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Åpent Brev til; 

Helse- og Omsorgsdepartementet v/ Helse- og Omsorgsminister Bent Høie 

Styret for Helse Sør-Øst v/ Styreleder Svein Ingvar Gjedrem 

Styret for Sykehuset Innlandet v/ Styreleder Torill Bariusdotter Ressem 

 

Hovedsykehus for hele Innlandet. 

La meg slå det fast med en gang; Det aller viktigste er at det nå blir fattet et endelig vedtak 

om bygging av nytt hovedsykehus for Innlandet, og at vi med det kommer over i fasen for 

konseptutvikling og bygging. Det er pasientene i Innlandet som er i sentrum, for pasientene 

har det mindre betydning med plassering noen kilometer mot syd eller mot nord. Det som 

teller for pasientene er et fullverdig behandlingstilbud under ett tak, sikkerhet for at du i tide 

kommer til rett sted og trygghet for at du der oppnår den beste behandling. 

Med dette som bakgrunn tar jeg meg i å bli forundret over det jeg leser i en altfor lang 

prosess frem til en endelig beslutning. Nye utredninger kjøpes, forutsetninger justeres, 

beslutninger er ikke lengre beslutninger og tiden går. Aller mest forundres jeg over 

premisser og tolkninger som gjengis fra COWI-analysen, over mangel på fremtidsperspektiv 

og over Helse Sør-Øst sitt utgangspunkt i deres tillyste dialog med kommunene.  

Jeg vil i fortsettelsen berøre noen av de områdene som for meg gir grunn til forundring. 

Det helt grunnleggende. 

Det helt grunnleggende er at det, i en fremtidsrettet modell, skal etableres ett hovedsykehus 

for hele Innlandet. Når det skal finnes en mest mulig optimal plassering for dette 

hovedsykehuset må tilgjengelighet for hele pasientgrunnlaget, markedsområde for 

arbeidskraft- og kompetansetilfang, og miljø- og klimapåvirkning være faktorer som 

vektlegges tungt. For meg gir det derimot grunn til forundring når det i plasseringen av nytt 

hovedsykehus trekkes inn hvor det skal opprettholdes sykehusdrift med basis i nåværende 

sykehusstruktur. Hovedsykehuset for Innlandet skal betjene hele Innlandet, nå og i 

fremtiden, uavhengig av øvrig struktur. Hovedsykehuset for Innlandet vil sannsynlig ikke stå 

ferdig før tidligst inn mot 2030, og skal ha en levetid på et minimum av 50 år. I denne 

fremtidige tidsperioden skal hovedsykehuset for Innlandet bestå gjennom et mangfold av 

nye sykehusdebatter, nye strukturtiltak, dekke inn nye teknologisk krevende 

behandlingsmåter og derigjennom være grunnmuren også i et fremtidig fullverdig 

behandlingstilbud for hele Innlandets befolkning. Det er her vi er ved det grunnleggende, det 

er i dette perspektiv at reisetid, bo- og rekrutterings områder, klima- og miljøbelastning og 

en utvikling i regionen, må spille inn som faktorer for plassering av det nye hovedsykehuset. 

 

 

Journalført i Public 360°

mailto:axel@maskinvei.no


Reisetid. 

Det gjengis at COWI-analysen opererer med fire intervaller for reisetid; reisetid innenfor 10 

minutter, innenfor 20 minutter, 30 minutter og 45 minutter. Når det grunnleggende er et 

sykehus for hele Innlandet, er min vurdering at intervallene 30-45 minutter må være 

toneangivende. Legges det vekt på intervallene 10-20 minutter så er det, etter min 

oppfatning, mer by- og tettstedsutvikling enn det er regiondekkende. Med COWIs tall som 

grunnlag støtter dette opp om tidligere vedtak om plassering, som også ligger til grunn for 

helseminister Høies beslutning hvor han peker på plassering i området Mjøsbrua. Det er med 

forundring jeg leser at forutsetning for reisetid nå er justert ned og at dette brukes som 

argument for en plassering nærmere Hamar. En slik endring bryter med den grunnleggende 

forutsetningen om at det skal etableres et hovedsykehus for hele Innlandet. Det fremstår nå 

mer i retning av at det skal etableres et hovedsykehus for Hedemarken.  

 

Bo og rekrutteringsområder. 

Innlandet spenner over et for stort geografisk område til at hovedsykehuset, uansett 

plassering, kan være en naturlig arbeidsplass for enhver boplass i hele regionen. 

Hovedtyngden av befolkning i Innlandet finnes innenfor et område med Gjøvik, Lillehammer 

og Hamar med omkringliggende kommuner, samt Elverum. Disse områdene vil utgjøre 

hovedtyngden av sysselsettings- og kompetansetilfang til nytt hovedsykehus for Innlandet. 

På dette grunnlag bør plasseringen av nytt hovedsykehus legges slik at det, best mulig, kan 

nås fra disse områdene med en sum av tog, buss og bil. Gangavstand til togstasjon, 

bussforbindelse fra nord og syd, vest og øst, forbindelse til hovedveinett som knytter 

regionen sammen, er sentrale faktorer som må vektlegges ved valg av plassering for nytt 

hovedsykehus. Med bakgrunn i COWI-analysen er det gjort et poeng av den prognoserte 

fremtidige befolkningsutviklingen for hver enkelt av de respektive kommuner i 

Mjøsregionen. Her konkluderes det med at Hamar/Stange får størst vekst, mens 

Ringsaker/Gjøvik vil få en tilsvarende nedgang. En plassering av nytt hovedsykehus i 

balansepunktet mellom alle disse kommunene vil bidra til den jevneste 

befolkningsutviklingen kommunevis innenfor regionen. Dette er til beste for sysselsettings- 

og kompetansetilgang til hovedsykehuset, til beste for næringslivet i hele regionen, og til 

beste for en god klima- og miljømessige utvikling for regionen samlet sett. 

 

Klima- og miljøbelastning. 

Beregning av klima- og miljøbelastning må baseres på en differansekalkyle for de alternative 

plasseringer av hovedsykehuset separat, for de øvrige sykehus- og helsetjenester må dette 

adskilles og settes inn i en beregning målrettet mot disse avgjørelsene. Hovedfaktorer som 

må inn i en slik kalkyle er klimabelastning av reiser (innbefattet tilrettelagt infrastruktur), 

type arealbeslag for plassering av hovedsykehuset, type arealtilgang for tilliggende 

utbygginger og for fremtidig bosettingsmønster beregnet for hver enkelt av kommunene. 

Når det   gjelder reise er viktige faktorer nærhet til jernbanestasjoner, nærhet til hovedvei, at 

pasienttilfang fra hele Innlandet vektlegges og det gir et naturlig sysselsettingsknutepunkt 

for den mest befolkede del av Innlandet, ikke kun Hedemarken. Det må videre legges vekt på 

at plassering av nytt hovedsykehus ikke beslaglegger dyrket mark for egen tomt, at det er 
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tilliggende utbyggingsmuligheter som ikke utgjør press på dyrket mark, og at påvirkning på 

fremtidig bosetting ikke legger ytterligere press på område hvor det vil gå på bekostning av 

dyrket mark. En plassering av nytt hovedsykehus i aksen Brumunddal-Hamar kan umulig 

komme godt ut av en slik beregning for klima- og miljøbelastning. Det forundrer meg at 

utbyggingspress på dyrket mark og klimabelastning for reiser, hensyntatt et bredere 

rekrutteringsområde enn kun Hedemarken, i liten grad gjengis å ha blitt vektlagt fra COWI.  

 

Utvikling i regionen. 

Et nytt hovedsykehus for Innlandet skal betjene et pasientgrunnlag for hele regionen 

Innlandet, og kunne hente arbeidskraft og kompetanse bosatt i størst mulig bredde av den 

mest befolkede del av vår region. Med reine ord; et nytt hovedsykehus for Innlandet er ikke 

et prosjekt for Hedemarken alene. Arbeidstakere og kompetanse skal rekrutteres fra 

Lillehammer og omkringliggende kommuner i nord, fra Gjøvik og omkringliggende 

kommuner i vest, fra Hamar og omkringliggende kommuner i syd, og fra Elverumsområdet i 

øst. Et hovedsykehus med tilliggende aktiviteter blir Innlandets største arbeidsplass, og den 

skal gi sine ansatte muligheter til fortsatt å bo der de ønsker i dette geografiske området. I 

forbindelse med et næringslivsseminar i Brumunddal for mange år siden ble nåværende 

ordfører i Hamar utfordret på sitt syn på Innlandet. Jeg oppfattet hans respons slik at 

Innlandet var av liten betydning for en utvikling av Hamar, og at dette ble understreket med 

følgende; «For Hamar er det lengre til Gjøvik enn det er til Oslo».  

Fra mitt ståsted er Hamar og Gjøvik, som Lillehammer, Elverum og alle mindre tettsteder og 

bygder i Innlandet like viktige. Et hovedsykehus for Innlandet er et hovedsykehus for hele 

Innlandet, og sannsynlig den aller viktigste faktor i en fremtidig balansert utvikling av næring 

og bosetting i regionen. 

 

Regional oppslutning eller?? 

I Innlandet, tidligere Hedmark og Oppland fylker med sine kommuner, har vi så godt som 

aldri kunnet forenes om noe prosjekt for felles utvikling. Det har vært viktigere å stå steilt på 

sine primære standpunkter om plassering, enn å kompromisse seg frem til felles løsninger 

slik at utvikling kunne skapes. I dette bildet var det nærmest utrolig at det, etter lang tids 

tautrekking, ble en felles oppslutning (med minus av Hamar) om at et nytt hovedsykehus for 

Innlandet skulle ligge i området Mjøsbrua. All ære til daværende styre for sykehus Innlandet, 

til de berørte kommunene og dets ordførere, og til daværende fylkespolitikere. 

Framtidsrettede personer la til grunn at behovet for et helhetlig sykehustilbud for hele 

Innlandet var viktigere enn stedskampen, og at Mjøsbrua klart pekte seg ut som det området 

som best knyttet Innlandet sammen; - et balansepunkt for Innlandet. En slik regional 

oppslutning er en sterk veiviser, en veiviser som det kreves tungtveiende argumenter for å 

sette til side. Slike tungtveiende argumenter er vanskelig å få øye på i det som er gjengitt 

som argumenter for en utvidelse av begrepet Mjøsbrua til også å omhandle Brumunddal. 

Det sendes derfor en sterk oppfordring til alle involverte i beslutningsprosessen, Styre for 

Sykehus Innlandet, Styre for Helse Sør-Øst og Helseminister Høie; Det må legges sterk vekt 

på Innlandets egen beslutning; kun nye, forståelige og meget tungtveiende argumenter kan 

sette denne oppslutningen til side.  
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Plassering av øvrige sykehustjenester 

Det er besluttet at Innlandet, i tillegg til et hovedsykehus, skal ha ett akuttsykehus, ett 

elektivt sykehus og at sykehuset på Tynset skal bestå. En slik beslutning antas i større grad å 

bygge på fornuften i utnyttelsen av bestående bygningsmasse, av nødvendigheten for å 

kunne tøyle investeringsrammen for nytt hovedsykehus og en naiv tro på regional 

oppslutning, enn den bygger på en analyse over en fremtidsrettet sykehusstruktur for 

Innlandet sett i et lengre perspektiv. Det er nytt hovedsykehus som vil være fundamentet i 

Innlandets sykehustilbud i fremtid, og som må finne sin for regionen balanserte plassering 

uavhengig av øvrig struktur. Videre bør plassering av sykehustjenester basert på nåværende 

sykehus ses opp mot egnethet i bestående bygningsmasser med mål om en lavest mulige 

investeringer og en så kostnadseffektiv drift som mulig. Det forundrer meg derfor at Helse 

Sør-Øst i sin dialog med kommunene utfordrer disse til en plassering av øvrige 

sykehustjenester for igjen å balansere dette inn i en plassering av et nytt hovedsykehus. For 

det første er nytt hovedsykehus i seg selv et sykehus som skal betjene hele regionen. Videre 

må det antas som lite sannsynlig at en struktur som her er besluttet (4 sykehus i Innlandet) 

vil ha en varighet som strekker seg særlig langt inn i fremtiden. Nye behandlings- krav og 

tilbud, ny og investerings- og kompetansekrevende teknologier, attraktivitet for rekruttering 

av kompetanse og presset sykehusøkonomi vil også i årene som kommer utfordre vårt gode 

helsevesen.  Det er derfor lite trolig at en sykehusstruktur lagt i 2021 vil tjene sitt formål 

langt inn i levetiden av et nytt hovedsykehus. Dette understreker behovet for at plasseringen 

av et nytt hovedsykehus for Innlandet legges slik at det blir «limet» i fremtidens 

sykehustilbud for hele Innlandet. 

 

Oppsummering 

Pasientene fra Innlandet er «ballets dronning», pasientene fra Innlandet har behov for et 

enhetlig og helhetlig behandlingstilbud, - og pasientene fra Innlandet har nå behov for 

beslutning og handling. Når pasientene fra Innlandet skal behandles på sykehus så er 

behovet en fullverdig behandling på ett sted, plassering noen kilometer nord-syd, øst-vest er 

underordnet.  

Plassering av hovedsykehuset bør bygge på et bredest mulig markedsområde for tilgang av 

arbeidskraft og kompetanse, og samtidig gi et bredest mulig rekrutterings- og 

kompetansetilfang til hele regionens næringsliv.  Videre må det legges til grunn en lavest 

mulig klimabelastning i sum av reiser for pasienter og sysselsatte, og en klima- og miljøprofil 

for tomtevalg og bygg, for tilliggende utbygginger og for bosetting, som står seg innenfor 

nasjonal klimaplan og som tåler etterprøving fra kommende generasjoner.   

 

Med ønske om en godt forankret, kunnskapsbasert og fremtidsrettet beslutning!  
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Fra: Bjørn Y Hermansen <bjyngvhe@online.no> 
Sendt: 8. januar 2021 14:27 
Til: HSORHF PB Postmottak 
Emne: VS: Brev til styret - prosjektrapport: Konkretisering av bygg, lokalisering og 

bærekraft ved Sykehuset Innlandet HF.  
Vedlegg: LA Base Moelv 291220.docx 
 
Hei, beklager ved en trykkfeil fra min side, kom ikke e-posten nedenfor fram, derfor et nytt forsøk. 
 
Med vennlig hilsen  
 
Bjørn Y Hermansen 
 

Fra: Bjørn Y Hermansen <bjyngvhe@online.no>  
Sendt: fredag 8. januar 2021 14:23 
Til: 'postmottak@sykehuset-innlandet.no' <postmottak@sykehuset-innlandet.no>; 'postmottak@helse-
sorost.n' <postmottak@helse-sorost.no 
Emne: Brev til styret - prosjektrapport: Konkretisering av bygg, lokalisering og bærekraft ved Sykehuset 
Innlandet HF.  
 
Adm dir i Sykehuset Innlandet ba i avisen at man leste rapportene godt, likeledes styreformann i H S-Ø 
sier han skal være lyttende. Mitt engasjement er derfor som innbygger i Innlandet, og engasjert i å få en 
Luftambulanse base til Innlandet. 
 
Jeg har også den oppfatning at en avgjørelse bør fattes på best, og bredest mulig grunnlag. 
 
Vedlagte brev/innlegg er også sendt avisene i distriktet som leserinnlegg. 
 

Bjørn Y Hermansen – Mob: 90773815  
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Til styrene i 

Sykehuset Innlandet 

Helse Sør - Øst 

 

LUFTAMBULANSEBASE INNLANDET – PLASSERING. 

 

Jeg har lest Prosjektrapporten til Sykehuset Innlandet, spesielt punkter og avsnitt om 

plassering av ny Luftambulanse base i Innlandet. Og jeg finner kun to argumenter for 

å plassere den i Elverum. Dekningskart (u/demografi) og eventuelt bidrag til framtidig 

prehospitalt senter. 

Dette er argumenter som bør suppleres med følgende: 

1. Stortinget har bevilget 10 mill til prosjektering av Luftambulansebase ved 

Mjøsbrua. Dette er jo en bevilgning som er knyttet mot LA base ved/i 

nærheten av Mjøs Sykehuset.  

2. Sykehuset Innlandet valgte Moelv som stasjonering av legebil, i påvente av 

helikopter. Lokaliseringen dekket mest hensiktsmessig plassering for å møte 

ambulanse transporter fra alle deler av Innlandet. 

3. Når man ser på dekningskart, med demografi (der befolkningen bor) ser man 

klart at v/Mjøsbrua er en bedre egnet plassering enn Elverum. Ved å se på 

aksene N – S i de 3 dalførene, og Ø – V finner man grovt sett ut at Mjøsbrua 

er veldig sentral. Hvis man vil se på hytte/turist bildet i tillegg, må man ta med 

alle hytteområder, Sjusjøen, Hafjell, Kvitfjell, Gausdal og Valdres. Ikke bare 

Trysilområdet, som er nevnt i prosjekt rapporten. 

4. Risikoanalyse for store ulykker ved trafikkårene E-6 og Dovrebanen. Her bør 

trafikk mengde og risiko bli vurdert med rask akuttmedisinsk hjelp. Dette må 

vektlegges. 

5. Nærheten til forsknings miljøet ved NTNU bør også sees på, her har de blant 

annet prosjekter om store droner til pasient flytting. Utdannelse og forskning er 

også elementer som utvikles enklere ved nærhet. På Raufoss er det en 

mangfoldig industripark med 2.500 ansatte, den største arbeidsplassen i 

Innlandet samlet på et område. Her er det produksjon og utvikling av mange 

produkter.  

 

Disse momenter er ikke skrevet for å sette Elverum opp mot annen plassering, men 

for å få med alle viktige momenter ved plassering av LA basen.    

Referanser i prosjektrapporten: Pkt 1 side 7 – 8, pkt 5-3-2 side 35-36, pkt 8-3-2 

side165. 
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07.01.20. 

Bjørn Y Hermansen - KAPP 
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Fra: Kristen M. Hyrve <Kristen@hyrve.net> 
Sendt: 10. desember 2020 08:57 
Til: HSORHF PB Postmottak 
Kopi: Kongsrud, Arild; Rudi, Anette; Eva Høgberget; Anne Kristine Lyslo; Kåre 

Bakken; lars.tressum@bbnett.no; Torunn Enstad; rbrunes@online.no; 
arne.leite@online.no 

Emne: Uttale vedr. Ny sjukehusstruktur som påverkar Nord-Gudbrandsdalen, 
Vedlegg: Uttale Helse-Sørøst.odt 
 

Vedlagt ligg ei uttale frå Brukarutvalet ved Nord Gudbrandsdalen Lokal-medisinske Senter , 

Otta. 

Uttala har vore handsama i styremøte, og justert med medlemmane, før reinskriving. 

Ber om at uttala vert oversendt til rett adressat hjå dykk, innanfor Helse Sør Øst. 

Vyrdsamt 

Kristen M. Hyrve 

Leiar av Brukarutvalet NGLMS 
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Til Styret i Helse Sør-Øst. 
 
Brukarutvalet ved NGLMS (Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter) arbeider for å ivareta 
behova for helsetenester for brukarane i Nord-Gudbrandsdalen. Naturlegvis er vi opptatt av å 
oppretthalde tenestetilbodet som er ved NGLMS, og vi arbeider for å få lagt fleire 
spesialisthelsetenester hit.. Det betyr mykje for alle at flest mogleg av desse er så nær brukarane 
som råd. 
 
 Vi ser at gode helsetenester er ein sum av alt vi har behov for, det vere seg akutthjelp eller planlagt 
behandling. Eit velfungerande lokalmedisinsk senter avheng av andre avdelingar innanfor 
Sykehuset Innlandet. 
 
Brukarutvalet registrerer at det herskar stor uro og bekymring for framtidig sjukehusstruktur. 
 
Folket som bur i Nord-Gudbrandsdalen har lang nok reiseveg  til sjukehuset. Denne reisevegen må 
ikkje bli lenger enn den alt er, korkje for planlagt behandling eller akutt hjelp. Vi vil presisere at 
Tynset Sjukehus ikkje er eit brukbart alternativ. Til det er reisevegen dit for lang og usikker, særleg 
vinterstid. 
 
Eit stort Mjøssjukehus vil krevje enorme ressursar, både når det gjeld økonomi og med tanke på 
kompetansemiljø og personell/bemanning. Vi fryktar dette vil gå utover tenestene her ved NGLMS. 
 
NGLMS, som førstelineteneste i den akutte kjeden i Nord-Gudbrandsdalen, treng at akuttmottaket 
på Lillehammer blir verande der det er. Dette for best mogleg pasienttryggleik. 
 
Dagens sjukehusstruktur er ei distriktsvennleg løysing som gjer det trygt å bu i Nord-
Gudbrandsdalen. Den er positiv også for drift og tenester ved NGLMS. 
 
 Brukarutvalet ved NGLMS ber om at Helse Sør-Øst lyttar til folket og skrinlegg planane om eit 
storsjukehus ved Mjøsa. Utbyggingsressursane må heller bli brukt til å ruste opp og drive dei 
eksisterande sjukehusa og lokalsjukehusa. 
 
Det må også leggast tilrette for betre parkering ved einingane, da erfaring visar at kollektiv trafikk 
og konsultasjonar ikkje vert tilpassa kvarandre. 
 
Med helsing frå Brukarutvalet ved Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter, 

 

Kristen M. Hyrve 

Leiar. 



Fra: Mona Suren <Mona.Suren@elverum.kommune.no> 

Sendt: 7. januar 2021 13:00 

Til: HSORHF PB Postmottak 

Emne: 20/834-12 Forslag til ny sykehusstruktur i Innlandet. Krav om høring 

Vedlegg: Forslag til ny sykehusstruktur i Innlandet. Krav om høring .docx.pdf 

 

Vedlagt dokument fra Elverum kommune 
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 Kommunedirektørens kontor 
Helse Sør-Øst Rhf v/styreleder Svein Gjedrem    

Postboks 404 Vår dato: 07.01.2021 

 Vår referanse: 2020000834-12  

2303 HAMAR Arkiv: 20/834/ 

 Deres dato:  

 Deres referanse:  

 Vår saksbehandler: Kristian Trengereid 

   
 
 

Forslag til ny sykehusstruktur i Innlandet. Krav om høring 
 
Det vises til forslaget fra styringsgruppa om ny sykehusstruktur i Innlandet. Elverum kommune stiller så 
mange spørsmål og har så mange kommentarer til de underliggende dokumentene, at vi ber om å få 
fremme en høringsuttalelse før saken legges fram for endelig behandling i sykehusstyret og i styret for 
Helse Sør-Øst RHF. Vi mener at de samfunnsøkonomiske konsekvensene for de berørte kommunene ikke er 
belyst på en akseptabel måte. 
 
I den offentlige utredningsinstruksen går det klart fram viktigheten av: 
 

At statlige beslutninger er velbegrunnede og gjennomtenkte. Ufullstendige eller manglende 
utredninger, øker risikoen for at det fattes beslutninger som ikke kan gjennomføres, som gir 
uønskede virkninger, eller som innebærer sløsing med samfunnets ressurser. 
 

En kraftig reduksjon av sykehusaktivitet i Elverum vil ha betydelige samfunnskonsekvenser for Elverum som 
by og som regionsenter for Sør-Østerdal. Vi ønsker å redegjøre for disse konsekvensene før forslaget til ny 
sykehusstruktur behandles. 
 
Elverum kommune ber derfor om at forslaget sendes ut på formell høring, før det endelige forslaget legges 
fram for styrebehandling i Sykehuset Innlandet HF og for styret i Helse Sør-Øst RHF.  
 
 
 
Med hilsen 

Lillian Skjærvik Kristian Trengereid 
ordfører kommunedirektør 
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Emne: Fellesuttalelse fra Høyre i Vest-Oppland til forslag om ny sykehusstruktur i 
Innlandet 

Vedlegg: Sykehussaken - fellesuttalelse fra Høyre i Vest-Oppland.pdf 
 
Til Styret i SI HF, Styret HSØ RHF og HOD v/statsråd, 
 
På vegne av Høyre-foreninger  i Vest-Oppland, sender vi herved våre innsigelser til fremlagte forslag til 
ny sykehusstruktur i Innlandet. 
Som et motforslag, presenterer vi en alternativ sykehusstruktur for Innlandet, som vi oppfatter å være 
innenfor målbildet. 
 
For å underbygge vår innsigelse, er vi meget kritiske til bl.a. følgende; 
 

- Prosessen frem til presentasjon av forslaget, som kun er prosessert i prosjektgruppa 
- Neglisjering av demokatiske prosesser i Innlandet, inkludert de fleste politiske partiene 
- Undervurdering av Gjøvik Sykehus som mulig akuttsykehus og nærheten til NTNU 
- Undervurdering av behovet for høyteknologisk kompetanse i det nye sykehuset 
- Manglende vurdering av teknologi- og kompetansemiljøet i aksen Raufoss/SINTEF-Gjøvik/NTNU 
- Neglisjering av fremtidig planlagt infrastrukturbygging gjennom Gjøvik-regionen (ny Rv4) 
- Nedleggelse av psykiatriske sykehus og derigjennom en nedbygging av behandlingskapasitet 

 
Høyre i Vest-Oppland undres over at ikke SI HF og HSØ RHF benytter seg av en unik mulighet ved 
lokalisering av det nye hovedsykehuset. Der er ingen andre steder i landet hvor en lokalisering midt 
mellom våre 3 likeverdige byer/byregioner rundt Mjøsa er like samstemt og akseptert av det politiske 
miljøet som herover. En konsensus som er unik, basert på en høy grad av politisk aksept innen de fleste 
partiene i Innlandet og som ville medføre at alle de kritiske og negative innspillene, som nå kommer til 
styrene i SI HF og HSØ RHF, mest sannsynlig ville kunne vært unngått.  Dette bør styrene i SI HF og HSØ 
RHF reflektere over og ta inn over seg. 
 
Med denne innsigelsen mener Høyre i Vest-Oppland av styrene i SI HF og HSØ RHF ikke kan basere sine 
vuderinger og beslutninger på den samfunnsanalysen som her er sterkt kritisert. Det er å forvente at en 
omlegging av sykehusstrukturen i Innlandet, som også vil påvirke næringslivet og infrastrukturen, blir 
basert på et bedre og mer kvalitetssikret grunnlag. De enorme lokale og regionale konsekvensene av 
denne omleggingen tilsier at også berørte parter utenfor styrerommene må høres. 
 
Kopi av denne innsigelsen sendes også de som står bak denne felles-uttalelsen. 
 
Mvh 
 
Roger Hugo Johnsen 
 
Vestre Toten Høyre 
Leder 

Journalført i Public 360°



 
Mob.:        +47-90581083 
Mail (a):     roger.hugo.johnsen@benteler.com 
Mail (p):     roger.hugo.johnsen@gmail.com 
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Det refereres til forslag på ny sykehusstruktur fra ‘Prosjektgruppen fase 2’; 

Konkretisering av bygg, lokalisering og bærekraft ved Sykehuset Innlandet 
HF (08.12.2020) 

Innsigelse fra Høyre i Vest-Oppland til forslag på ny sykehusstruktur i Innlandet 

Høyre i Vest-Oppland reagerer sterkt på at det foreliggende forslaget, presentert i 
rapporten nevnt over, basert på en samfunnsanalyse gjort av konsulentselskapet COWI, 
kommer med andre konklusjoner og nytt forslag til lokalisering, helt på oppløpssiden av 
beslutningsprosessen og basert på analyser som ikke synes kvalitetssikret. Vi stiller oss 
sterkt kritiske til at en lokalisering i Brumundal ikke tidligere er blitt presentert og 
behandlet, verken som del av høring eller behandling i formelle organer. Innsigelsen går på 
prosessen frem til beslutning, analysen som underlag for beslutning og foreslått struktur på 
sykehusene i Innlandet. 
 
Punkt 1 beskriver et forslag til en alternativ og anbefalt sykehusstruktur som Høyre i Vest-
Oppland står bak. I de påfølgende 6 hovedpunktene (punkt 2-7) presenterer vi våre 
innsigelser til prosessen frem til HSØ’s forslag i nevnte rapport (08.12.2020). 

1) Forslag til ny sykehusstruktur i Innlandet 

Etter en gjennomgang av samfunnsanalysene fra både Asplan Viak (2017), COWI (2020) 
og en prosess med sykehusfaglige eksperter, vil vi foreslå følgende alternative struktur for 
sykehuset Innlandet; 

- Nytt akuttsykehus ved Mjøsbrua (hovedsykehus), med samling av akuttfunksjoner 
og elektive funksjoner 

- Lillehammer sykehus omgjøres til et lokalmedisinsk senter, med utvidede pre- og 
post-hospitale funksjoner, sammen med polikliniske og dagpsykiatriske kapasiteter 

- Gjøvik sykehus omgjøres til et lokalmedisinsk senter, med utvidede pre- og post-
hospitale funksjoner, sammen med polikliniske og dagpsykiatriske kapasiteter 

- Hamar sykehus legges ned, eventuelt omgjort til et begrenset helsehus 
- Elverum sykehus bevarer noen akuttfunksjoner og utvalgte elektive kapasiteter 

sammen med øvrige foreslåtte funksjoner, samt sykepleierutdanningen 
- Sanderud og Reinsvoll psykiatriske sykehus bevares for utbygging og styrking 

av tyngre psykiatriske pasientbehandlinger 

Justering av opptaksområdene må selvsagt gjøres, noe som vil gi akuttsykehuset på 
Elverum nødvendig størrelse for et pasientgrunnlag større enn dagens. Lokalisering av 
luftambulansen, senter for pre-hospitale tjenester og regionalt senter for samhandling og 
desentralisering av spesialisthelsetjenester, bør revurderes i lys av dette forslaget. 

Høyre i Vest-Oppland stiller seg kritisk til den planlagte samlokaliseringen av somatikk og 
psykiatri. Vi støtter at akuttpsykiatrien legges ved hovedsykehuset, grunnet behov for den 
helsemessige avklaringen, men mener at den behandlende psykiatrien og den pålagte/ 
idømte psykiatriske behandlingen (psykiatrisk forvaring) ikke passer inn i et ellers åpent 
sykehusmiljø, som preger dagens somatiske sykehus. Dette innebærer at eksisterende 
psykiatriske sykehus, deriblant SI HF avd. Reinsvoll, må sikres, ivaretas og bygges ut. 

Det bemerkes fra vår side at samlokalisering av elektive funksjoner er viktig for å bygge ut 
en kapasitet, kvalitet og tillit til disse som grunnlag for at innbyggerne skal frivillig gjøre 
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seg nytte av disse tjenestene innenfor SI HF. All den tid elektive funksjoner er gjenstand 
for ‘fritt sykehusvalg’, er det vår bestemte oppfatning at disse funksjonene må 
samlokaliseres og styrkes i større grad enn idag, også dersom disse tjenestene skal gjøres 
tilgjengelige og attraktive for andre foretaksområder, deriblant fra Oslo-regionen. Dette vil 
også sikre en bedre utnyttelse og betjening av nødvendig avansert og kostbart teknisk 
utstyr i den fremtidige sykehusstrukturen, samt økte inntektsmuligheter for SI HF. Da er 
også nærhet til utdanningsinstitusjoner og teknologi-miljøer meget avgjørende. Disse 
befinner seg allerede idag i Gjøvik-regionen, inkludert det høyteknologiske industrimiljøet 
innenfor Raufoss Næringspark, og representerer en meget attraktiv rekrutteringsbase for 
fremtidig medisinskfaglig personell ved det nye hovedsykehuset ved Mjøsbrua. Dette er 
oversett i COWI-rapporten (2020), eller i beste fall sterkt underkommunisert. 

De sterke reaksjonene som er fremkommet i etterkant av HSØs presentasjon av nytt 
hovedsykehus i Brumundal, bør ikke overraske noen, ei heller styrene i SHI HF eller HSØ. 
Vi erfarer at mange er kritiske til prosessen som er kjørt så langt, hvor politisk enighet og 
demokratiske prosesser virker fullstendig neglisjert. Styreleder for HSØ RHF forsikret i OA 
9.november 2020, at «Vi skal også legge vekt på den politiske kapital som er investert i 
tidligere beslutninger både i fylkestinget, i kommunene og de politiske partiene». Vi mener 
at så ikke er gjort. Den uroen som er kommet er meget forståelig og fører til at foretaks-
modellen, som styringsorgan for helseforetakene, nå settes i spill, egenhendig av styret i 
HSØ RHF. 

Mange argumenterer også for en endring av foretaksområdet, for at denne skal reflektere 
en annen og ønsket struktur på sykehusene, samt styrke muligheten for bevaring og 
befesting av eksisterende lokalsykehus. Vi mener det ikke vil være til pasientenes beste, 
men her må styrene i SI HF og HSØ ta sitt ansvar for den situasjonen vi er kommet i.  

Det bemerkes at både Valdres- og Hadelands-regionenes lojalitet til SI HF er trukket i tvil. 
Dette vil naturligvis måtte påvirke pasientgrunnlaget for SI HF og dermed også det 
økonomiske fundamentet for etablering av et nytt hovedsykehus. En slik utvikling bør 
bekymre styrene i SI HF og HSØ. 

Høyre i Vest-Oppland undres over at ikke SI HF og HSØ benytter seg av en unik mulighet 
ved lokalisering av det nye hovedsykehuset. Der er ingen andre steder i landet hvor en 
lokalisering midt mellom våre 3 likeverdige byer/byregioner rundt Mjøsa er like samstemt 
og akseptert av det politiske miljøet som herover. En konsensus som er unik, basert på en 
høy grad av politisk aksept innen de fleste partiene i Innlandet og som ville medføre at alle 
de kritiske og negative innspillene, som nå kommer til styrene i SI HF og HSØ, mest 
sannsynlig ville kunne vært unngått. 

2)  Innsigelser til prosessen 

Høyre i Vestoppland registrerer at denne saken har versert i SI HF siden starten i 
2004/2005, en langvarig prosess som har involvert mange instanser og interessenter. Det 
har vært et maratonløp som skulle avsluttes første halvdel av 2021 med en endelig 
beslutning om struktur, innhold og lokalisering. 

Vi registrerer også at det har vært mange formelle vedtak og anbefalinger gjennnom disse 
årene, bl.a. vedtok Styret i SI HF følgende anbefaling i 2017 (sak SIHF 079-2017); 

3. Styret tilrår, med bakgrunn i den gjennomførte idéfasen med tilhørende høringsinnspill, at 
Mjøssykehuset lokaliseres ved Mjøsbrua. 
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Det samme vedaket ble enstemmig gjort januar 2019 av Styret i HSØ RHF (ref. Protokoll, 
Sak 005-2019), ‘MÅLBILDE FOR VIDEREUTVIKLINGEN AV SYKEHUSET INNLANDET HF’; 

4. Styret forutsetter at alle spesialiserte funksjoner innen somatikk, somatisk virksomhet fra to 
av dagens sykehus, og sykehusbaserte tjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling inngår i utredningen av virksomhetsinnholdet i et nytt 
Mjøssykehus ved Mjøsbrua.... 

Samme sak ble også behandlet på fylkestinget for Innlandet den 16.06.2020 (PS 98/2020: 
Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet); 

1. Fylkestinget i Innlandet stadfester vedtak fra Hedmark og Oppland fylkesting, om at et 
hovedsykehus for Innlandet lokaliseres ved Mjøsbrua. 

Disse vedtakene lener seg på rapporten fra HSØ, «Gjennomgang av idéfaseutredning 
fremtidig sykehusstruktur for Sykehuset Innlandet, Felles arbeidsgruppe Sykehuset 
Innlandet HF og Helse Sør-Øst RHF, Januar 2019». Denne rapporten referer til en 
samfunnsanalyse fra Asplan Viak (2017), som bekrefter at en plassering ved Mjøsbrua vil 
være det beste for både pasienter og ansatte, inkludert hensynet tatt til behov for 
rekruttering av medisinskfaglig personell. 

Alle alternativene som er blitt presentert, har vært gjenstand for høringer. SI HF har 
mottatt innspill fra 107 høringsinstanser i idéfasen. Modellen med ett akuttsykehus ved 
Mjøsbrua har klart størst tilslutning blant høringsinstansene. 

Disse alternativene og vedtakene gjort i SH HF er også over år blitt behandlet i våre 
politiske organer, deriblandt Oppland Høyre og Hedmark Høyre, samt fylkestingene i 
daværende Oppland og Hedmark fylker og fulgt opp med likelydende positive vedtak i 
fylkestinget i Innlandet fylke. I denne prosessen er det etablert en ‘skjør’ politisk enighet i 
Innlandet om lokalisering ved Mjøsbrua, til tross for mange, sterke og motstridende 
interesser. Etter vår mening må beslutningsprosessen ta inn over seg de demokratiske 
prosessene som ligger grunn for enigheten om lokaliseringen ved Mjøsbrua. 

3)  Merknader til underlaget for forslaget til ny sykehusstruktur 

Helse Sør-Øst RHF (HSØ) legger i sin rapport (08.12.2020) vekt på en samfunnsanalyse 
utført av konsulentselskapet COWI. Det er i media kommet mange innspill og innsigelser 
på denne rapporten, både hva gjelder fakta-feil og ‘tendensiøse’ slutninger. Selvsagt 
skaper dette sterkere reaksjoner blandt dem som mener seg feilvurdert og oversett. I så 
henseende mener Høyre i Vest-Oppland at denne regionens fortrinn er sterkt 
underkommunisert og på enkelte områder overhode ikke tematisert eller diskutert. 

Sett i lys av at HSØ skal foreta en beslutning om en restrukturering av Sykehuset 
Innlandet, med alle implikasjoner dette vil få for berørte regioner og kommuner, reagerer 
vi sterkt på at rapporten og analysen ikke synes godt nok kvalitetsikret. Det bemerkes at 
det overhode ikke finnes henvisninger eller referanser til noen kvalitetsikring, verken i 
COWI’s eller HSØ’s rapporter. Det forventes at styrene i SH HF og HSØ RHF er seg sitt 
ansvar bevist og sikrer en åpenbar nødvendig kvalitetssikring av rapporten. 

4)  Merkader til konklusjoner i samfunnsanalysen fra COWI 

Begge samfunnsanalysene, fra Asplan Viak (2017) og COWI (2020), slår fast at lokalisering 
er mindre viktig for pasienter, men at en samling av kompetanse i ett hovedsykehus 
derimot er veldig viktig. Dette bekreftes også av brukerrepresentanten i styringskomiteen 
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for den siste rapporten (2020). Når lokalisering er mindre viktig for pasienter, blir dette 
desto viktigere for kommunene og regionene som blir berørt av omleggingen av sykehus-
strukturen. Da blir lokaliseringen et meget viktig regionalpolitisk virkemiddel for utvikling 
av en felles bo-, arbeids- og pendler-region rundt Mjøsa.  

Samfunnsanalysen fra COWI konkluderer med å hevde at det er rekruttering til det nye 
hovedsykehuset som er avgjørende for lokalisering, basert på bostedsattraktivitet og 
pendlervilje (eller mangel på sådann). Analysen ‘vrir’ seg i retning av Hamar-regionen som 
den gunstigste plasseringen, med begrunnelse i flere tilbud til tilflyttere, hvilket vurderes 
som spesielt viktig for rekruttering av yngre medisinskfaglig personell. Det kan opplyses at 
Gjøvik-regionen fremstår med de største og mest besøkte kultur-attraksjonene i Innlandet, 
ja – sågar i landet. Dette er overhode ikke referert eller vurdert i analysen. 

I rapporten fra COWI blir flere modeller for lokalisering av et akuttsykehus i tillegg til 
hovedsykehuset vurdert. Rapporten bekrefter mange fortrinn for Gjøvik Sykehus, som 
f.eks.; 

- største pasientgrunnlaget (estimert til 110.000 personer i 2040) 
- beste bygningstekniske tilstanden 
- høyeste økonomiske verdi 
- lavest investeringsbehov 
- veletablert stråleenhet 
- best egnethet som akuttsykehus 

Likevel velges disse fortrinnene bort, med begrunnelse i en krevende landingsplass for  
helikopeter og behov for og en usikker prosess rundt ekspropriering av ønsket tilleggsareal. 
Dette er ikke undersøkt med lokale myndigheter. Det er å forvente at så ble gjort, før 
konklusjoner trekkes i en så viktig sak omlegging av sykehusstrukturen i Innlandet. 

Vi vil i tillegg påpeke andre fortrinn, som dessverre er underkommunisert og ikke vektlagt i 
rapporten; 

- nærhet til universitetet i Innlandet, NTNU, med flere veletablerte helsefaglinjer og 
bachelor-/master-studier 

- nærhet til Norges største og tyngste høyteknologiske næringsklynge, Raufoss 
Næringpark, SINTEF Raufoss Manufacturing og Norwegian Centre of Expertice (NCE) 

Det ville være å forvente at disse miljøene og deres forventninger og behov i forbindelse 
med den nye sykehusstrukturen, ble tematisert i rapporten. Dette er miljøer som er viktige 
for utdanning av personell, for rekruttering av medisinskfaglig helsepersonell til det nye 
sykehuset samt for driften av det fremtidige høyteknologiske sykehuset, med behov for 
bl.a.; 

- servicemedarbeidere (logistikk) 
- ingeniører (medisinteknisk utstyr) 
- ingeniører (tekniske installasjoner) 
- helsefag (sykepleiere, radiografer, paramedics, ergoterapeuter) 
- IKT og datasikkerhet (cyberteknologi) 

Det jobbes også med å etablere et medisinfaglig utdanning (legestudium) ved NTNU 
Gjøvik. Dette vil kunne være på plass innen det nye sykehuset står ferdig. Vi finner det 
meget spesielt at dette ikke er drøftet eller vurdert i rapporten. 
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5)  Samarbeidet med NTNU/Gjøvik 

Etableringen av det nye Mjøssykehuset, vil bli et av verdens mest moderne og effektive 
sykehus, med omfattende bruk av digital teknologi. For å lykkes mener vi at SI HF må få til 
et mer omfattende samarbeid med eksterne utdannings-, forsknings- og næringsmiljøer 
innen innføring og drifting av ny digital teknologi. I Innlandet ligger denne kompetansen i 
aksen industrimiljøet på Raufoss og NTNU samt Fagskolen på Gjøvik. 

SI HF kan etablere et universitetssykehus innen «digitalisering av helsetjenestene». Da vil 
avstanden til de eksterne kompetansemiljøene spille en avgjørende rolle slik det gjør i de 
større universitetssykehusene i Oslo og Trondheim. Siden den nye sykehusstrukturen i SI 
HF vil ha 20% mindre sengekapasiteten enn dagens struktur, forutsetter det en omfattende 
samhandling med kommunene i Innlandet. SI HF vil være avhengig av denne 
samhandlingen for at kommunene i større grad skal kunne ta på seg mer av omsorgen. 

Regjeringen har etablert Helsefelleskap for å få til en mer effektiv helsetjeneste mellom 
sykehus og kommuner. I Innlandet er det også etablert en ny helseklynge – HelseInn - for 
å få til et tettere samarbeid mellom SI HF, kommunene i Innlandet og næringslivet, basert 
på samme logikk som industrien på Raufoss har benyttet gjennom mange år. På Gjøvik ble 
det i høst etablert «Verksted for integrerte helsetjenester» for å styrke samhandlingen 
mellom kommunene i Gjøvik regionen, SI HF og kompetansemiljøene i Innlandet, med 
tyngdepunkt i aksen Gjøvik-Raufoss. Dette vil være en pilot som også kan innføres i andre 
regioner i Innlandet, sågar også nasjonalt. Den politiske konsensusen om å etablere det 
nye sykehuset ved Mjøsbrua vil være avgjørende for utviklingen av «det integrerte 
helsesystemet» mellom SI HF og kommunene i Innlandet. 

6)  Mjøsbystrategien vedtatt av Fylkestinget i Innlandet 

Kommunene rundt Mjøsa, inkludert Øyer, Løten og Elverum, har vedtatt en felles strategi 
på en samordnet areal‐ og transportutvikling i Mjøsbyen for å nå nasjonale og regionale 
klima, transport- og arealmål. Fylkestingene i Hedmark og Oppland vedtok i april 2017 
følgende hovedmål for felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen: 

- utvikle Mjøsbyregionen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region 
- utvikle Mjøsbyregionen til et mer attraktivt og funksjonelt bo- og arbeidsmarked 
- transportsystemet skal knytte den flerkjernete regionen bedre sammen, til resten 

av landet og med grensekryssende linker 

En felles areal- og transportstrategi skal bidra til mer samordnet areal- og transport-
utvikling i regionen, inkludert en flerkjernet og likeverdig utvikling av regionene rundt 
Mjøsa. Her vil utbygging av tverrforbindelsene mellom byene være essensiell. Ferdig-
stillelse av ny Rv4 gjennom Gjøvik-regionen forventes å kunne være på plass når det nye 
sykehuset er klart. En lokalisering av Mjøssykehuset ved Mjøsbrua vil være av stor 
strategisk betydning i så henseende. 

7)  Innlandet fylke – Innlandsstrategien 2020-2024 

Innlandsstrategien slår fast at Gjøvikregionen er den regionen i Innlandet som skiller seg 
klart best ut når det gjelder forskning og utvikling. Dette skyldes i første rekke samarbeidet 
mellom industri, forskning og utdanning/akademia, som har vært førende for denne 
regionen i flere tiår. Som det står i strategidokumentet fra Innlandet fylkeskommune, «Det 
er sammenhenger mellom pendlemuligheter og regional utvikling. For å være et attraktivt 
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fylke, er det viktig å tilrettelegge for større bo- og arbeidsmarkedsregioner. Dette 
innebærer økt transportbehov og pendling. Næringslivet er avhengig av kompetent 
arbeidskraft og i fremtidens Innlandet er det viktig å tilrettelegge for gode pendlings-
muligheter med tanke på effektive transportårer, et godt og bærekraftig kollektivtilbud og 
knutepunkter med effektive overgangsløsninger». Dette er overhode ikke tematisert eller 
diskutert i samfunnsanalysen. 
 
Med denne innsigelsen mener Høyre i Vest-Oppland av styrene i SI HF og HSØ RHF ikke 
kan basere sine vuderinger og beslutninger på den samfunnsanalysen som her er sterkt 
kritisert. Det er å forvente at en omlegging av sykehusstrukturen i Innlandet, som også vil 
påvirke næringslivet og infrastrukturen, blir basert på et bedre og mer kvalitetssikret 
grunnlag. De enorme lokale og regionale konsekvensene av denne omleggingen tilsier at 
også berørte parter utenfor styrerommene må høres. 
 
 
For Høyre i Vest-Oppland, 
 
___________________ 
Roger Hugo Johnsen 
Vestre Toten Høyre 
 
 

___________________ 
Arne Enger 
Østre Toten Høyre 

___________________ 
Line Jorung 
Lunner Høyre 
 
 

___________________ 
Ole Sigurd Martins 
Gran Høyre 

___________________ 
Ann-Kristin Dybhavn 
Søndre Land Høyre 
 
 

___________________ 
Torunn Merete Sandlie Lunde 
Nordre Land Høyre 

___________________ 
Magnhild Huseby Bolstad 
Sør-Aurdal Høyre 
 
 

___________________ 
Knut Arne Revling 
Nord-Aurdal Høyre 

___________________ 
Gunnar Thue 
Østre Slidre Høgre 
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Til styret i Helse Sør-Øst, ved Svein Gjedrem. 
 
Som innbygger i Innlandet, og i Gjøvik kommune, er jeg urolig og bekymret for om de nye 
sjukehusene vil gi god utvikling av Innlandet som helhet. 
Vedlagt følger et notat med mine kritiske spørsmål knyttet til samfunnsanalysen, visjoner og 
tilleggsdimensjoner.  
 
Vennlig hilsen Ingebjørg Felde 

Journalført i Public 360°



KRITISKE SPØRSMÅL TIL HELSE SØR-ØST OG DE «VOKSNE» POLITKERNE I INNLANDET 

Det blir nok ikke fred og samarbeid i Innlandet før det blir balanse mellom de 3 Mjøs-byene. 
Intervjuet med Øystein Berge fra COWI i Oppland Arbeiderblad 2. januar var provoserende lesning. 
Samfunnsanalysen er interessant, og viser nettopp at Gjøvik kommer dårlig ut. Som innbygger i 
Innlandet har jeg en rekke spørsmål til Helse Sør-Øst og de «voksne» politikerne i Innlandet. 

1. BYGG HOVEDSJUKEHUSET PÅ HUNTONSTRANDA PÅ GJØVIK. Burde ikke forslaget vært å 
legge Hovedsjukehuset til byen med lavest poengsum – den byen som trenger det mest, hvis 
man først skal foreslå en by? Alt er satt i spill, og det er lov å tenke på hva som er den beste 
løsningen. Berge sier sjøl til OA at det er små forskjeller mellom de 3 Mjøsbyene i dag. Likevel 
pekes Brumunddal / Hamar ut som vinneren i poengkonkurransen om boattraktivitet akkurat 
nå. Hvor kommer plutselig det «3.punktet for Hovedsjukehuset», og begeistringa for, 
Brumunddal fra? Iflg. Google Maps er det kortere fra Mjøsbrua til Gjøvik (17,6 km) enn fra 
Mjøsbrua til Brumunddal (18,1 km). Det må kreves at flere «punkter» for Hovedsjukehuset 
vurderes. Fordelene med plassering i Gjøvik framfor Brumunddal er åpenbar: På Gjøvik kan 
det oppstå en rekke synergieffekter rundt et universitetssjukehus, NTNU og Raufossmiljøene, 
noe som vil gjøre sjukehuset mer attraktivt som arbeidssted for leger. På Gjøvik kan dessuten 
sjukehuset plasseres med fantastisk beliggenhet på Huntonstranda. Denne gangen er det 
faktisk Gjøviks tur! 

2. ER IKKE TANKEGODSET BAK KONKLUSJONENE I SAMFUNNSANALYSEN POLITISK OG FAGLIG 
OMSTRIDT? Det bygger bl.a. på Richard Floridas tanker om vekst gjennom urbanisering og 
fortetting av «superbyer» hvor «den kreative klasse» skal bidra til at byene blir motorer for 
hele regionen. Ifølge ham burde jeg, som arkitekt, ønsket å bo i en superby sammen med 
«likesinnede».  
Delanalyse «Regional utvikling», s.10: «Å styrke Hamar er svært viktig for Innlandets 
fremtidige vekstkraft og rekrutteringsevne.»  Feilen med dette er åpenbar, og kommer også 
fram i rapporten: Hvis Hamar vokser, vil flyttestrømmen internt i Innlandet gå dit, og de 
andre regionene utarmes. Hamar godt ut fordi de har fått store offentlige investeringer de 
siste åra. «The winner takes it all, the looser standing small.» 
Jeg spør COWI og HSØ: Hva slags motor er «superbyen» Stor-Oslo for Innlandet? Hva slags 
«motor» vil «superbyen Stor-Hamar bli for Gjøvik-regionen? Begge støvsuger jo innlands-
regionene for innbyggere og kompetanse, og oppleves som «konkurransevridende»! I beste 
fall er det snakk om stormannsgalskap. Oslo har allerede den rollen som Hamar ønsker seg. 
Hamar er jo allerede en del av Stor-Oslo. 
Delanalyse «Regional utvikling» peker på innenlands flytting som drivkraft for urbaniseringa, 
og at «sykehusene er sterke drivere i den regionale utviklingen». Det er bare Arthur 
Buckhardt og de andre eiendomsutviklerne på Brumunddal/Hamar som vil tjene på at 
Hovedsjukehuset bygges der! Vi andre vil tape. Å forsterke flyttestrømmen på denne måten 
er som å friste folk med godteri, for deretter å satse på godteriproduksjon fordi 
markedsanalysen tilsier det. Til slutt fins det bare godteri å leve av, og som kjent er det svært 
usunt på sikt! 
Dette tankegodset har ført til forfall i de franske og amerikanske distriktene, og bidratt til 
større forskjeller her til lands. Over hele verden, inkludert Norge, vender byutviklere 
interessen mot småbyene. God plass, natur, rimeligere hus med hage, trygghet mot 



klimaendringer, gode nærmiljøer, hjemmekontor og digitale løsninger gir livskvalitet mange 
unge ser mot.  

3. HVA FÅR LEGER OG SJUKEPLEIERE TIL Å VELGE MJØSSJUKEHUSET – KANSKJE ET 
UNIVERSITETSSJUKEHUS? Rekruttering er et stort tema i samfunnsanalysen. 
Hovedbegrunnelsen for forslaget om Hovedsjukehus på Brumunddal/Hamar er antakelsen 
om at leger og sjukepleiere i framtida helst vil bo i en større by (Hamar må vokse). På 
Brumunddal er det i dag 2 hygglige kafeer på torget. 
Å være lege er en svært krevende og ansvarsfull jobb. Et anerkjent sjukehus med ledende 
fagmiljøer, en spesiell profil eller særpreg, behandlings- eller arbeidsstrategi, godt 
arbeidsmiljø, med forskning og utvikling, vil alltid være attraktivt. Og rapporten sier jo at den 
byen som får Hovedsjukehuset uansett får vekst og økt bostedsattraktivitet. I tillegg kommer 
sjølsagt mulighet for partnerjobb. Jeg tror derfor ikke at urbant liv på Brumunddal-Hamar er 
nok. HSØ bør tenke på tilleggsdimensjoner for å gi sjukehuset en profil, slik at det ikke bare 
blir ett av mange storsjukehus innen 1 time fra Oslo. Da kan det vel tape i konkurransen mot 
Oslo, og bli et «pendler-sjukehus» med tilfeldig bemanning? Utdanning av leger, sjukepleiere 
og annet helsepersonell her i Innlandet vil opplagt bidra til rekruttering. Rike Norge utdanner 
altfor få leger, og snylter på andre land. Studenter velger studiested etter om de liker 
undervisningsmodellen ved det aktuelle universitetet. Hva om NTNU Gjøvik utvikler en ny, 
attraktiv modell for medisinstudiet, tilpasset tid og sted? Derfor er Huntonstranda på Gjøvik 
det beste stedet for Hovedsjukehuset! 

4. LENER HSØ SEG FOR MYE PÅ EI SAMFUNNSANALYSE FOR Å GJØRE DET LETT FOR SEG SJØL? 
Det er jo nettopp sjukehusets politiske kontekst som er det vanskeligste spørsmålet.  

5. VISJONER OG TILLEGGSDIMENSJONER? HYDROGENDREVET  HURTIGBÅT Hamar-Gjøvik? 
Har HSØ/COWI tenkt på at Mjøsa kan være ferdselsåra som binder Hedmarks- og 
Opplandssida sammen? Kunne en tenke seg en hydrogendrevet hurtig-sjukehusbåt som 
effektivt frakter ansatte, pasienter og pårørende tvers over Mjøsa? Da vil mange flere få kort 
veg på sjukehuset. 

Nå er det Gjøvik sin tur! Som humoristen Øyvind Thorsen kåserte på NRK radio: Hvorfor oppdaget 
ikke indianerne Amerika, de som bodde der? 
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Brev fra kommuneoverlegene i Valdres, Vest-Oppland og Gudbrandsdalen 

  

Hovedsykehus for Innlandet bør plasseres ved Mjøsbrua 

  

Det har pågått en prosess gjennom mange år for å komme fram til en felles enighet om nytt 

hovedsykehus for Innlandet. Enigheten bygger på at sykehuset plasseres på strekningen 

Biri-Moelv. Mange har strukket seg langt for å komme fram til denne enigheten. Vi ønsker å 

formidle at smertegrensen for avstanden til nytt hovedsykehus for våre pasienter går ved 

Moelv. 

  

Opptaksområdet til Kongsvinger sykehus er ikke lenger en del av Sykehuset Innlandet. 

Dette tilsier ikke at hovedsykehuset bør skyves sør-østover. I det gjenværende 

opptaksområdet til Sykehuset Innlandet er det ca. 346 000 innbyggere. Av disse er 56 % 

bosatt i opptaksområdene til Lillehammer og Gjøvik sykehus. Det er lite hensiktsmessig å 

skyve sykehuset lenger unna størstedelen av pasientpopulasjonen. Valget av plassering må 

sikre et balansert og likeverdig tilbud for å ha legitimitet i befolkningen. Det oppnår man ved 

å holde fast på plassering ved Mjøsbrua. 

  

Hovedsykehuset vil være det absolutte tyngdepunktet i spesialisthelsetjenesten i Innlandet i 

fremtiden. Her vil alle spesialiserte funksjoner samles på ett sted. Akuttsykehuset er kun 

tenkt å ha funksjoner innen kirurgi, ortopedi, indremedisin og ev. gyn/føde. Pasienter innen 

fagområdene nevrologi, barn, risikofødende, alvorlige skader/traumer, øye, øre-nese-hals og 

kreft vil ha sitt helsetilbud ved hovedsykehuset uavhengig av øvrig sykehusstruktur. Derfor 

er det viktig at hovedsykehuset plasseres mest mulig sentralt for hele Innlandet.   

  

Enkelte av kommunene i Nord-Gudbrandsdalen og Valdres har allerede svært lang veg til 

sykehus. Eksempelvis vil barn lengst unna måtte reise nesten 25 mil eller nesten 3 ½ time 

én veg for å komme til nærmeste barneavdeling på et nytt Mjøssykehus ved Mjøsbrua. Det 

vil være urimelig å plassere et hovedsykehus lenger sør, gitt de store avstandene mot nord 

og vest. Vi er bekymret for at store reiseavstander kan gi underbehandling av enkelte 

pasientgrupper og et dårligere pasienttilbud. 

  

Vi mener det er riktig med en samling av de spesialiserte sykehusfunksjonene for å sikre 

god kvalitet. Likevel bør man unngå at reisetiden økes unødig. Mange fagfunksjoner skal 

kun være på hovedsykehuset. Derfor bør man holde fast på Mjøsbrua som plassering, 

uansett valg av øvrig sykehusstruktur med akuttsykehus nummer to og elektivt sykehus. Vi 

anser det som viktigst å sikre hovedsykehus ved Mjøsbrua. Plassering av øvrige sykehus er 

underordnet dette. Det er likevel naturlig å sikre en balansert løsning for hele Innlandet.   
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Det er kommet politiske signaler om at opptaksområdet til Sykehuset Innlandet kan bli 

redusert dersom kompromisset om Mjøsbrua fravikes. Plasseringen ved Mjøsbrua er 

forankret gjennom en mangeårig prosess. En endring av dette vil kunne bety at hele 

prosjektet settes i fare. Det vil være uheldig for pasienttilbudet i Innlandet. Derfor bør man 

holde fast på den plasseringen som sikrer bred støtte, slik at prosjektet blir realisert. 

  

Marit Tuv,kommuneoverlege Vang 

Jens Mørch, kommuneoverlege Vestre Toten, Søndre Land og stedfortr. Nordre Land 

Siri Fuglem Berg, kommuneoverlege Gjøvik 

Are Løken, kommuneoverlege Gran 

Per Einar Jahr,kommuneoverlege Nord-Aurdal 

Arild Jacobsen,kommuneoverlege Øystre Slidre 

Siw Odden Fosheim,kommuneoverlege Vestre Slidre 

Nerijus Gintalas,kommuneoverlege Sør-Aurdal 

Tor Inge Kristianslund, kommuneoverlege Etnedal 

Bjarne Oure, kommuneoverlege Lunner 

Gulleik Riksaasen, kommuneoverlege Vågå 

Naim Degirmenci,stedfortr. kommuneoverlege Gausdal 

Gro Nørstebø Moshagen, kommuneoverlege Lom 

Morten Bergkåsa, kommuneoverlege Lillehammer 

Adeel Nawaz, stedfortr. kommuneoverlege Øyer 

Per Ove Hagestuen, kommuneoverlege Ringebu 

Gurgen Nazaretian, kommuneoverlege Dovre 

Sondre Bøye, kommuneoverlege Skjåk 

Kristine Stuedal,kommuneoverlege Lesja 

Anders Brabrand, kommuneoverlege Nord-Fron og Sør-Fron 

Therese Renaa, kommuneoverlege Sel 

Rebecca Setsaas, kommuneoverlege Østre Toten 
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Uttalelse fra kommunestyret i Nordre Land om sykehusstruktur 

Nordre Land kommune er bekymret på vegne av våre innbyggere bekymret for den retningen 

lokaliseringen av nytt hovedsykehus i Innlandet har tatt, og krever at tidligere politiske enighet  

følges opp av Sykehus Innlandet og styret i Helse Sør-Øst. 

Hensynet til pasientene er det aller viktigste når den framtidige sykehusstrukturen skal vedtas. Vi 

opplever at de helsefaglige vurderingene som er gjort, skyves til side av en samfunnsanalyse der 

andre hensyn vektlegges og marginale forskjeller gis stor betydning.  

Det er en politisk enighet i Innlandet om plassering av nytt hovedsykehus. Det vedtatte målbildet slår 

tydelig fast at hovedsykehuset skal ligge ved Mjøsbrua. 

Den påfølgende samfunnsanalysen skulle avklare hvor akuttsykehuset og det elektive sykehuset 

skulle legges. Styringsgruppa har underveis i prosessen endret premissene til også å gjelde plassering 

av hovedsykehuset. 

Konklusjonene i samfunnsanalysen er basert på marginale forskjeller og i noen tilfeller basert på gale 

forutsetninger. Blant annet når det gjelder reiseavstand, der en tar hensyn til en ferdig utbygd E6, 

men ikke til at det nå ligger planer for utbygging av Riksvei 4 fra Gjøvik til Mjøsbrua. Planene for 

utvikling av NTNU på Gjøvik tas ikke med i regnestykket når det gjelder befolkningsutvikling og 

helsefaglig kompetansemiljø. Næringslivet i Gjøvikregionen nedvurderes i forhold til andre regioner.  

I tillegg til reiseavstand for pasienter blir reisetid i forbindelse med rekruttering brukt som et 

hovedargument. Dette endres med ny riksvei 4. Ved plassering på Moelv vil rekruttering kunne skje 

fra alle tre Mjøsbyene. Plasserer man sykehuset i Brumunddal er det Hamarregionen som på sikt vil 

rekruttere til et Mjøssykehus. Nettopp plasseringen ved Mjøsbrua var en forutsetning for at man 

skulle få økt bostedsattraktivitet i alle tre Mjøsbyene.   

Faren for lekkasje til andre helseforetak er reell både for Hadeland og Valdres. Dette vil ha stor 

betydning for økonomien til sykehus Innlandet, og har potensiale til å både skyve utbygging av nytt 

sykehus bakover i køen, i verste fall sette hele utbyggingen i fare. 

Kostnaden ved den modellen som nå legges fram vil sannsynligvis være langt høyere enn det som 

tidligere er foreslått, blant annet ved flytting av strålebunkeren fra Gjøvik. 

Den anbefalingen som nå er lagt fram skaper mye politisk uro og setter sykehusprosjektet i Innlandet 

i fare. Hovedsykehuset må tilbake til Mjøsbrua for å bygge på den politiske enigheten som har vært i 

Innlandet rundt dette. Innlandet har hverken tid eller råd til at man nå skal gjennom en ny periode 

med politisk tautrekking om plassering av hovedsykehuset. 

For et enstemmig kommunestyre i Nordre Land kommune 

Ola Tore Dokken      Linn T. Sunne 

Ordfører       Varaordfører 
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Vedlegg: Sjukehusa i Innlandet.pdf 
 

Her kjem eit brev frå Norges Kvinne- og familieforbund om nedlegginga av sjukehus i Innlandet. 

Ta kontakt med underteikna ved behov. 

Med vennlig hilsen 

Aina Alfredsen Førde 

Forbundsleder 

Norges Kvinne- og familieforbund 

Storgata 11, 0155 Oslo 

Forbundsleders mobil: +47 473 37 565 

Kontorets telefon: +47 22 47 83 80 

Forbundsleders e-post: aina@kvinnerogfamilie.no 

Forbundets e-post: post@kvinnerogfamilie.no 

www.kvinnerogfamilie.no 
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Til helseminister Bent Høie. 

Styret i helse Sør-Øst. 

Helse- og omsorgskomiteen på stortinget. 

  

Nedlegging av sjukehus i Innlandet.  

Norges Kvinne- og familieforbund er sterkt uroa over nedlegging av Elverum sjukehus, 

dei psykiatriske sjukehusa Reinsvoll, Sannerud og planane for Gjøvik sjukehus. 

Helse Sør-Øst har lagt fram planer om nedlegging av to lokalsjukehus, Elverum og Hamar og 

bygge eit nytt stort sjukehus i Brumunddal, samstundes skal sjukehuset på Gjøvik vere for 

planlagde behandlingar. Dei meiner at dei fleste sjukehustilsette i framtida vil bu i byar, men 

der bur og vil framleis bu folk utanfor dei store byane og. Vi er eit desentralisert land og treng 

sjukehustilbod i distrikta og!  

Og det å legge ned psykiatriske sjukehus med det presset som er på psykiatrien, og med fleire 

unge som vert psykisk sjuke vert dette feil. Ta vare på dei sjukehusa vi har, og den 

kompetansen som er oppbygd over tid. Ikkje alt treng å ligge på same plass. 

Kva med fødetilboda? Det vert mykje lengre reiseveg for mange fødande i Innlandet, det er på 

tide å stoppe opp og tenkje gjennom kva som skjer i helseføretaka. Vi har ikkje fleire 

fødetilbod vi kan ofre i landet vårt. Kva med følgjetenesta for dei fødande? Har helse Sør-Øst 

nok jordmødre rundt omkring i distrikta til å dekke opp følgjetenesta? 

No vert det dei som bur i Østerdalen som vil få mykje lenger veg, dette er ikkje akseptabelt! 

Ein kan ikkje berre tenkje stort og flott, men tryggleiken til folket som bur i distrikta må vere 

ein viktig faktor.  

For Norges Kvinne- og familieforbund er tryggleiken til dei fødande viktig, og vi frykter det 

vert enda fleire fødslar under transport dersom sjukehuset på Elverum vert lagt ned. 

Då ein i 2012 la ned fødestova i Valdres skulle dei fødande fraktast til fødeavdelinga på 

Gjøvik, for dei som då hadde 92 km, 1time 30 minutt til fødestova i Valdres har no 190 km, 3 

timer og 11 minutt til fødeavdelinga på Gjøvik. Dersom dei skal heilt til Brumunddal får dei 

215 km, 3 timer og 38 minutt. Kva med følgjetenesta her? Kjem Valdres og Hadeland til å 

høyre til under sjukehuset Innlandet lenger dersom sjukehuset vert lagt til Brumunddal?  

I byrjinga av 1970 åra var det 150 fødeplassar i landet vårt, i dag har vi 46. 

Norges Kvinne- og familieforbund krev at det vert stopp i nedlegging/flytting av fleire 

fødeavdelingar/fødestover i landet vårt! 

Med venleg helsing 

Norges Kvinne- og familieforbund 

 
Aina Alfredsen Førde 

forbundsleiar 
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Hei! 
Vedlagt oversendes et brev fra ordførere i Vestoppland til styret og administrativ ledelse i 
Helse Sør-Øst RHF med kopi til Sykehuset Innlandet HF. 
 
 
 
Mvh 
Torvild Sveen 
Ordfører i Gjøvik kommune 
Mob.nr. 945 10 200 
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Ad. Prosjektgruppens innstilling om ny sykehusstruktur 

Vi er glade for at Helse Sør-Øst understreker betydningen av å endelig få på plass et sykehus for hele 

pasienten. Det er på høy tide for Innlandets befolkning.  

Samfunnsanalysen og prosjektrapporten som foreligger risikere likevel å endevende dette. Ved ikke å ta 

hensyn til den politiske realiteten undergraver prosjektgruppa det de selv uttaler som hovedformålet 

med den nye sykehusstrukturen, nemlig å sikre en sykehusstruktur til det beste for pasienten. Enigheten 

om et hovedsykehus ved Mjøsbrua har tatt år å komme fram til, er skjør og beror på en plassering ved 

Mjøsbrua. Brumunddal-alternativet er derfor politisk uholdbart.  

Det hadde vært forståelig at prosjektgruppa la opp til en slik betydelig risiko for fremtidsutsiktene til den 

nye sykehusstrukturen hvis fordelene hadde vært store og urokkelige ved en Brumunddal-plassering. 

Det er ikke tilfellet. En nærmere gjennomgang av innholdet i prosjektrapporten og samfunnsanalysen 

viser at valget av Brumunddal over Moelv er basert på en feilaktig analyse. Det er også grunn til å trekke 

i tvil hvor realistisk forslaget er økonomisk sett.  

Rapporten og samfunnsanalysen har to hovedargumenter for å velge Brumunddal over Moelv. For det 

første er plasseringen «teoretisk» bedre fra et reisetidsperspektiv, gitt akuttsykehus i Lillehammer. 

Prosjektgruppa påpeker likevel selv at den reisetidsmessige forskjellen mellom Brumunddal- og Moelv-
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alternativene er minimal (side 58). Det andre 

argumentet er at Brumunddal er bedre plassert 

når det kommer til rekruttering og regional 

utvikling. Det er flere grunner til at denne 

analysen er feilaktig.  

1) Infrastruktur og reisetid 

Alle analysene bygger på antagelsen om at ny E6 

er bygget ut, og dette drar vurderingen betydelig 

i favør av Brumunddal siden det med dagens 

veinett tar om lag 25 minutter fra Gjøvik til 

Moelv. Likevel tar ikke analysen innover seg at 

Riksvei 4 i all sannsynlighet vil være utbygget om 

ti år.  

Ny Rv4, i vegdirektør Ingrid Dahl Hovlands ord, 

«vil halvere reisetiden mellom Mjøsbrua og Hunndalen», og er «et av Norges aller mest lønnsomme 

veiprosjekter». Både Nye Veier og Statens Vegvesen knives om å bygge det ut, og vi vet at 

lønnsomheten i veiprosjekter vil bli vektlagt mer i årene som kommer.  

Analysen forutsetter derfor at Gjøvik og andre deler av Vest-Oppland er for langt unna et sykehus i 

Moelv til å være et relevant rekrutteringssted, som gir et feilaktig grunnlag til resten av analysen og 

konklusjonen.  

Med ny Riksvei 4 er det langt flere mennesker som vil være innenfor 20 minutters radius fra Moelv enn 

det analysen forutsetter i Figur 4-6, særlig når vi vet at det er flere som bor innenfor 30 minutter fra 

Moelv enn fra Brumunddal. Med en ny Riksvei 4 vil også det mulige rekrutteringsområdet inkludere 

større deler av Vest-Oppland. Uansett er en av bærebjelkene til den politiske enigheten om et 

hovedsykehus ved Mjøsbrua at alle Mjøsbyene er rekrutteringsområder for sykehuset – ikke bare Hamar 

som det nå legges opp til.  

2.1)  Demografisk utvikling 

Med utgangspunkt i vekstprognosen for de forskjellige Mjøsbyene, konkluderer samfunnsanalysen med 

at fremtidsutsiktene «er minst dårlig for Hamar», og at det er «grunn til å forvente at Hamar vil ha best 

mulighet til å kunne ta ut det vekstpotensialet som et nytt Mjøssykehus kan generere» (side 10). 

Rapporten tar dette til å tale i favør av en lokalisering av Mjøssykehuset nærmere Hamar, mao. 

Brumunddal.  

Denne konklusjonen er i stor grad nådd basert på SSBs framskrivninger for fremtidig befolkning i 

arbeidsfør alder, som er indeksert og gjengitt i Figur 1-1. Vekstprognosen samt COWI og Vista Analyses 

bruk av tallene er imidlertid problematisk siden usikkerheten knyttet til slike framskrivninger er svært 

stor. Den grafiske fremstillingen i samfunnsanalysen får også forskjellene mellom byene til å fremstå 

større enn de faktisk er (side 6). 

Hvis man ser på de faktiske tallene viser det seg at forskjellen mellom Mjøsbyene er minimal og godt 

innenfor enhver rimelig feilmargin når man prøver å se tretti år fram i tid. I tillegg har SSB, til en viss 

grad, historisk undervurdert befolkningsveksten i Gjøvik.  Det er derfor ingen a priori grunn til å 

favorisere én av byene over den andre, i motsetning til hva samfunnsanalysen legger opp til fra start.  



Befolkning mellom 20-66 år, 
per år. Hamar Lillehammer Gjøvik 

Befolkning i arbeidsfør alder, 2020 18576 17097 18556 

Hovedalternativet, arbeidsfør alder 
(MMMM), 2040 19425 17456 18382 

Hovedalternativet, arbeidsfør alder 
(MMMM), 2050 19487 17475 18234 

Tabell 1. Kilde: SSB, tabell 12882 

Svakheten ved analysen blir særlig foruroligende når det kommer fram at NTNU Gjøviks 

ekspansjonsplaner ikke drøftes. NTNU Gjøvik blir i det store og det hele sett på som en statisk aktør i 

analysene, og likestilles med mindre forsknings- og utdanningsmiljøer andre steder i Innlandet.  

Dette gjenspeiler ikke realitetene. NTNU Gjøvik er allerede i sterk vekst, og universitetet har 

utarbeidet grundige prediksjoner for å estimere fremtidige arealbehov.  

Disse prediksjonene baseres på pågående aktivitet, vekst i nye studietilbud og eksterne 

forskningsprosjekter, og med utgangspunkt i disse forventer NTNU en økning i studentmassen på 25% 

innen 2028.  

I tillegg kommer en økning i antall ansatte på 50%. Det betyr at NTNU Gjøvik kommer til å ha ca. 5100 

studenter og 600 ansatte når Mjøssykehuset skal stå klart. Vi stiller oss derfor utenforstående til at 

vekstprognosene skal tale i favør for Hamar, og mener saken stiller seg annerledes om NTNUs 

utviklingsplaner tas med i beregningen.   

2.2)  Kompetanse og bostedsattraktivitet 

I tillegg er satsningene til NTNU Gjøvik, helse og teknologi, områder som vil være spesielt relevante for 

et sykehusmiljø, selv om de på sikt har som mål at alle fakultetene skal være representert i Gjøvik. 

NTNU Gjøviks faglige profil gjør også at rekrutteringsgrunnlaget for sykehuset blir særlig relevant for 

Mjøssykehuset. NTNU har i tillegg varslet at de ønsker oppstart av en desentralisert medisinutdanning i 

Gjøvik. Det vil være til stort gavn både for den medisinskfaglige tyngden ved Mjøssykehuset, i tillegg til 

at sykehus som er knyttet til universitetsmiljø er mer attraktive for helsearbeidere.  

Cowi og Vistas fagrapport for sysselsetting, kompetanse og næringsliv synes ikke å legge vekt på slike 

muligheter for samspill, og heller ikke samlerapporten drøfter mulighetene for samarbeid mellom 

sykehus og akademia. Cowi, ved Øystein Berge, uttalte 15. desember i et møte med Sykehuset 

Innlandet at det visstnok «har vært for lite samarbeid mellom næringslivet, arbeidsplassene og 

utdanningsinstitusjonene i Gjøvik» og at dette hadde spilt inn i deres vurdering av sakskomplekset.1  

Vi stiller oss utenforstående også til denne konklusjonen.  

Gjøvikregionen er eneste i Innlandet som klarer å tiltrekke seg betydelige nasjonale og europeiske 

forskningsmidler. Det er gjort to SFI-tildelinger til Innlandet, og begge har gått til miljøer i disse 

kommunene. Sykehuset Innlandet inngår i en av tildelingene. I motsetning til SFF-tildelinger, er det en 

forutsetning for SFI-tildelinger at det er tett samarbeid mellom akademia og næringsliv, og hvert prosjekt 

har vært nøye utredet av Forskningsrådet. Disse sentersatsningene går over åtte år og genererer en 

                                                           
1 Oppland Arbeiderblad, «-Det dere gjør nå skaper tull og rabalder overalt», 15. desember 2020. https://www.oa.no/det-dere-

gjor-na-skaper-tull-og-rabalder-overalt/s/5-35-1245532  

https://www.oa.no/det-dere-gjor-na-skaper-tull-og-rabalder-overalt/s/5-35-1245532
https://www.oa.no/det-dere-gjor-na-skaper-tull-og-rabalder-overalt/s/5-35-1245532


totalomsetning i størrelsesorden 500 millioner til 1 mrd. Hvis det er én region i Innlandet som har vist 

evne til samarbeid mellom akademia og næringsliv, er det området rundt Raufoss og Gjøvik.  

Samfunnsanalysen har forsøkt å utrede hvilken plassering som gir det beste tilbudet til pasienten, men 

også hva som er mest gunstig for Innlandets fremtidige utvikling som sådan. Mjøssykehusets bidrag til 

nærmiljøet er derfor et sentralt beslutningskriterium – så vel som nærmiljøets bidrag til sykehuset. Etter 

vårt syn utelater samfunnsanalysen et sentralt hensyn her.  

Kompetanse- og teknologimiljøene i Gjøvik/Raufoss-regionen vil være skadelidende ved at 

tyngdepunktet i den foreslåtte sykehusstrukturen flyttes såpass langt bort fra Vest-Oppland, siden dette 

svekker arbeidsmarkedsregionen betydelig. For å rekruttere ansatte til de fremragende teknologi-, 

forsknings- og industrimiljøene i regionen er man avhengige av et bredt tilbud av 

kompetansearbeidsplasser også for partner. Ved å legge Mjøssykehuset til Moelv vil dette være ivaretatt, 

mens en plassering ved Brumunddal vil undergrave de nasjonale og regionale investeringene og 

satsningene som er gjort i Raufoss/Gjøvik, for eksempel i UH-sektoren, teknologi og industrimiljø.  

I analysen påpeker COWI og Vista Analyse at befolkningsveksten i Mjøsbyene i stor grad er drevet av 

innflytting fra omkringliggende distriktskommuner, og at strømmen fra disse vil avta etter hvert som 

potensialet tappes. Dette er ikke tilfellet med Vest-Oppland. Veksten til NTNU Gjøvik, samt 

attraktiviteten til næringslivet i Gjøvik/Raufoss, viser at det er god grunn til å anta en betydelig 

befolkningsstrøm til Gjøvik-regionen også fra andre byer og landsdeler. Ja, «Innlandet er et fylke med 

utfordringer», som samfunnsanalysen åpner med, men alle Mjøsbyene kan ikke dras over én kam. Det er 

uansett grovt feilaktig å legge til grunn at Hamar er byen som best har mulighet til å ta ut 

vekstpotensialet som Mjøssykehuset kan generere, og at det beste rekrutteringsgrunnlaget er å finne der. 

Økonomi 

Lokalisering av Mjøssykehuset, akuttsykehuset og elektivt sykehus har ulik risiko for pasientlekkasje og kan 

medføre tapte inntekter og/eller økte gjestepasientkostander. Fra et økonomisk ståsted vil løsninger som gir 

mindre sannsynlighet for pasientlekkasje og mulige krav om endringer i opptaksområdet gi en mindre 

økonomisk risiko enn alternativer som har større sannsynlighet for endringer i pasientpopulasjonen. 

Prosjektrapport, side 128.  

Det er også grunn til å stille spørsmålstegn ved rapportene og deres konklusjon når det kommer til 

økonomi. Med den foreslåtte strukturen legger Prosjektgruppa eksplisitt opp til «en økt risiko for 

pasientlekkasje fra Hadeland» (side 160), ved at lekkasjeproblemet blir betydelig større om innbyggerne 

på Hadeland må velge mellom Hønefoss og Lillehammer, eller Hønefoss og Brumunddal. Hvis 22.000 

pasienter forsvinner ut av helseforetaket vil det være svært dramatisk.  

Valdresordførerne er tydelige på at tilslutningen til et hovedsykehus er avhengig av at det plasseres ved 

Moelv. Risikoen for en betydelig pasientlekkasje er derfor enda mer omfattende enn Hadeland alene. 

Som Prosjektgruppa selv påpeker i avsnittet som er gjengitt over legger de altså opp til en løsning med 

negativ konsekvens for fremtidige inntekter ift. nullalternativet. Det er forunderlig, og foruroligende, 

siden hovedrasjonalet bak et hovedsykehus i Innlandet er å forhindre at pasienter går utenfor 

helseforetaket for å få nødvendig helsehjelp.  

Prosjektrapporten legger samtidig opp til høyere utgifter enn hva som har vært forståelsen hittil. 

Etableringen av et stort, lokalmedisinsk senter som også inkluderer en samhandlingsarena ved Elverum 

sykehus har oss bekjent ikke vært drøftet tidligere, og vil medføre betydelige ekstrautgifter.  



Det samme gjelder stråleenheten. I deler av prosjektrapporten holdes stråleenheten utenfor 

Mjøssykehuset og akuttsykehuset, mens Prosjektgruppa ellers anbefaler å bygge fire nye strålebunkere i 

Mjøssykehuset. I pressekonferansen kommer det også fram at det har vært et internt, faglig press for at 

alt av kreftbehandling må være samlokalisert i det nye Mjøssykehuset.  

Stråleenheten er svært kostbar infrastruktur. Strålebehandling er også avhengig av solide fagmiljøer 

innenfor områder som akutt kirurgi og akutt indremedisin, virksomhet som ikke vil finnes i et 

elektivsykehus. Prosjektgruppa har derfor de facto forskuttert at all strålebehandling vil skje i 

Mjøssykehuset. Det virker lite gjennomtenkt å binde seg til masten på denne måte. Dette vil medføre en 

betydelig kostnadsøkning sammenlignet med å bruke bunkerne som allerede finnes i dagens 

sykehusstruktur. Det medfører også en betydelig større prosjektrisiko, siden det synes svært vanskelig, 

om ikke umulig, å videreføre stråleenheten på Gjøvik i et elektivsykehust dersom Mjøssykehuset blir 

mer kostbart enn planlagt, noe som er vanlig i sykehusprosjekter.  

I tillegg er det tilsynelatende ikke tatt hensyn til saneringskostandene det vil ha å legge ned 

bunkerkapasiteten i Gjøvik, som erfaringsvis er svært høy. Selv ved å utelate stråleenheten kommer det 

fram at investeringskostnadene er høyere i Lillehammer enn de er i Gjøvik, noe som betyr at 

prosjektgruppa har gått for det dyrere akuttsykehusalternativet av de to. 

Det er forståelig at det er medisinskfaglige grunner til å plassere strålebunkere i Mjøssykehuset. Likevel 

virker det som om Prosjektgruppa gjennomgående har lagt opp til dyrere løsninger enn hva de trenger, 

med høyere risiko. Vi ser derfor grunn til å stille spørsmålstegn ved hvor gjennomførbart 

prosjektforslaget er. Helse Sør-Øst risikerer å vedta en ny sykehusstruktur som fører til større 

pasientlekkasje enn dagens modell, og derfor lavere inntekter, samtidig som de legger ut til høyere 

utgifter enn planlagt. Det gjør oss svært bekymrede for hvor realistisk den foreslåtte strukturen er.  

Oppsummering 

Samfunnsanalysen og prosjektrapporten er omfattende og inneholder mange gode diskusjoner 

underveis. Vi ser likevel at det er noen sentrale utelatelser som gjør at konklusjonen blir skjev, 

særlig i favør av Brumunddal og Hamar når det kommer til Mjøssykehuset.  

I tillegg blåser samfunnsanalysen og vekstprognosen opp relativt små forskjeller mellom 

Mjøsbyene uten at det er belegg for det, og utelater vesentlige utviklingstrekk i Vest-Oppland.  

Det gjør at vi ikke kan se at det er grunnlag for å bryte med den politiske enigheten som ligger 

bak et Mjøssykehus ved Mjøsbrua.   
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Hoved Sykehus på 

Hamar, konsepter og 

global erfaring, 

risikoanalyse for 

Brumunddal og Hamar.  

Informasjon om de gen -

og bioteknologiske 

paradigmeskifter som 

pågår innen pasient-

behandling. 

Norge er ingen stor 

genteknologi nasjon.  

Imidlertid, er det et nasjonalt 

ansvar at vi ivaretar og 

investerer i de få ledende 

operative miljøer. 

Et hoved sykehus på Hamar, i en 
av Norges få ledende og operative 
genteknologisk og bioteknologisk 
klynger, gir oss kunnskap, 
kapasitet og beredskap som raskt 
er klar til å tilby nye 
behandlingsformer for pasienter 
fra hele Norge. Dette er Hamar 
Kommunes strategi. I Et 
samarbeide mellom NCE Heidner 
biocluster og eierne av 50 
genteknologi og bioteknologi 
selskaper, Hamar Sykehus, 
Sanderud Sykehus og Høgskolen 
lager vi Hamar Hoved-sykehus 
konseptet i et cluster med de 
ovennevnte. 
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Hamar konseptet, Genomikk og Human Presisjons Helse. 
Stikkord: LIV og HELSE er vårt hoved fokus. 

Det spesielle ved Hamar konseptet er tilgang til riktig kunnskap og riktig kapasitet, til rett 

tid i en oversiktlig størrelse og med rett beliggenhet.  
 

Risikoanalyse se innholdsfortegnelsen.  

Lag din analyse på de underlag du får her og Helse Sør Øst sin samfunns analyse.  

 

Blir din konklusjon, Moelv/Brumunddal ønsker vi som har utarbeidet dette dokumentet lykke til med 

investeringen og driften av virksomheten. 

 

Hamar Konseptet er ideelt for å utvikle Innlandet Hovedsykehus innen konseptet 

Genomikk og Human Presisjons Helse. Det vil si medisinsk med overganger til andre 

konsepter der dette gir bedre resultater. 

Oversiktlig størrelse til organisasjonsmessig å mestre de pasientbehandlings overganger som 

ligger klar til å iverksettes. Vurder risiko og fordel for Hamar Konseptet. 

Tenk over følgende: 

Konseptet gir konsentrasjon om det eneste ansvarlige forslag for pasientbehandlings 

prosedyrer for fremtiden på Innlandet.  

Ingen investor ville gå inn i Brumunddal prosjektet når dette blir sammenlignet med 

Hamar Konseptet i en analyse.  

Enhver investor ville i analysefasen gitt beskjed om at vi går for Hamar Konseptet.  

 

Et forslag som kombinerer ny kunnskap og pasientbehandling og gir omstillings muligheter 

for de ansatte og ivaretar den medisinske plattformen som fungerer i dag.  

Erfaringen fra USA er; Rett kunnskap og kapasitet må være til stede. Hvis dette er på plass: 

Ligger utfordringen i utviklingen av kompetent arbeidskraft for å realisere potensialet i 

Genomikk og Presisjons Pasientbehandling.  

Se skissen nedenfor og du får en følelse av om vi oppfyller kravene. Hvor i Norge finnes 

det lignende muligheter? 

Hvis du vil sette deg inn i status for Genomikk og Human Presisjons Helse så slår du opp på 

web siden til American Medical Association, JAMA Network: Explore the latest in genetics 

and genomics from JAMA Network: https://sites.jamanetwork.com/genetics/  

Flere web sider er lagt under referanser på slutten av rapporten. 

Genomikk og Presisjons Helse angir strategien for all pasientbehandlings 

virksomhet i vår del av verden.  
Så spørsmålet til eieren av sykehus virksomhet Helse Sør Øst er: Hvilken strategi har dere for å 

fylle dette strategiske uttrykket som USA baserte eiere har samlet seg om? 

Vi konstaterer at all vestlig pasientbehandling er inne i flere paradigmeskifter samtidig. 

Innfasing av et meget kunnskapskrevende og kapasitetskrevende genetikk -og bioteknologisk 

konsept, innfasing av kunnskaps krevende digitale løsninger i alle ledd i behandlingen, 

innfasing av omfattende bibliotek av prosesser med sine komplekse bibliotek av prosedyrer fra 

genetisk og molekylær forskning.  

I de fleste pasientbehandlings forløp må det finne sted et tverrfaglig samarbeide på basis av alle 

disse fagene med kunnskap, datamengder og kapasitet som dagens sykehus konsept ikke 

behersker. Vurder risiko og fordel Hamar Konseptet.  

Journalført i Public 360°
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Minner deg om de paradigmeskiftene som pågår innen pasientbehandling 

de neste 5 årene. Skiftene pågår globalt, helt uavhengig av hva vi foretar oss 

i Norge.  

Eventyret av muligheter for Hamar konseptet, er blitt godt synlig etter hvert som 

vi har arbeidet med stoffet i 3 år. Mulighetene er omfattende og lønnsomme for 

regionen og videre for hele nasjonen og mer enn det.  

 

Vi håper at vårt bidrag gjør det mulig å forstå ansvaret og gjøre den riktige 

beslutningen for innføring av konseptet, «Genomikk og Presisjons Helse»   
  

Journalført i Public 360°
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Vårt forslag er dette clusteret, beliggenhet på Hamar som trinnvis etablerer en 

pasientbehandlings organisasjon med glidende overganger og på den måten 

mestrer de ovenfor skisserte behov.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NCE Heidner biocluster 

som eies av 50 gen -og 

bioteknologiske selskaper 

og som er eier av genetikk 

og bioteknologiske 

prosesser og prosedyrer 

som danner fundamentet for 

overgang til 

pasientbehandling i et 

genetikk -og presisjons 

helse konsept.  

Gruppen bygger et 

gensekvenseringssenter med 

tverrfaglige kunnskap og 

erfaring i 2021. 

Den tverrfaglige 

kunnskapen og anlegget vil 

betjene alle brukere. 

Dette er et gir trygghet for 

overgangen til genetikk og 

presisjons helse 

pasientbehandling. 

Nytt hoved-sykehus hvor en 

tverrfaglig ledelse etableres for å 

håndtere den glidende overgang 

mellom det medisinske og 

genetikk -og presisjons helse 

pasientbehandlinger. Dette 

gjennomføres ved å bygge det 

nye sykehuset som et trekkspill 

konsept som bygges ut etter hvert 

som det er behov.  

Bio teknologisk 

Høyskole som 

gjennom sykehus 

utbyggingen får 

master studenter 

innen gen -og 

bioteknologi 

pasientbehandling  

i et tverrfaglige 

konsept. 

NCE Heidner får 

oppgaver i denne  

sammenheng. 

Hamar Sykehus og Sanderud 

Sykehus blir svært viktige 

partnere i å vurdere alternativer 

for det medisinske og det genom 

baserte pasientbehandlings-

konseptet. Her ligger til rette for 

glidende overganger i en periode 

på fem år. En del-strategi. Dette 

arbeidet starter tidlig i 2022. 

Å konverterer medisinske 

spesialister og pasientspesialister 

over i nye behandlingsformer 

gjøres også gjennom erfaring i 

behandlingsforløp-prosess etter 

hvert som nye behandlingsformer 

tas i bruk. Høyskolen får en 

naturlig rolle i denne prosessen.  

Gen Sekvenseringsanlegget en fellesfunksjon: 

Selskapet etableres i mai 2021. 

Den tverrfaglige staben rundt sekvenserings-anlegget 

blir en fellesfunksjon for 50 gen -og bioteknologiske 

selskaper og Hoved Sykehuset og får på den måten en 

løsnings-erfaring av eventyrlige dimensjoner å spille 

på. Dette bringer sykehuset i front innen 

pasientbehandling. 

Selskapet er operativt januar 2022. 

SYNERGIER i 

KLYNGEN og 

CLUSTER 

Fordel for Hamar 

konseptet 17,1 

milliarder pr år. 

Risiko se 

innholdsfortegnelsen. 
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Hvilken situasjon skal hoved-sykehuset i Brumunddal fungere i.  
Det skal fungere i det kjente medisinske konsept og samtidig konvertere til det nye Gen -og 

bioteknologiske multidisiplinære, multifaglige og tverrfaglige konseptet for moderne 

pasientbehandling på alle alvorlige sykdommer som et hoved-sykehus har som oppdrag med riktig 

kvalitet. Vurder risiko for Brumunddal mot Hamar Konseptet med kunnskap, kapasitet og 

forskningserfaring i 50 år. 

Oppgaven er å starte opp et behandlingstilbud (hoved-sykehus) i en tid der mesteparten av den 

tradisjonelle medisinske behandlings-virksomheten blir faset ut i løpet av de nest 10 årene etter 2018.  

Dette blir etter min vurdering ikke realistisk å gjennomføre med 4-5 paradigmeskifter inn i en ny 

organisasjon, uten å være en del av et tverrfaglig-kunnskaps team som behersker det nye paradigmene 

og har et solid fundament innen genetikk, gene -og bioteknologi med tilhørende forskning og 

undervisning. Vurder risiko for Brumunddal mot Hamar Konseptet med kunnskap, kapasitet og 

forskningserfaring i 50 år. 

De multidisiplinære, multifaglige og tverrfaglige avdelingene som skal utføre denne overgangen er det 

nå ikke mulig å stampe opp av bakken og få etablert i Brumunddal. Det eksisterer ikke denne formen 

for forsknings-kultur på stedet.  

Det er merkelig at når Hamar har fasiliteter på plass så skal politikere få herse og dividere fullstendig 

uten ansvar.  

Ansvarlige representanter fra helsemyndighetene, burde informert lokale politikere og stortings-

representanter for minst 5 år siden hvilke krav som stilles for å kunne påta seg denne vanskelige 

oppgaven.  

Vurder risiko for Brumunddal mot Hamar Konseptet med kunnskap, kapasitet og 

forskningserfaring i 50 år. 

 

Jeg velger derfor å illustrere oppgaven på følgende vis. 
Jeg velger derfor å illustrere oppgaven i å starte opp et hoved-sykehus i Brumunddal på følgende måte. 

Jeg starter med en kortfattet situasjonsbeskrivelse for å bedre forståelsen av konklusjonen ovenfor. 

Jeg gjør det ved å beskrive situasjonen for aktørene som arbeider med å komme seg over fra det 100 

årige medisin konseptet som dagens behandling på sykehus er en del av og til «Genomics Precision 

Health.» 

 I fremste rekke står de ledende medisinske forskningsinstituttene og deres industrielle 

selskaper medisin produsentene.  

I 2006 forstår USA mastodont monopoler innen medisinsk pasientbehandling at deres 

medisinske monopol virksomhet er truet.  

Disse selskapene lever av å forske frem medisiner produsere og lever disse med strenge 

prosedyrer for behandling. Et monopol som sykehusets medisinske personale følger opp.  

 

 I 2003 klarte noen bio-ingeniører å kartlegge hele human det menneskelige DNA’et (genom) 

for første gang. Deler av dette var kartlagt tidligere.  

Medisin produsenter I Europa startet forsiktig med å sette seg inn i molekylær biologien i, 

2012. I dag sliter Europeiske forskningsinstitutter med å komme opp på et brukbart nivå. 

 

Imidlertid, medisin industrien observere hvordan de ledende private sykehus- konglomeratene 

i USA kortsluttet deres monopol og laget pasientbehandling alene på sitt bio-teknologisk 

forsprang. 

I USA spruter det nå opp Venture foretak i klynger rundt de ledende sykehus foretakene.  

Hundrevis av eksempler på hva vi kan få til i Hamar Konseptet i vår skala. 

Forsknings kunnskap i genetikk og bioteknologi samt midler er avgjørende ikke antall 

ansatte.  

Vurder risiko for Brumunddal mot Hamar Konseptet med kunnskap, kapasitet og 
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forskningserfaring i 50 år. 

 

 Disse selskapene tok i bruk gensekvensering, og med de beløpene de får til rådighet jumper de 

inn i human genom-universet. Et kvantesprang og nye former for pasientbehandling åpner seg.  

Men Norsvin på Hamar har arbeidet slik i mange år. Ditto for mange Geno selskaper osv.. 

Dette kan NCE HEIDNER biocluster. Vurder risiko i Brumunddal mot fordel for Hamar 

Konseptet med, kunnskap, kapasitet og forskningserfaring i 50 år.  

Prosessbeskrivelser med prosedyrer (her oppstår patentene i det nye universet). 

Prosessbeskrivelser med tilhørende prosedyrer som Genetikk og Bioteknologiske selskaper på 

Hamar har utarbeidet i mange år med enkle verktøy. Og hvor de innførte digitale løsninger for 

de sentrale databasene allerede i 1986.  

Medisin foretakene leter etter nye muligheter til å skaffe seg denne innsikten, men det viser 

seg at det tar mange år å komme dit når du starter på 0. Høy risiko.  

De 50 selskapene på Hamar har arbeidet her i 50 år og et forsprang. Dette må utnyttes nå. 

Vurder risiko i Brumunddal mot fordel for Hamar Konseptet med, kunnskap, kapasitet 

og forskningserfaring i 50 år.  

 

 De andre aktørene er de helsefagmyndighetene og de ledende medisinere på ledende sykehus i 

hvert land. Ref. hoved-sykehus i Brumunddal. 

Jeg kaller de for pasientbehandlings monopoler i det medisinske konseptet.  

Her er det naturlig at det oppstår diverse forsinkelseslinjer.  

«Du må itte kåmme hær, å vara kær» 

Først skal byråkrater og ledende eldre medisinere forstå oppgaven. Det tar årevis og innebærer 

risiko i form av lang tid. Vurder risiko for Brumunddal mot Hamar Konseptet med 

kunnskap, kapasitet og forskningserfaring i 50 år. 

 

 De skal lage fremgangsmåter mange felt de ikke er utdannet til. Hvordan skal de organisere 

drøssevis av oppgaver de er ukjent med? Alle vet at her er det stor risiko. 

Ukjent med oppgaven skal det ansette mange med den riktige tverrfaglige kunnskap.  

Det tar årevis, og medisinere er ikke så interessert og på ballen. Midler til ny ukjent teknologi 

og opplæring skal skaffes via en byråkratisk prosess. Tar tid. Før en kan starte opp det første 

forsøket med å simulere en enkelt pasientbehandling. Vurder risiko for Brumunddal mot 

Hamar Konseptet med kunnskap, kapasitet og forskningserfaring i 50 år. 

 

 Konklusjon: Det har tatt mange åre før de medisinske organisasjoner bli operative med 

alminnelig pasientbehandling, i ett regime med mange nye spesialist-kategorier.  

Erfaringen fra Tyskland viser, at her er det en vei som må tråkkes opp på nytt.  

Det tar minst 10 år og flere nye sykehus organisasjoner har gitt opp. De har ikke tilgang på 

kompetent kunnskap og kapasitet for å mestre oppgaven. Vurder risiko for Brumunddal 

mot Hamar Konseptet med kunnskap, kapasitet og forskningserfaring i 50 år. 

 

 Jeg ramser opp noen fagområder i det nye tverrfaglige genetikk og bioteknologi regimet, men 

merk deg at all behandling i dette nye konseptet er individ basert og dette gir de samme krav 

til ekspertise og teknologiske løsninger, som nevnt nedenfor, for å være i stand til å tilby 

pasientbehandling : 

 

Genetikk som fag, genom SW som verktøy, Molekylær Biologi som fag, Bioteknologi som 

leverandør av kunnskap og produkter til laboratorier og de til gensekvenserings anleggene, 

gen-matematikere som leser koder og samarbeide med sammenlignende genetikk. 

Kunnskapen og erfaring fra tolkning i diverse databaser, metagenomikk.  

Nå kan hele teamet legge opp ett individ basert behandlingsforløp.  

Jeg får hjelp til å spesifisere alle fagområdene, men denne er brukbar til vårt formål.  

Vurder risiko for Brumunddal mot Hamar Konseptet med kunnskap, kapasitet og 
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forskningserfaring i 50 år. 

 

 Monopol medisin foretakene  

Monopol medisin foretakene som har patenter på medisin forstår i 2012, at de må lage sine 

patenterte prosesser med prosedyrer innen gen -og bioteknologien for å overleve. 

De må imidlertid bygge opp nye tverrfaglige kunnskap team de ikke har, og kapasitet de ikke 

har.  

Molekylær biologene i samarbeide med genetikere, gen-teknologene, IT system ingeniører, 

matematikere og ikke minst lingvister og bykser inn i disse foretakene. De soper opp alle fra 

undervisning som viser kunnskap.  

Dette voldsomme mangesidige paradigmeskiftet samtidig med overgangen til digitale 

teknologi tar tid. Vurder risiko for Brumunddal mot Hamar Konseptet med kunnskap, 

kapasitet og forskningserfaring i 50 år. Konklusjon, Hamar konseptet er klare til å ta 

utfordringene og ligger et godt stykke foran andre sykehus i Norge som bygges eller skal 

bygges.  

 

 I 2014- 2015 må grupper og avdelinger organiseres i en meget disiplinert organisasjon på å 

sette seg inn i en DNA verdenen, for deretter å starte et møysommelig arbeide i å finne 

prosedyrer de kan ta patent på. Der er vi nå.  

 

 Nå i 2021 pågår det et globalt race innen de nye gen -og bioteknologiske pasientbehandlingen. 

Patenter er målet. Europa ligger et solid stykke bak de ledende i USA og Kina. 

 En oversikt over status på nye pasientbehandlinger i 2018, viser hvor raskt utviklingen 

foregår, innen alle de mest alvorlige sykdommer også de sjeldne, hvor vi tidligere ikke hadde 

behandling. Nå forskes det på demens, Alzheimer, depresjon. Prognosene er 2025.  

I 2028 vil det foreligge prosess SW og prosedyrer for 80 % av de mest vanlige alvorlige 

sykdommer.  

Da vil svært mange pasientgrupper i Norge forlange slik tverrfaglig ny behandling.  

Vurder risiko for Brumunddal mot Hamar Konseptet med kunnskap, kapasitet og 

forskningserfaring i 50 år. 

 

 BEMERK: Denne nye pasient-behandlingen er individuell og den tverrfaglige kunnskap og 

kapasitet beskrevet over må være til stede på hoved-sykehuset med samme tverrfaglighet.  

 Med Hamar konseptet, ref. mine anmerkninger underveis, vil vi skape et nasjonalt alternativ, 

her møter vi opp på banen med den tverrfaglige kunnskap og kapasitet som gjør det mulig å 

utvikle pasientbehandling på det nye konseptet for alle aktuelle pasientgrupper. Risikoen er 

lav.  

Hamar konseptet kan starte opp med forberedelser straks det foreligger en beslutning og 

departementet bevilger 500 millioner for å få tatt vare på kulturen på Hamar Sykehus og 

Sanderud Sykehus og starte konvertering inn i noen behandlings kategorier.  

Vurder risiko for Brumunddal mot Hamar Konseptet med kunnskap, kapasitet og 

forskningserfaring i 50 år. Hamar Sykehus og Sanderud innpasses i konseptet. 

 

 Hamar konseptet med den tverrfaglige organisering blir et verktøy for å konvertere dagens 

genetikk og bioteknologi kunnskap fra aktører i klyngen over til human pasientbehandling.  

For så å tilby løsninger nasjonalt slik de internasjonale selskapene forbereder.  

Dette er mulig, men det krever en beslutning om å gjennomføre prosjektet på Hamar. 

 Det vil samtidig utvikle pasientbehandlings kapasitet på en rekke av de alvorligste 

sykdommer.  

Med egen kunnskap om prosess og prosedyrer vil prisen på behandling tilpasses vårt nivå og 

vi står rustet til å delta på nivå med de beste innen det nye pasientbehandlings regimet. Dette 

er erfaring fra tidligere paradigmeskifter i andre bransjer. 

Journalført i Public 360°
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 Det vil også si, Hamar cluster med Hamar konseptet har den tverrfaglige kunnskap og 

kapasitet til å kople oss på de ledende gen -og bioteknologiske pasientbehandlinger.   

Utgangspunkt er meget bra med 50 års forskning og operative 50 selskaper innen dette nye 

regime. Vurder risiko for Brumunddal mot Hamar Konseptet med kunnskap, kapasitet 

og forskningserfaring i 50 år. 

 

 En sentral del av Hamar konseptet er at vi tilbyr en glidende overgang for diverse medisinsk --

og psykiatriske fag.  

Dette skal vi gjøre i samarbeide med Høgskolen på Hamar/Universitetet på Hamar og NCE 

Heidner biocluster.  

Begge institusjoner er familiær med kunnskapsfeltene, de tverrfaglige kravene og de 

spesifiserte kunnskapsområdene.  

Disse vil i regi av ledelsen for etableringen av hoved-sykehuset for Innlandet i det ledende 

genetikk og bioteknologi clusteret på Hamar får anledning til å leie inn de beste undervisnings 

krefter fra egne rekker og fra USA. 

Dette ser vi frem til å virkeliggjøre.  

Knoppskytingen fra dette clusteret vil skape ringvirkninger i hele regionen.  

Vurder risiko for Brumunddal mot Hamar Konseptet med kunnskap, kapasitet og 

forskningserfaring i 50 år. 
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Jeg stopper opp her og viser til konklusjonen foran. 
Jeg håper at de som leser dette har fått et bilde av den situasjonen sykehus virksomhet står opp i. 

Fravær av strategisk kunnskap og spesifiserte krav fra de som har ansvaret for å følge opp utviklingen 

av pasientbehandling, skaper helt unødvendige politiske basketak i vårt lille land med 5,3 millioner 

innbyggere. Slik tåler ikke vårt demokrati, så inderlig vel. 

 

Risikoanalyse.  

Risikoanalyse for hoved-sykehus i Brumunddal 
Risiko 2 milliard pr år 

Innen pasientbehandling pågår det flere paradigmeskifter samtidig både for de som blir behandlet 

medisinsk, ved inngrep og i psykiatrien. Risikoen i Brumunddal ved ikke å være del av en relevant 

kunnskaps klynge setter jeg til 2 milliard NOK pr år, men dette er sannsynlig lavt vurdert.  

Tidstap i år, kompetente kunnskapsmangler, kapasitetsmangler gjør at pasientgrupper aldri får riktig 

behandling. 

Det vil raskt bli et sykehus hvor meget få vil søke ansettelse og som få pasienter vil ha tillit til. 

 

Utbygging i Brumunddal medfører tidstap og kvalitetstap. 

Antar et tap på 5 milliarder NOK over de første 2 år i operativ drift.  

Utbygging i Brumunddal medfører tidstap og kvalitetstap som oppstår når det skal bygges kunnskaps 

team og kapasitet på minst 15 ulike ekspert felter fra bunnen av, som skal konvertere til et helt nytt 

regime. Tidstap og kvalitetstap på grunn av manglende høyt kvalifiserte medarbeidere på flere 

hundre felt. Driftskostnadene blir meget høye. 

En EU-rapport har som konklusjon at kunnskaps -og kapasitets-brist har ført til at Europeiske Elite 

Sykehus ikke makter oppgavene. 

Den myndighet som har vurdert disse risikofaktorene og fortsatt bygger ut i Brumunddal/Moelv bør 

ha en grundig analyse å legge frem.  

Politisk stedsvalg som gir tap av næringer og arbeidsplasser 
Tap: 30 milliarder NOK i omsetning og arbeidsplasser 

Politisk stedsvalg kontra utbygging i kunnskapsklynge på Hamar er et fatalt feilgrep som setter regionen mange 

år tilbake. Tap: 30 milliarder NOK i tap av tillit nasjonalt, tap av omsetning i knoppskyting i arbeidsplasser i nye 

næringer på grunn av klynge effekten for Hamar konseptet over en 10 årsperiode. 

Psykologiske virkningen av et vedtak om Brumunddal 
Risiko 60 milliarder NOK i tapt omsetning over en periode på 10 år 

Februar 2021 vedtak om utbygging i Brumunddal. Det stor spenning blant folk om beslutningen.   

De psykologiske ringvirkninger for regionen blir store i tap av tillit i befolkningen,  

tap av kunnskap og kunnskaps-kapasitet.  

Mange ledende ansatte i Hamar Sykehus og i genetikk og bioteknologi og selskaper vil revurdere sin fremtid på 

Hamar. Hamar Sykehus og Sanderud Sykehus om et aktivum i Hamar Konseptet blir museum. Ansatte må skaffe 

seg en mer attraktiv arbeidsplass. Den glidende overgangen blir ikke noe av. Hvem som skal ta fatt på 

oppgaven i Brumunddal med entusiasme får de finne ut av. Erstatning er ikke realistisk.  

Ansvaret ligger hos Regjeringen. 
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Anbefaling fra sentralbanksjef Øystein Olsen 
Tapet for Innlandet kan beregnes av økonomer i Norges Bank.  

Jeg vurderer tapet til 60 milliarder NOK i tapt omsetning over 10 år. 

Norges Banks sentralbanksjef Øystein Olsen sa på et næringsleder-seminar på Raufoss november 2019:  

Han anbefalte næringslivsledere på Innlandet å satse på de virksomheter som har lykkes og utvikle deres front 

runner suksess.  
Denne anbefaling er sentral for å lykkes. Dette tapet for Innlandet overlater jeg til regjeringen å be 

sentralbanksjefen Ø. Olsen om få det beregnet.  

Frontrunnere nummer 1 på Innlandet er de som startet med egenskaper hos dyr og planter for 60 år siden og 

som i dag behersker det komplekse området genetikk og bioteknologiske fagene bedre enn andre i Norge.  

Det er denne kunnskapen som blir basis for all pasient-behandling etter 2025. 

Hovedsykehus i Brumunddal og transport løsninger 

Klimakonsekvenser er antagelig beregnet av Helse Sør Øst.  

 

Attraktiviteten til et hovedsykehus i Brumunddal 

Ulempe for pr 1000 medarbeidere 1 milliard pr år lavt kalkulert  

Antar at attraktiviteten er vesentlig lavere for de topp kvalifiserte medarbeiderne på 15 forskjellige 

fagfelt som må rekrutteres til det nye sykehuset når det står klart til å bli operativt i 2028. 

Konsekvensene når Hamar Sykehus og Sanderud blir vedtatt nedlagt i 2021 

Tapet av kunnskap, kapasitet og sykehus miljø settes her til 10 milliarder frem til nytt sykehus skal 

være operativt i Brumunddal. 

Vi vet ikke om noen har regnet på konsekvensene og derved hvilken risiko som nedleggelsene 

innebærer kontra å innlemme de i en glidende overgang i klyngen i Hamar Konseptet slik vi foreslår. 

Klimakonsekvenser ved transport av ansatte og pasienter til hovdsykehuset i Brumunddal. 

Fordel for Hamar Konseptet et forsknings klyngesykehus i Hamar.  

Utslipp og konsekvenser antas beregnet av Helse Sør Øst 

Klimakonsekvenser ved utbygging ved hovedsykehus i Brumunddal eller Hamar  

Klimakonsekvensene vurderes å være de samme 

 

Infrastruktur og utbygging av hovedsykehus i Brumunddal 

Vi antar at renseanlegg for hovedsykehus kloakk vil kreve eget renseanlegg til omkring 1 milliard 

NOK. 

Vi antar at strømforsyningen til hovedsykehuset vil kreve investeringer på 400 millioner NOK. 

Et hovedsykehus i operasjon i 2028 vil kreve høyt kvalifiserte medarbeidere innen medisin og  

i det vi kaller «Genomikk og Presisjons Helse».  

Erfaring fra gen -og bioteknologi klyngen på Hamar er at det i vårt land med ytterst små antall  

studenter i feltet, vil ta 20 år å bygge et miljø som kan gå løs på de oppgaver som i dag er  

på vei inn i mange pasientbehandlings forløp. 
Risikoen som eieren påtar seg, er åpenbar og meget høy. La oss si 90 % sjanse for fiasko. Tap i NOK ? 

Ettersom Hamar Konseptet ikke har denne risikoen og at vi med den glidende  

overgangen tar vare de ansatte og miljøene på Hamar Sykehus og Sanderud Sykehus mens disse 

virksomheter flyttes over, er det krevende for Hamar som by å være vitne til den prosessen som 

pågår og alle de kunnskapsløse uttalelser. 
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Risikoanalyse og fordeler for hoved-sykehus i en gen -og bioteknologisk klynge på 

Hamar 
Hamar konseptet: Fordel for Hamar Konseptet de første 10 driftsår 10 milliarder.  

Innen pasientbehandling pågår det flere paradigmeskifter samtidig både for de som blir behandlet 

medisinsk, med inngrep og i psykiatrien.  

Hamar konseptet med en gen -og bioteknologisk klynge i cluster med nytt hoved-sykehus, Hamar 

Sykehus og Sanderud Sykehus, gensekvenseringsselskap, høyskole og diverse selskaper som tilbyr 

digitale løsninger gjør det mulig å arbeide seg gjennom denne konverteringen og fase ut Hamar 

Sykehus og Sanderud Sykehus på grunnlag av opparbeidet erfaring.  

Klynge effekten er gjensidig (øker begge veier) og gjelder for hoved-sykehuset, for Sanderud 

Sykehus og for de 50 selskapene som opparbeidet kunnskap og kapasitet i 50 år.  

MERK: Jeg mener det må rablet for mange med ansvar og som mangler gangsyn. 

Entusiasme  

Entusiasme hos forskere og eksperter i Gen -og bioteknologi klyngen på Hamar og hos ansatte på 

sykehusene ved å få hoved-sykehuset i klyngen. Fordel vurdert til 500millioner NOK pr år. 

Kunnskapstyngdepunkt og attraktivitet 

Overlater beregning av fordel Hamar Konseptet til regjeringen 

 

Hamar Konseptet startes opp i 2021 forutsatt en beslutning 

Fordel for Hamar konseptet 3 milliarder NOK  

Hamar Sykehus og NCE Heidner starter et klynge-samarbeide i 2021. Det etableres et prosjekt med: 

prosess linje for gensekvenserings linje og en bioteknologisk prosesslinje etc.    

Med kunnskap og kapasitet på plass for å teste behandling fra mai 2022. Gevinsten som ligger i å 

hekte seg på state of art i 2022 settes til 3 milliarder NOK. Utgift 500 millioner NOK. 

Mot prosjektet i Brumunddal/Moelv som i 2031, med en minimums organisasjon som skal mestrer 

oppgavene.  

 

Prosess kunnskap og detaljert knowhow i prosedyrer. 

Jeg anslår 16 milliarder NOK i omsetning over de første 10 år.  

Dette er en sentral del av klyngens muligheter, utvikling av patenter.  

Næringsmessig omsetning kan bli meget stort hvis vi får anledning til å utvide klyngen med et human 

genomisk-cluster-Hovedsykehuset. Jeg anslår 16 milliarder NOK i omsetning etter 10 år, men det er 

et lavt anslag. Gruppen har 63 milliarder i omsetning i dag. Dette arbeidsfeltet gir mange 

høykvalifiserte arbeidsplasser. 

Gen -og bioteknologi selskapene på Hamar og Stange har samlet erfaring og detaljert genom innsikt i 

50 år og systematisert denne i digitale løsninger. I dette ligger det grunnlag for en rekke patenter 

som også er anvendelige i human medisin.  

Heidner-klyngens tilskudd er kritisk. Kunnskap om kromosom oppbygging, karlegging, analyse og 

tolkning og utvikling av prosedyrer for pasientbehandling i det nye konseptet. 
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Hamar Konseptet og Kunnskaps klynge. 
Fordel for Hamar konseptet 60 milliarder NOK over 10 år.  

Hamar konseptet med hoved-sykehus i samhandling med den kompetanse og erfaring som er til stede i gen -og 

bioteknologi klyngen på Hamar vil utløse et skred av prosjekter. Spør de 50 selskapene som er i klyngen. 

De positive ringvirkninger ved kunnskaps klynger kan ikke overdrives.  

Fordeler Ref.: Trondheim/NTNU/SINTEF/St. Olav, UiO/teknologi parken Gaustad/ Riks Hospitalet, Boston, 

Silicon Vally, osv. 

Helse og Mat klynge 

Fordel for Hamar Konseptet 10 milliarder NOK over 10 år. 

«Genomisk presisjons landbruk og genomisk presisjons helse» Hamar Konseptet i ett begrep. 

En Helse-Mat klynge innen genetikk og bioteknologi er høyst nødvendig av miljøhensyn. 

En sentral beredskapsenhet for kunnskap om human helse og kunnskap om mat produksjon. 

For begge i et miljø perspektiv. Klynge effekten er gjensidig og gjelder for hoved-sykehuset, for 

Sanderud Sykehus og for de 50 selskapene som opparbeidet kunnskap og kapasitet i 50 år.  

MERK: Jeg mener det må rablet for mange med ansvar, og som mangler gangsyn.  

 

Anbefaling fra sentralbanksjef Øystein Olsen 
Norges Banks sentralbanksjef Øystein Olsen sa på et næringsleder-seminar på Raufoss november 2019:  

Han anbefalte næringslivsledere på Innlandet å satse på de virksomheter som har lykkes og utvikle deres front 

runner suksess.  

Denne anbefaling er sentral for å lykkes. Dette tapet for Innlandet overlater jeg til regjeringen å be 

sentralbanksjefen Ø. Olsen om få det beregnet.  

Frontrunnere nummer 1 på Innlandet er de som startet med egenskaper hos dyr og planter for 60 år siden og 

som i dag behersker det komplekse området genetikk og bioteknologiske fagene bedre enn andre i Norge.  

Det er denne kunnskapen som blir basis for all pasient-behandling etter 2025.  

Å unngå å benytte denne kunnskapen i en klynge som skissert må ansees som inkompetent. 

Fordel for Hamar Konseptet beregnes av Norges Bank i NOK. 

 

Kunnskap og trivsel 
Fordel for 1000 ansatte i klyngen 1 milliard NOK pr år 

Et hovedsykehus i et cluster med i en genetikk og bioteknologisk klynge  

Det skaper gode Miljøer og Trivsel og redusert sykefravær, det gir fremdrift og med gang- og sykkel avstand det 

overskuddet som alltid gir gode resultater. Det er klyngeeffekten som utløser knoppskyting på grunn av 

attraktivitet og ansattes overskudd i hverdagen. 

 

Felles bruk av ekspertise i cluster/klyngen 
Redusert kostnad for hovedsykehuset: Minimum 25 milliarder NOK over 10 år 

Fellesbruk i 51 genetikk og bioteknologiske virksomheter med ekspert-kapasitet og store 
teknologi investeringer som kontinuerlig må fornyes. 
Hamar Konseptet med hovedsykehus i en klynge med fellesbruk av de team som alle virksomheter trenger. 
Eksperter som kan å utnytte de meget kompliserte teknologi-investeringer for genteknologi og bioteknologi 
diverse laboratorier, meget komplisert gensekvenserings lab, røntgen og bildebehandling.  
Videre den meget store parken av digitale løsninger. 
Over år vil det bli meget store gjensidige besparelser både i resultater, lønnskostnader og investerings midler. 
Tilgjengelig kunnskap, kvalitet, kapasitet og et miljø som skaper suksess.   
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Genomikk og Presisjons Helse for nye pasient-behandlingsformer. 
Inntekt og kostnadsreduksjon over 10 år 10 milliarder NOK 

Et klynge-sykehus, i en genetikk og bioteknologisk klynge på Hamar vil raskt gi grunnlag for en rekke 

behandlingsformer innen gen terapi som deretter kan brukes nasjonal opplæring.  

Nasjonalt senter for etablering av genterapi prosesser i behandlingen.  

Nasjonalt pasientgrunnlag og ivaretagelse av dagens kunnskaper og de ansatte ved Hamar Sykehus som  

blir aktive medarbeidere i den glidende overgangen som vi organiserer i klyngen.  

Et Hovedsykehus i en eksisterende genetikk og bioteknologiske klynge på Hamar 

Fordel for hovedsykehus i klynge på Hamar. 

Transportkostnader og utgifter blir vesentlig lavere i klyngen på Hamar. Dette er beregnet av Helse 

Sør Øst. Batteri lastebiler overtar fra 2025.  

 

Miljøkonsekvenser og klimaavtrykket. Dette er viktig for ansatte som skal løse 

vanskelige oppgaver fremtidsoppgaver. Økt Attraktivitet. 
Fordel for klynge hovedsykehus på Hamar 

Et hovedsykehus i en genetikk klynge på Hamar. Miljø konsekvensene blir mindre i en by region. 

Ansatte i de berørte selskapene vil se en fremtid og bli utsatt for mindre stress.  

Mat vil bli produsert i, ved og på bygninger. 

I fremtiden vil vi produsere egen energi fra og på bygningene og fra mange kilder. 

Dette bør være en kilde til inspirasjon når bygningsmassen planlegges. Jeg går ut fra at vannbåren 

varme fra Mjøsa blir utnyttet.  

Klimatilpasset glassbygg med integrerte solfangere og solcelle panel og tak som brukes til solbading 

avslapping og matproduksjon. 
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Konklusjoner  
Summer opp de vurderte risikofaktorer, fordeler, ulemper og tap av omsetning i nye næringer i NOK.  

Jeg har merket alle argumenter med: Vurder risiko for Brumunddal mot Hamar Konseptet med 

kunnskap, kapasitet og forskningserfaring i 50 år.  

Imidlertid, har jeg bare tatt med i summene nedenfor, der jeg har satt på tall i NOK.  

Videre har jeg tatt med fordelene ved å legge opp til en glidende overgang for Hamar Sykehus og 

Sanderud Sykehus etter anbefalinger fra de som har erfaring med den type vanskelige 

konverteringer. På denne måten bidrar vi til en sømløs-løsning med rekkevidde langt inn i fremtiden. 

Risikofaktorer for Hovedsykehus i Brumunddal. Sum risiko (negative faktorer) = 56,4 

milliarder NOK 

Fordel for Hovedsykehus i en gen -og bioteknologisk klynge på Hamar (positive faktorer) = 17,1 
milliard pr år. Flere viktige faktorer er ikke tatt med. 

Anbefaling etter å ha deltatt i sykehus prosessen på Innlandet de siste 3 årene:  

For å oppnå tverrfaglige kompetanse innen pasientbehandling i et «Genomisk og Human Presisjons 

Helse» konsept må det skapes et senter for forsknings kreativitet som tiltrekker seg talenter som 

makter å se over dagens feudale medisinske grenser. 

Vi mener at Hamar Konseptet slik det er satt sammen, har i seg de kvaliteter som er nødvendige 

for å skape et slik senter.  

NCE Heidner biocluster sammen med sine eiere de genomikk -og bioteknologisk foretak, Høyskolens 

bioteknologiske linje og det nye Hovedsykehuset har den type forskningsinnsikt et slik nasjonalt 

senter trenger for å fungere.  

Et senter som har tilstrekkelig base og som derfor kan starte sin virksomhet straks en beslutning 

foreligger. De studier jeg har utført viser at prosjektene nasjonalt står i kø og venter på de som 

makter oppgaven.  
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Tabell som viser risiko faktorene, antatte sparte utgifter/kostnader og de fordeler 

utbygging av Hamar Konseptet gir regionen og eieren. 
Verdiene i klyngen er beregnet utfra mine samtaler med aktører og innhentet informasjon. 

Teksten ovenfor med risikofaktorer og fordeler gjengir det som står i tabellene. Derfor kan du hoppe over 

disse. 

Spesifikasjon Art Spart 

utgift/fordel  

Utgift/Kostnad  Bemerk 

Cluster/Klynge 
Hamar konseptet 
for hoved-sykehus  

Fordel med:  
Kunnskaps by med  
tilgang til  
relevant kunnskap, 
kunnskaps-kapasitet, 
Kunnskaps-tetthet 

Fordel over de 
første 10 driftsår: 
min. 10 milliarder 
NOK 

0 NOK Relevant Kunnskaps-
infrastruktur med 
relevant høyt 
kvalifisert ekspertise  
og kapasitet 

Hoved Sykehus i 

Brumunddal  

Risiko 

Risiko ved ikke å 

være del av 

kunnskaps-klynge   

 10 milliarder over 10 

år 

Kunnskaps 

mangeler 

Kapasitetsmangeler 

kvalitetsmangler 

Entusiasme hos 

folk for et moderne 

klyngesykehus 

Entusiasme fordi 

folk forstår hvor 

viktig klyngen er 

Fordel Hamar 

konseptet 

5 milliarder NOK 

 Informasjonen om 

regionens 

muligheter. 

Infrastruktur for 
et klyngesykehus 
på Hamar 

Infrastruktur Minimum 2,0 
milliarder NOK i 
sparte investeringer 
i infrastruktur 

 Egen rapport om 
infrastruktur 
investeringer er 
oversendt tidligere. 

Kunnskaps-
tyngdepunkt 

Fordel på mange 
måter som må 
regnes inn 

Overlater 
beregningen til 
regjeringen 

 Helse Sør Øst har sett 
på fordelen 

Hamar konseptet. 
Cluster sykehus 
på Hamar 
Prosjekter vil 
starte i 2021 
Prosjektet blir et 
nasjonalt senter 
på grunn av rett 
kunnskap og 
kapasitet som 
kan tas i bruk i 
2021 

Hamar Sykehus og 
NCE Heidner starter 
et klynge-
samarbeide i 2021. 
Det etableres et 
prosjekt med: 
prosess linje for 
gensekvenserings 
linje, en 
bioteknologisk 
prosesslinje etc    
Med kunnskap og 
kapasitet på plass, 
behandling fra mai 
2022 

Gevinsten som 
ligger i å hekte seg 
på state of art i 
2022: 
3 milliarder NOK. 
Mot et lav- 
kvalitets-prosjekt i 
Brumunddal i 2033, 
når de har en 
minimums org. 
operativ som 
mestrer oppgavene 

100 millioner NOK Dette gir ansatte på 

Hamar Sykehus og i 

NCE Heidner en ny 

hverdag og tro på 

en framtid på 

Hamar.  

Opplæring i nye 

behandlingsformer 

med gene terapi. 

Høyskolen, IT og 

bildebehandling 

selskaper deltar 

sammen med 

røntgen på Hamar 

Sykehus 

Utbygging i 
Brumunddal 
medfører tidstap 
og kvalitetstap som 
oppstår når det skal 
bygges kunnskaps 
team og kapasitet 
på minst 15 ulike 
ekspert felter fra 
bunnen av, som 
deretter skal 
konvertere til et 
helt nytt regime.  

Risiko i mange 
milliarder klassen.  
 
Den myndighet som 
har vurdert disse 
risikofaktorene og 
fortsatt bygger ut i 
Brumunddal bør ha 
en grundig analyse 
å legge frem. 
 

 Risiko i mange 
milliarder klassen.  
 
Overlater til 
Regjeringen å 
beregne tidstap, 
kvalitetstap og de 
følgende risiker. 
Antar 15 milliarder 
NOK. 

Beregnet av Helse 
Sør Øst? 
 

  

Journalført i Public 360°



17 
 

side 17  Utarbeidet av Per Sæther 8.-22.  Januar 2021 

Spesifikasjon Art Spart 

utgift/fordel  

Utgift/Kostnad  Bemerk 

Utbygging i 
Brumunddal 

Politisk stedsvalg 
kontra utbygging i 
kunnskapsklynge på 
Hamar er et fatalt 
feilgrep som setter 
regionen mange år 
tilbake 

 Tap:30 milliarder 
NOK i omsetning og 
arbeidsplasser.  
Tap av tillit, tap av 
nye næringer på 
grunn av klynge 
effekten for Hamar 
konseptet over en 10 
årsperiode  

Anslag ved tap av 
tillit og 
knoppskyting og 
nye arbeidsplasser 
over en 10 års 
periode  

Hamar konseptet 
med hoved-
sykehus i 
samhandling med 
den kompetanse og 
erfaring som er til 
stede i gen -og 
bioteknologi 
klyngen på Hamar 
vil utløse et skred 
av prosjekter.  

De positive 
ringvirkninger ved 
kunnskaps klynger 
kan ikke overdrives 
Spør de 50 
selskapene som er i 
klyngen.  
 

Fordel se side.. 
Ref: Trondheim 
Blindern/Gaustad,  
Boston, Silicon 
Vally, Seattle og 
mange andre. 

60 milliarder over 10 
år 

Verdien av 
kunnskaps-klynger 
trenger ingen 
utredninger.  
 

En Helse-Mat 
klynge innen 
genetikk og 
bioteknologi er 
høyst nødvendig av 
miljøhensyn. 
En sentral 
beredskapsenhet 
for kunnskap om 
human helse og 
kunnskap om mat 
produksjon. 
For begge i et miljø 
perspektiv. 
 

 Fordel 10 milliarder 
over en periode på 
10 år er lavt anslått. 
 

  

Februar 2021 
vedtak om 
utbygging i 
Brumunddal 

De psykologiske 
ringvirkninger for 
regionen blir store i 
tap av tillit i 
befolkningen,  
tap av kunnskap og 
kunnskaps-
kapasitet.  
Ansvaret ligger hos 
Regjeringen 

 Tap av kunnskaps 
medarbeidere: Antar 
60 milliard NOK over 
en 10 års periode 
 

Mange ledende  
ansatte i genetikk 
og bioteknologi  
selskaper vil 
revurdere sin 
fremtid på Hamar. 
Erstatning er ikke 
realistisk 
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Spesifikasjon Art Spart 

utgift/fordel  

Utgift/Kostnad  Bemerk 

Norges Banks 
sentralbanksjef Øystein 
Olsen næringsleder 
seminar på Raufoss 
november 2019 

Han anbefalte 
næringslivsledere på 
Innlandet å satse på 
de virksomheter 
som har lykkes og 
utvikle deres front 
runner suksess.  
Denne anbefaling er 
sentral for å lykkes. 

 Dette tapet for 
Innlandet overlater 
jeg til 
prosjektgruppen i 
Helse Sør Øst å 
beregne.  

Frontrunnere 
nummer 1 på 
Innlandet er de 
som startet med 
egenskaper hos dyr 
og planter for 60 år 
siden og som i dag 
behersker det 
komplekse 
området genetikk 
bedre enn andre i 
Norge.  
Det er denne 
kunnskapen som 
kan bli basis for all 
pasient-behandling 
etter 2025 

Know-How og 
prosess kunnskap 
Et Klynge sykehus og 
en genetikk klynge 
på Hamar vil utløse 
et vell av prosjekter 
Tilgjengelighet for 
pasienten-
behandling nasjonalt.  
Beredskap både 
innen human 
medisin, veterinær 
medisin, korn, 
treslag, planter dyr 
og fisk 

Næringsmessig 
omsetning kan bli 
meget stort hvis vi 
får anledning til å 
utvide klyngen 
med et human 
genomisk-cluster. 
Jeg anslår over en 
10 års periode 16 
milliarder NOK. 
 

Verdi 
vurdering: 
16 milliarder 
NOK. Fordel 
klyngen. 
 

0 NOK I all gen terapi-
behandling er det 
behov for en 
rekke nye 
spesialiserte 
yrker.  
Ved et Hamar-
vedtak, vil vi 
unngå et 
vakuum som 
ødelegger dagens 
kunnskaps øyer. 
 

Et hovedsykehus i et 
cluster med i en 
genetikk og 
bioteknologisk klynge  
Det skaper gode 
Miljøer og Trivsel og 
redusert sykefravær, 
det gir fremdrift og 
med gang- og sykkel 
avstand det 
overskuddet som alltid 
gir gode resultater. 
Det er klyngeeffekten 
som utløser 
knoppskyting på grunn 
av ansattes overskudd 
i hverdagen. 
 

Kunnskaps-
tilgjengelighet, 
Korte avstander gir 
redusert stress og 
trivsel for ansatte. 
 

1 milliard NOK 
pr 1000 ansatte. 
Verdien som i 
hverdagen  
gir gode 
resultater  

 Det er 
klyngeeffekten 
som utløser 
knoppskyting på 
grunn av ansattes 
overskudd i 
hverdagen. 
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Spesifikasjon Art Spart 

utgift/fordel  
Utgift/Kostnad  Bemerk 

Et Brumunddal 
vedtak,  
risikoen i dette 
prosjektet er 
meget høy kontra 
klyngen på Hamar. 
Helse Sør-Øst må 
Beregne tapet. 

Kunnskapsbrist og 
kapasitetsbrist gjør 
det umulig å 
etablere de nye 
behandlingsformer 
som tar over fra 
2017 – 2030 
 

 10 milliarder eller 
mer går tapt.  
Tidstapet skaper  
Vanskelige 
arbeidsforhold. 
Økte 
driftskostnader  
og rekrutterings-
kostnader 

En EU-rapport 
har som 
konklusjon at 
kunnskaps -og 
kapasitets-brist 
har ført til at 
Europeiske Elite 
Sykehus ikke 
makter 
oppgavene 

Fellesbruk i 51 
virksomheter av 
ekspert kapasitet 
og store teknologi 
investeringer som 
kontinuerlig må 
fornyes. 
Hamar Konseptet 
med hovedsykehus 
i en klynge med 
fellesbruk av de 
team som alle 
virksomheter 
trenger. 
Eksperter som kan 
å utnytte de meget 
kompliserte 
teknologi-
investeringer for 
genteknologi og 
bioteknologi 
diverse 
laboratorier, meget 
komplisert 
gensekvenserings 
lab, røntgen og 
bildebehandling.  
Videre den meget 
store parken av 
digitale løsninger. 

Fellesbruk av 
eksperter og store 
teknologi 
investeringer 
innen; 
gensekvensering, 
avansert 
laboratorier for 
celleteknologi og 
bioteknologi, de 
ulike 
bildebehandlings 
teknologiene. Alle 
behandlinger, det 
være seg hode, 
bryst, mage, 
røntgen, CT, MR 
som overføres til 
de avanserte 
bildebehandling 
team for å få frem 
alle relevante 
bilder og data for 
den individ 
baserte pasient-
behandlingen 

Redusert kostnad:  
Minimum 25 
milliarder NOK 
over 10 år 
 
Over år vil det bli 
meget store 
gjensidige 
resultater og 
utgiftsreduksjoner 
i lønnskostnader 
og investerings 
midler. 
Tilgjengelig 
kunnskap, kvalitet, 
kapasitet og et 
miljø som skaper  
suksess. 

 Her har jeg bare 
tenkt gjennom 
noen få av de 
ekspertmiljøer 
og investeringer 
som et 
klyngesykehus 
vil fellesbruke 
med alle de 
andre 
virksomheter i 
klyngen som 
også omfatter 
Høgskolen og 
en rekke 
selskaper som 
er etablert på 
Hamar 
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Spesifikasjon Art Spart 

utgift/fordel  
Utgift/Kostnad  Bemerk 

Genomikk og 

Presisjons Helse for 

nye pasient-

behandlingsformer.  

Et klynge-sykehus, i 
en genetikk og 
bioteknologisk 
klynge på Hamar vil 
raskt gi grunnlag for 
en rekke 
behandlingsformer 
innen gen terapi som 
deretter kan brukes 
nasjonal opplæring..  

Nasjonalt senter for 

etablering av 

genterapi prosesser i 

behandlingen 

Nasjonalt 

pasientgrunnlag og 

ivaretagelse av 

dagens kunnskaper 

og de ansatte ved 

Hamar Sykehus 

 

Inntekt og 
kostnadsreduksjon 
over 10 år 10 
milliarder NOK 

0 NOK Hoved-Sykehus 
på Hamar gir en 
smidig overgang 
som ivaretar 
dagens kunnskap 
og de ansatte 
samt overgang til 
et nasjonalt 
pasientgrunnlag 

Spesifikasjon Art Spart 

utgift/fordel  
Utgift/Kostnad  Bemerk 

Et Klynge sykehus i 
en genetikk klynge 
på Hamar 

Transportløsninger Er antagelig 
beregnet av Helse 
Sør Øst 

Vesentlig lavere på 
beregnet av Helse 
Sør Øst 

Batteri lastebiler 
fra 2028. 
Hydrogen  
overtar 

Sykehus i 
Brumunddal 

Transportløsninger 

Klimakonsekvenser 
må beregnes 

 CO2 utslipp for 
varetransport antar 
3 mill tonn pr år, 
men dette beregnes 
av Helse Sør Øst 

 

Et Klynge sykehus i 
en genetikk klynge 
på Hamar 

Miljøkonsekvenser. 
Dette er viktig for 
ansatte som skal løse 
vanskelige oppgaver 

Beregnes av Helse 
Sør Øst 

Miljø 
konsekvensene blir 
mindre i en by 
region.  

Ansatte i de 
berørte selskaper 
vil se en fremtid 
og bli utsatt for 
mindre stress 

Et Klynge sykehus i 
en genetikk klynge 
på Hamar 

Klimakonsekvenser Beregnes av Helse 
Sør Øst 

Klimaavtrykket blir 
mindre 

 

Hoved Sykehus i 
Brumunddal 

Attraktivitet kontra 
et klyngesykehus på 
Hamar 

 10 milliarder over n 
periode på 10 år 

 

Hoved Sykehus i 
Brumunddal 

 Miljø og  
Konsekvensene  
beregnes av Helse 
Sør Øst 

Beregnes av Helse 
Sør Øst 

Hvis Hamar 
Sykehus og 
Sanderud 
Sykehus vedtas 
nedlagt blir dette 
et svært kostbart 
vedtak med 
meget høye 
miljøkostnader 

Hoved Sykehus i 
Brumunddal 

Klimakonsekvenser 
ved transport av 
ansatte og pasienter 
Her er ikke 
varetransport tatt 
med 

 X,x millioner års 
tonn for xxx ansatte 
og xxx pasienter 
(maal) fra Hamar til 
Brumunddal på 
grunn av at Hamar 
er kommunikasjons 
-og befolknings 
tyngdepunkt.  

Utslipp og 
Konsekvensene  
beregnes av 
Helse Sør Øst 
Dere har tall på 
ansatte og 
pasienter 
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Spesifikasjon Art Spart 

utgift/fordel  
Utgift/Kostnad 

Ulempe 
Bemerk 

Hoved Sykehus i 

Brumunddal 

Klimakonsekvenser 

ved transport av 

ansatte og 

pasienter 

Her er ikke 

varetransport tatt 

med 

 X,x millioner års 

tonn for xxx 

ansatte og xxx 

pasienter (maal) 

fra Hamar til 

Brumunddal på 

grunn av at Hamar 

er 

kommunikasjons -

og befolknings 

tyngdepunkt.  

Utslipp og 

Konsekvensene  

beregnes av 

Helse Sør Øst 

Dere har tall på 

ansatte og 

pasienter 

Hoved Sykehus i 
Brumunddal 

Klimakonsekvenser 

Utslipp ved:  

Utbygging av tomt 

og veier  

Utbygging av 

kloakkanlegg og 

renseanlegg.  

Utbygging av 

vannforsyning  

Utbygging av 
strømforsyning 

 Antar et antall 
diesel anleggs 
maskiner i 3 år gir 
et utslipp på 10 
millioner 
tonn CO2. 
Konsekvensene  
beregnes av Helse 
Sør Øst 

 

Sykehus i 
Brumunddal 
Risikovurdering 

Innleie av 
eksperter, Reisetid, 
reise-volum, 
Og avlysninger på 
grunn av 
manglende 
eksperter 
og sum utgift 

Sum utgift pr år vil 
rfaringsmessig bli 
stor. Ref Elverum 
og innleie av 
leger. Her er det 
kategorier av 
eksperter det er 
meget vanskelig å 
rekruttere 

Antar 50 millioner 
pr år 
500 millioner over 
10 år 

 

Sykehus i 
Brumunddal. 
Lage oversikt over 
kunnskapsområder 
som kreves for å 
delta i behandlings 
kappløpet. 
Dette apparatet tar 
det minst 20 år å 
bygge opp for 
genteknologi og 
bioteknologi og få til 
å fungere.  
 

Min konklusjon: Det 
vil aldri lykkes og 
fiaskoen blir 
komplett 

Detaljert: genetisk 
kunnskap på genom 
nivå.  
Gen-sekvenserings 
programmering og 
SW, teknologi. 
gen matematikk og 
sammenlignende 
statistikk på 
kromosom nivå. 
Konstruksjon, 3D 
konstruksjon osv. 

Risiko 50 milliarder  
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Spesifikasjon Art Spart 

utgift/fordel  
Utgift/Kostnad  Bemerk 

Sykehus i 

Brumunddal 

Investeringer på 

råtomt: Bygging av 

kloakk for hoved-

sykehuset  

Bygging av 

renseanlegg som 

tilfredsstiller EU 

krav for sykehus. 

Bygging av 

overflatevann 

avrenning og 

rensing, forts. 

Nedenfor. 

 1,5 milliarder NOK 

Overslag på 

grunnlag av 

dagens priser 

inklusive vann-

forsyning og 

høyspennings 

strømforsyning 

Dette er lavt  

kalkulert og må 

indeksreguleres 

og 

markedstilpasses 

hvis det kommer 

på tale. 

 

Hoved Sykehus i 

Brumunddal 

Utbygging av 

strømforsyning fra 

sentralnett som 

tåler sykehusets 

behov 

 Se ovenfor   
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Om å løfte blikket 
Sykehus, sykehus konsepter og medisinere som skal starte med forskning i genetikk og 

bioteknologi fra bunn, sammenlignes i vårt land med de som har arbeidet i dette komplekse 

farvann i 60 år.  

Vi ber de som skal vurdere prosjektet på Hamar om å løfte blikket og søker etter erfaring fra 

lignende risiko prosjekter.  

Befolknings reduksjonen i fylket Innlandet må tas på alvor og inngå i vurderingen inn i denne 

løft blikket aksjonen.  

Vi har ikke tid og kapasitet til å smøre kunnskapsvirksomheter tynt utover slik politikere er så 

glad i. Det er fristende å spørre om sykehusutbygging i andre landsdeler har blitt utsatt for det 

samme fremgangsmåte som Oslo miljøet har produsert i forholdet til Innlandet. 

EU-rapport om sykehus utbygging i Europa 
I en EU-rapport om sykehus utbygging fra i år, spør utvalget i innledningen: Hva er et sykehus? 

I Europa etterlyser helsemyndigheter, helse politikeres kunnskap og grep ettersom Kina og USA er de 

som leder an i et paradigme skifte for medisin og behandling.  

Rapporten sier, siat:” For to long health policy makers have treated hospitals as given. 

This is hardly surprising. 

The locations of hospitals, their configuration and the spectrum of activities are typically the result of 

decisions and needs so long ago that few remembers how they came about.” 

En medarbeider på NTNU i Trondheim kommenterer rapporten og skriver at kunnskapsbrist innen 

morgendagens behandlingsformer, mangel på kvalifiserte mearbeidere og kapasitet på nevnte er et 

hinder for å ta i bruk ny behandlingsformer, de nye gen baserte behandlingsmetodene.  

Politikere sentralt og på Innlandet er derfor helt på linje med sine europeiske likesinnede.  

Medisinere må innse behovet for tverrfaglige miljø, hvor de ikke er de ledende faglig sett og gå etter 

de ytterst få miljøer som finnes i vårt lille land. 

Norge er ingen stor genteknologi nasjon 
Hverken i antall publikasjoner eller patenter.  

Når vi skal investere i et nytt sykehus og det ligger til rette for å legge dette til en av de få 

genteknologi og bioteknologi klyngene som nasjonen har, er det selvsagt at vi gjør akkurat det.  

Et Hovedsykehus på Hamar er Hamar Kommunes strategi:  

Norge er ingen stor genteknologi nasjon.  

Hverken i publikasjoner eller patenter. Men genteknologi og de tilhørende bioteknologi prosesser vil 

skape store selskaper også i Norge om vi tar vare på de miljøer vi har.  

Et Hovedsykehus på Hamar i en av Norges få ledende og operative genteknologisk og bioteknologisk 

klynger, gir oss mulighet til raskt å tilby nye behandlingsformer for pasienter fra hele Norge.  

De som arbeider i klyngen i dag, vet at de også har gode muligheter til å skape mange nye selskaper 

innen human medisin og vetrinær medisin ved et vedtak om et sykehus i genetikk og bioteknologi 

klyngen på Hamar.  
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Hva kjennetegner en pasient-behandlings organisasjon i 2021?» 
Akkurat nå pågår det et paradigmeskifte innen behandling av sykdom og lidelser for mennesker.  

Genetikk og bioteknikk miljøet på Hamar og Stange er på linje med dette skiftet og klare til å ta 

fatt.  

Her siterer jeg diverse kilder i Europa og i USA. 

Enkelt sagt;  

Gen terapi og celle terapi, vil om 5 år benyttes innen alle behandlingsfelter.  

Teknologien og prosedyrene er på plass og benyttes på flere felt, se referanser.  

Kunnskaps kvaliteten og kapasiteten finnes kun noen få steder i Norge, blant annet på Hamar.  

I Europa etterlyser helsemyndigheter helse politikeres kunnskap og grep ettersom Kina og USA er de 

som leder an.  

Rapporten sier, siat:” For to long health policy makers have treated hospitals as given. 

This is hardly surprising. 

The locations of hospitals, their configuration and the spectrum of activities are typically the result of 

decisions and needs so long ago that few remembers how they came about.” 

Rapporten er meget forsiktig skrevet for ikke å støte regjeringer og helse-politikere. 

Men de gir beskjed om at offetlig eide institusjoner, ikke leverer den kvalitet som pasientene 

etterspør.  

Personalisert medisin utviklet på basis av kunnskap om pasientens genom er nå på markedet for en 

rekke lidelser. Gjennombruddet kom i 2017 i Kina og USA fulgte etter i 2018 med godkjennelse.  

Gen terapi innføres innen nå i mange sykdoms kategorier, inklusive behandling av adferd og mentale 

lidelser. Referanser i de ledende medisinske tidsskrifter.  

 

Ny røntgen, CT og MR teknologi reduserer behovet for karkirurgi og forandrer behandlingsprosedyrer 

slik at kikkehulls teknologi kan benyttes på flere felter.   

Bildebehandlings teknologien som tar alle data inn i video og på bilder i flere vinkler revlusjonerer 

kikkehullsbehandlingen. Den samme bildebehandlings teknologien er en del av sekvenserings 

teknologien men må bygges opp ved siden av.  

PÅ Hamar har ledende selskaper slått seg ned for å få tilgang til kunnskap og løsninger. Løsninger 

som nå strømmer inn i behandlings prosedyrer for mennesker. 

 

Alle disse behandlingsprosedyrene krever helt ny kryssfaglige kunnskaps medarbeidere. 

I USA bygger de ledende behandlingssteder bygninger med design basert på nevnte nye 

behandlings prosedyrer. 

Her står store team med: genetikere i flere team, matematukkere, it/SW eksperter i team og 

bioteknologer i team i sentrum. Disse betjener, gensekvenseringsanlegget, bioteknologiske 

prosesslinjer koplet på  diverse laboratorier og bildebehandlingsanlegg som skaffer frem digitalt 

underlag  

som må bearbeides for individuell behandling med gen terapi eller andre prosedyrer.  

For en teknolog er det helt ufattelig at politikere får holde på i årevis med stedsvalg når dette ikke 

er relvant.  

Innbyggerne har for lengst mistet enhver interesse for hva de holder på med. 

Nå er de tatt med buksene nede og nåde den som finner på å kle på dem.  

Dette er nasjonalt alvorlig. 

Jeg har referanser på alt jeg skriver om sykehus og de politiske prosesser i EU og innen 

pasientbehandlin se kildene inder referanser.  
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I 2029 når hoved-sykehuset for Innlandet er bygget har alle disse nye behandlingsprosedyrene og de 

tilhørende kryssfaglige ekspertfeltene eskalert slik at behovet for spesialisert kunnskap og 

teknologiske løsninger ligger på et meget avansert nivå i forhold til i dag.  

Imidlertid, i mars 2021 når regjeringen tar sin beslutning om hoved-sykehus et annet sted enn Hamar 

så blir Hamar Sykehus et museum.  

De politiske, psykologiske og økonomiske konsekvenser blir meget vanskelig å takle.  

 

Mitt råd er at Hamar Kommune tar et ansvar og sier fra til regjeringen og Helse departementet at de 

betaler ansatte innen genetikk og biotek hos NCE Heidner biocluster og leger på sykehuset, så bygger 

de opp en pilot behandlingsenhet i lokaler på Hamar som knyttes til dagens sykehus sammen med 

bildebehandlings teknologer og sykepleiere. Staten tar regningen på 500 millioner og sparer 

milliardbeløp. 

Dette teamet får midler til å følge med i den pågående utviklingen ved å hospitere på ledende 

institusjoner i USA mens de bygger piloten på Hamar.  

De må ha kontrakter med 10 års bindingstid. 

Et slik grep vil raskt sette den ledende kunnskapen på Hamar og i Stange istand til å ta ibruk nye 

behandlingmetoder. 

Uten et slik grep vil et hovedsykehus  ikke kunne fungere på mange år. 

Jeg har lest gjennom En EU rapport om sykehusutbygging i Europa utgitt i 2020.  

 

En medarbeider på NTNU i Trondheim kommenterer rapporten og skriver at kunnskapsbrist og 

mangel på kvalifiserte mearbeidere og kapasitet er et hinder for å ta i bruk ny kunnskap og de nye 

behandlingsmetodene.  

 

I USA og Kina hvor sykehusene er private selskaper har de ikke slike problemer.  

 

I Europa ligger de offentlig eide sykehus allerede langt etter sier rapporten.  

I England har de satt i gang et nasjonalt prosjekt for å følge med. Mitt forslag står ovenfor. 

 

 

Referanser 
Explore the latest in genetics and genomics from JAMA Network 2020: 

https://sites.jamanetwork.com/genetics/ 

 

Genetic Testing and Genomics in Medicine 2020 

19 Jun 2020 Web: Genetic Testing and Genomics in Medicine 2020 | AMA 

Preamble 

1.1 Genomics (the study of an individual’s genetic material and the influences of environmental and 

other factors) and genetics (the study of individual genes and associated inherited conditions and 

traits) is one of the most rapidly evolving areas of medicine. New developments in genetic and 

genomic testing have the capacity to rapidly transform health care in Australia potentially providing 

more cost-effective treatments and improving patient outcomes;[1] for example, by improving 

diagnostic accuracy for many conditions and allowing doctors to develop more patient-specific 

preventive and targeted interventions. 
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Association of Broad-Based Genomic Sequencing With Survival Among Patients With Advanced Non–

Small Cell Lung Cancer in the Community Oncology Setting | Genetics and Genomics | JAMA | JAMA 

Network 2020: https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2695672 

 

 

The deadly coronaviruses: The 2003 SARS pandemic and the 2020 novel coronavirus epidemic in 

China: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0896841120300470 

Author links open overlay panel: Yongshi Yang, Fujun Peng, Runsheng Wang, Kai Guan, Taijiao Jiang, 

Guogang Xu, Jinlyu Sun, Christopher Chang 

 

The Prognostic and Therapeutic Role of Genomic Subtyping by Sequencing Tumor or Cell-Free DNA 

in Pulmonary Large-Cell Neuroendocrine Carcinoma 

Minglei Zhuo, Yanfang Guan,Xue Yang, Lingzhi Hong, Yuqi Wang, Zhongwu Li, Runzhe Chen, Hussein 

Abbas Lianpeng Chang, Yuhua Gong, Nan Wu, Jia Zhong, Wenting Chen, Hanxiao Chen, Zhi Dong, 

Xiang Zhu, Jianjie Li, Yuyan Wang, Tongtong An, Meina Wu, Ziping Wang, Jiayin Wang, Emily B. 

Roarty, Waree Rinsurongkawong, Jeff Lewis, Jack A. Roth, Stephen G. Swisher, J. Jack Lee, John V. 

Heymach, Ignacio I. Wistuba, Neda Kalhor, Ling Yang, Xin Yi, P. Andrew Futreal, Bonnie S. Glisson, 

Xuefeng Xia, Jianjun Zhang and Jun Zhao. 

DOI: 10.1158/1078-0432.CCR-19-0556 Published February 2020 

 

Effectiveness of the Genomics Adviser decision aid for the selection of secondary findings from 

genomic sequencing: a randomized clinical trial.  

https://www.nature.com/articles/s41436-019-0702-z 

 Yvonne Bombard PhD, Marc Clausen MA, for the Incidental Genomics Study Team 

Genetics in Medicine volume 22, pages727–735(2020) Cite this article 

 Published: December 11, 2019 

 

https://www.cegat.de/en/diagnostics/exome-

diagnostics/?gclid=EAIaIQobChMIvIGJrqmr7gIVREiRBR1hpQYiEAAYASAAEgK8-vD_BwE 

BETTER THAN EXOME, SMARTER THAN GENOME 

Exome diagnostics is the genetic testing approach of choice for patients with complex, 

heterogeneous, and unspecific symptoms. 
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Genetic Testing Can Guide Treatment, but Access and Counseling Are 

Essential. ASCO 2020: Genetic Testing | AJMC 

Advances in genetic testing increasingly connect cancer patients with treatments that work—and help 

them avoid those that do not work. But providers have a responsibility to make sure they are ordering 

the right tests and using the results correctly, said Erin Hofstatter, MD, associate professor adjunct and 

co-director of the Cancer Genetics and Prevention Program at Yale School of Medicine. 

Getting the full picture means patients should have access to genetic counselors who can evaluate 

individual risk, Hofstatter said during the virtual session, “Cancer Risk, Genetics, and Prevention,” 

held May 30 during the American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2020 Annual Meeting. 

 

Paradigmeskiftet foregår nå 
Som leseren ser av referansene, pågår det en revolusjon innen behandlings former for mennesker. I 

går skrev Nature, at genforskere har utviklet en test hvor de med hjelp av en blodprøve kan forutse 

om personen har eller vil utvikle kreft i fordøyelses-systemet.  

Denne raske utviklingen vil genetikk miljøet på Hamar og i Stange raskt kople seg på med: 

Eventyret av muligheter for det Gen -og bioteknologi Clusteret, Hamar Konseptet med ny logo:  

“Hamar Genomic and Precision Health Cluster” er synlig for meg som 

har arbeidet med stoffet i 3 år. 

Mulighetene er omfattende og lønnsomme for regionen og for hele 

nasjonen og mer enn det.  

Journalført i Public 360°

https://www.ajmc.com/view/asco-2020-genetic-testing


Fra: Mona Suren <Mona.Suren@elverum.kommune.no> 

Sendt: 22. desember 2020 14:44 

Til: HSORHF PB Postmottak 

Emne: 20/834-9 Forslag til ny sykehusstruktur - uttalelse fra sju ordførere i Sør-

Østerdal 

Vedlegg: Forslag til ny sykehusstruktur - uttalelse fra sju ordførere i Sør-Østerdal 

.docx.pdf; Felles uttalelse .doc.pdf; Kart med befolkningsutvikling i 

kommunene fram mot 2030 .docx.pdf 

 

Vedlagt dokument fra Elverum kommune 
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Forslag til ny sykehusstruktur - uttalelse fra sju ordførere i Sør-Østerdal 
 
 

Vedlagt følger en felles uttalelse til rapporten om ny sykehusstruktur for Innlandet fra de sju 
ordførerne i Sør-Østerdal. 
Vi ønsker styrene en fredelig og koronafri jule og nyttårshøytid. 
 
 
På vegne av alle sju ordførere i Sør-Østerdal 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Lillian Skjærvik 

ordfører 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes derfor uten underskrift 
 
 

 

 
Mottakere: 
Helse Sør-Øst Rhf v/styret Postboks 404 2303 HAMAR 

Innlandet fylkeskommune 
v/fylkesordfører 

Postboks 4404 Bedriftssenteret 2325 HAMAR 

Sykehuset Innlandet Hf v/styret Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL 
 
 

Vedlegg 

Felles uttalelse 
Kart med befolkningsutvikling i kommunene fram mot 2030 

 

mailto:postmottak@elverum.kommune.no


SAMHANDLINGSREFORMEN  
Sju kommuner i samhandling 

 

 
 

      

Engerdal Trysil Stor-

Elvdal 

Åmot Åsnes Våler Elverum 

 

          

Til:  Styret for Helse Sør-Øst RHF 

  Styret for Sykehuset Innlandet HF 

Gjenpart:  Fylkestinget i Innlandet, lokalavisene 

Fra:  Sju ordførere i Sør-Østerdal 

Dato:  22 12 2020 

 

Mjøssykehuset bør legges til Moelv. Akuttsykehuset til Elverum 
Det vises til rapporten om konkretisering av bygg, lokalisering og bærekraft ved Sykehuset 

Innlandet HF. Her mener vi at prosjektgruppa har gått utover det oppdraget som 

Foretaksmøtet ga den 8. mars 2019, der bakgrunnen for vedtaket var at det skal bygges et nytt 

Mjøssykehus ved Mjøsbrua. For kommunene i Sør-Østerdal er det klart at Mjøsbrua går 

mellom Biri og Moelv. Kommunikasjonsmessig peker Moelv seg ut som et knutepunkt som 

binder det nye Innlandet fylke sammen. Argumentet for å lokalisere Mjøssykehuset ved 

Mjøsbrua, har hele tiden vært at rekrutteringen til dette nye og moderne hovedssykehuset vil 

være lettest, når det ligger i nærhet av alle de tre byene Lillehammer, Gjøvik og Hamar. En 

lokalisering i Brumunddal vil, slik rapporten peker på, svekke rekrutteringen fra Gjøvik og fra 

Lillehammer. 

 

For kommunene i Sør-Østerdal er det viktig å bevare sykehuset i Elverum. Vi mener at dette 

er viktig både for befolkningen i hele Sør-Østerdalen, men også for befolkningen på 

Hedemarken.  

 

Her minner vi om at sykehusene Hamar-Elverum gikk inn i en felles divisjon allerede i 1994 

og at det raskt ble utviklet en klar funksjonsdeling og et felles opptaksområde for disse to 

sykehusenhetene. Bløtdelskirurgien, inklusive kreft, karkirurgi og traumekirurgien foregår i 

Hamar, mens det meste av ortopedien er samlet i Elverum. Elverum har også fødeavdeling, 

barn og ungdomsavdeling, øre-nese-hals og øye avdeling. Nukleærmedisin og en enkelte 

laboratoriefag foregår også bare i Elverum. Det er i dag også en klar funksjonsdeling innenfor 

indremedisin, der f.eks. pacemakerinnleggelser og lungediagnostikk foregår i Elverum, mens 

f. eks endokrinologi foregår på Hamar. Divisjon Hamar-Elverum har, i tråd med nasjonale 

anbefalinger, satset sterkt på dagbehandling og poliklinikk. Tallene fra 2017 viser at hele 26% 

av all pasientkontakt i sykehusene i Innlandet, inklusive Kongsvinger sykehus, foregikk på 

Elverum sykehus. 

 

Under dyktig ledelse og takket være gode tillitsvalgte og ansatte, har det lykkes å skape en 

felles kultur og et godt samarbeid i hele divisjon Hamar-Elverum. Dette gir seg utslag både i 

god pasientbehandling, godt samarbeid med kommunene i hele regionen og ikke minst en 

lojalitet til de behandlingsplaner og økonomiske rammer som legges for divisjonen. Vi vil 

også peke på at sykepleierutdanningen som foregår i Elverum er en viktig rekrutteringskilde, 

både til sykehusene i Stange, Hamar og Elverum og til alle kommunene i regionen.  

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Valer_Hedmark_komm.png


Sju kommuner i samhandling 

 

Det opptaksområdet for sykehuset i Elverum som det vises til i rapporten, er misvisende. Se 

vedlagte kart. I dag foregår det daglig pasienttransport mellom Hamar og Elverum. Det 

samme gjelder pendling av ansatte. Her er det mange som bor i Løten, Hamar og Stange som 

arbeider ved sykehuset i Elverum. Det er også mange av de ansatte ved både Hamar sykehus, 

ved Sanderud sykehus og ved rehabiliteringsenheten på Ottestad som er bosatt i Elverum.  

 

Påstanden i rapporten om at det vil være vanskelig å rekruttere dyktige fagpersoner til et 

akuttsykehus i Elverum, er udokumentert og etter vår mening, feil. Det samme gjelder viljen 

til befolkningen i Stange-Hamar regionen til å bruke sykehustilbudet i Elverum. Dette foregår 

uproblematisk i dag. Sammen med befolkningen i Sør-Østerdal, vil befolkningsunderlaget for 

et akuttsykehus i Elverum være tilstrekkelig stort. Vi minner dessuten om at det ikke er fritt 

sykehusvalg for akuttinnleggelser. Dette styres i stor grad fra AMK sentralen. 

 

Vi mener derfor at rapporten som er lagt fram av prosjektgruppa, har en rekke mangler og at 

det flere steder er mangel på samsvar med analyseresultatene og konklusjonene. 

 

Dersom sykehuset i Elverum blir dramatisk redusert, vil sannsynligvis mange av de bosatte  

sør i Sør-Østerdal velge sykehustjenester fra Kongsvinger sykehus, dvs. fra A-hus. Et 

velfungerende sykehus i Elverum vil redusere uønsket pasientlekkasje ut av Innlandet.       

 

 

 

 

 

 

For ordførerne i Sør-Østerdal 

 

 

Lillian Skjærvik 

Ordfører i Elverum 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: Kart med befolkningsprognoser fram til 2030. Tall fra SSB.  
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Dagens 6 somatiske og to psykiatriske sykehus 

i Innlandet 2020. 

Innbyggertall per 01.01.2020 

Prognose for befolkningsunderlag fram til 2030 
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    Prognose 
Forventet 

endring i % 

   2020 2030 2020-2030 

Tynset regionen i akuttsykehussammenheng 

Tynset       5 578        6 013  7,8 

Tolga       1 562   1 459 -6,6 

Rendalen       1 780        1 687  -5,2 

Alvdal       2 432        2 446  0,6 

Folldal       1 545        1 380  -10,7 

Os        1 891        1 862  -1,5 

Røros*       5 610        5 993  7,4 

Holtålen*       2 025        2 130  7,5 

Sum 22 350       22 970  2,8 

*Bruker Tynset sykehus som akuttsykehus 
 

Divisjon Hamar-Elverum. Opptaksområde  

Hamar 31 369 34 218 9,1 

Ringsaker* 34 768 36 134 3,9 

Stange 21 064 22 743 8,0 

Løten       7 674        8 008  4,4 

Elverum     21 254      23 073  8,6 

Trysil       6 627        6 359  - 4,0 

Engerdal       1 268        1 091  -           14,0 

Åmot       4 356        4 909  12,7 

Stor-Elvdal       2 419        2 276  -            5,9 

Åsnes       7 203       7 291  1,2 

Våler       3 662        3 414  -             6,8 

Sum 141 664    149 516 
 

5,5 

Kongsvinger regionen, med ca. 42 000 
innbyggere, ble knyttet til A-hus fra 01.02.2019.  
 
Deler av Ringsaker (Brøttum) bruker 
Lillehammer sykehus som sitt lokal-sykehus 
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    Prognose 
Forventet 

endring i % 

  2020 2030 2020-2030 

Lillehammer regionen i akuttsykehussammenheng 

Lillehammer      28 345         30 486  7,6 

Dovre         2 553            2 518  -                  1,4 

Lesja         2 009            1 882  -                  4,7 

Skjåk         1 975            2 021  -                  8,0 

Lom         2 228            2 243  0,7 

Vågå         3 570            3 599  0,8 

Sel         5 739            5 713  -                  0,5 

Nord-Fron         5 723            5 502  -                  3,9 

Sør-Fron         3 119            3 215  3,1 

Ringebu         4 392            4 402  0,2 

Øyer         5 100            5 339  4,7 

Gausdal         6 106            5 929  -                  2,9 

Sum      71 047         72 849  2,5 

Gjøvik regionen i akuttsykehussammenheng 

Gjøvik      30 560         33 582                      9,9  

Østre Toten      14 973         15 134                      1,1  

Vestre Toten      13 427         14 037                      4,5  

Søndre Land         5 617            5 511  -                  1,,9  

Nordre Land         6 633            6 910                      4,2  

Etnedal         1 279            1 330                      4,0  

Nord-Aurdal         6 413            6 473                      0,9  

Sør-Aurdal         2 954            2 853  -                  4,3  

Vang         1 758            1 714                      6,5  

Vestre Slidre         2 125            2 049  -                 3,6  

Øystre Slidre         3 229            3 335                     3,3  

Gran      13 630         14 839                      8,9  

Lunner         9 048            9 951                    10,  

Sum    111 466      117 718                      5,6  

* Befolkningen i Jevnaker bruker Vestre Viken 
  
  

 

   

 

Somatiske sykehus: 

1. Tynset sykehus 

2. Lillehammer sykehus 

3. Gjøvik sykehus 

4-5  Divisjon Hamar-Elverum 

6      Kongsvinger sykehus = A-hus 

Psykiatriske sykehus: 

7.     Reinsvoll sykehus 

8.     Sanderud sykehus 

Forventet befolkningsutvikling i kommuner i Innlandet 

RHO 15.12.2020 

I tillegg til det registrerte befolkningstallet, har enkelte 

kommuner, så som Trysil, i Valdres og i Gudbrandsdalen  en 

betydelig fast hyttebefolkning som oppholder seg i 

kommunene i store deler av året. I tillegg kommer et stadig 

økende antall overnattingsturister.  

Trysil er den desidert største skidestinasjonen i Norge med 

mer enn 885 000 betalte overnattingsdøgn i 2019. Åpning av 

ny flyplass ca. 40 minutters biltur fra Trysil, forventes å øke 

dette antallet. Utvikling av nye typer ekstremsport-

aktiviteter bidrar til at antall personer som har behov for 

akutte helsetjenester, mangedobles i sesongene. 

Elverum og Åmot opplever en betydelig forsvarsaktivitet i 

sine kommuner. Rekruttskolen for Hæren er bestemt lagt til 

Østerdalen.Mye tyder på at internasjonale styrker i økende 

grad vil benytte opplærings- og øvingsfasilitetene i disse to 

kommunene.  

Ca 25% av befolkningen i Stange kommune bruker sykehuset 

i Elverum som sitt lokalsykehus. 







Til  

styreleder helse sør-øst 

Adm. Dir. helse sør-øst 

Styreleder sykehuset innlandet 

 

 

 

Bekymring angående endring lokalisering av Mjøssykehuset 

 

Siden opprettelsen av Sykehuset Innlandet i 2001 har endringer i sykehusstrukturen vært et 

tilbakevendende tema. De siste 5 - 10 årene har hovedmålet vært et hovedsykehus, Mjøssykehuset, 

«ved Mjøsbrua». Mjøsbrua har vært definert som strekningen Moelv-Biri. I høst har det kommet 

signaler fra eier, Helse Sør-Øst, om at et eventuelt Mjøssykehus kan plasseres sør-øst for Moelv. 

De to største sykehusene i dagens Sykehuset Innlandet er ut fra pasientgrunnlag Gjøvik og 

Lillehammer sykehus. Pasientene med lengst reisevei i dagens situasjon sogner også til Gjøvik og 

Lillehammer sykehus. Østre deler av Innlandet har allerede to akuttsykehus som er vedtatt at skal 

bestå, i form av Kongsvinger og Tynset.  

Det er Oppland legeforenings klare mening at dersom man ender opp med å bygge et Mjøssykehus, 

kan det ikke plasseres sør-øst for Moelv. Det er ikke mulig å opprettholde en rimelig geografisk 

balanse i sykehustilbudet i Innlandet dersom man velger en fremtidig sykehusstruktur med et 

hovedsykehus sør-øst for Moelv.  

 

Hvis man ikke klarer å holde seg til Mjøsbrua som lokalisasjon må man fortsette med 

sykehusstrukturen som er per dags dato. 

 

På vegne av styret i Oppland legeforening 

 

 

Mvh 

Stein-Helge H Tingvoll 

Leder Oppland legeforening  

Journalført i Public 360°



Til styret i Helse Sør-Øst HF 

Ved styreleder Svein Gjerdrem        18.02.21 

 

Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet  

En modell basert på eksisterende sykehus må utredes 

 

Engasjementet rundt endringene i sykehusstrukturen har eksplodert blant befolkningen i Innlandet 

etter at prosjektgruppa la fram sine anbefalinger den 11.desember 2020. 

Engasjementet er som forventet. Ingen ønsker å miste sin nærhet til eksisterende sykehus. Over flere 

år har det vært klart at det har vært et mindretall blant innbyggerne som har vært enig i 

hovedsykehusmodellen. Enigheten og tilslutningen til den foreslåtte modellen har kun vært forankret 

i noen av de politiske partiene og da kun etter et skjørt kompromiss om lokalisering ved Mjøsbrua. 

Hovedsykehusmodellen er behørig utredet med en rekke fremlagte rapporter om kostnader ved 

bygg og ulike samfunnspolitiske konsekvenser. 

Det som ikke er utredet er den løsningen flertallet av befolkningen ønsker – å bygge videre basert på 

eksisterende struktur. 

 Se «Veileder for tidligfasen i sykehusprosjekter» fra Sykehusbygg HF.  

 

Undertegnede organisasjoner, som representerer flere ti-tusener av befolkningen i Innlandet, krever 

derfor at Helse Sør-Øst HF utreder et alternativ med basis i eksisterende sykehus like grundig som 

det fremlagte forslaget til nytt hovedsykehus. Vi mener det vil være bærekraftig, og vi mener det er 

den rette måten å møte de medisinsk-faglige behovene for fremtidens innbyggere på.  

Vi mener videre at det er i tråd med nasjonale føringer som sier at store offentlige arbeidsplasser skal 

etableres i byer, og at som ledd i det grønne skiftet skal offentlig bygningsmasse i størst mulig grad 

gjenbrukes. Vi er kjent med Sykehuset Innlandet sin rapport fra 2017. Den omhandler kun bygg og 

det er gjort endringer i helseforetaket - blant annet Kongsvinger er overført til A-hus. 

Det vil være i alles interesser at et slikt alternativet utredes. 

 

 



Med vennlig hilsen 

Fellesrådet for sykehusaksjonene i Innlandet ved Lene Haug 

Sammen for lokalsykehusene ved Finn Olav Rolijordet 

Redd Sykehusene i Innlandet ved Mariann Isumhaugen 

Sykehusaksjonen 2020 (Lillehammer) ved Bjørn Nørstegård 

SI Reinsvoll må bevares! ved Kari Koll 

Bevar Granheim Lungesykehus ved Bjørg Haave 

Vi som er for 3 akuttsykehus i Oppland ved Størk Hansen 

 

LO i Vestoppland ved Bjørn Sigurd Svingen 

LO i Sør-Østerdal ved Tor Kristian Godlien 

Fellesforbundet Elverum Jern&Metall ved Kurt Bråthen 

Fellesforbundet Raufoss Jern&Metall ved Bjørn Sigurd Svingen 

Hunton Arbeiderforening ved Ketil Skogstad  

 

Oppland Bonde- og Småbrukerlag ved Astrid Olstad 

Vardal Bygdekvinnelag ved Anna Opheim 

Elverum Bonde- og Småbrukarlag ved Anders Østlund 

Hedmark Bonde- og Småbrukarlag ved Per Helge Lindholt 

 

Oppland Pensjonistforbund ved Per Eivind Furseth 

 

Elverum Senterparti ved Helge Harald Indset 

Grue Senterparti ved Åse Bjerke Lilleåsen 

Åmot Senterparti ved Ole Gustav Narud 

Rødt Innlandet ved Svein Birger Ørsnes 

Gjøvik Sosialistisk Venstreparti ved Hans Olav Lahlum 

Karina Ødegaard, 1.kandidat for Miljøpartiet De Grønne i Oppland 

Jon Lurås. 1.kandidat for Miljøpartiet De Grønne i Hedmark 

 

Ordfører Erik Sletten i Trysil kommune  

  



Fra: Linda Mæhlum Robøle <Linda.Mehlum.Robole@etnedal.kommune.no> 
Sendt: 1. februar 2021 11:19 
Til: HSORHF PB Postmottak 
Kopi: Alice Beathe Andersgaard; Marit Hougsrud; Knut Arne Fjelltun; Odd Erik 

Holden; Haldor Ødegård; Vidar Eltun; Kai Egil Bachér 
Emne: Ny sykehusstruktur i Innlandet - dialog mellom HSØ og Valdresregionen  
 
Helse Sør-Øst RHF v/styreleder og administrerende direktør, 
 
Vi takker for møtet på fredag, og at kommunene ble invitert til direkte dialog om ny sykehusstruktur i 
Innlandet.  
 
Valdreskommunene sier: 
 

- JA til hovedsykehus ved Mjøsbrua. Valdresregionen må samlet tilhøre samme opptaksområde. 
- JA til desentraliserte spesialisthelsetjenester 
- JA til videreutvikling av lokalmedisinske sentre 
- JA til satsing på prehospitale tjenester 
- JA til pasientfokus 

 
Vi merket oss følgende signaler/hovedpunkter fra møtet: 
 

- HSØ jobber for å realisere målbildet som er forankret i departementet og regjeringen. Målet er å 
komme i gang med bygging av nytt hovedsykehus i Innlandet i 2024. 

- Verken SI eller HSØ har realitetsbehandlet analysen og prosjektrapporten ennå.  
- HSØ merket seg innspill vedrørende avstander fra Valdres til sykehus, og at Valdresregionen 

allerede har strukket seg langt for å kunne støtte kompromisset om lokalisering av hovedsykehus 
ved Mjøsbrua. 

- HSØ uttalte at Valdresregionens innspill vedrørende ønske om å tilhøre samme opptaksområde 
veier tungt, og det er naturlig å holde regionen samlet. Fv 33 over Vardalsåsen til/via Gjøvik, er 
et mye bedre alternativ enn fv 250 over Vingromsåsen til Lillehammer. 

- HSØ er helt enig i videreutvikling av lokalmedisinske sentre og satsing på prehospitale tjenester.  
 
Vi imøteser høringsbrev. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Linda Mæhlum Robøle 
Ordfører/regionrådsleder 
Tlf. 61 12 13 70 / mob. 95 76 49 00 
linda.mehlum.robole@etnedal.kommune.no 
 

 
www.etnedal.kommune.no 
 

Journalført i Public 360°
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Til  
Styreleder HSØ 
Styret i HSØ 
Administrerende direktør HSØ 
 
Kopi 
Administrerende direktør, styreleder og styret i Sykehuset Innlandet 
Leder for Høyre, Erna Solberg 
Parlamentarisk leder Høyre, Trond Helleland 
Helseminister Bent Høie 
Helse- og omsorgskomiteen i Stortinget 
 
Fra 
Hamar Høyre 
 
Dato 
10. desember 2020 

 
 
Årsmøtet i Hamar Høyre ser svært alvorlig på utviklingen i sykehussaken 
Årsmøtet i Hamar Høyre ser svært alvorlig på signaler fra Helse Sør-Øst (HSØ) om at det nye 
Mjøssykehuset ikke skal bygges i en by, på tross av at det er sterke helsefaglige grunner til å gjøre 
nettopp det. Årsmøtet stiller seg undrende til at HSØ vurderer plassering annerledes i Innlandet, enn 
for eksempel med det nye sykehuset i Drammen. Å bygge det nye Mjøssykehuset utenfor en by er et 
brudd med FNs bærekraftsmål nummer 11. Det er ikke bra for miljøet, det er ikke bra for regionens 
utvikling - og det er ikke bra for fremtidig rekruttering til det nye sykehuset.   
  
Årsmøtet etterspør hvilke faglige argumenter Helse Sør-Øst har for at Hamarregionen ikke er egnet for 
å huse spesialisthelsetjenesten i Innlandet.  
  
Helse Sør-Øst sin visjon er å gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det. HSØ skal 
sørge for gode spesialisthelsetjenester til Innlandets befolkning. Enda mer konkret har Helse Sør-Øst i 
oppdrag fra Regjeringen å særlig arbeide med å redusere uønsket variasjon, forbedre kvalitet og 
pasientsikkerhet. 
  
Helse Sør-Øst har denne høsten selv presentert viktige utviklingstrekk i helsetjenesten.  Vi blir flere 
eldre og færre yngre, vi flytter til byene, befolkningens sykdomsbilde endrer seg og medisinsk- 
teknologisk utvikling gir nye muligheter. Svært viktig er utviklingstrekket hvor HSØ slår fast at vi vi 
oppleve en knapphet på helsefaglig personell. 
  
For å kunne oppnå målene og møte trendene, er vi avhengig av kompetanse på mange områder. Et 
godt sykehus handler til syvende og sist om mennesker; dyktige og innovative ansatte som 
samhandler, utvikler og forbedrer helsevesenet. Kampen om kompetanse handler om attraktivitet. Det 
er konkurranse om legene, sykepleierne, teknologene og forskerne - det er disse menneskene som 
skaper et godt sykehus.  
  
Hamar er den klart største byen og en katalysator i Innlandet. Hamarregionen er den største bo- og 
arbeidsregionen og Hamar er et samferdselsmessig knutepunkt.  
  
Gjennom å avskrive Hamar og Hamar-regionen som mulig plassering mister vi tillit til at Gjedrem og 
Helse Sør-Øst faktisk ønsker at Innlandets befolkning skal få gode og likeverdige helsetjenester i 
framtiden. Med Gjedrems utsagn i pressen gjøres helsetjenester om til et distriktspolitisk verktøy.  

Journalført i Public 360°



 
  
Årsmøtet i Hamar Høyre krever at pasientenes interesser settes foran fylkespolitikk og at Helse Sør-
Øst legger til rette for et bærekraftig Mjøssykehus, hvor den geografiske plasseringer avgjøres på 
bakgrunn av kunnskap om hva som vil skape det beste sykehuset.  
  
Årsmøtet i Hamar Høyre er bekymret for at en feil plassering av Mjøssykehuset vil kunne føre til 
dårlige og dyre helsetjenester som befolkningen ikke vil ha. Etterspørsel etter private helsetjenester vil 
øke, og både pasienter og helsepersonell i Hamar-regionen vil søke mot Osloregionens sykehus.   
  
Årsmøtet i Hamar Høyre forventer at Gjedrem og Helse Sør-Øst nå aktivt bidrar til å skape fremtidens 
helsetjeneste i Innlandet og innlemmer Hamar og Hamarregionen som nedslagsfelt for 
sykehustjenester. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Styret i Hamar Høyre 

Journalført i Public 360°
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