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Mjøs-sykehuset for Innlandet.            Midt i – best for flest.
Område Fakta Som betyr
Rekrutering Hamar, Gjøvik,  Lillehammer samt Brumunddal er 

innenfor 22 min. kjøretid fra Mjøsbrua/Moelv.
Sikrer rekruttering fra Mjøsområdet gjennom akseptabel tid på arbeidsreiser.

Arbeidsmarked

Utdanning

Stort jobbmarked med varierte kompetansemiljøer på 
begge sider av Mjøsa.
Hamar: Handel, off. virksomhet, høgskole, turisme
Lillehammer: Handel, off. virksomhet, turisme
Gjøvik: Eksportindustri, teknologi og innovasjonsmiljø
NTNU og sykepleierutdanning. Søker om legeutdanning.
Høgskole i Lillehammer. Høgskolen på Hamar.

Gir attraktive utdannings- og jobbmuligheter for partnere når valg skal gjøres. 

Sykehusets nærhet til kompetansemiljøer, utdannings-institusjoner og 
leverandører.  
Gir kort avstand mellom Campus med helseutdanning og Sykehuset.

Infrastruktur Knutepunktet for E6 og RV4. (Nye og oppgraderte veger 
hvor store innvesteringer er og blir gjort).
Jernbanestasjon ved siden av sykehuset.
Ligger midt mellom nåværende sykehusbyer.

Offentlig transport som buss og tog bringer ansatte og besøkende til 
sykehusedøra. Reisetid i minutter blir mindre og mer miljøvennlig. 
Person og varetransport samt syketransport tett inntil hoved-ferdselsårene. 
Effektivt og tidsbesparende.

Mjøsbyen De respektive Mjøsbyene har sine styrker og fagmiljøer. 
Interaksjon og samhandling er og vil være under 
utvikling mellom ulike miljøer i Innlandet.

Hver by beholder og videreutvikler sine nærings- og kompetanseområder. 
Samtidig må disse miljøene arbeide for å avdekke muligheter som ligger i å 
utnytte  komplementær kompetanse. 

Bosetting Største bosettinger i byene Hamar, Gjøvik og 
Lillehammer.
Gode utbyggingsmuligheter og planer i Ringsakers to 
byer.  I Moelv har store utbyggingsaktører planer om alt 
fra sentrumsnære leilighetsbygg til eneboliger.

Dette gir muligheter for at folk kan bo der de ønsker i urbane byer eller 
etablere seg mer landlig til i småbyene.  Sammen med muligheter for ulike 
boformer vil dette for framtiden heve bo-attraktiviteten i regionen.

Innlandet fylke Stor politisk enighet om plassering av Mjøssykehuset ved 
Mjøsbrua.

En viktig enighet for bygging av nye Innlandet fylke. Gjennom mindre interne 
kamper vil regionen fremstå mer attraktivt og tiltrekker seg kvalifisert personale 
både til sykehuset og andre kompetansemiljøer.
Ved plassering av Mjøssykehuset i Moelv vil Innlandet kunne bruke sine lokale 
og regionale ressursene på å utvikle muligheter som regionen har og vil øke 
nødvendig samhandling.

Pasient Innlandets befolkning trenger et sykehus hvor funksjoner 
og fagpersonale er samlet. 

Midt i mellom der det bor flest, gir kort responstid og sikrer god rekruttering av 
sykehuspersonale. 
Tomt ved Mjøsa og turterreng gir helseeffekt for enkelte av pasientgruppene.

Oppsummert Moelv vil være navet i kommunikasjonen i fremtiden. Den store enigheten med å legge sykehuset ved Mjøsbrua gir muligheten for vekst 
og utvikling av regionen. Dette styrker utdanning og rekrutering til Mjøssykehuset i et område med god variasjon i bosettingsalternativer. 
Den politisk vedtatte lokaliseringen er midt i og betyr at det er best for flest - spesielt for ansatte og pasienter.

Utfyllende kommentarer vedlagt



Utfyllende kommentarer  
 
 
Rekruttering: 
Ny Rv4 mellom Gjøvik / Hunndalen utløser en betydelig økning i 
befolkningsgrunnlaget som kan nå Moelv innen 20 min og ytterligere mange 
fler innen 30 min. Investeringene i vei og jernbane reduserer reisetiden mellom 
byene og åpner for et større, mer variert og dynamisk arbeidsliv. Dette bedrer 
muligheten for å rekruttere ikke minst unge par til Innlandet der den ene har 
helsefaglige kvalifikasjoner og den andre har annen fagkompetanse.    
 
Arbeidsmarked og utdanning: 
Et betydelig potensiale vil kunne utløses dersom det samarbeid som allerede er 
etablert mellom Sykehus Innlandet og de helsefaglige studieretningene ved 
NTNU videreutvikles. Det arbeides med å få etablert medisinutdanning og 
forskning ved NTNU. Ved å inkludere det teknologitunge næringslivet og 
kunnskapsvirksomhetene knyttet til disse (NTNU, Sintef Manufacturing og NCE 
Manufaacturing) vil det være en «vinn – vinn – vinn» situasjon for sykehus, 
universitet og næringsliv. Og ikke minst vil det sette Innlandet «på kartet» og 
øke bosettingsattraktiviteten for hele regionen 
 
Infrastruktur 
Gjennom prosjektet «Mjøsbyen» søker kommunene rundt Mjøsa å tilrettelegge 
for et godt og miljøvennlig transportsystem som kan knytte regionen tettere 
sammen. Framtidsrettet, miljøvennlig, effektivt og attraktivt og får fler til å 
reise kollektivt – uansett om de er knyttet til helsearbeidsplasser eller ikke. 
 
Mjøsbyen 
De reduserte reisetider mellom byene og tettstedene vil gjøre at 
fellesskapsfølelsen til utfordringene som Mjøsbyen står overfor styrkes. Det blir 
lettere å heie på «en annen bydel» og glede seg over at en annen lykkes - neste 
gang er rollene byttet. Med den ulikhet i nærings- og kunnskapsbase som de 4 
største «bydelene» har blir det viktig at den «bydel» som har det beste 
utgangspunkt slipper til på dette eller disse områdene. De største muligheter 
for samarbeid mellom helseforetaket og utdannings- og forskningsinstitusjoner 
knyttet til NTNU samt øvrige kompetansemiljøer koblet til industri, er miljøet i 
Gjøvik. Et miljø som sterkt vektlegger betydningen av at Mjøssykehuset legges 
til Moelv.  
 
 



 
Bosetting 
I Mjøsbyens knutepunkt ligger Moelv og favner det største befolkningsgrunnlag 
innenfor kort reisetid. Lillehammer, Gjøvik, Hamar og Elverum vil utvilsomt 
forbli større enn Moelv i mange år. Men for mange, ikke minst for familier med 
barn vil Moelv kunne bidra til å utvide spekteret av bokvaliteter som Innlandet 
kan by på. En liten oversiktlig by med konsentrert sentrum og kort avstand ut til 
leilighetsbygg og eneboliger. Særlig for de som ønsker å realisere en drøm om 
enebolig kan Moelv by på flotte utsiktstomter med kort avstand til sentrum, 
barnehage, skole, anlegg for sport- og fritidsaktiviteter. Uansett hvor man er i 
Moelv er ikke langt til et nettverk av turstier og skiløyper og i bare 5 km avstand 
ligger et nytt skianlegg (lysløype, akebakke, hoppbakker oa.) og med langt mer 
stabile og snøsikre forhold enn nede ved Mjøsa  
 
Innlandet fylke 
Mjøsbyen er Innlandets hovedstad! Vi må ta tak i det som forener og ikke lage 
lokale kamper om det som skiller.  
 
Pasientene 
Et Mjøssykehus beliggende i den vakre Moskogen vil bidra til økt trivsel både 
for pasienter og ansatte. Fine turstier i et skogsbelte ned mot Mjøsa samtidig 
som det bare er noen minutters gange opp til sentrum av Moelv for et 
kafebesøk eller butikkhandel. Spesielt for pasienter med psykiske lidelser er det 
enighet om at slike omgivelser og muligheter bidrar positivt.  
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