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Konseptfasen for Videreutvikling av sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet  
 

Sykehusaksjonen har gjennom lang tid fulgt prosjektet Videreutvikling av sykehusstruktur i 

Sykehuset Innlandet. Vi er glade for at man i Foretaksmøtet for Helse Sør-Øst 15. juni d.å. 

sluttet seg til Helse Sør-Øst RHF vedtaket i styresak 058-2021, Videreføring av planer for 

utviklingen av Sykehuset Innlandet HF. Videre ba Foretaksmøtet Helse Sør-Øst RHF følge 

opp dette i det videre arbeidet. Videreføringen er gjort, og nå foreligger 

PROSJEKTMANDAT for konseptfasen av Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF. Det 

muliggjør konkret fremdrift mot endelig realisering av hva som skal gi pasientene i vårt 

område gode helsetjenester. 

Sykehusaksjonen har gjennomgått mandatet, og ser at dette gir et meget godt utgangspunkt 

for prosjektgruppens og styringsgruppens arbeide. Under gjennomgangen har vi merket oss 

enkelte områder hvor vi gjerne vil gi våre innspill til hva som vi ber tillegges spesiell 

oppmerksomhet i konseptfasen. Vi oversender dette til styret i Helse Sør-Øst, samt 

styringsgruppen for konseptfasen, og håper at våre innspill vurderes og forhåpentligvis 

tillegges vekt under arbeidet. 

 

Overordnet 

På overordnet nivå viser vi til Hurdalsplattformens styringssignaler hvor det bl.a. heter: 

 Regjeringen vil dreie ledelsesperspektivet i helsetjenesten i retning av mer ansvar 

og tillit til de som arbeider nærmest pasienten.   

Hva angår selve styringen av sykehusene vil regjeringen: 

 Gjennomføre konkrete endringer for å sikre demokratisk forankring i styring av 

sykehusene, redusere markedstenkningen og sikre faglig skjønn, ledelse og kultur 

i sykehusene.  

Sykehusaksjonen, med mer enn 30.000 følgere på Facebook legger til grunn at dette betyr at 

faglige hensyn, større medvirkning og åpenhet, samt demokratisk styring vil bli førende for 

det videre arbeid med konseptfasen. 

Foretaksmøtet 15. juni 2021 vedtok videreutvikling av ny sykehusstruktur i Sykehuset 

innlandet med Mjøssykehus på Moelv, elektivt sykehus på Elverum og stort akuttsykehus på 

Lillehammer. Vi mente opprinnelig at Innlandets befolkning er mest tjent med en 

sykehusstruktur som bygger videre på eksisterende struktur, med store akuttsykehus i Gjøvik, 

Lillehammer og Elverum, med en hensiktsmessig funksjonsfordeling med en mindre 
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sykehusavdeling på Hamar. Men vi legger til grunn den beslutning som er fattet av Styret i 

Helse Sør Øst, og våre kommentarer er basert på dette. Vi er glade for at alternativene som er 

valgt av Styret i Helse Sør-Øst innbefatter et stort akuttsykehus på Lillehammer. 

Vi er kjent med at i tillegg skal det utredes et «null-pluss» alternativ, Hurdalsplattformen 

slår tydelig fast at regjeringen vil sørge for at dette utredes fullt ut.  Den sier videre: 

«Utvikle og styrke det desentraliserte sykehustilbudet i Norge, flytte mer av den elektive 

virksomheten ut til lokalsykehus, og styrke den lokale akuttberedskapen» 

Samfunnsmål og effektmål 

 Et definert samfunnsmål synes å ha vært fraværende i tidligere dokumenter, men er 

inkludert i konseptfasemandatet. Samfunnsmålet må i tillegg til det rent helsefaglige 

også i konseptfasen inkludere de regionale virkninger Mjøssykehuset vil få. 

 Effektmålene (Trygge og gode tilbud; God tilgjengelighet; Organisering som 

underbygger gode pasientforløp; God ressursutnyttelse) er over 10 år gamle. 

Prosjektmandatet presiserer at i første steg av konseptfasen skal effektmålene for 

prosjektet konkretiseres. Vi ber om at det i denne konkretiseringen sørges for at 

effektmålene blir målbare. 

  

Kostnader/Økonomi 

 En vanlig utfordring med sykehusprosjekter er at prosjekteier er for optimistisk med 

hensyn til kostnadsbildet og effekt, noe som har konsekvenser bl.a. i forhold til nye 

sykehusbyggs størrelse, funksjonalitet, fleksibilitet og framdrift. Eksempel på dette er 

Kalnes hvor det ble tidlig klarlagt at prosjektet lå an til å gå 6-700 millioner kroner 

over de fastsatte kostnadsrammene. I løpet kort tid ble arealet redusert med 9.000 

kvm. Prosjektets faglige aktører var meget fornøyde med resultatet. Rapport fra 

Kalnes viser at sykehuset mangler 60 – 100 sengeplasser, har dårlig funksjonalitet og 

liten fleksibilitet 

 Det må på et tidlig stadium i konseptfasen vurderes om de økonomiske rammene er 

tilstrekkelig realistiske til å fortsette arbeidet med Mjøssykehuset. Hvis så ikke er 

tilfelle, må alternativ løsning spesifiseres.  Spesielt håper vi at eventuelle nye og 

høyere estimater i konseptfasen IKKE løses ved at arealer krympes og 

behandlingstilbudet derved reduseres, jfr. Kalnes beskrevet ovenfor. Vi minner om 

Hurdalsplattformens punkt om «Sikre at nye sykehus bygges med tilstrekkelig 

kapasitet ut ifra behovet i befolkningen.» 

 Et annet eksempel er at Drammen sykehus som etter planen skal åpne i 2025 allerede 

har en overskridelse på 300 mill. kr og til nå har måttet utvidet prosjektrammen med 1 

mrd. kr. 

 Andre helseforetaks pågående prosjekter i HSØ (f.eks. OUS, Drammen etc.) kan få 

vesentlige kostnadsoverskridelser som påvirker økt krav til egenkapital. I fasens 

risikoanalyse bør et slikt scenario belyses og eventuelle konsekvenser for «vårt» 

prosjekt beskrives.  

 

 I arbeidet med konseptfaserapporten må det inngå en investerings- og driftsanalyse 

som omfatter hele det desentraliserte tilbudet i Sykehuset Innlandets ansvarsområde. 

Mandatet synes for oss så langt ikke å gi slike føringer tydelig nok 
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 Mandatets mål om mer elektiv kirurgi på Tynset, nytt lokalmedisinsk senter på 

Hadeland og satsing på distriktpsykiatriske sentra og polikliniske tjenester innen 

psykisk helsevern, får konsekvenser for driftsøkonomien. Konseptfasen må 

sannsynliggjøre at disse investeringene og aktivitetsøkningen er økonomisk 

bærekraftig.  

Psykisk helsevern  

 I gjeldende nasjonale helse- og sykehusplan foreligger det ingen føringer som tilsier 

samlokalisering av all somatikk og psykiatri, det gjør det heller ikke i den forrige 

nasjonale planen.  

 Sykehusaksjonen merker seg at regjeringen i Hurdalsplattformen vil: Lage en ny 

opptrappingsplan for psykisk helse, med øremerkede midler, og hovedvekt på 

kommunale tjenester. Opptrappingen må hindre reduksjon av sengeplasser og gi en 

særskilt satsing på barne- og ungdomspsykiatrien og distriktpsykiatriske sentra.  I 

Hurdalsplattformen sier regjeringen at de skal hindre nedbyggingen av sengeplasser i 

det psykiske helsevernet. Den planlagte nedtrapping av sengeplasser for psykisk 

helsevern synes å stå i kontrast til Hurdalsplattformens mål. Dersom psykiatrien 

kommer under samme tak med somatikken, så blir   akuttpsykiatri, prioritert før 

alderspsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og psykoseavdeling. Den planlagte 

nedbyggingen betyr at sengeplassene for pasienter med mindre behov enn akutt 

sykdom forsvinner. Da vil det bli lagt (for?) stort ansvar på kommunene for å utvide 

primærtjenestene for psykisk lidende. 

. 

Mellomfasen 

 Det må sikres at pasientbehandling og sykehusdrift kvalitativt og kvantitativt i 

mellomfasen ikke forringes i forhold til dagens situasjon 

 Vi forventer etterlevelse av HSØs vedtak om at pasienter fra Nord-Gudbrandsdal ikke 

skal behandles på Tynset sykehus. Dette gjelder både i mellomfasen og i ny 

sykehusmodell.  

 Konseptfasen må konkret definere kriteriene for en vellykket overgangsfase, herunder 

funksjonsfordeling, og etablering av objektive og målbare styringskriterier for denne 

perioden. 

 Mandatet for konseptfasen forutsetter at det skal gjøres en fornyet og mer spesifikk 

gjennomgang av risiko knyttet til ny sykehusstruktur (god drift, rekruttering og 

opprettholdelse av kompetanse m.m.) både for perioden fra framtidig sykehusstruktur 

er vedtatt til nytt bygg tas i bruk og for perioden etter at ny struktur er operativt.  

 Mellomfasen må innebære at endringer er skritt på vei mot endelig løsning. Sykehus 

som skal videreføres må styrkes, ikke svekkes, slik f.eks. tilfellet synes å være med 

nedbygging og flytting av funksjoner fra Lillehammer sykehus. I begge alternativene 

som konseptfasen skal utrede, ligger det som premiss at Lillehammer sykehus skal 

bestå. Det synes derfor helt feil at f.eks. det brystdiagnostiske senteret på Lillehammer 

er planlagt flyttet fra et stort akuttsykehus som skal bestå til et sykehus med, i beste 

fall, en uavklart fremtid. 

 Sykehusaksjonen forventer at det vil bli utarbeidet en trinnvis plan for funksjoner og 

kapasitet som sikrer driftskvaliteten i denne fasen. 
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Rekruttering og utvikling  

 Rekruttering er allerede en utfordring, og mangelen på helsepersonell vil ifølge SSB 

tilta i overskuelig fremtid. Mange studier viser at byer vil ha lettere for å rekruttere 

enn Mjøssykehuset på Moelv. Sykehusaksjonen legger til grunn at man i konseptfasen 

vil utrede dette spørsmålet grundig. Rekrutteringsspørsmålet er etter vår vurdering helt 

avgjørende for fremtidig sykehuskvalitet, og må bli fulgt opp som et nytt og målbart 

effektmål. 

 Teknologisk utvikling innen medisin er eksponentiell og vil kreve tilsvarende med 

økonomiske ressurser.  Sykehusaksjonen ber om at det tilstrebes å få en god balanse 

mellom investeringer i nybygg/rehabilitering og medisinsk utstyr. 

 

Kvalitetssikring og rapportering 

 Sykehusaksjonen legger til grunn at kvalitetssikringen vil skje som en følgeevaluering 

gjennom hele konseptfasen og ser frem til de månedlige rapporteringene fra denne. 

 Vi forutsetter at de månedlige styringsrapporter dekker både konseptfasen og den 

øvrige utviklingen som foretas innenfor ordinær drift, slik at det totale utviklingsbildet 

sikres. 

 Vi forutsetter at den positive åpenhet som HSØ har praktisert i all behandling og 

dokumentasjon gjennom prosessen videreføres ved at månedsrapportene blir gjort 

offentlig tilgjengelige. 

 

Mvh 

 

Sykehusaksjonen 

 

v/      Svend Strand     Kjell Stenberg     Inge Aarhus     Lars Hanstad     Helge Rolvsen 
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