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Sykehusstruktur – uttalelse til styremøte i Helse Sør-Øst 

 
I hele Innlandet følger en selvsagt spent med på styremøtet i Helse Sør-Øst i inneværende uke. De 

beslutninger som HSØ tar, vil legge premissene både til en framtidsrettet spesialisthelsetjeneste for 

Innlandet og samfunnsutviklingen generelt i Innlandet, i resten av dette århundre. Det er derfor et 

svært stort og viktig sakskompleks som styret i HSØ skal forholde seg til. Stange Kommune v/ordfører 

ønsker lykke til både med styremøtet og med de konklusjoner en kommer fram til. Vi legger til grunn 

at styret i HSØ, med all sin erfaring og kompetanse, har en åpen og politisk/faglig ubundet prosess, 

der Foretaksmøtet får seg forelagt faglige og samfunnsmessige baserte konklusjoner, som så 

statsråden forholder seg til.  

Det har vært krevende for enhver, og spesielt for de som ikke har fulgt debatten om sykehusstruktur 

i Innlandet tett, å henge med på alle forutsetninger som har ligget til grunn for de forskjellige 

alternativer. Undertegnede har fulgt prosessen tett og nært siden 2006, da jeg kom inn i styret i SI. 

Der satt jeg i ti år, for deretter som medlem i politisk referansegruppe, å følge diskusjonen fram til i 

dag. 

For de som ikke vil bruke tid på å lese hele notatet, med Stange kommune (og ordførers) 

synspunkter i diskusjonen om sykehusstruktur i de siste årene, så viser jeg til oppsummeringen 

helt til slutt i brevet. 

Hvis vi velger å gå tilbake til 2010 så inviterer styret i SI til «Høring – om premisser, mål og 

utfordringer til strategisk fokus for 2011 – 2014» 

Innledningen i høringsbrevet heter det:  

«Styret for Sykehuset Innlandet vedtok i møte 19. mars 2010 å sette i gang et arbeid 

med utarbeidelse av en strategi for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i 

Innlandet for perioden 2011-2014 (strategis fokus 2011 – 2014). Utarbeidelse av Strategisk 

fokus 2011-2014 er igangsatt ut fra en erkjennelse i Sykehuset Innlandet om at det er behov 

for å gjennomgå struktur, organisering og faglig innhold i tjenesten for å sikre en robust og 

bærekraftig spesialisthelsetjeneste i Hedmark og Oppland i årene fremover» (Høringsbrev 

datert 08.09.2010) 
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I sitt høringssvar påpekte Stange kommune følgende: «Strategidokumentet understreker en 

utfordring som står fram som en generell utfordring for velferdsstaten og 

velferdskommunenes tjenestesektor, nemlig å rekruttere nok og riktig kompetanse til 

tjenesteproduksjonen. Her vil både etterspørsel etter spisskompetanse innenfor 

spesialisthelsetjenesten, og det samme innenfor kommunesektoren som en følge av 

Samhandlingsreformen, bli, som strategidokumentet sier i avsnittet Ansatte i helsesektoren 

blir en knapphetsfaktor,” en av de store endringsdriverne i helsevesenet i årene framover…» 

Videre het det i høringssvaret fra Stange kommune: «På bakgrunn av det over nevnte deler 

Stange Kommune, uten forbehold, det utfordringsbildet som blir presentert i 

strategidokumentets kapittel 3…Dette innebærer at kulepunkt 11 i strategiens kapittel 

”Sammendrag og punkter til diskusjon” burde være like aktuelt i dag som i 2006: Den beste 

og optimale løsning vil være ett akuttsykehus til erstatning for de fire allsidige 

akuttsykehus Gjøvik, Lillehammer, Hamar og Elverum. (Disse vil da få omfattende 

lokalsykehusfunksjoner som vil bli både aktualisert og styrket i forbindelse med 

Samhandlingsreformen). Stange kommune mener at det politiske miljøet i Innlandet burde 

kjenne sitt ansvar og prøve på nytt å få tilslutning til et hovedsykehus.» 

Etter dette har Stange kommune holdt fast på ett sykehus, og så lenge det var snakk om ett 

sykehus, så har vi også sluttet oss til en plassering ved Mjøsbrua. Vi har også, med bredt 

flertall i kommunestyret, gitt vår tilslutning til at aktiviteten ved Sanderud psykiatriske 

sykehus blir en det av et nytt, samlet hovedsykehus. Dette har vært basert på det vi har 

oppfattet som nesten en enstemmig faglig oppfatning om behovet og nytten av å samle 

somatikk og psykiatri. 

I oppsummeringen av høringen, fra Sykehus Innlandet i januar 2011, heter det blant annet: 

«Flere høringsuttalelser fra Hedmark er villig til å ”ofre” erstatningssykehus for Hamar for ett 

framtidig Mjøssykehus» (m.uthev) Stange var blant disse kommunene. 

Sykehus Innlandet (SI) har flere ganger gitt uttrykk for at forutsetningen for å lansere et nytt, 

samlet hovedsykehus, er avvikling av de fire sykehusene rundt Mjøsa. På en KS samling den 

30. januar 2014 het det: «Dersom et nytt hovedsykehus skal være aktuelt å lansere på nytt, må 

det i utgangspunktet bygge på en forutsetning om avvikling av eksisterende akuttsykehus 

rundt Mjøsa» (SI til KS 30 januar 2014). 

I 2017 sendte styret i SI ut «Høring av idefaserapport». I idefaserapporten ble følgende, av 

fire modeller anbefalt: 
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I møte den 26. april 2017 vedtok Stange kommune mot en stemme følgende: 

 

Den samme forutsetning lå til grunn for at Stange Kommune bl.a. i forbindelse med sin 

høringsuttalelse til idefaserapporten la en av de store arbeidsplassene i Stange i potten:  

Sanderud sykehus.  

I styremøte i HSØ den 31.januar 2019 og i påfølgende Foretaksmøte 8. mars 2019 ble 

målbildet om ett sykehus forlatt. Nå skulle det være tre sykehus: Et nedskalert hovedsykehus, 

et stort akuttsykehus og et elektivt sykehus. Det oppsiktsvekkende skjedde i denne forbindelse 

at Innlandet fylkeskommune fulgte fylkesrådmannens innstilling knyttet til behovet for en ny 

samfunnsanalyse. Den gamle analysen fra Asplan Viak (18. januar 2017) hadde selvsagt ikke 

fått med seg HSØ og Foretaksmøtets endring av målbildet fra ett til tre sykehuslokasjoner. I 

saksgrunnlaget for fylkestinget het det: «Etter fylkesrådmannens vurdering kan det stilles 

spørsmål ved behovet for å gjennomføre nok en samfunnsanalyse, når det allerede foreligger en 

analyse fra tidligere fase. (m.uthev.) Det er vanskelig å se at forholdene knyttet til blant annet 

lokalisering, har endret seg siden styret i Sykehuset Innlandet HF vedtok framtidig målbilde.” 

I Helse Sør-Østs nye målbilde, som Fortaksmøtet hadde bekreftet het det: 

«1. Styret gir sin tilslutning til et fremtidig målbilde for Sykehuset Innlandet HF slik det fremgår av 

saksfremstillingen. Dette innebærer en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk 

helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset…fortsatt 

sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus i form av et akuttsykehus og et elektivt sykehus 

med døgnfunksjoner… 

2. Styret understreker at den fremtidige sykehusstrukturen i Innlandet må ivareta en balanse mellom 

østlige og vestlige deler av sykehusområdet. Videre skal gjenbruk av eksisterende investeringer og 

økonomisk bærekraft vektlegges. Muligheter for trinnvis utvikling skal belyses.» 

Helse Sør-Øst la seg selvsagt ikke på Innlandet fylkeskommune sin linje, men satte i gang 

arbeid med en ny samfunnsanalyse. (Cowi-rapporten) I forbindelse med presentasjonen av 

Cowi-rapporten og «Rapport om bygg, lokalisering og bærekraft» så «scoret» en modell med 

akuttsykehus på Lillehammer og hoved-sykehus i Brumunddal best, av de vurderte 

alternativer. Denne modellen ivaretar også punkt 2 i målbildet, om balanse mellom østlige og 

vestlige deler av sykehusområdet, på en helt annen måte enn vedtaket i SI den 4. mai 2021. 

Et flertall på 7 av 10 av styrets medlemmer i SI stemte for alternativ 3: «Mjøssykehus i Moelv, 

stort akuttsykehus i Lillehammer, akuttsykehus på Tynset og elektivt sykehus med skadepoliklinikk og 
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luftambulansebase i Elverum. Forutsatt en justering av vedtatt målbilde, kan det vurderes å legge 

akuttfunksjoner for indremedisin til sykehuset i Elverum.» Etter min vurdering bryter dette vedtaket 

med målbildets punkt 2. En samling av «to sykehus nord i Mjøsa» tilfredsstiller ikke punkt 2 i det nye 

målbildet om «balanse mellom østlig og vestlige deler av sykehusområdet.» Dette ble, slik jeg 

vurderer det, berørt av styreleder Ressem sin oppsummering av styremøte i SI den 4. mai, der hun 

påpekte lang reisevei for pasienter i Gudbrandsdalen dersom Lillehammer ikke fikk akuttsykehus. Når 

det gjaldt nærheten mellom Moelv og Lillehammer, i forhold til balansekravet, så er det min 

vurdering, at dette i argumentasjonen ble erstattet med mulighetene for «rotasjon og samarbeid 

mellom Mjøssykehuset og akuttsykehuset (og at det er) både kompetansebyggende og 

effektiviserende».(Styreleder sin oppsummering 4. mai 2021). I et slik bilde måtte balansen i 

sykehusområdet vike. Dette er et klart brudd med premiss nummer 2 i målbildet. 

Samfunnsanalysen pekte på Brumunddal som det mest optimale av de foreliggende alternativer. Det 

alternativ SI styrets flertall falt ned på scorer middels på alle parametre unntatt infrastruktur. Jeg tror 

ikke Innlandet er tjent med en middels god løsning.  

I Stange kommune sitt høringssvar i siste høringsrunde heter det:  

Stange kommune har flere ganger de siste årene gitt uttrykk for at prioritet 1 er å bidra til en ny 

helhetlig sykehusstruktur i Innlandet, der vi «sentraliserer det vi må og desentraliserer det vi kan». I 

forbindelse med to interpellasjoner om Mjøssykehuset den 25. nov 2020, med bakgrunn i målbildet 

et Mjøssykehus, et akuttsykehus og et elektivt sykehus, gjorde kommunestyret følgende vedtak:  

«Stange kommunestyre har med stor interesse fulgt utviklingen av diskusjonen knyttet til lokalisering 

av de tre sykehusene som nå ligger i det vedtatte målbilde: Mjøssykehuset, akuttsykehuset og det 

elektive sykehuset. Dersom akuttsykehuset blir lagt til Lillehammer eller Gjøvik vil det måtte innebære 

at lokaliseringen av Mjøssykehuset blir trukket sørover fra Mjøsbrua. Stange Kommunestyre legger til 

grunn at i en slik situasjon vil en også ha vurdert plassering på Sanderud med utgangspunkt i 

samfunnsanalysen, rapporten om virksomhetsinnhold og utredning om bygg/lokalisering, inkludert 

«gjenbruk av eksisterende investeringer og økonomisk bærekraft» ved de forskjellige alternativer. 

(Vedtakets punkt 2, styret i Helse Sør-Øst den 31. januar 2019). Stange kommunestyret legger til 

grunn at det er en slik kunnskapsbasert beslutning som til sist er avgjørende, og ikke konklusjoner 

knyttet til geografi frakoblet de faglige og de kunnskapsbaserte vurderinger. Stange kommune er av 

den oppfatning at Sanderud, som også tidligere utredninger har pekt på, synes å være en svært god 

plassering av et hovedsykehus, gitt at det flyttes fra Mjøsbrua» 

Den 3. februar i år ble følgende vedtatt i kommunestyret: 

1. Stange kommunestyre er av den oppfatning at den mest optimale plassering av 

Mjøssykehuset ville være i Hamar eller på Sanderud, som ligger nært Hamar by. 

2. Dersom valget står mellom de seks utredede alternativer, så vil Stange kommunestyre støtte 

alternativet: Akuttsykehus på Lillehammer, et elektivt sykehus på Gjøvik og Mjøssykehuset i 

Brumunddal, men vil påpeke at plassering av et komplett Mjøssykehus i Brumunddal, vil 

være mer sårbart enn den optimale plassering beskrevet i punkt 1. 

Vi mener at det blir spennende, i tråd med vårt punkt 1, å se det videre arbeidet med null+ 

løsningen, som vil være med inn i konseptfasen, så vidt vi forstår. 
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Oppsummering: 

Vi legger til grunn at målbildet vedtatt i Foretaksmøte den 8. mars 2019 er førende. Det innebærer at 

kravet om «balanse mellom østlige og vestlige deler av sykehusområdet, utelukker alternativ 3 i SIs 

styremøte 4. mai. Det er ikke mulig å tolke dette i retning av å plassere de to akuttsykehusene så nær 

hverandre som i Moelv og på Lillehammer, dersom en ikke gjør som styreleder Ressem gjorde i sin 

oppsummering i Sis styremøte 4. mai, og erstatter «balanse» med «muligheter for rotasjon og 

samarbeid» mellom de to akuttsykehusene. Men det bryter jo eklatant med målbildet vedtatt i 

Foretaksmøtet 8. mars 2019. 

Vi legger også til grunn at det faglige grunnlaget tillegges svært stor vekt. Hvis en har bedt om å få en 

faglig vurdering, slik en har fått gjennom Cowi-rapporten, ja så vil det være naturlig å vektlegge den 

faglige rapporten mer enn sprikende høringsuttalelser.  

Det er ikke minst spørsmål tre i høringsrunden som er viktig, fordi det dreier seg om  

plassering av hovedsykehus og akuttsykehus, slik jeg forstår det:  

Hvordan vurderer kommunen det anbefalte helhetlige løsningsalternativet innenfor det  

vedtatte målbildet, slik det er beskrevet i prosjektrapporten (kapittel 8.3.8)?  
Det var dette spørsmålet for eks. Innlandet fylkeskommune ikke klarte å svare på, på linje med flere 

som lot seg høre. Med dette som bakgrunn er høringer viktig, men de faglige argumenter er 

viktigere.      

Med den historien diskusjonen om sykehusstruktur har hatt i Innlandet er det svært viktig å erkjenne 

at premissene for diskusjonen har endret seg. Fra en diskusjon som pekte mot ett Mjøssykehus i 

Moelv, til et Mjøssykehus, et akutt sykehus og et elektivt sykehus. Diskusjonen ville vært adskillig 

mer håndterlig dersom stemmeforklaringen til styremedlemmene Brubakk, Grimsgaard og Øverland 

hadde blitt tillagt mer vekt. I protokollen (Styremøte i HSØ 31. januar 2019) kan vi lese: «Det vises til 

pkt 4 og 5 i styrevedtaket. Styremedlemmene Brubakk, Grimsgaard og Øverland bemerker at endelig 

lokalisering av hovedsykehuset bør fastsettes når den øvrige strukturen er nærmere detaljert…» Slik 

jeg vurderer det ville dette i større grad ha avklart og skapt en forventning om at en ikke kun 

plasserte hovedsykehuset ved Mjøsbrua, for så å overlot til «kreftenes frie spill» å plassere 

akuttsykehuset.  

 

Nils A. Røhne 

Ordfører i Stange Kommune 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

Svar på denne henvendelsen kan sendes sikkert gjennom Edialog vis til sak: 21/2032 
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