
Fra: Einar Busterud <Einar.Busterud@hamar.kommune.no> 
Sendt: 26. mai 2021 08:49 
Til: HSORHF PB Postmottak 
Emne: Til styret i HSØ fra ordføreren i Hamar 
Vedlegg: Brev HSØ.docx 
 
Jeg tillater meg å sende over følgende relatert til behandlingen av ny sykehusstruktur i Innlandet (Samme tekst ligger 
også som vedlegg) 
 
HVEM SKAL BEMANNE SYKEHUSENE I INNLANDET  

 
Hovedutfordringen for norsk helsevesen i framtiden er rekruttering, ikke minst i Innlandet som har nasjonens høyeste 
fødselsunderskudd. Som det er påpekt i innstillingen til styret i Helse Sør-øst i saken om «Videreføring av planer for 
utviklingen av Sykehuset Innlandet»: «Den viktigste innsatsfaktoren i helsetjenesten er medarbeidere og ledere» 
Dette er også et hovedpoeng i prosjektrapporten til COWI. 
 
Det planlagte Mjøssykehuset vil være klart til bruk rundt 2030. På dette tidspunkt vil antallet i aldersgruppen 16-18 år i 
Innlandet være redusert med 11,4%. For regioner som er pekt på å være rekrutteringsbase for et nytt sykehus i Moelv 
vil utviklingen i disse ungdomskullene være slik: Lillehammer-regionen -7,5%, Gjøvik-regionen -15,6%, Sør-Østerdal -
13,2% og Hamar-regionen -0,7%. (Kilde Innlandet fylkeskommune) De to eneste kommunene i Innlandet som vil ha 
flere innbyggere under 18 år i 2030 enn i dag, er Hamar og Stange. I begge kommunene blir sykehusene nedlagt! 
(Sanderud og Hamar). 
 
For mange helsearbeidere i Stange og Hamar vil jobb ved sykehusene i Oslo-området være et reelt alternativ. 
Togfrekvensen fra Hamar til Oslo vil i 2030 være det dobbelte av Hamar-Moelv. Fra Stange stasjon til Oslo S vil 
reisetiden i 2030 være ca 45 minutter, ti minutter mer enn til Moelv. Reisetider og frekvens vil også ha betydning for 
muligheten til å hente kompetanse fra Oslo. 
 
Alle disse forholdene er påpekt i samfunnsrapporten fra COWI. Styrevedtaket og vurderingene i Sykehuset Innlandet 
har imidlertid ikke hensyntatt de faglige vurderingene denne rapporten. Derimot har styreflertallet lagt stor vekt på hva 
enkeltkommuner og fylkeskommunen mener om plasseringen av Mjøssykehuset. Det er imidlertid ikke kommunene 
som er tillagt stor vekt i plasseringen av Mjøssykehuset som vil stå for rekrutteringen til det samme sykehuset. Over 
halvparten av Innlandets kommuner hadde mindre enn 10 fødsler i første kvartal 2021.  
 
Da Sykehuset Innlandet startet arbeidet med ny sykehusstruktur i 2015 ble det vurdert 17 alternativer. Ingen av dem 
inneholdt sykehus på Hamar. Begrunnelsen var at Hamar sykehus var nedslitt og bygningsmessig utdatert. I stedet 
for å bruke tilstanden til bygget på Hamar som begrunnelse for et nytt sykehus i Hamar-området slik det opprinnelig 
var bestemt, ble byggets beskaffenhet brukt som begrunnelse for å avvikle sykehusvirksomheten. Logikken er ikke 
enkel å følge. Resultatet har vært en sykehusprosess med mange følgefeil og i siste runde introduksjonen av 
Brumunddal som lokalisering fordi sykehuset bør ligge «så nær Hamar som mulig» for å sitere COWI-rapporten.  
 
Jeg konstaterer at administrasjonen i Sykehuset Innlandet og flertallet i styret har valgt å gi samfunnsrapporten fra 
COWI omtrent samme tyngde i saksutredningen som et leserinnlegg i lokalavisene. Det er skuffende. Men det først 
og fremst kontraproduktivt hvis formålet er å rekruttere til et sykehus som gir «befolkningen i Innlandet gode og 
framtidsrettede spesialisthelsetjenester». I tillegg til at man bryter forutsetningen om en øst-vest-balanse for 
sykehusplasseringene.  Og ikke minst; styreflertallet velger alternativet som blir pekt på som det dårligste i 
samfunnsrapporten. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Einar Busterud 
Ordfører 
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HVEM SKAL BEMANNE SYKEHUSENE I INNLANDET  
 
Hovedutfordringen for norsk helsevesen i framtiden er rekruttering, ikke minst i 
Innlandet som har nasjonens høyeste fødselsunderskudd. Som det er påpekt i 
innstillingen til styret i Helse Sør-øst i saken om «Videreføring av planer for 
utviklingen av Sykehuset Innlandet»: «Den viktigste innsatsfaktoren i helsetjenesten 
er medarbeidere og ledere» Dette er også et hovedpoeng i prosjektrapporten til 
COWI. 
 
Det planlagte Mjøssykehuset vil være klart til bruk rundt 2030. På dette tidspunkt vil 
antallet i aldersgruppen 16-18 år i Innlandet være redusert med 11,4%. For regioner 
som er pekt på å være rekrutteringsbase for et nytt sykehus i Moelv vil utviklingen i 
disse ungdomskullene være slik: Lillehammer-regionen -7,5%, Gjøvik-regionen -
15,6%, Sør-Østerdal -13,2% og Hamar-regionen -0,7%. (Kilde Innlandet 
fylkeskommune) De to eneste kommunene i Innlandet som vil ha flere innbyggere 
under 18 år i 2030 enn i dag, er Hamar og Stange. I begge kommunene blir 
sykehusene nedlagt! (Sanderud og Hamar). 
 
For mange helsearbeidere i Stange og Hamar vil jobb ved sykehusene i Oslo-
området være et reelt alternativ. Togfrekvensen fra Hamar til Oslo vil i 2030 være det 
dobbelte av Hamar-Moelv. Fra Stange stasjon til Oslo S vil reisetiden i 2030 være ca 
45 minutter, ti minutter mer enn til Moelv. Reisetider og frekvens vil også ha 
betydning for muligheten til å hente kompetanse fra Oslo. 
 
Alle disse forholdene er påpekt i samfunnsrapporten fra COWI. Styrevedtaket og 
vurderingene i Sykehuset Innlandet har imidlertid ikke hensyntatt de faglige 
vurderingene denne rapporten. Derimot har styreflertallet lagt stor vekt på hva 
enkeltkommuner og fylkeskommunen mener om plasseringen av Mjøssykehuset. Det 
er imidlertid ikke kommunene som er tillagt stor vekt i plasseringen av Mjøssykehuset 
som vil stå for rekrutteringen til det samme sykehuset. Over halvparten av Innlandets 
kommuner hadde mindre enn 10 fødsler i første kvartal 2021.  
 
Da Sykehuset Innlandet startet arbeidet med ny sykehusstruktur i 2015 ble det 
vurdert 17 alternativer. Ingen av dem inneholdt sykehus på Hamar. Begrunnelsen var 
at Hamar sykehus var nedslitt og bygningsmessig utdatert. I stedet for å bruke 
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tilstanden til bygget på Hamar som begrunnelse for et nytt sykehus i Hamar-området 
slik det opprinnelig var bestemt, ble byggets beskaffenhet brukt som begrunnelse for 
å avvikle sykehusvirksomheten. Logikken er ikke enkel å følge. Resultatet har vært 
en sykehusprosess med mange følgefeil og i siste runde introduksjonen av 
Brumunddal som lokalisering fordi sykehuset bør ligge «så nær Hamar som mulig» 
for å sitere COWI-rapporten.  
 
Jeg konstaterer at administrasjonen i Sykehuset Innlandet og flertallet i styret har 
valgt å gi samfunnsrapporten fra COWI omtrent samme tyngde i saksutredningen 
som et leserinnlegg i lokalavisene. Det er skuffende. Men det først og fremst 
kontraproduktivt hvis formålet er å rekruttere til et sykehus som gir «befolkningen i 
Innlandet gode og framtidsrettede spesialisthelsetjenester». I tillegg til at man bryter 
forutsetningen om en øst-vest-balanse for sykehusplasseringene.  Og ikke minst; 
styreflertallet velger alternativet som blir pekt på som det dårligste i 
samfunnsrapporten. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Einar Busterud 
Ordfører 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og sendes uten håndskrevet signatur. 
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