste løsningen med kort arbeidsvei til et 

variert arbeidsmarked og gang og sykkelvei til skoler og arbeidsplasser. 

Skoler er på plass opp til høyskole nivå.  

 

Infrastruktur for et sykehus på Hamar:  
Hamar har sikker strømforsyning gjennom 60 KV ringkjørings- kabel inn i byen. 

Tomt: Sykehuset kan bygges nedenfor dagens sykehus.  

15 gamle villaer må rives. Tomten har god helling. Det vil si den har plass til flere 

tekniske etasjer og parkering under sykehuset bygningene. Dagens sykehus 

funksjoner migrerer etterhvert som det nye bygges. 

Vannforsyning er på plass. Kloakk og avløp med pumpestasjoner er på plass. 

Jernbane er på plass og helikopter plattformen på toppen av sykehuset tar imot fra 

Lom- Sjåk- Vågå- Dombås-Otta- Grindaheim- Slidre og Beitostølen. 

 

 

Et moderne behandlingssenter for folk med ulike lidelser 
Et moderne behandlingssenter for folk som lider av en eller annen sykdom, lidelse, 

kan kun fungere i et miljø (klynge) med et multiplum av bio og -gen-tekniske 

virksomheter tilknyttet seg. Alternativet er at disse skapes fra bunnen av. 

Virksomheter som må fungere i mange miljøer for å kunne makte å tilby riktig 

behandling/medisiner.  

Kompleksiteten og derved utfordringene i moderne medisin er tydeligvis total sett 

undervurdert, selv om kunnskapen er til stede.  

En nyttig referanse er de nye gen-tekniske behandlinger som nå utvikles globalt og 

også i Norge. Behandling av sykdom blir nå forandret. 

De tverrfaglige miljøer som må bygges opp omkring gen-biologiske laboratorier og 

videre den kunnskapen som behandlingsteamet må besitte krever dyp gen-teknisk 

og biomedisinsk innsikt.  

Med 5,5 millioner mennesker har vi noen ytterst få miljøer som kan skape bio og gen 

kunnskap på et nivå som er relevant i behandling av mennesker. 

På Hamar ligger det til rette for å skape et unikt miljø som makter de kommende års 

utfordringer. Denne muligheten kan ikke skusles bort på grunn av by en knøttliten by-

land uenighet. 

Alternativet er et tradisjonelt akutt sykehus for sirka 312.543 innbyggere.  

Antagelig et svært lavt kundegrunnlag til en så høy investerings kostnad.  

Altså bygging på Hamar uansett sykehus kategori.  

Ingen kan med åpne øyne plassere et moderne behandlingssenter utenfor Moelv 

fordi noen ikke vil styrke byutviklingen på Hamar.  
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Politikerens oppgave er å reise rundt og forklare folk hvorfor vi må prioritere våre 

felles investeringer.  

Det er fritt sykehus valg og kvaliteten på sykehusets avdelinger blir raskt dokumenter 

mellom folk. Det vil si at kundegrunnlaget for det planlagte sykehuset er adskillig 

mindre enn folketallet, (se ovenfor). Dette vet alle som kan skaffe frem tallgrunnlaget 

for status i dag.  

Selv blir jeg behandlet på Aker og Rikshospitalet etter råd fra mitt lokalsykehus.  

 

Velkommen etter i realitetenes verden hvor tyngdekraften virker på alt også på 

stemmetall etter en vellykket bygging av nytt hoved-sykehus for Innlandet for de 

neste 100 år. Men se til å få det overstått. 

Investeringen utenfor Moelv blir minst 1,5 Milliarder høyere enn på Hamar og 

medfører en miljøbelastning pr år som blir langt høyere enn på Hamar. 

Vennlig hilsen, Per Sæther, Olav Aukrusts gate 9, 2315 Hamar 

 

Tillegg etter samtaler med interesserte: 

Forsterkning av eksisterende bymiljøer 
Det er svært viktig å styrke dagens byer kontra å spre store organisasjoner utenfor disse. 

Begrunnelsene er for meg selvsagt men må beskrives på en konstruktiv måte. 

 Sykehus kultur og kunnskapskultur 
Sykehus kultur og kunnskapskultur må vektlegges særskilt med tanke på å utvikle sykehusets 

langsiktige suksess.  

Dagens kultur på Hamar Sjukehus må det gjøres store anstrengelser for å ta vare på.  

En flytting til Moelv vil ødelegge dette miljøet.  

Dette vet vi fra tidligere flytting. 

Å skape en ny kultur på et avansert kunnskapsnivå er ingen selvfølge. 

Hvis politikere, beslutningstagerne, er villig til å ta denne risikoen må de også ta konsekvensene med 

i kostnadsregnestykket. Det blir ikke småpenger. 

Inn i dette regnestykket må miljøbelastningen for pasienter, ansatte og natur kalkuleres inn for minst 

50 år.  
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