
Fra: Andreas Bosse <andreasbosse@hotmail.com> 
Sendt: 11. mai 2021 15:07 
Emne: Sv: Nytt sykehus i Innlandet må legges til Hamar/Brumunddal 
 
Hei igjen. 
 
Jeg ønsker fortsatt å benytte muligheten til å informere om hvorfor sykehuset i Innlandet bør legges til 
Hamar / Brumunddal.  
Styret i Sykehuset Innlandet setter retningslinjene for areal-, tettsted- og knutepunktutvikling til 
stede. Samordnet areal- og transportplanlegging har som målsetting å redusere transportomfang, 
prioritere klimavennlige transporter og redusere CO 2- utslipp. Dette velger et feigt styre i Sykehuset 
Innlandet å se bort i fra og heller velge å blidgjøre de som roper høyest på bygdene i Innlandet.  
 

 
Med et sykehus på Lillehammer, så er det klart at for balansen, så må et nytt sykehus flyttes nærmere 
Hamar som rapporten peker på. Et sykehus er for pasientene, men det er de ansatte som skal dit hver dag 
og det er kvaliteten på de ansatte som er det viktige for pasientene. Rekruttering er et av mange tema der 
Hamar vinner. 
 

 
Jeg takker igjen for at dere leser dette og for arbeidet styret i  
Helse sør-øst gjør. Lykke til med det tøffe valget og velg det som rapporten sterkt argumenterer for. 
 

 
Mvh.  

A. Bosse 
 

 
Fra: Andreas Bosse <andreasbosse@hotmail.com> 
Sendt: onsdag 5. mai 2021 08:52 
Emne: Nytt sykehus i Innlandet må legges til Hamar/Brumunddal  

  

Hei.  

 

I Innlandet konkluderer samfunnsanalysen med at Hamar/Brumunddal kommer suverent best ut 

med tanke på rekruttering, miljø/klima, transport og infrastruktur. Med sin nærhet til Oslo, ny E6 

og etterhvert den eneste Mjøsbyen med dobbeltspor på jernbanen blir Innlandshovedstaden 

Hamar et lokomotiv i Innlandet og det eneste korrekte valget for valg av sykehustomt.  

Andre analyser viser også at Hamar er et spennende og riktig faglig valg.  

 

Styret i Sykehuset Innlandet var i går splittet under styremøtet og det sier svært mye. Tross 

utallige tilbakemeldinger, så ser mange styremedlemmer der at Moelv som plassering er galskap. 

Almlid har en svært god analyse og bør lyttes til. Han støtter Mjøssykehuset i Brumunddal, 

akuttsykehuset på Lillehammer og det elektive sykehuset på Gjøvik. Helse Sør-Øst bør selvsagt 

også vurdere Hamar som egentlig analysene peker på. Bare så synd dette med distrikspolitikk. 
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Argumentene er Almlid er følgende og vil være lett for styremedlemmene i Helse Sør-

Øst å omfavne: 
 

 Rekrutteringsgrunnlaget er bedre med mjøssykehus i Brumunddal enn i Moelv (men aller best på 

Hamar). 

 Pasientlekkasjen vil bli større med mjøssykehus i Moelv og akuttsykehus på Lillehammer. 

 Øst-/vest-balansen er ivaretatt med sykehus i Brumunddal, Lillehammer og Gjøvik. 

 Gjøvik sykehus vil bli videreført og blir en viktig buffer når strukturen skal settes. 

 Lettere å gjøre grep på Hamar og Elverum sykehus i perioden fram mot åpning av Mjøssykehuset. 

 

Jeg håper at styret i Helse Sør-Øst kan se hvilke valg som er gjort mange steder i Norge. Ofte et 

kompromiss som alle godtar et sted mellom byer ute på ei bygd. I ettertid viser det seg at dette 

ikke er en god løsning og jeg håper at styret i denne saken viser seg mer modige og bevisste 

samfunnsøkonomisk. De interne krigene i Innlandet mellom Lillehammer, Gjøvik, Elverum, 

Brumunddal, Moelv og Hamar er velkjente og dessverre er holdningen at storebror Hamar helst 

ikke skal få noe. Debatten preges av denne holdningen og det er trist å se maktpersoner si at det 

viktigste er at Hamar ikke får sykehuset. 

 

Dere tar et valg for framtiden og et nytt sykehus i Innlandet må ha de beste forutsetningene for å 

gi best mulig kvalitet til pasientene. Så enkelt kan det sies. Hamar/Brumunddal må da velges. 

Analysene viser dette. Fakta viser dette. Enten må sykehuset til Hamar og man velger 0 pluss-

alternativet som mange vil kunne godta el så er alternativet som Almlid og andre i styret i 

Sykehuset Innlandet gikk for det som tar Innlandet inn i den neste fasen.  

Se bort i fra høringsuttalelse og lytt heller til de som ser helheten og rapporten som forteller alt.  

Rekruttering og miljø er både nå og spesielt i framtiden det viktigste for sykehuset og da må 

Hamar / Brumunddal velges i stedet for Moelv. 

 

Takk for at du leser denne mailen og lykke til med et modig og framtidsrettet valg. 

 

Mvh. 

Andreas Bosse  

Ringsaker  
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