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Hei, Helse Sør- Øst! 
 
Se siste vedlegg! 
 
Regner med at dere har konkludert med og skjønt at sykehusene i Innlandet må etableres i Hamar 
(Elverum), Lillehammer og Gjøvik. 
 
Styresaken er enkel og grei. 
 
Bør ikke volde hodebry. 
 
Si i så fall fra! 
 
Jeg er HER! 
 
Konseptfasen må inkludere divisjonen - Hamar – Elverum  - som hoved- sykehus og den divisjonen som 
leverer best på økonomi og pasientflyt.  
 
Hilser fra prosjektgruppen for sammenslåing av Hamar – Elverum. 
 
I sin tid! 
 
Det hele ble etter hvert en suksess! 
 
 
Med vennlig hilsen 
Ole Jørn Alfstad 

MOBIL:  +47 915 61 587 
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Til, Helse Sør-Øst RHF 
 

1. Sender over noen korte betraktninger som jeg ber dere se nærmere på når dere skal anbefale 
sykehusstrukturen for Innlandet. 

2. Bruk av metoden -  Smart Spesialisering - gir gode svar på hvor store samfunnsinvesteringer skal 
legges. 

3. Smart Spesialiseringsanalyser brukes i alle europeiske regioner forut for store investeringer og 
bruk av strukturfondsmidlene. 

4. For Innlandets del må sykehusetableringene legges til de største byene for å få størst mulig 
samfunnsmessig effekt. 

5. Hensyn til miljø, samfunnets sikkerhet, rekruttering og samspill med omgivelsene rundt, lander 
på etablering av sykehusene i Gjøvik, Lillehammer og Hamar. 

6. Smart Spesialiseringsanalyser er helt nødvendige verktøy å ta i bruk når man skal planlegge store 
regionale investeringer. 

 
Håper dere får fin dager og lykke til med fornuftige og smarte avgjørelser for sykehusstrukturen i 
Innlandet. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Ole Jørn Alfstad 
 

MOBIL:  +47 915 61 587 
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Sykehusene må etableres i Hamar, Lillehammer og Gjøvik 

Det er tid for alt. Det er tid for mobilisering. Det er tid for løsninger for 

sykehusetableringene som kan være robuste og smarte over lang tid. Det er tid 

for å innse at hospitalet fremdeles og i fremtiden alltid vil være en byfunksjon. 

For Hamars del kan det synes som om befolkningen ikke helt har trodd det var 

mulig at ikke ett av sykehusene i Innlandet skulle lande i byen. Nå er det tid for 

de balanserte og konstruktive løsningene. 

Smart løsninger gir en robust struktur  

For å se på robuste løsninger på sykehuskabalen er det nyttig å benytte seg av 

smart spesialisering som metode. Denne metoden brukes for å komme frem til 

prioritering av store samfunnsinvesteringer og satsinger.  

Best av alt er at vi i Innlandet har relativt sett sterke miljøer i Gjøvikregionen, 

Lillehammerregionen og i Hamarregionen, - iberegnet Elverum. Rundt disse 

miljøene må den nye sykehusstrukturen bygges for at sykehusetableringene 

skal kaste maksimalt av seg for Innlandet og dets befolkning. Vi må møte 

konkurransen fra våre omgivelser ved å forsterke våre sterke sider. 

Sterke regioner i Innlandet 

Byregionene i Innlandet kompletterer hverandre på en svært god måte. Alle 

regionene har sine klare styrker som må utnyttes til det fulle når en lander nye 

store investeringer fra storsamfunnets side. Sykehusetableringer er kanskje noe 

av det viktigste og alvorligste storsamfunnet kan begi seg ut på. 

Gjøvikregionen 

Gjøvikregionen utmerker seg med lange tradisjoner innenfor blant annet 

teknologi, - både praktisk og akademisk. Å legge et sykehus til Gjøvik vil sikre et 

svært godt samspill mellom akademia, nærings- og samfunnsliv. En stor fordel 

vil det også være at mye av personalet kan komme seg på jobb innen kort tid 

og med minimal reisetid. 

Lillehammerregionen 

Lillehammerregionen har en svært gunstig posisjon som en stor 

reiselivsdestinasjon, og et vel utviklet akademisk miljø. Lillehammers tette miljø 

vil kunne fremme god rekruttering av personell og sikre et miljømessig gunstig 

tilbud i og rundt sykehuset. 
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Hamarregionen 

Hamarregionen, inkludert Elverum, er i en svært gunstig situasjon med et 

variert og sterkt nærings- og samfunnsliv. Et nytt stort sykehus i Hamar vil dra 

veksler på de varierte miljøene i hele Hamarregionen/Elverum. En etablering i 

Hamar vil sikre fremtidige robuste og miljøvennlige løsninger til beste for 

pasientene.  

Det eksisterende sykehusområdet på Hamar tas over av akademia for å 

videreutvikle studietilbudene i Innlandet. Elegant! 

Elverum 

Elverum må være basen for helikoptertjenester og det må utvikles et forsterket 

helsefaglig distriktssenter. Det må arbeides videre med løsninger som kan sikre 

Elverum og regionen et rimelig tilbud som supplement til sykehuset på Hamar. 

En balansert løsning må til  

Løsningen som skisseres må ta hensyn til pasientenes beste, personalet, 

samspillet mellom sykehus og miljøet rundt, rene miljøhensyn, hensynet til 

samfunnssikkerhet, hensynet til effektiv ressursbruk fra storsamfunnets side, 

samt hensynet til en balansert utvikling av avanserte sykehustjenester i hele 

Innlandet. 

En balansert løsning representerer og viser smart spesialisering i praksis. 

Til det beste for deg og meg! 

Ole Jørn Alfstad 

Byborger 
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Sykehusene lander i Innlandets største byer 

Det er tid for alt. Det er tid for mobilisering. Det er tid for løsninger for 

sykehusetableringene som kan være robuste og smarte over lang tid. Det er tid 

for å innse at hospitalet fremdeles og i fremtiden alltid vil være en byfunksjon. 

For Hamars del kan det synes som om at befolkningen ikke har trodd det var 

mulig at ikke ett av sykehusene i Innlandet skulle lande i byen. På oppløpssiden 

ser en imidlertid at det er mulig å mobilisere et svært stort engasjement for nye 

sykehus gjennom et spisset budskap. Nå er det tid for de balanserte og 

konstruktive løsningene. 

Smart spesialisering 

For å se på robuste løsninger på sykehuskabalen er det nyttig å benytte seg av 

smart spesialisering som metode. Denne metoden brukes for å komme frem til 

prioritering av store samfunnsinvesteringer og satsinger. Alle europeiske 

regioner utarbeider smarte spesialiseringsstrategier som peker på egne fortrinn 

og områder man bør prioritere, - rent ressursmessig. Metoden er 

gjennomprøvd og empirisk robust som bakgrunn for praktisk handling.  

Med litt humor kan en si at man slett ikke behøver å være lege for å forstå 

dette og trekke de praktiske slutningene fra smart spesialiseringsstudiene. 

Best av alt er at vi i Innlandet har relativt sett sterke miljøer i Gjøvikregionen, 

Lillehammerregionen og i Hamarregionen, - iberegnet Elverum. Rundt disse 

miljøene må den nye sykehusstrukturen bygges for at sykehusetableringene 

skal kaste maksimalt av seg for Innlandet og dets befolkning. Vi må møte 

konkurransen fra våre omgivelser ved å forsterke våre sterke sider. 

Sterke regioner i Innlandet 

Byregionene i Innlandet kompletterer hverandre på en svært god måte. Alle 

regionene har sine klare styrker som må utnyttes til det fulle når en lander nye 

store investeringer fra storsamfunnets side. Sykehusetableringer er kanskje noe 

av det viktigste og alvorligste storsamfunnet kan begi seg ut på. 

Gjøvikregionen utmerker seg med lange tradisjoner innenfor blant annet 

teknologi, - både praktisk og akademisk. Å legge et komplett elektivt sykehus til 

Gjøvik vil sikre et svært godt samspill mellom akademia, nærings- og 

samfunnsliv, - tett på sykehuset. I dette miljøet ligger det til rette for å 

videreutvikle svært gode sykehustjenester. En stor fordel vil det også være at 
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mye av personalet kan komme seg på jobb innen kort tid og med minimal 

reisetid. 

Lillehammerregionen har en svært gunstig posisjon som en stor 

reiselivsdestinasjon, og et vel utviklet akademisk miljø Dette faktum vil være en 

gunstig driver for å videreutvikle kvalitativt meget gode sykehustjenester. 

Lillehammerregionen har en god balanse i sin sammensetting av næringsliv og 

samfunnsinstitusjoner, noe som vil spille et akuttsykehus godt. Lillehammers 

tette miljø vil fremme god rekruttering av personell og sikre et miljømessig 

gunstig tilbud i og rundt sykehuset. 

Hamarregionen, inkludert Elverum, er i en svært gunstig situasjon med et 

variert og sterkt nærings- og samfunnsliv. Hamar seiler for eksempel umerkelig 

opp som litt av et finanssentrum i norsk målestokk.  Finansmiljøet i Hamar er 

relativt sterkere enn det størrelsen på byen skulle indikere. Et nytt stort 

sykehus i Hamar vil dra veksler på de varierte miljøene i hele 

Hamarregionen/Elverum. En etablering i Hamar vil sikre fremtidige robuste og 

miljøvennlige løsninger til beste for pasientene.  

En etablering i Hamar kan legge til rette for elegante og sømløse løsninger for 

en infrastruktur som sparer miljø og samfunn for store belastninger. Hamar er 

også velsignet med mange miljøer med store muskler når det gjelder det å 

bygge og videreutvikle bystrukturen. Dette er ikke minst viktig ved etableringen 

av et nytt sykehus i Hamar. 

Det eksisterende sykehusområdet på Hamar tas over av akademia for å 

videreutvikle studietilbudene i Innlandet. Elegant! 

Elverum må være basen for helikoptertjenester og det må utvikles et forsterket 

helsefaglig distriktssenter. Det må arbeides videre med løsninger som kan sikre 

Elverum og regionen et rimelig tilbud som supplement til sykehuset på Hamar. 

Her er det nok en liten jobb å gjøre før en er i mål. 

Løsningen som skisseres må ta hensyn til pasientenes beste, personalet, 

samspillet mellom sykehus og miljøet rundt, rene miljøhensyn, hensynet til 

samfunnssikkerhet, hensynet til effektiv ressursbruk fra storsamfunnets side, 

samt hensynet til en balansert utvikling av avanserte sykehustjenester i hele 

Innlandet. 

En balansert løsning representerer og viser smart spesialisering i praksis. 

Til det beste for deg og meg! 
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Ole Jørn Alfstad 

Byborger 

 

 

   

   

 

Journalført i Public 360°


	Andre orienteringer 05 - Brev fra Ole Jørn Alfstad
	sykehusene i Innlandet må etableres i Hamar, Lillehammer og Gjøvik 
	Sykehuset Innlandet  og byfunksjoner

