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Målbildet



Vedtak i foretaksmøte 8. mars 2019

«Foretaksmøtet godkjenner at Helse Sør-Øst RHF kan endre framtidig 
sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet i tråd med sitt framtidige 
målbilde for Sykehuset Innlandet HF, jf. sak 005-2019 med tilhørende 
vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF. 

Dette innebærer en samling av spesialiserte funksjoner innen 
somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 
et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset, et akuttsykehus på Tynset og 
fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus i form av ett 
akuttsykehus og ett elektivt sykehus med døgnfunksjoner. 
Prehospitale tjenester og lokalmedisinske sentra skal videreutvikles.»



Utfordringsbildet



Utfordringsbildet

• Relativ liten økning i folketallet fram mot 2040 
(fra dagens 346 000 til 360 000 i 2040)

• Andelen over 70 år stiger frem mot 2040 >              
flere med kroniske og sammensatte lidelser

• Mange små og sårbare fagmiljøer spredt over 
mange lokalisasjoner

• Lite integrasjon mellom de somatiske fagene og 
psykisk helsevern og rusbehandling

• Uønsket variasjon mellom enhetene for enkelte 
kvalitetsindikatorer 

• Store deler av bygningsmassen er av eldre dato,  
er lite tilpasset framtidens krav til sykehusdrift 
og har etterslep av vedlikehold



… begrunner behovet for en ny sykehusstruktur 

• Befolknings- og sykdomsutvikling, samt faglige 
og teknologiske muligheter betinger en endring 
i sykehusstrukturen

• Øke kvalitet, samle pasientforløp og gi god 
ressursutnyttelse

• En samling av spesialiserte funksjoner i et 
Mjøssykehus vil kunne bidra til at flere akutte 
og uavklarte pasienter kan ferdigbehandles 
ved ett sted

• Større og mer solide fagmiljøer
• Samlokalisering av somatikk, psykisk 

helsevern og rusbehandling  
(helhetlig tilbud på samme sted)



Virksomhetsinnhold – fase 1



Konkretisering av virksomhetsinnhold

a) Mjøssykehuset - faglige knutepunktet i et helhetlig spesialisthelsetjenestetilbud innen somatikk, 
psykisk helsevern og rusbehandling, inkl. lokalsykehusfunksjoner for et opptaksområde på omlag 
250.000 innbyggere

b) Det elektive sykehuset – et sykehus for planlagt virksomhet

c) Akuttsykehuset - et stort sykehus sett i norsk sammenheng med et opptaksområde på omlag 90.000 
innbyggere

d) Tynset sykehus skal videreutvikles, har et opptaksområde på omlag 30.000 innbyggere

e) Lokalmedisinske- og distriktspsykiatriske sentre får en mer sentral rolle i den fremtidige 
samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten

f) Videreutvikling av de prehospitale tjenester og en ny luftambulansebase vil styrke 
spesialisthelsetjenestetilbudet og beredskapen i Innlandet



Tre alternative virksomhetsmodeller 

De tre modellene har ulikt virksomhetsinnhold i akuttsykehuset og i det elektive sykehus, mens innholdet i 
sykehuset på Tynset og i de lokalmedisinske sentrene er likt i alle tre modellene

Modell 1
Fødselshjelp og kvinnesykdommer

ved både Mjøssykehuset og
akuttsykehuset

Modell 2
Fødselshjelp kun på

Mjøssykehuset 

Modell 3
Fødselshjelp og akutt bløtdelskirurgi 

kun på Mjøssykehuset



… og sentralt i alle tre virksomhetsmodellene er de 
desentrale tjenestene 

De lokalmedisinske sentrene skal videreutvikles 
slik at de i større grad benyttes til utredning og behandling 
av definerte tilstander og pasientgrupper

- Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter på Otta
- Valdres lokalmedisinske senter på Fagernes  
- Etablering av et LMS på Hadeland
- Etablering av et LMS ………..

Samarbeidet med primærhelsetjenesten skal 
videreutvikles

- Regjeringen og KS deler målet om å skape en mer 
sammenhengende og bærekraftig helse- og 
omsorgstjeneste og har derfor inngått en avtale om 
innføring av helsefellesskap

Prehospitale tjenester skal videreutvikles



Utredninger – fase 2



Opptaksområder



Dagens opptaksområder

SI Lillehammer 88 261 89 402
SI Gjøvik 105 725 109 340
SI Hamar 70 462        77 211
SI Elverum 58 520 60 924
SI Tynset 23 560        23 393

2020         2040

Ny befolkningsprognose fra Statistisk sentralbyrå 
(18.08.2020) viser at befolkningen i Innlandet vil øke med 
14 000 innbyggere frem mot 2040, fra dagens 346 000 til 
360 000 i 2040



Akuttsykehus på Elverum

Dagens opptaksområde i 2040 for SI Elverum = 60 924

Et tilstrekkelig 
opptaksområde 
kan oppnås ved at 
Stange kommune
og hele eller deler av 
Hamar kommune legges 
til SI Elverum 



Akuttsykehus på Gjøvik

Dagens opptaksområde i 2040 for SI Gjøvik = 109 340

Tettstedene Biri og 
Snertingdal i Gjøvik 
kommune kan evt. 
overføres til 
Mjøssykehuset



Akuttsykehus på Hamar

Dagens opptaksområde i 2040 for SI Hamar = 77 211

Et tilstrekkelig 
opptaksområde 
kan oppnås ved at 
dagens 
opptaksområde for SI 
Elverum
legges til SI Hamar 



Akuttsykehus på Lillehammer

Dagens opptaksområde i 2040 for SI Lillehammer = 89 402

Et uendret 
opptaksområde 
for SI Lillehammer 
gir et 
befolkningsgrunnlag 
på om lag 90 000 
innbyggere



Tynset sykehus

Det vurderes muligheter for å øke 
opptaksområdet for Tynset sykehus fra dagens 
23 560 til ca. 30 000 innbyggere

En mulighet kan være å overføre Dovre (2 500 
innbyggere) og Lesja kommune (2 000 
innbyggere) til opptaksområdet til Tynset 
sykehus. Krevende fjellpartier og dårlige veier 
mellom Dovre og Tynset bidrar til å gjøre en slik 
overføring utfordrende og lite ønskelig

En overføring av kommunene Stor-Elvdal og 
Engerdal til opptaksområdet til Tynset sykehus 
kan også vurderes



Reisetidsanalyser



Reisetidsanalyser og plassering av akuttsykehuset

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4

Mjøssykehus midt på 
Mjøsbrua

Mjøssykehus midt på 
Mjøsbrua

Mjøssykehus midt på 
Mjøsbrua

Mjøssykehus midt på 
Mjøsbrua

Akuttsykehus på
Elverum

Akuttsykehus på
Gjøvik

Akuttsykehus på
Hamar

Akuttsykehus på
Lillehammer

Akuttsykehus på
Tynset

Akuttsykehus på
Tynset

Akuttsykehus på 
Tynset

Akuttsykehus på 
Tynset

Dataene for reisetid er basert på:
• bostedsadresse
• alle bosatte i opptaksområdet
• reisetid langs bilvei
• funksjon av distanse og 

fartsgrense

Dataene er korrigert for:
• veistandard
• pågående og planlagte 

veiprosjekter
• begrensede akuttfunksjoner 

ved Tynset sykehus



Gjennomsnittlig reisetid ved de ulike alternativene

Alternativer Gjennomsnittlig reisetid
2020

Gjennomsnittlig reisetid 
2040

Nåsituasjonen 36 min 34 min

Mjøssykehuset, Elverum og Tynset 45 min 43 min

Mjøssykehuset, Hamar og Tynset 46 min 44 min

Mjøssykehuset, Gjøvik og Tynset 47 min 45 min

Mjøssykehuset, Lillehammer og Tynset 47 min 46 min

Det er minimale forskjeller i gjennomsnittlig reisetid for de fire alternative plasseringene av 
akuttsykehuset



Andel av befolkningen som når et akuttsykehus

  
Nåsituasjonen
Mjøssykehuset, Elverum og Tynset
Mjøssykehuset, Gjøvik og Tynset
Mjøssykehuset, Hamar og Tynset
Mjøssykehuset, Lillehammer og Tynset



Reisetidsanalyser og plassering av Mjøssykehuset

Geodata AS har gjort en analyse for å finne den 
«teoretisk beste» lokaliseringen av Mjøssykehuset, 
gitt plasseringen av akuttsykehuset

Analysene tar kun hensyn til å minimere reisetid isolert 
fra andre faktorer. Det er således en rent «teknisk»
analyse som må tolkes med de svakhetene som ligger i 
forutsetningene for analysen

Foto: Glåmdalen



Akuttsykehus på Elverum

Med et akuttsykehus på Elverum sykehus, vil den 
teoretisk sett beste plasseringen av Mjøssykehuset 
ut fra et rent reisetidsperspektiv være
rett sør for Moelv

Akuttsykehus på Gjøvik

Med et akuttsykehus på Gjøvik sykehus, vil den 
teoretisk sett beste plasseringen av Mjøssykehuset 
ut fra et rent reisetidsperspektiv være 
ved Vang, rett øst for Hamar



Akuttsykehus på Hamar

Med et akuttsykehus på Hamar sykehus, vil den 
teoretisk sett beste plasseringen av Mjøssykehuset 
ut fra et rent reisetidsperspektiv være relativt 
tett på Gjøvik

Akuttsykehus på Lillehammer

Med et akuttsykehus på Lillehammer sykehus, vil den 
teoretisk sett beste plasseringen av Mjøssykehuset 
ut fra et rent reisetidsperspektiv være 
i Brumunddal sentrum



Utvidede analyser fra SSB

For å forsøke å bøte på noen av svakhetene fra Geodatas analyse, og få nærmere informasjon om forskjellene i 
et bredere område rundt grunnkretspunktene som er definert, har SSB gjort en utvidet analyse.
SSB har beregnet gjennomsnittlig reisetid ved de ulike alternativene for plassering av akuttsykehuset, gitt 
plasseringen av Mjøssykehuset

Alternativer
Midt på 

Mjøsbrua Biri Moelv Rudshøgda Brumunddal

Mjøssykehuset, Elverum og Tynset 45 min 47 min 47 min 47 min 50 min

Mjøssykehuset, Gjøvik og Tynset 47 min 49 min 48 min 46 min 46 min

Mjøssykehuset, Hamar og Tynset 46 min 47 min 47 min 49 min 52 min

Mjøssykehuset, Lillehammer og Tynset 47 min 50 min 48 min 47 min 47 min



Turisttrafikk og forbruk av spesialisthelsetjenester

Behandlingssted Poliklinisk 
konsultasjon/kontakt

Dagbehandling Døgnopphold

Lillehammer 1 856 43 978

Elverum 1 333 2 522

Gjøvik 698 10 499

Tynset 389 - 800

Hamar 136 - 427

Andre 16 - 1

SUM 4 428 55 3 227

Det er størst turisttrafikk i de tre områdene Gudbrandsdalen med Lillehammer, Valdres og Østerdalen med 
Trysil. Tallene påvirkes også av funksjonsfordelingen innad i Sykehuset Innlandet. Forbruket av 
spesialisthelsetjenester er medregnet i fremtidig kapasitetsbehov. Kommunehelsetjenesten og desentrale 
tilbud dekker en stor del av behovet



Luftambulansebase



Luftambulansebase
Fra prosjektmandatet, punkt 4.3: 

Ny luftambulansebase i Innlandet sykehusområde skal 
lokaliseres ut fra vurderinger av faglige synergier og 
dekningsområder. 

Luftambulansetjenesten er en nasjonal ressurs, som 
bidrar til å oppfylle målet om likeverdige tjenester 
for pasientene. De regionale helseforetakene har 
gjennom Akuttmedisinforskriften (2015) ansvar for 
at bil-, båt- og luftambulansetjenesten i nødvendig 
grad er samordnet nasjonalt. 
Luftambulansetjenesten er også luftfartsvirksomhet 
og reguleres som all annen sivil luftfartsvirksomhet 
gjennom et felles europeisk regelverk.

Foto: framtida.no



Foreløpige vurderinger

Dekningsområder 
De østligste områdene i Innlandet har dårligst 
luftambulansedekning. Dette er et område med relativt få 
fastboende, men med turisttilstrømning (Trysilfjellet)

En plassering i Elverum gir best dekning oppover i Østerdalen, 
mens alternativet med plassering i Hamar dekker flest mennesker 
på grunn av at Oslo kommer innenfor dekningsområdet



Beredskap



Beredskap og ny sykehusstruktur

Hensynet til beredskap var med i vurderingene da 
styret i Helse Sør-Øst RHF fattet vedtak om fremtidig 
målbilde for Sykehuset Innlandet HF

Ut fra en samlet vurdering mener prosjektet at 
beredskapssituasjonen ved ny sykehusstruktur vil 
være bedre enn dagens situasjon

Dette begrunnes særlig ut fra to forhold:

1) Tre sykehus i Mjøsområdet vil gi gode muligheter 
for fleksibilitet for å kunne håndtere pågang fra 
store pasientgrupper i katastrofesituasjoner

2) Et nytt og moderne Mjøssykehus vil ha langt bedre 
mulighet til å ivareta beredskap

Foto: inn.no



Samfunnsanalysen pågår



Rådgiverselskapet COWI AS, i samarbeid med analyseselskapet Vista Analyse vil analysere 
samfunnsvirkninger knyttet til:
• Lokalisering av Mjøssykehuset 
• Hvilke av dagens sykehus som skal være henholdsvis akutt- og elektivt sykehus
• Lokalisering av øvrige desentraliserte tilbud

Samfunnsanalysen

Følgende temaer skal utredes:
• Sysselsetting, kompetanse og næringsliv
• Regional utvikling
• By- og tettstedsutvikling
• Miljø- og klimakonsekvenser
• Persontransport
• Infrastruktur
• Folkehelse
• Beredskap og samfunnssikkerhet



Videre analyser



Bygg og investeringer

• Tilstands- og egnethetsanalyse for eksisterende bygningsmasse
• Vurdere mulig gjenbruk av investeringer i eksisterende bygg og utstyr
• Investeringskalkyler Mjøssykehuset
• Investeringskalkyler akuttsykehus og elektivt sykehus
• Det skal legges til grunn en investeringsramme på om lag 9 milliarder kroner (2020-kroner) 

for Mjøssykehuset



Lokalisering

• Lokaliseringsarbeidet har flere dimensjoner

• For det første skal det gjøres en nærmere avgrensning av hvilke geografiske områder som er aktuelle for 
lokalisering av Mjøssykehuset – ved Mjøsbrua. Basert på denne områdeavgrensningen, vil tomtevalg 
foregå i den neste utredningsfasen, konseptfasen, som skal starte i 2021

• For det andre, skal det gjøres en lokaliseringsavklaring blant dagens sykehus, altså hvilke sykehusbygg 
som skal være akuttsykehus og elektivt sykehus i den nye strukturen

• For det tredje skal prosjektgruppen anbefale lokalisering av en ny luftambulansebase i Innlandet



… og økonomisk bærekraft

Fremtidig løsning må ha økonomisk bærekraft

Sykehuset Innlandet må kunne hente ut 
tilstrekkelig med effektivisering til at 
investeringene kan bære rent økonomisk



Informasjon og medvirkning



Bred informasjon og involvering

SYKEHUSET INNLANDET HF
• Styret
• Brukerutvalg
• Ledelse
• Tillitsvalgte og vernetjeneste
• Fagmiljøene
KOMMUNER
• Politisk referansegruppe
• KS-Innlandet
• Møte med vertskommuner og andre kommuner
FYLKE
• Fylkestinget - Innlandet fylkeskommune
FORSKNINGS- OG UTDANNINGSINSTITUSJONER
• Høgskolen i Innlandet
• NTNU Gjøvik
• Universitetet i Oslo
NÆRINGSLIV
• NHO-Innlandet



Videre fremdrift



Beslutningsprosessen

Styringsgruppen skal behandle prosjektrapport og 
samfunnsanalysen  i sitt møte den 11. desember 2020

Tentativ plan for orientering og behandling i 
styrene:

Styret i Sykehuset Innlandet HF 
Desember 2020: Temasak
Januar 2021: Behandling

Styret i Helse Sør-Øst RHF
Desember 2020: Temasak
4. februar 2021: Behandling

Innlandets nye fylkesblomst Skogstjerne
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