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NULL-PLUSS ALTERNATIVET ET REELLT ALTERNATIV ELLER ET RENT 

REFERANSEALTERNATIV  

 

Stange kommune har i de siste årene, i flere runder, holdt fast på et målbilde, der størst mulig 

samling av de somatiske og psykiatriske spesialiteter har vært målet. På denne bakgrunn har 

Stange kommune, i første omgang, støttet en samling av alle de fire Mjøs-sykehusene ved 

Mjøsbrua. Dette målbildet ble adskillig mer krevende å holde fast ved når styret i Helse Sør 

Øst «brøt» opp Mjøssykehuset i to deler; ett Mjøssykehus, med samling av somatiske og 

psykiatriske spesialiteter og ett akuttsykehus. Det har også vært vanskelig å forstå logikken i å 

lokalisere de to nevnte sykehus nord i Mjøsområdet, tatt i betraktning kravet om en balanse 

«øst og vest» knyttet til sykehusstrukturen. 

 

I Kommunestyret den 26. april 2017 gjorde kommunestyret i Stange følgende vedtak: 

 

«Kommunestyret besluttet å erklære representant Lundsbakken, AP inhabil. Jfr. 

forvaltningslovens §6,2.ledd og forvaltningslovens §8. Mevlida Grabovica stilte som vara 

under behandling av saken.  

 

Representant Christiansen, AP, la fram følgende forslag på vegne av gruppelederne: 

Stange Kommunestyre legger vekt på det faglige grunnlaget etter idefasen og støtter 

fortsatt Sykehuset Innlandets hovedstrategi med en anbefaling om ett hovedsykehus for 

somatikk, rus og psykiatri plassert ved Moelv, jfr Alt 1A. Dette alternativet ivaretar best 

pasienters behov for spesialisthelsetjenester, kvalitet, kompetanse og rekruttering av 

fagpersonell. 

 

Kommunestyret gir uttrykk for sterk bekymring for at det i debatten kan synes som om det 

er et sviktende grunnlag i Hedmark og Oppland for å holde fast på en strategi for ett 

hovedsykehus. Skulle tanken om ett hovedsykehus bli forlatt, må den videre prosessen 

legge til grunn ett sykehus i hvert fylke, hvor samordning av somatikk, rus og psykiatri er 

viktig. Det betyr at Sanderud peker seg ut som naturlig lokalisering for sykehuset i 

Hedmark.» 

 

 



 

Side 2 av 2 

 

 

I styremøte som med styreleders dobbeltstemme plasserte Mjøssykehuset i Moelv og 

akuttsykehuset på Lillehammer, ble det også referert til nullplussalternativet. Styreleder 

Gjerdrem referte til null-pluss alternativet som et reellt alternativ, styrets nestleder referte til 

null-pluss alternativet som et referansealternativ. 

 

I Hurdalserklæringen til den nye regjeringen er det et avsnitt som heter «Sykehus og 

helsepersonell» - her er det listet opp hele 21 kulepunkter knyttet til hva Regjeringen vil 

innenfor dette «feltet» - det nest siste kulepunktet lyder: 

 

Sørge for at null-pluss - alternativet for Innlandet sykehus utredes fullt ut. (min 

understrekning) 

 

Med denne henvendelsen vil undertegnede gjøre oppmerksom på, som vist ovenfor, at derom 

konseptfasen ender opp med et null-pluss alternativ, der erstatningstomt for Hamar Sykehus 

blir aktuelt – ja, så er Sykehus Innlandet eier av en svært velegnet tomt på Sanderud, og 

Stange kommune har som nevnt over pekt på dette som et godt alternativ dersom en kommer 

fram til at null-pluss alternativet er et bærekraftig og godt alternativ.  

 

På linje med Hamar kommune kunne også Stange kommune, hvis det åpnes for en slik 

løsning, tenke seg å få en plass. 

 

 

Med hilsen 

 

Nils A. Røhne 

Ordfører, Stange kommune 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

Svar på denne henvendelsen kan sendes sikkert gjennom Edialog vis til sak: 21/4003 
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