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Til styret i Helse Sør-Øst 28.05.2021  
 
Jeg har lest brevet fra Brukerutvalget i SI til styret i Helse sør-øst, og har viktige kommentarer i forhold 
til Brukerutvalgets rolle og funksjon sett i lys av etablering av ny sykehusstruktur i Innlandet. Jeg ber 
om at dette tas opp på møtet 28. mai 2021. 
 
Jeg tillater meg å kommentere Brukerutvalgets brev til styremøte i HSØ, som skal til behandling 28.5. 
2021. Se link.  
  
Hvorfor er Brukerutvalget mest opptatt av lokalisering og avstander, og ikke av kvalitet? 
  
O+ alternativet 
Ved å lese sakslista for styremøte i HSØ 28.5. så får vi vite videre saksbehandling når det gjelder nytt 
sykehus i Innlandet. Styret i HSØ, vil be AD HSØ om å utarbeide mandat for konseptfasen. Mandatet 
legges så fram for styret i HSØ for drøfting og godkjenning. Det er rimelig å tro at 0+ alternativet blir 
beskrevet i mandatet. På forhånd dømmes 0+ alternativet nedenom og hjem, av Brukerutvalget. 
Men kan Brukerutvalget medvirke i en realitetsbehandling av 0+ alternativet, slik situasjonen er nå for 
utvalget? 
Så en hypotese: Hva om konseptutredningen kommer fram til at det skal bygges sykehus i 
Hamar/Elverum?  
Brukerutvalget har begitt seg inn i politikken og gitt råd om plassering.  
Etter mitt skjønn har Brukerutvalget spilt seg selv ut over sidelinjen. Kan de mene noe om en eventuelt 
ny lokalisering? Kan de delta i arbeidet? Og vil de gå imot en slik innstilling?  
Brukerutvalget har gjort århundrets tabbe med å uttale seg i et politisk spørsmål, nemlig plassering av 
det nye sykehuset.  
  
I tillegg undres jeg over språkbruken... «i denne sammenhengen er Brumunddal som et tilfeldig sted ved 
E6»? Brumunddal er vel like lite eller mye et tilfeldig sted ved E6 som Moelv.  
Jeg forventer at Brukerutvalget er mer seriøs i ordbruken enn som så.  
Og det er flere ting... «Ingen fra vestsida av Mjøsa vil akseptere å måtte kjøre forbi knutepunktet for at 
de som bor på østsida skal få kortere vei til akuttsykehuset».  
Hva sier Brukerutvalget her? Jo, de sier at ingen pasienter på vestsida av Mjøsa vil akseptere å måtte 
kjøre forbi Moelv, (som betegnes som knutepunktet) for at  pasienter på østsida skal få kortere vei til 
akuttsykehuset. Hva er dette for en holdning? Det er mulig at fagpersoner tenker slik, men denne 
holdningen til pasienter tar jeg avstand fra.  
Jeg kan gjøre Brukerutvalget oppmerksom på at pasienter søker den beste hjelpa, med den beste 
spesialistkompetansen. I så måte betyr ikke avstander noe.  
Jeg takker Ullevål sykehus for at jeg er i live sett i lys av min kreftsykdom. Men jeg hadde hatt et mye 
bedre utgangspunkt hvis legen ved sykehuset i SI hadde tatt affære 5 måneder tidligere. Nå har dette 
fått konsekvenser for meg resten av livet. Jeg har sluttet i jobb før tiden og det skaper problemer for 
meg hver dag resten av hele mitt liv. Det mest belastende er å tenke på om jeg får forkortet levetid...  
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Jeg blir svært opprørt over at Brukerutvalget ser bort fra kvalitet, kunnskap, kompetanse og 
rekruttering. Jeg skulle svært gjerne ha sett at fokuset kontinuerlig har vært på anbefalingene i 
Samfunnsanalysen.  
Brukerutvalget må ha fokus på kvalitet på tjenesten mye heller enn avstander. 
Hadde jeg vært leder i Brukerutvalget, ville jeg fokusert på faglig kvalitet, spesialkompetanse og 
rekruttering!  
I tillegg er utsagnet (om å kjøre forbi Moelv) tendensiøst og splitter befolkningen. Er det slik å forstå at 
Brukerutvalget har en preferanse for pasienter på vestsida av Mjøsa?  
Ikke bare det, men de er korttenkt. De tenker utelukkende på pasienter som lever i dag. Hva med de 
som virkelig skal bruke sykehuset fra 2030 og lenge etter vår levetid!!! Faktarapportene som foreligger 
peker helt klart på at sykehuset må ligge nærmere Hamar for å sikre god rekruttering i framtida. 
  
Hentet fra Hamar Arbeiderblad i dag (27.mai 2021): 
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 prosent. 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 prosent, Gjøvik-regionen -15,6 prosent, Sør-Østerdal -13,2 prosent og Hamar-
regionen -0,7 prosent. (Kilde Innlandet fylkeskommune) 
  
Jeg tar også avstand fra kommunikasjonsformer/strategier som: «når Mjøssykehuset lokaliseres til 
Moelv». Å kommunisere slik det alltid er blitt gjort ift. Mjøsbrua, blir ikke mer sant fordi om det gjentas 
ofte nok. Spesielt beklagelig er det at Brukerutvalget benytter slik kommunikasjon. Det er viktig at 
Brukerutvalget må forholde seg til sted uansett hvor sykehuset blir besluttet lagt, og ikke la seg forføre 
av politisk spill. 
  
Det nye sykehuset blir ikke slik som opprinnelig tenkt. Innbyggerne må forholde seg til 4 sykehus.  
Universitetssykehusene i Norge er og blir muligheten for innbyggerne i Innlandet. Vi kan være glad for at 
det er fritt sykehusvalg!  
  
«Et hovedsykehus vil måtte være et stort akuttsykehus og plasseres i det mest befolkningstette 
område» - sier Brukerutvalget. Det kan vel diskuteres (Moelv?).  
 
De tre store aktører peker på Moelv. AD SI ser bort fra Samfunnsanalysen.  
Brukerutvalget ser bort fra Samfunnsanalysen.  
AD HSØ innrømmer at den beste plassering er Brumunddal (nærmere Hamar) med tanke på god 
rekruttering, som er viktig for å få de beste fagpersonene til Innlandet. Men AD HSØ faller ned på Moelv 
og «følger flokken». Hvorfor?  
  
Hvorfor står ikke Brukerutvalget på egne bein og hever kompetanse og rekruttering høyt! Jeg minner om 
at ca. 50% av ansatte i SI er pensjonister eller slutter av andre grunner innen sykehuset evnt står ferdig.  
 Brukerutvalget må på eget grunnlag frigjøre seg fra stedsangivelse, fra hjemstedet sitt, gjøre en grundig 
gjennomgang av Prosjektrapporten og Samfunnsanalysen og argumentere for det som faglig gagner 
pasientene i framtida.  
Noe annet er ikke troverdig. 
Det er de faglige kvaliteter som teller mest for pasientene!  
Men nå et det for sent å angre!  
Så er det et spørsmål om Brukerutvalgets råd om plassering av sykehus i Moelv skal vektlegges i særlig 
stor grad?  
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Tilliten vakler for min del!  
 
Med vennlig hilsen 
May Henny Moen Næss 
Pasient og pensjonert sykepleier 
 
https://www.helse-
sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2021/0528/Andre%20orienteringer%2002%20-
%20Uttalese%20fra%20Brukerutvalget%20SI.pdf 
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