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Myter og fakta i sykehusdebatten 
 
I mange sammenhenger har ulike aktører i sykehusdebatten, bla Brukerutvalget, argumentert med behov 
for bygging av Mjøssykehuset for å stoppe at «innlagte pasienter blir sendt Mjøsa rundt som pakkepost.» 
 
Elverum kommune har i flere henvendelser, både til styret i Sykehuset Innlandet HF og til styret i Helse Sør-
Øst RHF stilt spørsmål om omfanget og årsak til myten om at et stort antall pasienter i Innlandet blir sendt 
som «pakkepost mellom sykehus» for å få den riktige behandlingen. Vi har ikke fått noe godt svar på dette, 
før vi finner noen tabeller i saksframlegget til adm. direktør Terje Rootwelt til styret i Helse Sør-Øst RHF til 
den 25. august 2022. 
 
Her går det fram at «Andel forløp med overføring til annen lokasjon» for akuttpasienter ved Sykehuset 
Innlandet HF i 2021 var 5,1 %. For Vestre Viken HF var den samme andelen 4,4%, ved Sykehuset Telemark 
HF 4,2% og for Sørlandet Sykehus 4,1 %. Som adm. direktør Terje Rootwelt skriver er ikke forskjellen for 
helseforetak med flere lokasjoner, særlig stor.  
 
Ut fra saksdokumentet dreier dette seg ikke om flere enn max. 5,6 pasienter per døgn. Vi har etterspurt om 
det finnes tiltak for å redusere tallet på uheldige internoverføringer, uten å ha fått tilfredsstillende svar på 
dette.  
 
Når formannskapet i Elverum ble forelagt disse tallene i dag, ble det spørsmål om hvem disse pasientene 
egentlig er. Er dette pasienter som pga. skader er innlagt på et sykehus langt fra hjemmet og som ønsker 
overflytting til sitt «nærsykehus», er det kreftpasienter som  har behov for strålebehandling på Gjøvik 
sykehus, er det pasienter med kvinnesykdommer som gynekologen i Elverum ønsker å operere med 
operasjonsroboten i Hamar, eller er det andre årsaker til at pasienter blir forflyttet under innleggelser? 
 
Er det beregnet hvor mange flere pasienter som vil kunne ferdigbehandles under ett opphold i ett sykehus 
ved en samling av spesialister i et Mjøssykehus? 
 
Hva da med en gjennomføring av den påbegynte divisjonaliseringen og funksjonsdelingen mellom de fire 
store somatiske sykehusene i Mjøsregionen? Vil dette bidra til at flere akuttpasienter ble sluttbehandlet i 
de sykehuset de først kommer til?   
  
Når det gjelder å satse på Mjøssykehus-alternativet for å «ta tilbake» pasienter som overføres til 
universitetssykehusene, stiller formannskapet også spørsmål om en egendekning på 80% faglig sett burde 
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vært større? Er det ikke slik at meget kompliserte behandlinger som f. eks. hodeskader, brannskader, barn 
med store traumer eller pasienter med sjeldne sykdommer fortsatt bør behandles ved 
universitetssykehusene våre, selv om det blir bygget et Mjøssykehus? I følge tabellen i saksframlegget er 
det ingen andre helseforetak innen Helse Sør-Øst sitt ansvarsområde som har en større egendekning. Har 
ledelsen ved Sykehuset Innlandet HF ambisjoner om at Innlandet skal få et nytt universitetssykehus? 
 
Siden «pakkepostpasientene» og «pasientlekkasjen» til Oslosykehusene er brukt som sterke argumenter 
mot en videreutvikling av dagens sykehusstruktur, er det betimelig å spørre om hensynet til et relativt lite 
antall pasienter, som av medisinske årsaker blir transportert mellom sykehus, kan rettferdiggjøre en av de 
største sykehussentraliseringene i nasjonen vår? 
 
Vi mener at det er sterkt beklagelig at denne informasjonen først er å finne i saksframlegget til styret i 
Helse Sør-Øst RHF, som skal orienteres om styringsgruppas rapport i morgen den 25. august. Vi finner heller 
ikke disse tabellene i sakspapirene til styret i Sykehuset Innlandet HF, som skal behandle  sin anbefaling av 
retningsvalg i sitt styremøte samme dato. 
 
Siden Elverum kommune har stilt spørsmål om dette i mer enn halvannet år og ikke fått svar, ber vi om en 
forklaring på årsaken til at disse tabellene først blir kjent i saksframlegget for styret i Helse Sør-Øst RHF nå.    
      

   
For formannskapet i Elverum 
 
 

 

Med hilsen 

 
 
Lillian Skjærvik 
ordfører 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes derfor uten underskrift 
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A S Østlendingen 

A S Østlendingen v/Bjørn Frode 
Løvlund 

A S Østlendingen v/Tom Haakenstad 
 

 
Mottakere: 
Aage Willy Jonassen 

Gunn Rauken 

Helse Sør-Øst Rhf v/styret 

Helse Sør-Øst Rhf v/Terje Rootwelt 

Sykehuset Innlandet Hf v/Alice Beate 
Andersgaard 

Sykehuset Innlandet Hf v/Alice Beate 
Andersgaard 

Sykehuset Innlandet Hf v/Halfdan 
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Mottakere: 
Sykehuset Innlandet Hf v/Irene Dahl 
Andersen 

Sykehuset Innlandet Hf v/Iselin 
Vistekleiven 

Sykehuset Innlandet Hf v/Ivar 
Gladhaug 

Sykehuset Innlandet Hf v/Marianne 
Nielsen 

Sykehuset Innlandet Hf v/nestleder 
Torbjørn Almlid 

Sykehuset Innlandet Hf v/Per 
Hillestad Christensen 

Sykehuset Innlandet Hf v/styreleder 
Toril B. Ressem 

Sykehuset Innlandet Hf v/styreleder 
Toril B. Ressem 

Sykehuset Innlandet Hf v/Torleiv 
Svendsen 

Sykehuset Innlandet Hf v/Torunn 
AassTaralrud 

Sykehuset Innlandet Hf v/Øistein 
Hovde 
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