
Kommentar 
til noen av hovedpunktene 
i styringsgruppens 
rapport



Struktur og kvalitet
•	Anbefalingen om strukturendring i Sykehuset Innlandet 

(prosjektutløsende behov) er basert på en forutsetning 
om omfattende intern pasienttransport i SI (usammen
hengende pasientforløp). HSØs tall viser at dette ikke 
stemmer. Det er marginal forskjell på SI og andre helse
foretak

•	Både kvalitetsundersøkelsene fra Helsedirektoratet og 
pasientundersøkelsene fra FHI viser at Innlandet ikke 
skiller seg negativt ut fra resten av helseregionene. 

•	 Innlandet er landets største fylke og også det minst 
urbane. Å legge to (konkurrerende) akuttsykehus med 
tre mils avstand i utkanten av befolkningstyngdepunktet 
vil ramme både rekruttering og helsetilbudet til befolk
ningen som helhet.

•	Styringsgruppen går inn for en sykehusstruktur som er 
mer sentralisert enn i kanskje noe annet helseforetak. 
Helgelandsykehuset hadde lenge planer om tilsvarende 
modell som styringsgruppen foreslår, men denne skrin
legges nå til fordel for en opprusting av dagens syke
hus. Begrunnelsen er miljø, rekruttering og økonomi.

•	Med forslaget fra styringsgruppen vil den største be
folkningskonsentrasjonen i Innlandet få et fragmentert 
behandlingstilbud som i dag. Befolkningen i Østerdalen 
vil få unødvendig lang vei til sykehuset og ulikhetene i 
sykehustilbud vil bli større. 

Samfunnsvirkning
•	Asplans rapport sier at foreslått struktur med et sykehus 

i Moelv vil være negativt både for samfunnsutviklingen 
i byene og Innlandet som helhet. HSØs samfunns
oppdrag er primært helsetilbudet, men foretaket skal 
også avveie samfunnsmessige hensyn. Vi kan ikke se 
at Asplans konklusjon om samfunnsvirkninger er kom
mentert eller bestridt i dokumentene.

Rekruttering
•	Rekruttering vil være den enkeltfaktoren som har størst 

betydning for sykehustilbudet i Innlandet i fremtiden.

•	Styringsgruppen mener attraktiviteten til et nytt sykehus 
i Moelv vil overstyre kostnader og tidsbruk ved arbeids
reiser for de som skal jobbe der. Asplans analyse sier 
det motsatte, rekruttering vil bli vanskeligere. Vi kan ikke 
se at styringsgruppen sannsynliggjør sine antakelser 
hverken med eksempler eller imøtegår Asplans analyse. 
Konklusjonene i rapporten er basert på hva man tror. 
Heller ikke er det gjort  konkrete undersøkelser blant de 
ansatte som underbygger styringsgruppens oppfatning.

•	  I siste styremøte i SI ble det referert til en mastergrad
soppgave hvor det fremgår at bare halvparten av de 
som svarte lot seg motivere av et nytt Mjøssykehus i 
Moelv. Oppgaven er dessverre ikke offentliggjort, men 
indikerer i så fall at Asplan har rett. Uansett burde dette 
vært kartlagt gjennom en ansatteundersøkelse.



•	Utstrakt bruk av ambulering mellom sykehus med stor 
geografisk avstand er neppe rekrutterende og uansett 
lite realistisk som driftsmodell. Avstanden Elverum– 
Moelv er f.eks over 60 kilometer.

•	De foreslåtte akuttsykehusene legges utenfor om
rådet der innbyggerutviklingen har vært størst, og 
hvor følgelig rekrutterings og pasientgrunnlaget har 
til svarende utvikling. De siste ti årene har antall innbyg
gere i Gjøvik og Lillehammerregionen økt med 77 per
soner. Tilsvarende tall for Hamarregionen alene er en 
økning på over 7.000.

•	SSB anslår at Innlandet i 2050 vil ha 15.000 færre 
yrkes aktive enn i dag.

•	Samlet forventet befolkningsøkning i Innlandet fram til 
2050 er ifølge SSB 16.135 personer. Av disse vil 12.175 
være bosatt i kommuner som mister sine sykehus  
(Elverum, Hamar, Stange, Gjøvik og Vestre Toten). 
Stange og Hamar vil alene stå for nesten halvparten av 
forventet befolkningsøkning. (7.777)

•	 Innlandet mangler allerede nå 500 sykepleiere. Ifølge 
SSB vil Innlandet allerede i 2035 ha behov for 7.000 
flere ansatte i helsesektoren, bare 2.000 færre enn for
ventet samlet befolkningsøkning.

•	 Ikke noe fylke har større mangel på fastleger enn 
Inn landet. Men fastlegene på Hamar har 6.000 flere 
pasienter på sine lister enn innbyggere i kommunen. 
Det sier mye om attraktivitet og rekruttering.

Økonomi
•	Struktur har betydning for kostnader. Anslag for bespar

elser i 2040 ved Mjøssykehuset er av styringsgruppen 
beregnet til 370 millioner. Dette mener KSK er «optimis
tisk», «spesielt gevinster på NOK 215 millioner knyttet 
til klinisk somatisk personell», skriver KSK. De begrun
ner dette med at SI allerede har lavere kostnader enn 
landsgjennomsnittet. Vi kan ikke se et det er gjort forsøk 
på å beregne en mer realistisk økonomisk analyse fra 
styringsgruppen.

•	De økonomiske gevinstene ved 0+ alternativet er bereg
net til 25 mill ved sammenslåing. Det er derimot ikke 
gjort noe forsøk på å beregne sannsynlige besparelser 
for 0+ i 2040. Styringsgruppen legger til grunn at det ved 
0+ ikke vil skje effektivisering, samordning, teknologisk 
utvikling og rasjonalisering av den øvrige virksomheten 
i SI. I praksis er dette å sammenligne en bil produsert i 
dag med en bil produsert i 2035. De fleste vil mene at 
en slik sammenligning faller på egen urimelighet.

•	 I 0+ er det innkalkulert et nivå på bygningsmessig opp
gradering/investering som SI aldri har vært i nærhet av. Man 
øker på denne måten kostnadene ved modellen, samtidig 
som man som nevnt ikke beregner noen driftsgevinster. 

•	Dagens funksjonsfordeling mellom Hamar og Elverum 
har vist seg meget kostnadseffektiv og tilsvarende mod
ell kan gi store gevinster for resten av sykehusene i et 
0+ alternativ.

Miljø og klima
•	 I Stortingsmelding 13, Klimaplan for 2030, heter det at 

transportsektorens utslipp skal halveres. Reduserte ut
slipp fra transport er avgjørende for å nå Norges klima
mål fastslår rapporten og mener at dette kan oppnås 
på tre måter: Mindre utslipp fra kjøretøy, å ta i bruk 
«mer miljøvennlige transportformer som sykkel, trikk, 
jernbane og annen kollektivtransport» og «planlegge 
samfunnet slik at behovet for transport av varer og men
nesker blir mindre». 

•	Styringsgruppen foreslår det motsatte. Et sykehus i 
Moelv vil slik fagrapporten påviser medføre mellom 8,4 
og 36 millioner flere kjøretøykilometer enn 0+. Fordi 
ansatte og pasienter må transporteres over lengre av
stander, og dette vil i all hovedsak skje med bil.

•	Et sykehus i Moelv vil medføre ØKT behov for transport 
av varer og mennesker, ikke mindre.

•	Styringsgruppens forslag bryter fundamentalt med mål
settingene Stortinget har vedtatt.

•	 I statens retningslinjer for lokalisering og strukturen
dring av statlige virksomheter heter det at «det skal 
leggjast vekt på lokalisering i sentra der verksemda 
har størst potensial for å bidra til det lokale tilbodet til 
arbeids plassar». I statlige retningslinjer for samordnet 
bolig, areal og transportplanlegging står det at «utbyg
gingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling 
av kompakte byer og tettsteder». Forslaget til ny syke
husstruktur i Innlandet legger ned sykehusene i de 
to største byene og gjør det motsatte av hva statens 
retningslinjer legger opp til. Noe også trafikkanalysen 
grundig understreker.

•	Statsbyggs tilnærming til bærekraft er følgende «Vi 
må bygge mindre, gjenbruke mer og det vi bygger må 
være klimanøytralt.» Styringsgruppens innstilling inne
bærer nybygg, nedlegging av fire sykehus og minimal 
gjenbruk. Styringsgruppens begrunnelse er at nybygg 
er mer miljøvennlig enn å rehabilitere og beholde. Vi 
konstaterer at styringsgruppen her er i utakt med miljø
satsingene i byggesektoren generelt og Statsbygg 
spesielt. Med styringsgruppens begrunnelse vil nybygg 
nesten alltid «vinne« over rehabilitering og gjenbruk.

Opinionen
•	Det hevdes at «Innlandet støtter et sykehus i Moelv»≈. 

Det stemmer hvis man teller opp at antallet ordførere og 
flertallet i fylkestinget. Men i samtlige meningsmålinger 



har det vært flertall for 0+. I februar 2022 gikk samtlige 
aviser i Innlandet sammen om en undersøkelse som 
ga følgende resultat: 38% for Mjøssykehuset, 47% for 
0+ og 15% vet ikke. Av de som hadde gjort seg opp en 
mening var 55% for 0+.

•	 Innlandet har 46 kommuner, med mellom 1.300 og 
35.000 innbyggere. Fem kommuner i «gamle Hedmark» 
tilhører Ahus, fem sokner til sykehuset på Tynset. Det 
er 12 kommuner i gamle Hedmark som er direkte berørt 
av sykehussaken, mens det er 34 i Oppland. Hver 
region har en representant i SIs Politiske referanse
gruppe, fire fra gamle Hedmark, seks fra Oppland.  

•	Av kommunene som er berørt av nedleggelser, ligger 
tre i «gamle Hedmark» og to i «gamle Oppland» med 
henholdsvis 75.000 og 43.000 innbyggere. Med de 
geografiske spenningene sykehussaken innebærer i 
Innlandet blir en opptelling av ordførere og regioner 
sterkt misvisende. Det store flertallet av kommunene i 
Innlandet vil verken bli berørt av nedleggelser eller bidra 
til bemanning av sykehusene på grunn av avstand og 
demografi. Det er noen av de mest befolkningstunge 
kommunene som både vil bli mest skadelidende og som 
også skal sørge for rekrutteringen til Moelv. 

Risiko
•	Den største risikofaktoren ved styringsgruppens forslag 

er prosessrisikoen. Denne er knapt omtalt. Å bygge ned 
fire og et halvt sykehus, samtidig spare kostnader, byg
ge opp en velfungerende organisasjon og kultur uten 
å miste nøkkelpersonell; dette har aldri vært gjort før i 
sykehussektoren. Sjansen for å feile er svært stor, men 
den fremgår ikke av styringsgruppens utredning. Det er 
ikke uten grunn at veilederen for sykehusbygg anbefaler 
«evolusjonære endringsprosesser framfor radikale». 

•	Vi konstaterer at det behandlingsmessig ikke er satt stor 
risiko ved noen av alternativene, hvilket vi tror er riktig. 

•	Flere vesentlige forhold skyves til avgjørelse i steg 2. 
Dette øker prosessrisikoen, og kan stenge for alterna
tive og bedre løsninger. 

Utredningsarbeidet
•	Arbeidet med ny sykehusstruktur i Innlandet preget av 

store geografiske spenninger. Dette preger også sty
ringsgruppens arbeid. Dessverre har representanter 
verken fra Elverum eller Hamar fått følge prosessen fra 
innsiden. Det preger også referatene.

•	 I for stor grad har man lent seg på SIs egne utredninger 
og for lite på eksterne vurderinger i arbeidet. Når man 
ser seg nødt til å trekke økonomiske beregninger under 
et styremøte, så er det et eksempel på at man blander 
forhåpninger og fakta. Dette gjelder også andre områder.

•	Åpenbart har man tillagt Brukerrådet stor vekt. Men 
Brukerrådets uttalelser om usammenhengende behan
dlingsforløp og fragmentert behandling lar seg ikke lese 
ut av noen statistikker. Likefullt behandles de som fakta.

•	De ulike faggruppenes geografiske sammensetting kan 
leses ut fra konklusjonene. Igjen burde man lagt større 
vekt på eksterne vurderinger. Når flertallet av hundre 
ledere ved hjelp av mentometerknapper karakteriserer 
0+ som «like dårlig eller dårligere» enn dagens situ
asjon, sier det mest om geografisk tilhørighet. Ingen 
vurderinger i selve rapporten tilsier noe annet enn at 0+ 
er bedre enn dagens modell.

•	Likeledes skapes det et forventningsbilde som det ikke 
er grunnlag for. Når Mjøssykehuset kalles et «ledende 
innovasjonssykehus» så er det igjen uttrykk for hva man 
håper, ikke hva som er realistisk eller sannsynlig. Lokale 
helseforetak vil neppe overta for universitetssykehusene 
når det gjelder forskning og innovasjon.


