
SYKEHUSVEDTAK BASERT PÅ PRESTISJE ELLER FAKTA? 
 
Både Helse Sør-Øst (HSØ) og Sykehuset Innlandet (SI) hadde styremøte den 25. august. HSØ hadde 
møte først. Det var et godt møte, men preget av usikkerhet og risiko fra flere medlemmer. Det 
resulterte i at administrasjonen fikk mange punkter som skal utredes til det avgjørende møte den 22. 
september. 
 Rett etter hadde SI sitt styremøte. Overraskelsen var stor da de ikke hadde lært av sitt overordnede 
styre. Ledelsen og flertallet bare kjørte på og argumenterte med at utredningene var gode nok. Både 
HSØ sin usikkerhet og spørsmål samt kritiske spørsmål og uttalelser i SI møtet om framsnakking av 
Mjøssykehuset og nedsnakking av 0+ i hele prosessen, ga tydeligvis ikke noe inntrykk. 
 
       Spørsmålene og usikkerheten som må besvares bedre til styret i HSØ : 
 

• Rekruttering har vært, er og blir et stort problem ifølge bla HR ledelsen. Samfunnsanalysen 
sier at Mjøssykehuset er dårligst. Ledelsen i SI uttaler at dette blir vanskelig uansett, så da 
kan en likegodt velge det verste alternativet! Innlandet får på ingen måte nok helsepersonell 
fra sitt distrikt. De må komme hovedsakelig fra syd. Nei, dette er nok det avgjørende 
momentet for å velge det beste alternativet, 0+. 

 
• Kostnadsoverslagene er meget usikre. Ingen vet hva dette vil koste. Vi har en regjering som 

har lagt seg på ei linje med å kutte i store prosjekter. Et barbert Mjøssykehus er det dårligste 
av alle alternativer. Når blir det evt gjennomført? Rehabiliteteringskostnader for 0+ har 
urealistisk høye beløp, sier den foreløpige kvalitetsikringsrapporten(KS). Det er et ledd i 
framsnakkingen av Mjøssykehuset. 

 
• Risikoanalysen utført av SI finner ingen vesentlig risiko ved Mjøssykehuset! Dette er ikke en 

troverdig utredning fra en ledelse som tydeligvis allerede har bestemt seg. Det må gjøres en 
uhildet gjennomgang. 

 
• Økonomibesparelsen ved Mjøssykehuset er overdrevet. Den foreløpige KS rapporten skriver 

det samme. SI har noen av de beste tall mht produksjon. En meget komplisert flyttesjau vil 
evt komme. Den største i sykehusenes historie! 

 
• Det vil i tilfelle bli det eneste store sykehuset i Norge som ligger utenfor store byområder og 

være Innlandets største sentraliseringsprosjekt gjennom tidene. En løsning som iht 
samfunnsanalysen vil gå ut over byene og derved hele Innlandet! Det må ikke skje når 
Innlandet ligger i jumbogruppa blant fylkene mht kompetanse og næringsliv. 
 

• Faglige vurderinger og andre prosesser med ansatte har vært delvis preget av at tilhengere 
av 0+ har hatt problemer med å få fram sine syn fordi ledelsens forhåndsbeslutning om 
Mjøssykehuset er kjent. 

 
• 0+ alternativet blir møtt med at det ikke vil løse de prosjektutløsende problemene ved 

dagens løsning. Dette er støttet på Brukerutvalgets uttalelser som er blitt nøytralisert av FHI 
sine rapporter og opplysninger om  SI. 

 
• Mjøssykehuset og Lillehammer får behov for enorme 35oo årsverk og langt flere medregnet 

deltidsansatte i nordende av Mjøsa. Dette vil evt påføre flere tusen ansatte store ulemper 
med tid og kostnader og flere millioner kilometer med pendling med bil. 

 
 



Tro på HSØ 
 
Med tro på et nytt godt møte i styret i HSØ får vi håpe at de ønskede tilleggsvurderingene gjør at den 
hittil ensidige framsnakkingen av Mjøssykehuset endres, slik at styret med vektlegging av de viktigste 
momentene velger 0+ alternativet. 
 
0+ alternativet er fortsatt ikke utredet reelt og fullt ut. Det blir forklart med at det er utredet i 
henhold til mandatet. Likeverdig utredning skulle selvfølgelig vært gjort særlig etter 
Hurdalsplattformen kom. 0+ er et fornuftig utgangspunkt. 
 
Prosjektene i HSØ er allerede utsatt. Dersom tilleggsvurderingene til HSØ møtet den 22. september 
ikke gir gode nok svar, kan en mindre utsettelse for å få fram 0+ alternativets utviklingsmuligheter 
være et klokt og ansvarlig valg. 
 
Til styret i HSØ: 
 
De siste saksforberedelsene og diskusjonene viser altfor mange store usikkerheter med 
Mjøssykehuset. 
Legg vekk prestisje, legg vekt på fakta og velg 0+ 
Det er avgjørende for rekrutteringen og pasientsikkerheten. 
Ikke la press fra politikere som lukker øynene for usikkerhetene ved Mjøssykehuset få dominere i 
innspurten. 
 
 
Olaf Dobloug 
2324 Vang 


