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1 Sammendrag 

Foreliggende rapport er utarbeidet i samarbeid mellom Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset 

Innlandet HF. Arbeidsgruppen har vært ledet av det regionale helseforetaket. 

I henhold til mandat fra administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, datert 21. juni 2018, 

inneholder rapporten arbeidsgruppens redegjørelse for og innstilling på hvilke alternativer til 

en framtidig sykehusstruktur som bør tas videre i neste fase. Redegjørelsen inneholder 

vurderinger innenfor områdene medisin og helsefag, bygg og arealbehov, rekruttering og 

kompetanse, samt økonomi og bæreevne. 

Sykehuset Innlandet HF har fra 2019 fem somatiske og to psykiatriske sykehus. Helseforetaket 

vil i 2040 ha et opptaksområde på ca. 377 000 innbyggere, hvorav mer enn halvparten av 

innbyggerne bor i Mjøsregionen.    

Sykehuset Innlandet HF har vært gjennom en lang utredningsprosess, med blant annet 

vurdering av faglig utvikling og bygningsmessige investeringsbehov. Helseforetaket har i sin 

utredning konkludert med at verken struktur eller fordeling av fag og funksjoner ivaretar 

morgendagens krav til kvalitet og pasientsikkerhet. Arbeidsgruppen mener at dette må få 

avgjørende vekt når ny struktur skal velges. Mangel på en klar utviklingsretning og et tydelig 

målbilde har vært krevende for både pasienter og ansatte. Det er derfor nødvendig å komme 

videre med utviklingen av Sykehuset Innlandet HF og gi foretaket et tydelig målbilde.    

Nasjonal helse- og sykehusplan legger til grunn at «fremtidens sykehus i størst mulig grad bør 

samlokalisere somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling, slik at pasientene kan få et 

helhetlig tilbud på samme sted».  

Basert på en helhetlig vurdering, anbefaler arbeidsgruppen at somatikk, psykisk helsevern og 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling samles i et stort akuttsykehus med spesialiserte 

funksjoner1, kalt Mjøssykehuset, lokalisert til Mjøsbrua. Mjøssykehuset vil være faglig 

knutepunkt i Sykehuset Innlandet HF.  

Følgende tre alternativer anbefales utredet i tillegg til nullalternativet: 

1. Mjøssykehuset og et elektivt sykehus med døgnfunksjon 

2. Mjøssykehuset og et akuttsykehus 

3. Mjøssykehuset, et elektivt sykehus med døgnfunksjon og et akuttsykehus 

SI Tynset skal fortsatt være akuttsykehus for ca. 24 000 innbyggere i Fjellregionen. Alle 

alternativene inneholder derfor virksomhet ved SI Tynset i henhold til føringene fra Nasjonal 

helse- og sykehusplan. I tillegg inneholder alternativene lokalmedisinske og 

distriktspsykiatriske sentre som beskrevet i Sykehuset Innlandets idéfaserapport og med de 

forutsetningene som er beskrevet i arbeidsgruppens rapport. Alternativene utnytter dagens 
bygningsmasse i ulik grad. De legger til rette for trinnvis utvikling og utbygging.  

Arbeidsgruppen har også vurdert to- og tre-sykehusmodellene. Disse gir mulighet for faglig 

samling forutsatt at en samler de spesialiserte funksjonene til ett av sykehusene, men gir 

parallelle vaktordninger. Eksempelvis vil tre-sykehusmodellene gi like mange enheter innenfor 

gastrokirurgi og ortopedi som i dag. Modellene med flere store akuttsykehus frigjør mindre 

                                                             
1 Spesialiserte funksjoner er i Sykehuset Innlandets idéfaseutredning omtalt som «områdefunksjoner». 
Det vises til omtale i sak 046-2015 Behandlingskapasitet i Oslo og Akershus sykehusområder – Plan for 
tiltak og gjennomføring, samt Idéfaserapport for Sykehuset Innlandet HF. 
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ressurser og kompetanse til desentraliserte spesialisthelsetjenester. De gir større gjenbruk av 
eksisterende bygningsmasse, men krever betydelige investeringer ved det stedet som skal ha de 

spesialiserte funksjonene. Nasjonal helse- og sykehusplan bruker betegnelsen stort 

akuttsykehus om sykehus med opptaksområde på mer enn 60–80 000 innbyggere, og som har et 

bredt akuttilbud med akutt kirurgi og flere medisinske spesialiteter. Bosettingsmønster og 

infrastruktur i Innlandet åpner en mulighet for å skape et mer robust tilbud med et større 

befolkningsgrunnlag.  

Helseforetaket har gjennom sin utredning forutsatt at en større andel av kompetanse og 

ressurser skal tilbys nærmere der pasienten bor gjennom en godt desentralisert 

spesialisthelsetjeneste. Arbeidsgruppen mener at en samlokalisering av desentraliserte 

spesialisthelsetjenester og kommunale tjenester i lokalmedisinske sentre gir økt mulighet til å 

etablere helhetlige pasientforløp mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Disse enhetene vil 

kunne spille en rolle både i den akuttmedisinske kjeden og i oppfølging av kronisk syke.  I tillegg 

til å videreutvikle lokalmedisinske sentre i distriktene, bør det vurderes om noen av dagens 

sykehus skal utvikles til lokalmedisinske sentre med poliklinikk, dagbehandling og radiologi, 

samt eventuelt spesialisthelsetjenestesenger sammen med kommunale senger. 

Tidspunkt for gjennomføring av konseptfaseutredningen må vurderes opp mot sannsynlig 

tidspunkt for forprosjekt og byggestart. Det indikerer at konseptfasen bør starte om lag 2021 for 

å være tilstrekkelig oppdatert. Arbeidsgruppen anbefaler derfor at virksomhetsinnhold i de 

ulike alternativene utredes nærmere i mellomtiden i en «prekonseptfase». I tillegg skal bruk og 

alternativ utnyttelse av dagens bygningsmasse beskrives. Det er ønskelig at antallet alternativer 

som skal utredes i konseptfasen reduseres gjennom «prekonseptfasen». Dette kan gjøres 

samtidig med en lokaliseringsanalyse. Lokaliseringsanalysen avgrenses til området ved 

Mjøsbrua. Beslutning om lokalisering anbefales fremmet som egen sak før oppstart konseptfase. 

   

2 Bakgrunn for idéfasen i Sykehuset Innlandet  

Behovet for en framtidsrettet sykehusstruktur har preget utviklingsarbeid i Sykehuset Innlandet 

HF siden etableringen i 2002. Foretaket gjennomførte sin første strukturutredning i perioden 
2004–2006. På bakgrunn av «Strategisk plan 2006–2020 for Sykehuset Innlandet HF» godkjente 

Helse Øst RHF i 2007 et mandat for en idéfase for utredning av nytt somatisk sykehus på 

Sanderud. Denne utredningen ble ikke videreført. Sykehuset Innlandet HF vedtok i 2008 

«Strategisk utviklingsplan 2009–2012» med en nettverksmodell der de spesialiserte 

funksjonene er fordelt mellom de ulike sykehusenhetene. Helseforetaket har vurdert at denne 

strukturen ikke er bærekraftig i et langsiktig perspektiv verken når det gjelder kvalitet, effektiv 

drift eller faglig utvikling/rekruttering.   

Sykehuset Innlandet HF igangsatte i 2010 en ny planprosess og gjennomførte i perioden 2010–

2013 tre utredningsfaser med tilhørende høringsprosesser. Helse Sør-Øst RHF ga i 2013 

Sykehuset Innlandet HF i oppdrag å utarbeide en helhetlig utviklingsplan med utgangspunkt i 

Sykehuset Innlandet HFs tre høringsdokumenter Premisser, mål og utfordringer (2010), 

Strategisk fokus 2025 (2012) og Delplaner (2013). Forutsetningen om en lokalisering ved 

Mjøsbrua ved en modell med ett stort akuttsykehus i Mjøsregionen har vært lagt til grunn i 

planprosessen siden Strategisk fokus 2025 (2012). Helse Sør-Øst RHF mottok Utviklingsplan for 

Sykehuset Innlandet HF i 2014.  
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Helse Sør-Øst RHF godkjente oppstart for Sykehuset Innlandet HF sin idéfase i styresak 066-
2014. Framdrift og innhold i idéfasen er tilpasset rammebetingelser gitt i det regionale 

helseforetakets økonomiske langtidsplaner. 

Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019 gir politiske rammer for utvikling av fremtidens 
spesialisthelsetjeneste. Føringene i denne planen er hensyntatt i Sykehuset Innlandet HF sin 
idéfase. Dette gjelder blant annet føringen om at det skal legges til rette for en samlokalisering 
av psykisk helsevern, rus og somatikk, at sykehusene skal fungere i et forpliktende nettverk for å 
sikre en hensiktsmessig oppgavefordeling, og at funksjoner skal samles når det er nødvendig av 
hensyn til kvalitet, men samtidig desentraliseres når det er mulig. 
 
Sykehuset Innlandet HF la fram sin Idéfaserapport i styresak SIHF 077-2016. Det ble avholdt 

høringsprosess våren 2017. Styret i Sykehuset Innlandet HF godkjente idéfaserapporten med 

anbefaling om framtidig målbilde i sak SIHF 079-2017. 

Sykehuset Innlandet HF har ivaretatt medvirkning fra brukere, ansatte, kommuner og øvrige 

interessenter, som beskrevet i kap. 2.4 i idéfaserapporten. Idéfasearbeidet er rapportert i 

ordinære oppfølgingsmøter mellom Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Innlandet HF.  

Som det framgår av mandatet for arbeidsgruppen, er idéfaserapporten utarbeidet i tråd med 

veileder for Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter (IS-1369). I september 2017 godkjente 
styret i Helse Sør-Øst RHF revidert Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter, jf. styresak 

088-2017. I samme sak vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF at revidert veileder skal tas i bruk fra 

nærmest påfølgende faseovergang, tilpasset det enkelte prosjekts behov og innhold. Dette betyr 

at revidert veileder med nødvendige tilpasninger skal legges til grunn for videre arbeid med 

sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet. 

Helse Sør-Øst RHF mottok Idéfaserapport for Sykehuset Innlandet HF med tilhørende 

saksdokumenter og vedlegg i november 2017. Helse Sør-Øst RHF har i 2018 mottatt Sykehuset 

Innlandet HFs oppdaterte utviklingsplan, Utviklingsplan 2018–35, samt en Risiko- og 

mulighetsanalyse, i tråd med «Veileder for arbeidet med utviklingsplaner», godkjent av styret i 

Helse Sør-Øst RHF den 16. juni 2016 (styresak 056-2016). En komplett dokumentliste følger 

som vedlegg til rapporten. 

  

3 Mandat 

Det ble opprettet en arbeidsgruppe i juni 2018 bestående av deltakere fra Helse Sør-Øst RHF og 

Sykehuset Innlandet HF. Arbeidsgruppens oppgave er å redegjøre for og innstille på hvilke 

alternativer som bør tas videre i en konseptfase. Gruppen har hatt som mandat å gi en 

anbefaling til Helse Sør-Øst RHF. Arbeidet legger til grunn relevant informasjon fra 

idéfaseutredningen, utviklingsplan, virksomhetsstrategi 2109-2022 og økonomisk langtidsplan 

2019-2022 for Sykehuset Innlandet HF.  

3.1 Arbeidsgruppens sammensetning 
Arbeidsgruppen har bestått av medlemmer både fra Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Innlandet 

HF:  

Line Alfarrustad 
Atle Ruud 

Helse Sør-Øst RHF/leder av arbeidsgruppen 
Helse Sør-Øst RHF (t.o.m. medio oktober) 

Steinar Frydenlund Helse Sør-Øst RHF 
Andreas Moan Helse Sør-Øst RHF 
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Folke Vidar Sundelin Helse Sør-Øst RHF 
Svein Tore Valsø Helse Sør-Øst RHF 
Torstein Pålsrud Helse Sør-Øst RHF 
Roger Jenssen Sykehuset Innlandet HF 
Randi N Mølmen Sykehuset Innlandet HF 
Herman Stadshaug Sykehuset Innlandet HF 
Jon Petter Blixt Sykehuset Innlandet HF 
Rita Finstuen Sykehuset Innlandet HF 

 

I tillegg har Anette Løberg fra Helse Sør-Øst RHF bistått i forbindelse med kommunikasjon, og 

Arild Sundt-Hansen og Trude Fagerli fra Metier OEC har bidratt med prosjektstøtte og utredning.  

Arbeidsgruppen har hatt 14 arbeidsmøter.  

Rapporten har tre hoveddeler. Del 1, bestående av kapittel 4 og 5, inneholder Sykehuset 

Innlandet HF sine vurderinger fra Idéfaseutredningen og Utviklingsplan 2018–2035. Del 2, 

kapittel 6 omhandler Nasjonal helse- og sykehusplan, og regional utviklingsplan, og del 3, fra 

kapittel 7 inneholder arbeidsgruppens samlede vurderinger og anbefalinger.  
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DEL 1 – Vurderinger fra Sykehuset Innlandet HF 

4 Oppsummering av idéfaseutredningen i Sykehuset Innlandet HF  

4.1 Mandat for idéfasen 
Helse Sør-Øst RHF godkjente oppstart for Sykehuset Innlandet HF sin idéfase i styresak 066-

2014. Mandatet ble behandlet i Sykehuset Innlandet HF i sak SIHF 047-2014 og bygger på 

foretakets utviklingsplan (2014). Utviklingsplanen ble i 2018 videreutviklet i tråd med ny 

veileder. 

I idéfaseutredningen er det i henhold til mandatet sett på en helhetlig løsning for Innlandet. For 

å kunne fortsette å tilby moderne tjenester til hele Innlandet har det vært avgjørende å vurdere 

ulike modeller for framtidig somatisk sykehusstruktur i Mjøsregionen (definert som Elverum, 

Gjøvik, Hamar og Lillehammer). 

Sykehuset Innlandet HF har i henhold til mandatet utredet følgende fire modeller i idéfasen: 

1. Fremtidig modell med nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua 

2. Fremtidig modell med to store akuttsykehus i Mjøsregionen 

3. Fremtidig modell med tre store akuttsykehus i Mjøsregionen 

4. Nullalternativet, videreføring av dagens modell 

I tillegg inneholder idéfasearbeidet utredning av tilbudet innenfor øvrig somatisk 

spesialisthelsetjeneste ved Tynset, Kongsvinger, de lokalmedisinske sentre i Valdres og i Nord-

Gudbrandsdal, samt tilbudet innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling, habilitering/rehabilitering og prehospitale tjenester.  

4.1.1 Oppdaterte rammebetingelser  
Styresak SIHF 079-2017 beskriver hvordan Sykehuset Innlandet HF har ivaretatt oppdaterte 

rammebetingelser i idéfasen.  

Foretaksmøtet 29. juni 2017 besluttet å overføre Kongsvinger sykehus til Akershus 

universitetssykehus HF fra 2019. Endringen av foretakets opptaksområde er hensyntatt i 

«Tilleggsrapport til Sykehuset Innlandets idéfase» (vedlegg 5), der det presenteres oppdaterte 

beregninger av bæreevne på prosjekt- og helseforetaksnivå.  

Helse Sør-Øst RHF har bedt Sykehuset Innlandet HF om å legge til grunn en foreløpig økonomisk 

ramme på åtte milliarder kroner.  

Det regionale helseforetaket har videre presisert at det skal gjøres en vurdering av trinnvis 

utbygging som et alternativ innenfor den foreløpige økonomiske rammen. 

4.2 Beskrivelse av dagens situasjon 
Sykehuset Innlandet HF er den største virksomheten i Hedmark og Oppland og er ett av landets 

største helseforetak målt i antall behandlede pasienter. Foretaket har virksomhet på 42 steder 

med sine seks somatiske sykehus, to psykiatriske sykehus, to lokalmedisinske sentre (LMS), 

flere distriktspsykiatriske sentre (DPS), barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og 

habiliterings- og rehabiliteringsenheter og 29 ambulansestasjoner. Foretaket har om lag 10 000 

ansatte, og hadde i 2017 7479 årsverk og en omsetning på om lag 8,5 milliarder kroner.  

4.2.1 Endret foretakstilhørighet for SI Kongsvinger  
I foretaksmøtet med Helse Sør-Øst RHF 29. juni 2017 vedtok helseminister Bent Høie at 

Sykehuset Innlandet Kongsvinger med tilhørende befolkningsområde (unntatt Åsnes) skal 
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overføres til Akershus universitetssykehus fra 1. januar 2019. Overføringen gjennomføres 1. 
februar 2019. Prehospitale tjenester for det samme området skal overføres til Oslo 

universitetssykehus HF. Det er korrigert for disse endringene i styresak SIHF 079-2017 om 

framtidig målbilde i Sykehuset Innlandet HF. Alle data som oppgis og vurderinger som er gjort i 

denne rapporten har hensyntatt denne overføringen.   

4.2.2 Opptaksområdet for Sykehuset Innlandet HF i 2040 
Sykehuset Innlandet HF vil ha et opptaksområde på ca. 377 000 innbyggere i 2040. Dette er uten 

kommunene Kongsvinger, Eidskog, Grue, Nord-Odal og Sør-Odal som overføres til Akershus 

universitetssykehus HF 1. februar 2019, og uten Jevnaker kommune som får sitt helsetilbud i 

Vestre Viken HF. Det er medregnet kommunene Røros og Holtålen fra St. Olavs hospital HF, som 

får sitt lokalsykehustilbud ved Tynset sykehus.  

 
Tabell 4-1: Befolkningsgrunnlag vist i regioner, fremskrevet til 2040 

Det er en betydelig befolkningskonsentrasjon i Mjøsregionen. De fire største somatiske 

sykehusene i Gjøvik, Lillehammer, Hamar og Elverum, samt de to psykiatriske sykehusene på 

Sanderud og Reinsvoll ligger i dette området, innenfor relativt korte avstander.  

Området utenfor dekker et stort areal med spredt bosetning. Sykehuset på Tynset er gjennom et 

formalisert samarbeid mellom Helse Midt-Norge RHF og Helse Sør-Øst RHF, lokalsykehus for 24 

000 innbyggere i Fjellregionen. Innbyggerne i Røros og Holtålen får dekket sitt behov for 

spesialiserte tjenester av St. Olavs hospital HF. For resten av Fjellregionen benyttes Sykehuset 

Innlandet HF, St. Olavs hospital HF og Oslo universitetssykehus HF utfra pasientens tentative 

diagnose.  Nord-Gudbrandsdal LMS og Valdres LMS har begge befolkningsgrunnlag på ca. 

18 000. Det foreligger i tillegg en intensjonsavtale med mulighet for etablering av et LMS på 

Hadeland, som vil få et befolkningsgrunnlag på ca. 26 000 innbyggere.  

4.2.3 Utfordringer i dagens struktur 

Utstrakt funksjonsfordeling  

Sykehuset Innlandet HF har mange små og sårbare fagmiljøer, og tilbudet til pasientene varierer 

ut fra hvilket sykehus pasienten kommer til og når på døgnet pasienten tas imot. Sykehuset 

Innlandet HF har historisk lagt til rette for medisinsk og teknologisk utvikling gjennom 

funksjonsfordeling av spesialiserte tjenester. Denne organiseringen har gjort det mulig å bygge 

opp mer robuste fagmiljøer og oppnå tilstrekkelige pasientvolum innenfor flere fagområder. 

Funksjonsfordelingen har imidlertid gitt sykehus med ulike profiler, der ingen av sykehusene 

Region                            Kommuner Befolkning 

Tynset (Fjellregionen)  Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga og Tynset. Holtålen og Røros fra Sør-Trøndelag 23 573 

Elverum (Sør-Østerdal) Elverum, Engerdal, Stor- Elvdal , Trysil, Våler, Åmot og Åsnes 49 950 

Hamarregionen Hamar, Løten, Ringsaker og Stange 106 257 

Gjøvik regionen Gjøvik, Nordre land, Søndre Land, Vestre Toten og Østre Toten  78 110 

Hadeland Gran og Lunner  26 179 

Valdres  Etnedal, Nord Aurdal, Sør Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Østre Slidre 17 935 

Lillehammerregionen Gausdal, Lillehammer og Øyer 43 760 

Midt-Gudbrandsdal Nord Fron, Ringebu og Sør Fron 13 287 

Nord-Gudbrandsdal Dovre, Lesja, Lom, Sel, Sjåk og Vågå 17 748 

(SSB MMMM)  376 799 
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kan gi et komplett tilbud med tverrfaglig spesialisert behandling. Dette medfører at pasienter må 
transporteres mellom ulike sykehus for å få utført undersøkelser og behandling i flere av 

behandlingsforløpene. Til tross for behov for integrasjon mellom psykisk helse, tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling og somatikk, er disse adskilt både faglig og fysisk. På grunn av en 

krevende driftssituasjon planlegges det ytterligere funksjonsfordeling.  

Uønsket variasjon 

Helt siden Folkehelseinstituttet i 2011 startet publisering av indikatorer for 30-dagers 

overlevelse etter førstegangs hjerteinfarkt, hjerneslag, hoftebrudd og totaloverlevelse, har 

Sykehuset Innlandet HF hatt negative avvik på flere av disse områdene. Tallene for siste måling 

(2016) viser at Sykehuset Innlandet har signifikant dårligere 30-dagers overlevelse på 

totaloverlevelse, hjerneslag og hoftebrudd enn landsgjennomsnittet. Institusjonsrapportene for 

de ulike enhetene viser at helseforetaket har variasjon i overlevelse. Indikatoren 30-dagers 

totaloverlevelse viser at to av sykehusene scorer signifikant bedre enn landsgjennomsnittet, 

mens to er signifikant dårligere. Også innenfor de tre andre indikatorene har foretaket 

enkeltsykehus som har signifikant dårligere overlevelse enn landsgjennomsnittet.  

Med økende forventet levetid og bedre overlevelse av aldersrelaterte sykdommer, vil vi få en 

pasientpopulasjon med mange eldre som har flere lidelser. Det er fremskrevet en økning av 

andel eldre over 70 år på 73 prosent i 2040. Dette stiller særlige krav til Innlandet som har en 

betydelig høyere andel eldre enn landsgjennomsnittet. Multisyke eldre vil ofte ha behov for 

tilsyn og behandling av flere spesialiteter under en og samme innleggelse og forskning viser at 

tverrfaglig behandling bidrar til redusert dødelighet, bedret funksjonsstatus, økt mobilitet, 

bedret kognitiv funksjon og redusert behov for institusjonsopphold.  

Rekrutteringsutfordringer 

Sykehuset Innlandet HF har over tid hatt utfordringer med rekruttering innen flere fagområder. 

Følgende fagområder er i dag sårbare; radiologi, patologi, onkologi og lungemedisin, geriatri, 

nevrologi, nefrologi, gastrokirurgi og laboratoriefagene. Innenfor psykisk helsevern er det et 

stort behov for lege- og psykologspesialister. Også innenfor andre stillingskategorier som 

anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie er gjennomsnittsalderen høy. I tillegg vurderes 

jordmortjenesten som et relativt sårbart område i helseforetaket. Det er også knyttet bekymring 

til den høye andelen bioingeniører og spesialergoterapeuter over 60 år. En høy andel ansatte 

over 60 år vil bety at mye spesialkompetanse vil forsvinne ut av helseforetaket, i tillegg kan 

enkelte områder få fremtidige bemanningsutfordringer dersom det ikke ansettes et tilstrekkelig 

antall for å dekke opp for de som etter hvert går av  med pensjon.  

Rekrutteringsmuligheter er viktig, gitt at behovet for  arbeidskraft i spesialisthelsetjenestene 

øker. I dagens situasjon med seks somatiske akuttsykehus, er flere avdelinger vurdert som 

sårbare når det gjelder kompetanse og ressurser, blant annet som følge av små fagmiljø der 

kompetansen til dels er knyttet til enkeltpersoner. En større samling av fagmiljø vil innebære en 

forbedring sammenlignet med dagens struktur, effekten vil være størst i alternativet med ett 

stort akuttsykehus. Også kommunene har utfordringer med rekruttering av helsepersonell. 

Disse rekrutteres fra samme gruppe helsearbeidere, og det er derfor viktig at 

spesialisthelsetjenesten ikke organiseres slik at behovet for arbeidskraft er større enn 

nødvendig.   

Ny spesialistutdanning for leger 

Det ble høsten 2017 etablert en ny modell for nasjonal spesialistutdanning for leger. Dette er en 

omfattende kvalitetsreform hvor det enkelte helseforetak/sykehus får større ansvar for 
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utdanningen og må planlegge hele utdanningsløpet for hver spesialitet. Antallet 
hovedspesialiteter vil øke og det vil være utfordrende å kunne tilby attraktive utdanningsforløp. 

I ny spesialistutdanning vil det blant annet være åtte hovedspesialiteter innenfor kirurgi og ti 

innenfor indremedisin. Med ny modell for utdanning må ikke legene lenger tilbringe en gitt tid 

ved regionsykehusene. Et bredere tilbud i lokale helseforetak vil føre til at mer av utdanningen 

kan foregå lokalt, og dette vil ventelig bidra til bedre rekruttering. Å kunne tilby forutsigbare, 

fullstendige og gode utdanningsløp for legespesialister vil være svært viktig for å sikre god 

rekruttering i fremtiden.  

Etterslep i vedlikehold av dagens sykehusbygg 

Store deler av bygningsmassen i Sykehuset Innlandet HF er av eldre dato. Tilstands- og 

egnethetsanalysen som er gjort av alle akuttsykehusene viser utfordringer ved å tilpasse 

bygningsmassen til framtidig funksjonell sykehusdrift. Sykehuset Innlandet HF har i 

saksframlegg beskrevet at helseforetaket med dagens drift ikke klarer å frigjøre tilstrekkelige 

midler til å vedlikeholde bygningsmassen og at dette har gitt et betydelig etterslep i vedlikehold. 

Helseforetaket sier videre at denne utfordringen forventes å øke så lenge dagens struktur 

videreføres.  

4.3 Sykehuset Innlandets faglige anbefalinger fra idéfaseutredningen 
Helsevesenets utvikling forventes å gå i to retninger. Den medisinskfaglige spisskompetansen 

utvikler seg mot større grad av spesialisering, økt bruk av kostbare høyteknologiske løsninger 

og behov for tverrfaglige behandlingsteam. Dette krever samling av funksjoner og fagmiljøer. 

Samtidig vil teknologiske trender som økt bruk av stordataanalyser, kunstig intelligens og 

prosessautomatisering kunne føre til betydelige forbedringer i effektivitet og kvalitet. Andre 

teknologier som mobile løsninger, videokommunikasjon og fjernmonitorering vil muliggjøre 

større grad av desentralisering og hjemmebehandling. Dette forutsetter økt samhandling med 

kommunale tjenester.  

4.3.1 Desentralisering av tjenester  
Sykehuset Innlandet HF ønsker i en ny struktur å utnytte det potensialet som ligger i ny 

teknologi, og dermed legge til rette for at en større andel av kompetanse og ressurser kan tilbys 

nærmere der pasienten bor gjennom en godt desentralisert spesialisthelsetjeneste.  

Det kan være store variasjoner i størrelse, innhold og organisering av de desentraliserte 

tjenestene, avhengig av blant annet befolkningsgrunnlag og avstander. Idéfaserapporten gir 

eksempler på hvilke tilbud som kan desentraliseres. Helseforetaket ser for seg at en i 

lokalmedisinske sentre kan gi tilbud om innleggelser av selekterte og forhåndsdefinerte 
pasientgrupper der en ikke forventer et intensivbehov eller akutt alvorlig forverring. Dette kan 

også være pasienter der diagnostikk er utført ved akuttsykehus og behandling er påstartet. For 

eksempel kan det ved lokalmedisinske sentre videreføres intravenøse antibiotikakurer, tilbys 

rehabilitering etter hjerneslag eller lindrende behandling ved livets slutt. Lokalmedisinske 

sentre vil også spille en rolle både i den akuttmedisinske kjeden og i oppfølging av kronisk syke. 

Store geografiske avstander i Innlandet innebærer at en for eksempel bør vurdere om utvalgte 

enheter utenfor Mjøsregionen bør ha kompetanse til å utføre trombolyse ved hjerneslag. En vil 

da kunne diagnostisere og vurdere hvorvidt pasienten kan motta videre behandling lokalt eller 

om pasienten bør overføres til slagsenteret eller til et slagsenter med mulighet for avansert 

behandling, som mekanisk trombektomi. Dette vil kreve samarbeid mellom lokalmedisinske 

sentre, prehospitale tjenester og slagsenter.  
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For å kunne gi pasientene gode og helhetlige tilbud uten belastende pasientreiser og unødige 
innleggelser og bruk av spesialisthelsetjenesten, er det avgjørende å utvikle samarbeid på tvers 

av behandlingsnivå. Foretaket må innrette ressursene på å yte hjelp til pasientene uten 

innleggelse i spesialisthelsetjenesten ved overføring av kompetanse til kommunene. Samarbeid 

om kompetanseoppbygging, kunnskapsutvikling, forskning og innovasjon må styrkes på tvers av 

omsorgsnivåer.  

Erfaring viser at en del pasienter blir henvist til akuttmottak og innlagt i sykehus fordi det ikke 

finnes noe alternativ. Ved å bedre tilgjengeligheten til poliklinikker, etablere øyeblikkelig-hjelp-

poliklinikker, øke tilgjengeligheten til dagbehandling og til ambulante tjenester, vil etterspørsel 

etter akutte innleggelser kunne reduseres. En god konsultasjonstjeneste mot 

primærhelsetjenesten er en forutsetning for å få til dette. Dette er oppgaver en bør forsøke å 

desentralisere. 

Sykehuset Innlandet HF har en klar ambisjon om å desentralisere det som kan desentraliseres. 

Foretaket argumenterer samtidig for at dette må skje i en balanse hvor en får samlet 
tilstrekkelige kompetanse og ressurser i Mjøsområdet, og at de desentraliserte enhetene kan 

drives faglig og økonomisk forsvarlig. Planleggingen må skje i tett samarbeid med kommunene. 

4.3.2 Prehospitale tjenester og «den gyldne timen» 
Den prehospitale tjenesten er ofte pasientens første møte med spesialisthelsetjenesten. 
Tjenesten har utviklet seg fra å være en transportfunksjon til å kunne diagnostisere og gi 
avansert behandling prehospitalt. Med en økende andel eldre vil Innlandet få flere mennesker 
med kroniske og sammensatte lidelser, livsstilsykdommer, hjerte- og karsykdommer, kreft, 
demens og psykiske lidelser. Ambulansetjenesten må i fremtiden jobbe på en annen måte enn i 
dag for å bidra til gode og bærekraftige helsetjenester. Gjennom å jobbe i partnerskap med 
helsetjenestene i nærmiljøet vil målet være å gi pasientene helsetjenester i nærheten av 
hjemmet og redusere unødvendige innleggelser i sykehus.  
 
Akuttutvalget sier i NOU 2015:17 «Først og fremst» at for ambulansetjenesten bør responstid 
ved akuttoppdrag på åtte minutter gjøres gjeldende for store byer, mens 12 minutter bør gjelde 
for andre tettsteder og 25 minutter for spredtbygde strøk. Utvalget mener at 95 prosent av 
befolkningen må kunne nås av legevaktlege innen 45 minutter ved utrykning. Alle tettsteder 
(definert av SSB) må nås innen samme tidskrav. For mange spredtbygde strøk i landet vil det 
være vanskelig å nå responstidsmålene, i disse tilfellene må kompenserende tiltak beskrives. 
 
For noen akutte tilstander finnes det kunnskap som bekrefter at tid har betydning for 
sluttresultatet hos pasienten. Dette er beskrevet i Idéfaserapporten kap. 6.1.10. Disse fem 
tilstandene er ofte definert som «blålystilstander»: plutselig hjertestans utenfor sykehus, akutt 
hjerteinfarkt, hjerneslag, akutte pusteproblemer og alvorlige skader.  
 
1. Hjertestans utenfor sykehus  
Når det gjelder hjertestans er det i internasjonal litteratur enighet om at følgende tre faktorer 
utenfor sykehus er de viktigste for økt overlevelse: Tiden til erkjennelse og varsling (113), tid til 
oppstart av hjerte- lungeredning (HLR) og tid til første defibrillering («sjokking»). Gode 
prehospitale tjenester med tilstrekkelig utstyr er sammen med kunnskap i befolkningen om 
varsling og HLR de viktigste tiltakene. I tillegg kommer tidlig intensivbehandling etter 
gjenopprettet egensirkulasjon, og dette bør skje på en enhet med «omfattende erfaring», 
tilstrekkelig faglig bredde og kompetanse innenfor kardiologi, intensivmedisin og radiologi. På 
grunn av manglende tilbud i Innlandet transporteres de fleste hjertestanspasienter som får 
tilbake egensirkulasjon ut av foretaket direkte til sykehus med mulighet for tidskritisk 
intervensjonsbehandling på hjertets blodkar («PCI-behandling»).  
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2. Hjerteinfarkt  
Når det gjelder akutt hjerteinfarkt starter diagnostisering og behandling allerede i ambulansen, 
med EKG som overføres til nærmeste sykehus for tolkning. Hvis en ikke rekker å komme til PCI-
senter innen to timer fra sykdomsdebut, er det ofte aktuelt med trombolysebehandling 
(blodpropp-oppløsende medisin) innen 30 minutter fra kontakt med helsevesenet. PCI-
behandling er i nesten alle tilfeller imidlertid å foretrekke faglig sett fremfor 
trombolysebehandling. Innlandet har ikke PCI-tilbud og pasienter i Innlandet vil ha problemer 
med å komme til et slikt senter innen to timer. Et tilbud i eget helseforetak ville gjøre at mange 
pasienter kunne få raskere behadling. 
 
3. Hjerneslag  
Antall hjerneslag vil øke med en økende antall eldre, og sammen med etableringen av nye 
behandlingsformer utgjør dette en utfordring for helsetjenesten. Akutt hjerneslagbehandling er 
avhengig av en godt organisert behandlingskjede med klare prosedyrer, effektive prehospitale 
tjenenester og et sykehus med ressurser og kompetanse til å behandle disse pasientene. For 
pasienter med hjerneslag er det tidskritisk å beslutte behandling. For pasienter som trenger 
trombektomi må disse transporteres raskt til et senter med slik tilbud. Dette er en tidskritisk 
prosedyre med stor betydning for prognosen til pasienten, og et slikt tilbud i eget helseforetak 
ville kunne bli av stor betydning for befolkningen i Innlandet i fremtiden.  
 
4.   Akutte pusteproblemer  
De vanligste årsakene til akutte pustevansker er forverring av KOLS, astmaanfall, 
lungebetennelse og akutt hjertesvikt/lungeødem, men angst og andre psykiske reaksjoner kan 
også ha tilsvarende symptombilde. Ved disse tilstandene kan det påbegynnes behandling av 
prehospitale tjenster, eventuelt hjemme hos pasient, og marginalt lengre kjøreavstand til 
sykehus har liten betydning. Fremmedlegeme i luftveiene og akutte forgiftninger 
(medikamenter, narkotika, o.a.) kan gi pusteproblemer og eventuelt pustestans. Pustestans vil i 
løpet av få minutter føre til hjertestans og død. Disse tilstandene er svært tidskritiske, og 
avstanden til nærmeste ambulanse/luftambulanse/førsteresponder er viktigere enn avstand til 
sykehus.  
 
5.   Alvorlige skader  
Varsel om alvorlige skader eller ulykker fører til rask respons fra prehospitale tjenester, noe 
som er avgjørende for pasienter med pågående blødninger, hodeskader og ufrie luftveier. Det 
finnes ikke evidens for at responstid under et bestemt nivå vil påvirke mortalitet og morbiditet 
for traumepasienter generelt. Over 50 prosent av de som dør etter store skader, dør i løpet av 
minutter. Disse vil det uansett være vanskelig å redde. De fleste som dør i løpet av de første 
timene dør som konsekvens av stor blødning. Fremtidens behandling av store blødninger vil i 
økende grad være fra innsiden av blodkarene med intervensjonsradiologi (embolisering 
tilsvarer «tilstopping» av blodkar). Med samling av fagmiljøene vil man få mulighet til å bygge 
opp et sterkt miljø for intervensjonsradiologi med vaktlinje 24/7. Dette vil også være til fordel 
også for traumepasienter (i tillegg til hjerteinfarkt- og hjerneslagpasienter). Nasjonal 
Traumeplan sier at flest mulig pasienter skal fraktes direkte til sykehus som kan sørge for 
«endelig behandling». De pasientene som har store skader og/eller hodeskader kjøres/overføres 
med ambulanse eller flys med luftambulanse til regionssykehus. Denne oppgavedelingen skal 
fortsette, men med et større traumemiljø vil flere pasienter kunne sluttbehandles i Sykehuset 
Innlandet HF.  
 
I tillegg til de fem «klassiske» og tidskritiske blålys-tilstandene som er nevnt over finnes det 
noen andre tilstander som til sammen er relativt hyppige og ofte tidskritiske:  
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1. Akutte alvorlige infeksjoner («sepsis»)  
Dette omfatter eksempelvis lungebetennelse, blindtarmbetennelse, urinveisinfeksjoner og 
betennelser i hud/bløtvev. Disse utvikler seg som regel over timer og dager, og har sjeldent 
ekstremt hast. Noen ganger er det imidlertid snakk om infeksjoner med et meget hurtig forløp, 
først og fremst ved alvorlige blodforgiftninger («sepsis»). For disse pasientene er det avgjørende 
med rask diagnostikk og oppstart av behandling. Med rett kompetanse vil denne behandlingen 
kunne starte allerede prehospitalt.  
 
2. Akutte blødninger  
Blødninger fra mage- tarm-regionen er en forholdsvis hyppig tilstand. Blødende magesår er 
mest vanlig. Dette behandles i dag oftest endoskopisk. Disse pasientene vil i fremtiden i økende 
grad bli behandlet med intervensjonsradiologi. Pasienter med alvorlige blødninger fra mage-
tarm systemet bør derfor i fremtiden sentraliseres til enheter med tilbud innen endoskopi, 
intervensjonsradiologi og gastrokirurgi.  
 
3. Bruddskader  
Dette er en hyppig tilstand, men sjeldent tidskritisk. En av de aller vanligste bruddtypene er 

lårhalsbrudd, som oftest rammer eldre og multisyke mennesker. God initial behandling og rask 

operativ behandling er viktig både for overlevelse og livskvalitet. Gode helhetlige pasientforløp 

som starter prehospitalt vil bidra til å heve kvaliteten i behandlingen av denne pasientgruppen. 

Sykehuset Innlandet sin utredning konkluderer med at en marginalt lenger reiseavstand tjenes 

inn ved å kunne møte pasienten med tverrfaglig spesialisert kompetanse i mottak hele døgnet 

hele året. I tillegg er det sannsynlig at en samling av spesialiserte funksjoner i Mjøssykehuset vil 

bidra til at flere akutte og uavklarte pasienter kan ferdigbehandles i Innlandet og dermed slippe 

tidkrevende og belastende transporter til regionsykehuset. 

4.3.3 Samlokalisering av somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling 

Sykehuset Innlandet HF har lagt stor vekt på den faglige argumentasjonen som er gjort rede for i 

Nasjonal helse- og sykehusplan. Denne legger til grunn at somatikk, psykisk helsevern og 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling bør integreres bedre slik at pasientenes behov for 

sammensatte tjenester imøtekommes. Mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer skal 

ha like rask og god utredning og behandling av sine somatiske helseproblemer som andre 

pasienter. En samlokalisering vil føre til mindre stigma for pasienter med psykiske lidelser og gi 

bedre tilgang til de ulike fagfeltenes kompetanse og tjenester. En bedre integrert tjeneste er ikke 

bare viktig utfra et faglig perspektiv, men også fra et ressursperspektiv. Manglende 

oppmerksomhet om og behandling av pasienters psykiske plager i somatisk sykehus er direkte 

relatert til økt reinnleggelse. Det er også kjent at mennesker med psykisk sykdom bruker 

vesentlig mer somatiske helsetjenester enn andre.  

I en situasjon med få spesialister og begrenset ressurstilgang er det viktig å ha en struktur som 

benytter tilgjengelig kompetanse og vaktordninger på best mulig måte. En samlokalisering vil 

også gi mulighet for felles akuttmottak i Innlandet, med tilknytning til et eget rusakutt-mottak. 

Det legges da til rette for økt samarbeid rundt pasienter som trenger tverrfaglig vurdering og 

behandling, for eksempel innenfor demens, spiseforstyrrelser og forgiftningstilstander.  

4.3.4 Tverrfaglige team med høy kompetanse 
En viktig ambisjon for Sykehuset Innlandet HF er at den akutt syke pasienten møtes av 

personale med høy kompetanse hele døgnet hele året slik at pasienten får en god start i riktig 

pasientforløp. Dette er et sentralt og viktig tiltak for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet som 
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ikke er på plass i dagens funksjons- og oppgavefordeling. En omfattende gjennomgang og 
begrunnelse for dette finnes i rapportene «Faglige utviklingstrekk mot 2040» og i 

«Utviklingsplan 2018 – 2035 - Sykehuset Innlandet». I tillegg til kravet om å bli møtt av 

multidisiplinære team med høy kompetanse, begrunner utredningen behovet for å samle 

fagmiljø til mer solide enheter. Slik oppnås en økt fleksibilitet og at kompetansen er til stede i 

avdelingen også ved fravær ved kurs, permisjoner, ferieavvikling eller sykdom. Pasienter som er 

akutt kritisk syke, multisyke, eller har sammensatte problemstillinger, trenger oppfølging av 

flere forskjellige spesialister fra ulike profesjoner med utfyllende spisskompetanse. Disse må 

være tilstede når pasienten har behov for det. En samling av flere spesialiserte funksjoner vil 

også gjøre det mulig å motta og tilby flere spesialiserte tjenester i Innlandet.  

4.4 Modellutredning i idéfasen  
I tråd med mandat godkjent av Helse Sør-Øst RHF i sak 066-2014 er følgende alternative 

modeller utredet i idéfasen:  

1. Fremtidig modell med nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua  
2. Fremtidig modell med to store akuttsykehus i Mjøsregionen  
3. Fremtidig modell med tre store akuttsykehus i Mjøsregionen  
4. Nullalternativet, videreføring av dagens modell  

 

Innenfor hovedmodellene finnes det ulike alternative løsninger til ny sykehusstruktur. Det er i 

utredningen laget 17 ulike strukturelle løsningsmodeller som hver beskriver en komplett 

løsning av sykehus og lokale tilbud i team som sammen dekker tilbudet innenfor fagområdene 

psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), somatikk, habilitering og 

rehabilitering for Sykehuset Innlandet HF. Det er lagt vekt på å definere tiltak som legger til rette 

for gode pasientforløp, sikrer god drift og gir mulighet for en utvikling som gjør foretaket i stand 

til å møte framtidige behov.  

Alternativene er laget med utgangspunkt i forutsetninger fra Utviklingsplanen til Sykehuset 

Innlandet og i henhold til føringer fra Nasjonal helse- og sykehusplan om typer sykehus (Figur 

6-1). I alle modeller er det forutsatt lokalmedisinske sentre i Nord-Gudbrandsdal, Valdres og på 

Hadeland, og en DPS struktur som i dag.  

4.4.1 Spesielt om Sykehuset Innlandet Tynset 
For SI Tynset gjelder presiseringen i Nasjonal helse- og sykehusplan som sier at akuttsykehus 

«kan ha akuttkirurgi dersom geografi og bosetningsmønster, avstand mellom sykehus, 

tilgjengelighet til bil-, båt- og luftambulansetjenester og værforhold gjør det nødvendig». I alle 

alternativene er derfor SI Tynset definert som et tilpasset akuttsykehus, med akutt 

indremedisin, akuttkirurgi, anestesi og fødestue. Nødvendig kompetanse og kapasitet for å 

opprettholde beredskap vil gi en større behandlingskapasitet ved SI Tynset enn det 

lokalsykehusområdet vil trenge. Denne kapasiteten må benyttes av Sykehuset Innlandet, og vil 

medføre at en andel av pasienter med behov for elektive inngrep vil få sitt tilbud på Tynset. 

Dette får dermed også konsekvenser for antallet enheter som kan ha elektiv kirugi i 

Mjøsområdet. 

4.4.2 Mjøssykehuset som knutepunkt for spesialisthelsetjenesten i Innlandet 
Det er utredet ulike modeller med ett stort akuttsykehus i Mjøsregionen. I tråd med mandatet 

for idéfasen er det er lagt til grunn bygging av et nytt sykehus ved Mjøsbrua. Endelig tomtevalg 

er forutsatt å skje som del av konseptfasens steg 1. De ulike alternativene av Mjøssykehuset ved 

Mjøsbrua er vurdert med og uten aktivitet i de gjenværende sykehusene, både somatikk og 

psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
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Stadig nye behandlingstilbud og endring i sykdomsutvikling krever både faglig bredde og mer 
spesialisert kompetanse. En større samling av funksjoner er nødvendig for å legge til rette for 

solide fagmiljøer og tilstrekkelig behandlingsvolum for å sikre god kvalitet. I tillegg til å peke på 

dette behovet innenfor hvert fagområde, er det i delrapporten «Faglige utviklingstrekk mot 

2040» gjennomgått behov for samling av spesialiserte funksjoner for å kunne ha tilgang på 

relevant og riktig kompetanse på stedet pasienten tas imot.  

Mange av fagområdene har faglige avhengigheter til hverandre, spesielt i akutte og uavklarte 

situasjoner. I tillegg er det sterke faglige argument for en tettere integrasjon mellom de 

somatiske fagene og psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Det er i 

utredningen begrunnet at det som et minimum er behov for å samle kreftkirurgi, karkirurgi, 

nevrologi, onkologi, kvinne/barn, spesialisert intensivmedisin, øre-nese-hals, sykehuspsykiatri 

og deler av behandlingsforløp for mennesker med rusavhengighet til samme sted. På grunn av 

faglige avhengigheter, vil dette medføre at kardiologi, nefrologi, intervensjonsradiologi og 

hovedtyngden av gastrokirurgi og ortopedi bør ligge samme sted.  

Med størst grad av samling er Mjøssykehuset med alle akuttfunksjoner samlet sett det 

alternativet som best sikrer forutsigbare og sammenhengende pasientforløp av høy 

medisinskfaglig kvalitet. Selv om løsningen med ett stort akuttsykehus er estimert til å ha høyest 

investeringsnivå, er potensialet for økonomisk effektiv drift så høyt at dette er alternativet som 

har best økonomisk bæreevne.  

Mjøssykehuset og en døgnenhet med planlagt behandling, vurderes også som et alternativ som 

oppfyller de vedtatte vurderingskriteriene på en god måte. I dette alternativet er det lagt opp til 

å utvikle ett av de eksisterende sykehusene i en retning av Sykehuset Østfold Moss, som primært 

har stor elektiv aktivitet. Det kan være gunstig å etablere en større elektiv enhet innenfor for 

eksempel ortopedi også i Innlandet.  

Mindre grad av samling som i modellen med Mjøssykehus og et akuttsykehus i Mjøsregionen, vil 
også gi gevinster. De vil gi mindre sammenhengende forløp, men også kortere reisevei for en del 
pasienter. Aktivitetsvolumet ved Mjøssykehuset berøres særlig dersom det skal være akuttilbud 
flere steder. Modellen med Mjøssykehus og et akuttsykehus til Mjøsregionen vurderes allikevel å 
bidra til en god balanse mellom sentraliserte og desentraliserte tilbud. I tillegg til akutte tilbud 
kan en for eksempel ha planlagte operasjoner innen ortopedi (hofter, knær, rygg, hånd, fot) og 
eventuelt kan det vurderes dagkirurgi innen gastrokirurgi hvis dette er hensiktsmessig. Denne 
modellen ligger innenfor investeringsrammen og har økonomisk bæreevne.   
 
Oppsummert vurderer Sykehuset Innlandet de faglige gevinstene ved en større samling av akutt 

indremedisin og akuttkirurgi i Mjøsregionen å være større enn ulempene ved en noe lengre 

reisevei. Med stort akuttsykehus på Mjøsbrua, en elektiv enhet og/eller et akuttsykehus i 

Mjøsregionen, i tillegg til akuttsykehus på Tynset, dekker Sykehuset Innlandet HF befolkningens 

behov for akuttsykehus på en god måte. I tillegg er det lagt opp til DPS med akuttfunksjon og 

somatiske poliklinikk- og dagbehandlingstilbud i sykehusbyene. Hvor mye som kan 

desentraliseres vil avhenge av grad av samling.  

Av de fem modellene med ett stort akuttsykehus vurderes Mjøssykehuset med poliklinikk og 

dagbehandling i dagens sykehusbyer og Mjøssykehuset med et rent elektivt sykehus med 

døgndrift i tillegg til poliklinikk og dagbehandling i dagens sykehusbyer som de beste, men alle 

modellene med Mjøssykehuset vurderes å være «liv laga».  
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4.4.3 Modeller med to store akuttsykehus i Mjøsregionen 
Denne modellen forstås som to store akuttsykehus i Mjøsregionen, ett i hvert fylke. Dette 

innebærer et valg av SI Elverum eller SI Hamar i Hedmark og av SI Gjøvik eller SI Lillehammer i 

Oppland. Det er lagt til grunn at et eventuelt valg av Hamar som stort akuttsykehus i Hedmark 

innebærer bygging av et nytt sykehus på Sanderud hvor det allerede er psykiatrisk sykehus. 

I én av modellene med to store akuttsykehus er fag og funksjoner inkludert de spesialiserte 

funksjonene fordelt på to enheter. Denne løsningen vil gi funksjonsfordelte sykehus som hver for 

seg ikke har faglig bredde til å kunne gi et geografisk samlet og helhetlig tilbud til 

pasientgrupper som trenger ett tverrfaglig tilbud.  

I de fleste alternativer med to store akuttsykehus, er derfor ett definert som stort akuttsykehus 

med spesialiserte funksjoner. Det andre store akuttsykehuset i disse modellene skal ha 

akuttfunksjoner innenfor indremedisin, gastrokirurgi og ortopedi, men ikke  spesialiserte 

funksjoner.  

Modellen med ett stort akuttsykehus legger til grunn at en samling til større og mer solide 

fagmiljøer er viktig for mange av pasientforløpene. Disse funksjonene er derfor samlet ved ett 

behandlingssted i noen av modellene med to store akuttsykehus. Dette sykehuset får ansvar for 

den spesialiserte behandlingen av sykdommer som kreft, hjerneslag, traumer, tung intensiv, 

kvinneklinikk og barneavdeling, sammen med lokalsykehusfunksjoner i det angitte området. 

Gastrokirurgi er et sentralt fagområde i behandling av både av traumer og kreft, og har faglige 

avhengigheter til karkirurgi, gynekologi, urologi og intensivmedisin, samt til medisinske fag som 

gastroenterologi og pediatri. Akutt gastrokirurgi bør samlokaliseres med kreftkirurgi, 

intervensjonsradiologi og intensivmedisin, da kreftkirurgi i mage og tarm også er akutt 

gastrokirurgi. Dette betyr at kreftkirurgien bør samles der akuttkirurgien er. Samtidig er 

medisinsk onkologi (kreftbehandling) tett koblet til indremedisin, og denne relasjonen er også 

viktig. Skal en ha gastrokirurgi ved flere sykehus, vil kun ett ha kreftkirurgi og  

traumebehandling. Flere sykehus med gastrokirurgi vil kunne fordre rotasjonsordninger for 

legene. 

Poliklinisk oppfølging bør, i den grad det er hensiktsmessig, skje desentralt i alle modeller. 
Sykehuset Innlandet HF har vurdert at inntil 70 prosent av tilbud innen poliklinikk og 

dagbehandling kan skje utenfor Mjøssykehuset. Avhengig av tilbud kan dette skje ett eller flere 

steder. 

I modellen med to store akuttsykehus vil reiseavstanden ved akutt kritisk sykdom for store deler 

av befolkningen være lenger for det mest akutte enn tilfellet vil være i modellen med 

Mjøssykehus lokalisert ved Mjøsbrua, fordi disse funksjonene legges til ett av de to sykehusene. 

Blant annet vil halve Opplands befolkning ha lengre reiseavstand til sykehus på henholdsvis 

Gjøvik eller Lillehammer enn til Mjøsbrua.  For pasienter i Hamarregionen vil avstanden være lik 

eller lengre hvis sykehuset ligger i Elverum. For pasienter i region Sør-Østerdal (Elverum) vil 

avstanden være lengre både både hvis sykehuset ligger på Sanderud og ved Mjøsbrua.  

Behovet for samling av tilstrekkelig volum for å kunne gi den beste behandlingen til pasientene 

dekkes i noen grad av modellene med to store akuttsykehus, forutsatt at en samler de 

spesialiserte funksjonene. Det er imidlertid kun i modellene med nybygg på Sanderud at det er 

realistisk å oppfylle kravene som stilles ved samling av de spesialiserte somatiske funksjoner og 

sykehuspsykiatri og TSB samme sted. På det sykehuset hvor man legger spesialiserte funksjoner 

vil aktivitetsvolumet øke betydelig og kreve omfattende rehabilitering og nybygg. Sykehuset 
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Innlandet HF har i sin utredning anført at det stedet man investerer i ny bygningsmasse og 
samler en så stor del av virksomheten vil bli et fremtidig hovedsykehus for Innlandet.  

Poliklinisk oppfølging bør i den grad det er hensiktsmessig skje desentralt i alle modeller, dog vil 

en kunne desentralisere færre tjenester i denne modellen enn i modellen med ett stort 

akuttsykehus. To store akuttsykehus binder opp mer ressurser til beredskap, krever flere 

vaktlinjer og et bredt sprekter av utstyr og støttefunksjoner hvert sted. Mulighetene for 

desentralisering er imidlertid større i denne modellen enn i modeller med tre store 

akuttsykehus.  

Sykehuset Innlandet HF har ikke anbefalt modellene med to store akuttsykehus. De to 

sykehusene blir svært ulike i innhold og størrelse. Modellen medfører parallelle vaktordninger 

innen flere fagområder og gir mindre handlingsrom for å tilby desentraliserte 

spesialisthelsetjenester enn modellene med ett stort akuttsykehus. Avstanden til det 

spesialiserte sykehuset som får ansvar for mange av pasientforløpene blir lenger enn tilfellet vil 

være i modellen med ett stort akuttsykehus for store deler av befolkningen. Med unntak av 
modellene med utbygging av somatikk og psykiatri på Sanderud, legger modellene dårligere til 

rette for en samlokalisering av tilbud innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling, og mulighetene for videreutvikling av bygningsmassen ved den 

enheten som blir hovedenheten ansees som svak. Dette begrunnes med begrensninger i 

bygningsmassen, tomtestørrelse og en dårligere bæreevne.   

Alternativene med Sanderud som stort akuttsykehus med akutte spesialiserte funksjoner 

samlokalisert med psykiatri og TSB, er «liv laga», og vil teoretisk sett kunne være et alternativ til 

modellen med ett stort akuttsykehus, selv om beregnet økonomisk bæreevne er dårligere.  

Investeringsnivået i disse alternativene tilsvarer investeringsnivået til Mjøssykehuset og 

anbefales ikke som en løsning i en modell med to store akuttsykehus.  

Av alternativene med akutte spesialiserte funksjoner i ett av de eksisterende sykehusene, 

vurderes kun alternativet med Lillehammer som stort akuttsykehus med akutte spesialiserte 

funksjoner til å være «liv laga», selv om dette innebærer utfordringer knyttet til tomtestørrelse 

og beliggenhet i et tettbygd strøk uten store muligheter for tomteutvidelser.  

4.4.4 Modeller med tre store akuttsykehus i Mjøsregionen 
Denne modellen innebærer tre store akuttsykehus i Mjøsregionen, med to store akuttsykehus i 

Oppland og ett i Hedmark. Dette innebærer alternativer med SI Gjøvik og SI Lillehammer i 

Oppland, og et valg mellom SI Elverum og SI Hamar i Hedmark. Det er lagt til grunn at et 

eventuelt valg av Hamar som stort akuttsykehus i Hedmark innebærer bygging av et nytt 

sykehus på Sanderud.  

En modell med tre store akuttsykehus i Mjøsregionen vil ut fra de faglige vurderingene om 

framtidige forventninger og krav til virksomheten beskrevet i delrapporten «Faglige 

utviklingstrekk mot 2040», ikke være en egnet sykehusstruktur for Innlandets område. Denne 

modellen innebærer at det finnes akutt indremedisin, akutt gastrokirurgi og akutt ortopedi ved 

alle de tre sykehusene, i tillegg til sykehuset på Tynset. For kirurgiens del vil dette gi en løsning 

med akutt gastrokirurgi og akutt ortopedi ved like mange enheter som i dag. Dette tilfredsstiller 

ikke behovet for solide fagmiljø og tilstrekkelige pasientvolum i framtiden og Sykehuset 

Innlandet HF vil måtte fortsette med utstrakt grad av fag- og funksjonsfordeling. Det vil dermed 

fortsatt bli uhensiktsmessig transport av de sykeste pasientene mellom sykehusene og variasjon 

i tilbudet til pasientene. Modellen med tre store akuttsykehus og modellen med fire store 
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akuttsykehus (0-alternativet) er vurdert til ikke å være faglig eller økonomisk bærekraftig som 
framtidig sykehusstruktur for Sykehuset Innlandet HF. 

4.5 Framskrivning av arealbehov 
Utredningene i idéfasen viser behov for tilpasning av pasienttilbudet til den medisinske og 

teknologiske utviklingen i årene som kommer. Dette stiller krav til bygningsmassens egnethet og 

tilpasningsdyktighet for framtidig pasientbehandling. Det er svært utfordrende å møte 

framtidige krav og forventninger til bygningsmessig standard og egenskaper med dagens 

bygningsmasse.  

Etablering av et Mjøssykehus gjør det nødvendig å avklare framtidig bruk av eksisterende 

sykehus i Mjøsregionen (Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer). Arealbehovet i de utredede 

modellene i idéfasen varierer fra ca. 185 000 m2 til ca. 220 000 m2. Arealer for psykisk 

helseverns virksomhet i distriktene (BUP og DPS), lokaler leid i lokalmedisinske sentre (LMS) og 

arealer til ambulansestasjoner kommer i tillegg. Sykehuset Innlandet HF vil ha potensiale for 

effektivisering av bygningsmassen uansett hvilke modell man velger. Hvor stort areal en trenger 
vil avhenge av hvilke modell som velges. Modeller med størst grad av samling er også mest 

arealeffektive totalt sett.  

I idéfaserapporten (2016) er det framtidige behovet for sengekapasitet i Sykehuset Innlandet  

HF uten Kongsvinger beregnet til omlag 800 senger fordelt på somatikk inkludert habilitering og 

rehabilitering, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. De aktuelle 

modellene med et stort akuttsykehus er foreløpig estimert til omlag 600 senger i Mjøssykehuset, 

hvorav 170 av disse er innenfor fagområdene psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling. Det resterende behovet på om lag 200 senger, avhengig av videre medisinsk og 

teknologisk utvikling, planlegges ivaretatt ved tilbud utenfor Mjøssykehuset, på Tynset, ved de 

tre LMSene og vet ett eller to enheter med døgnfunksjon utenfor Mjøssykehuset.  Det presiseres 

at dimensjoneringen foretatt i idéfasen er overordnet. Både framskrivning av behov og kapasitet 

skal oppdateres og detaljeres i konseptfasen. 

4.6 Risiko- og mulighetsanalyse 
Med utgangspunkt i vurderingskriteriene som er vedtatt for utredningsarbeidet har Sykehuset 

Innlandet HF sammen med deltagere fra primærhelsetjenesten identifisert hvilke muligheter og 

risikoområder det valgte målbilde kan gi.  

Det er vurdert at et Mjøssykehus vil gi mulighet for en dør inn for pasientene, og at det vil legge 

til rette for bedre kvalitet, bedre samhandling og mer integrerte tjenester. Pasientene vil bli møtt 

av tverrfaglig spesialisert kompetanse i mottak 24/7. I tillegg vil det bli frigitt kompetanse og 

ressurser slik at en kan tilby langt flere tjenester desentralisert.  

Hovedspørsmålet i forhold til risiko har vært knyttet til flytting av akuttfunksjoner. 

Primærhelsetjensten representert i geografiske samarbeidsutvalg for hvert lokalsykehusområde 

har vurdert risiko i forhold til reiseavstand til å være lav, med liten sannsynlighet og mindre 

alvorlig konsekvens i alle modeller med unntak av modellen hvor alle akuttfunksjoner er samlet 

i Mjøssykehuset. Denne vurderes å ha moderat risiko, det vil si at den  kan gi endring i 

pasientens tilstand hvis risikoen inntreffer. Foretaket har vurdert risikoen lavest i alternativene 

med Mjøssykehus, med liten sannsynlighet og mindre alvorlig konsekvens. Begrunnelsen er at  

en marginalt lenger reiseavstand tjenes inn ved å kunne møte pasienten med tverrfaglig 
spesialisert kompetanse i mottak 24/7. I tillegg er det sannsynlig at Mjøssykehuset vil bidra til at 

flere akutte og uavklarte pasienter kan ferdigbehandles i Innlandet og dermed slippe 

tidkrevende og belastende transporter til regionsykehuset.  
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Når det gjelder fødetilbudet vurderer de geografiske samarbeidsutvalgene risikoen som lav, med 
liten sannsynlighet og mindre alvorlig konsekvens i alle modeller med unntak at modellen med 

Mjøssykehus hvor risikoen vurderes svakt høyere. Foretaket vurderer risikoen lav i alle 

modeller, med moderat sannsynlighet og ubetydelig konsekvens. Begrunnelsen for dette er  at 

tilbudet til de sykeste fødende allerede er samlet til ett sted i Innlandet og at modeller med 

Mjøssykehus da ikke vil gi lenger, men tvert imot marginalt kortere reiseavstand for de fleste. 

For normalfødende er risikoen lav uansett modell.  

En samlet vurdering av risikoelementene viser at medlemmene i de geografiske 

samarbeidsutvalgene vurderer at Mjøssykehus med akutt indremedisin på Elverum og/eller 

Lillehammer har lavest risiko av modellene med ett, to og tre store akuttsykehus. Foretaket 

vurderer modellen med Mjøssykehus hvor alle akuttfunksjoner er samlet som noe bedre, dvs. at 

denne har lavest risiko. Mjøssykehus med akutt indremedisin på Elverum og/eller Lillehammer 

er vurdert å ha marginalt høyere risiko, begrunnet ved mindre faglig bredde ved akuttsykehuset.  

Ingen av modellene vurderes å ha høy risiko i forhold til reiseavstand ved akutt kritisk sykdom 
eller for fødende. Modellen med tre store akuttsykehus er vurdert å ha høy risiko for at 

pasienter under behandling må transporteres mellom sykehus, med stor sannsynlighet for 

alvorlig pasientskade. Modellen med tre store akuttsykehus er i tillegg vurdert å ha høy risiko 

for at kvalitet og pasientsikkerhet blir negativ påvirket pga. små volum, fragmenterte fagmiljø 

osv. Risikoen er vurdert til at det er moderat sannsynlighet for betydelig pasientskade. 

Det er vurdert å være risiko både i 0-alternativet og i perioden 0-10 år. Sykehuset Innlandet HF 

har funksjonsfordelte sykehus med stor variasjon i behandlingskvalitet og behandlingstilbud. 

Foretaket har vurdert risiko for at pasienter under behandling må transporteres mellom 

sykehus som høy, med stor sannsynlighet for alvorlig pasientskade. Manglende kapasitet til å 

desentralisere tjenester er vurdert til å gi moderat sannsynlighet for betydelig pasientskade. Det 

er i Sykehuset Innlandet HF sin utviklingsplan for 2018–2035 samt i virksomhetsplanen 

beskrevet tiltak som vil bidra til at risikoen vurderes som akseptabel. (Se vedlegg 1 og 6) 

4.7 Høringsprosess 
Idéfaserapporten ble i tråd med mandatet lagt fram for styret i Sykehuset Innlandet HF i sak 
SIHF 077-2016. Styret vedtok å sende rapporten på høring. I sak SIHF 005-2017 ble 

høringsperioden berammet med høringsfrist 12. mai 2017. Etter endt høringsperiode, ble 

høringsuttalelsene lagt fram til orientering i styresak SIHF 055-2017. 

I den gjennomførte høringen ble høringsinstansene bedt om å uttale seg om flere tema: 

• Utvikling av desentraliserte tjenester 

• Vurdering av aktuelle modeller 

• Samlokalisering av somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

• Aktivitet i dagens sykehusbygg 

• Samfunnsmessige konsekvenser 

 
Sykehuset Innlandet HF mottok innspill fra 107 instanser i høringsprosessen i idéfasen. 

Høringsuttalelsene er framlagt og oppsummert i styresak SIHF 055-2017 (med vedlegg). Det er 

avholdt en rekke eksterne møter i høringsprosessen. Et stort flertall av høringsinstansene legger 

vekt på at en framtidig sykehusstruktur må sikre samlokalisering av tilbud innenfor psykiatri, 

rus og somatikk, i tråd med føringer i Nasjonal helse- og sykehusplan. Modellen med ett stort 

akuttsykehus i Innlandet har klart størst tilslutning blant høringsinstansene. 
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Parallelt med høringsprosessen ble det avholdt en intern innspillsrunde blant divisjoner, 
tillitsvalgte og fagråd i Sykehuset Innlandet HF. Flertallet av de interne innspillene forsterker 

oppslutningen fra høringsrunden til en modell med ett stort akuttsykehus i Mjøsregionen. 

4.8 Vedtak om framtidig målbilde i Sykehuset Innlandet HF 
Styret i Sykehuset Innlandet HF behandlet idéfaserapporten 20. oktober 2017, sak SIHF 079-

2017, og fattet enstemmig vedtak med anbefaling om framtidig målbilde: 

Styrets enstemmige vedtak: 

1. Sykehuset Innlandet skal utvikle pasientens helsetjeneste gjennom samhandling med 
primærhelsetjenesten i kommunene, prioritering av desentraliserte spesialisthelsetjenester, utvikling 
av prehospitale tjenester og spesialiserte tilbud med høy kompetanse. 
 

2. Styret gir sin tilslutning til et framtidig målbilde med et samlet tilbud innenfor somatikk, psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i en modell med ett stort akuttsykehus, kalt 
Mjøssykehuset. Mjøssykehuset får en rolle som knutepunkt i et helhetlig spesialisthelsetjenestetilbud 
for hele Innlandet. 
 

3. Styret tilrår, med bakgrunn i den gjennomførte idéfasen med tilhørende høringsinnspill, at 
Mjøssykehuset lokaliseres ved Mjøsbrua. 
 

4. Styret anbefaler at følgende alternative løsninger utredes i konseptfasen: 
a. Mjøssykehuset dimensjonert for å behandle pasienter innenfor de fagområder og 

lokalsykehusfunksjoner som beskrevet i saksutredningen. I tillegg til dimensjoneringen av 
Mjøssykehuset skal det i Sykehuset Innlandet utredes behov for døgnaktivitet på ett eller to 
andre sykehus i Mjøsregionen.  

b. Nullalternativet 
 
Alternativene skal vurderes for trinnvis og sammenhengende utbygging. 
Sykehuset Innlandet HF må parallelt utvikle et tilbud i dagens sykehus tilpasset det framtidige 
målbildet med samhandlingsmodeller med primærhelsetjenesten, desentraliserte 
spesialisthelsetjenester, polikliniske tilbud og dagbehandling. 
 

5. Styret finner at saken er tilstrekkelig utredet og belyst gjennom idéfaserapporten med 
underlagsdokumenter og den gjennomførte høringen. Styret godkjenner den fremlagte 
idéfaserapporten med de endrede rammebetingelser som er beskrevet. 
 

6. Styret ber administrerende direktør oversende saken med anbefaling til behandling i Helse Sør-Øst 
RHF, og legger til grunn at det regionale helseforetaket overtar arbeidet med konseptfasen, 
inkludert utforming av mandat. 
 

 
 

5 Utviklingsplan 2018–2035 Sykehuset Innlandet HF 

Sykehuset Innlandet HF har utarbeidet Utviklingsplan 2018–2035 i tråd med oppdraget fra Helse 

Sør-Øst RHF med innspill fra Brukerutvalget, foretakshovedtillitsvalgte (TV20), kommunene og 

brukerorganisasjonene. Utviklingsplanen ble godkjent av styret i Sykehuset Innlandet HF i sak 

036-2018. 

Utviklingsplanen skal bidra til realisering av målbildet som er beskrevet i styrets vedtak i sak 

079-2017. Sammenhengen mellom ny sykehusstruktur og utviklingsplanen blir også tydelig 

gjennom felles risiko- og mulighetsanalyse. 



21                                                      
 
 

 

De følgende avsnittene beskriver de viktigste utfordringene som er omhandlet i utviklingsplanen 
og som vil ha betydning for den framtidige sykehusstrukturen i Sykehuset Innlandet HF. 

Innlandet står ovenfor en spesiell utfordring med en relativt liten økning i folketallet på 14 
prosent fram mot 2040. Andelen av befolkningen over 70 år stiger fra 13,3 prosent i 2014 til 
20,2 prosent i 2040. Isolert sett gir dette en økning i de eldre aldersgruppene på nesten 73 
prosent. 

Endringene i alderssammensetningen vil bidra til at flere vil ha kroniske og sammensatte 

sykdomsbilder. Befolkningen får stadig bedre kunnskap om egen sykdom og behandlingstilbud, 

og vil dermed stille større krav til tilgjengelighet, medvirkning og etterrettelighet.  

De demografiske, epidemiologiske, faglige og teknologiske trendene forutsetter en strukturell, 

faglig og bygningsmessig endring for å oppnå gode pasientforløp. En dreining fra nåværende 

fagstruktur til organisering i pasientforløp fremmer en arbeidsform som er pasientsentrert og 

tverrfaglig, med vekt på gode prosesser. De nødvendige organisatoriske tilpasningene kan bidra 

til økt utnyttelse av teknologiske løsninger i pasientbehandlingen. Pasientforløp strekker seg fra 

hjem til hjem og på tvers av behandlingsnivåer i og utenfor foretaket, og hjem igjen. Synergier 

som oppstår når forskning og utdanning knyttes tettere opp mot klinisk virksomhet, vil 

understøtte den ønskede utviklingen.  

Sykehuset Innlandet HF skal utvikle en helsetjeneste organisert etter pasientens behov i 

hensiktsmessige pasientforløp. Utviklingsplanen trekker opp helseforetakets generelle 

forutsetninger for gode pasientforløp, konkretisert med fire aktuelle og relevante eksempler: 

«En god start», «Den alvorlig syke pasienten», «Den eldre pasienten» og «Den helhetlige 

pasienten». Pasientforløpene krever en endring av dagens organisering i geografiske 

fagstrukturer for bedre å legge til rette for en flerfaglig tilnærming i en prosess- og 

pasientorientert arbeidsform.  

En naturlig konsekvens av dette er å etablere pasientforløp som organisatorisk hovedprinsipp. 

Videre vurderes det som hensiktsmessig å samle pasientforløp som hører sammen i definerte 

sentra (eksempelvis hjerte/lunge eller kreft). I en slik modell samorganiseres stabs- og 

støttefunksjoner, og disse funksjonene leverer gjennomgående tjenester til hele virksomheten 

slik det skisseres i figuren nedenfor. En slik modell vil legge til rette for en mer helhetlig, 

koordinert og sømløs behandling av pasientens medisinske tilstand gjennom strukturert 

samhandling mellom ulike fag, funksjoner og behandlingsnivåer.  
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Figur 5-1 Illustrasjon av sammenheng mellom temaer, områder, pasientforløp og tverrgående funksjoner2 

I en framtidig organisasjonsmodell vil det også være en målsetting for Sykehuset Innlandet HF å 

skille mellom ulike former for pasientforløp basert på prosessens kompleksitet og 

forutsigbarhet. Dette vil medføre at det bør etableres strukturer eller miljøer knyttet til følgende 

kategorier av, eller former for, pasientforløp:  

• Diagnostikk  

• Behandling av inneliggende pasienter  

• Poliklinikk og dagbehandling 

 

  

                                                             
2 Kilde: Sykehuset Innlandet HF Faglige utviklingstrekk mot 2040: Omstilling, endring og effektivisering i et 
2040-perspektiv (2016) 
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DEL 2 – Nasjonal helse- og sykehusplan og regional 

utviklingsplan 

6 Nasjonal helse- og sykehusplan og regional utviklingsplan 

Nasjonal helse- og sykehusplan legger til grunn at «fremtidens sykehus i størst mulig grad bør 

samlokalisere somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling, slik at pasientene kan få et 
helhetlig tilbud på samme sted». Planen beskriver også hvordan pasientens helsetjeneste 

realiseres ved større grad av brukerinvolvering, og ved at aktørene arbeider sammen i team.  

Det betyr at ulike aktører løser ulike oppgaver, men at det gjøres i sammenheng ut fra 

pasientens beste. Det forutsetter blant annet at vi stiller spørsmålet «hva er viktig for deg?» og at 

vi tenker fleksibelt i forhold til hvor behandlingen tilbys. Distriktspsykiatriske og 

distriktsmedisinske sentra er viktige arenaer for slik behandling og tillater, sammen med bruk 

av ny teknologi, at stadig mer behandling vil foregå nært der pasienten bor. 

Nasjonal helse- og sykehusplan definerer typer sykehus og sier at sykehusene i større grad skal 

samarbeide. «Sykehus i team» er et begrep som peker på at ulike sykehus kan ha ulike 

funksjoner, og at man løser oppgaver sammen innen teamet. 

 

Figur 6-1 Definisjoner av type sykehus iht. Nasjonal helse- og sykehusplan3 

Ut fra definisjonene i Nasjonal helse- og sykehusplan består Sykehuset Innlandet HF av tre store 

akuttsykehus (Lillehammer, Gjøvik og Hamar) og to akuttsykehus (Tynset og Elverum) når 

Kongsvinger sykehus fra 1. februar 2019 blir en del av Akerhus universitetssykehus HF. I tillegg 

har Sykehuset Innlandet HF to psykiatriske sykehus (Sanderud og Reinsvoll) som yter 

spesialisthelsetjenester innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, 

                                                             
3 Kilde: Stortingsmelding 11 (2015–2016) Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019) 
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samt barne- og ungdomspsykiatriske enheter (BUP) ved ni lokalisasjoner og DPS ved ti 
lokalisasjoner. 

Oslo universitetssykehus HF skal fortsatt være regionsykehus for pasienter fra Innlandet.  

Nasjonal helse- og sykehusplan fastla sykehusstrukturen og fordelingen av akuttfunksjoner i 

Norge. Den angir minste anbefalte befolkningsgrunnlag for ulike typer sykehus, hvor et stort 

akuttsykehus har et befolkningsgrunnlag på minst 60-80 000 innbyggere. Med et 

befolkningsgrunnlag på rundt 350 000 åpner dette for at Sykehuset Innlandet HF teoretisk kan 

ha flere store akuttsykehus. Planen har vært basis for lokale og regionale utviklingsplaner med 

to unntak: Struktur er ikke fastlagt for Helgeland og Innlandet hvor antall sykehus og plassering 

fortsatt vurderes.  

Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst RHF peker på fem satsningsområder: 

 Nye arbeidsformer og bedre bruk av teknologi – mer brukerstyring 

 Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester 

 Redusere uønsket variasjon  

 Ta tiden tilbake – mer tid til pasientrettet arbeid 

 Forskning og innovasjon for en bedre helstjeneste 

 
Idéfaserapporten og utviklingsplanen fra Sykehuset Innlandet HF åpner for en hensiktsmessig 

utviklingsretning innen alle disse områdene. Helseforetaket starter flere store 

innovasjonsprosjekter i 2019 som forener forskning, innovasjon og bruk av ny teknologi og som 
vil bidra til utviklingen av tjenestetilbudet. I tillegg viser regional utviklingsplan til behovet for å 

utvikle de prehospitale tjenestene, noe som har særlig relevans for videre utvikling av 

spesialisthelsetilbudet i Sykehuset Innlandet HF. 
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DEL 3 – Arbeidsgruppens vurderinger  

7 Arbeidsgruppens vurderinger 

Arbeidsgruppen har vurdert Sykehuset Innlandet HF sin idéfaseutredning og Utviklingsplan 

2018–2035 utfra fire ulike fagperspektiv: 

 Medisin og helsefag 
 Bygg 
 HR 
 Økonomi 

 

7.1 Vurdering av idéfaserapport og utviklingsplan 
Hovedinntrykket er at helseforetaket gjennom en omfattende og lang prosess har gjort et godt 

og grundig arbeid, der de fleste forhold er belyst og vurdert.  

Arbeidsgruppen har konsentrert seg om momenter som vil være av særlig betydning for Helse 

Sør-Øst RHF sitt beslutningsgrunnlag for behandling av idéfasearbeidet, herunder også for 

endelig valg av framtidig struktur og virksomhetsinnhold. I dette inngår spesielt å påpeke hva 

som ytterligere må belyses i det videre arbeidet. 

7.2 Målbildet 
Prosessen med utvikling av Sykehuset Innlandets framtidige målbilde har pågått siden 2010. 
Arbeidsgruppen er av den oppfatning at den lange prosessen har vist behovet for en endring av 
sykehusstrukturen, basert på de effektmålene idéfaserapporten bygger på: 
 

1. Trygge og gode tilbud 

2. God tilgjengelighet 

3. Organisering som underbygger gode pasientforløp 

4. God ressursutnyttelse 

 
Styret for Sykehuset Innlandet HF har i vedtakets pkt. 2 og 3 i sak SIHF 079-2017 gitt «sin 

tilslutning til et framtidig målbilde med et samlet tilbud innenfor somatikk, psykisk helsevern og 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling i en modell med ett stort akuttsykehus, kalt 

«Mjøssykehuset». Styret tilrår samtidig at dette sykehuset «lokaliseres ved Mjøsbrua».  

I sin innstilling og anbefaling til vedtaket skrev administrerende direktør: 

«For sykehusfunksjonene innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling, som i dag tilbys ved Sykehuset Innlandet Reinsvoll og Sykehuset Innlandet 

Sanderud, anbefaler administrerende direktør at disse samlokaliseres med de somatiske 

tjenestene. Dette må også ses i sammenheng med fremtidig utvikling i 

behandlingstilbudene ved de distriktspsykiatriske sentrene.»   

I vedtakets pkt. 4a sier styret i Sykehuset Innlandet HF at konseptfasen også skal inneholde 

vurdering av et alternativ, der det «i tillegg til dimensjoneringen av Mjøssykehuset skal utredes 

behov for døgnaktivitet på ett eller to andre sykehus i Mjøsregionen». 

Idéfaserapporten beskriver en rekke alternative måter å organisere tilbudet utenfor 

Mjøssykehuset på. En løsning med en elektiv enhet med døgndrift utenfor Mjøssykehuset er 

rangert som best.  
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Styret i Sykehuset Innlandet HF har i flere vedtakspunkter understreket at målbildet inkluderer 
ytterligere prioritering av prehospitale tjenester og desentralisering av spesialisthelsetjenester. 

Arbeidsgruppen har merket seg at Sykehuset Innlandet HF senere har konkretisert planene for 

videreutvikling av de lokalmedisinske sentra (LMS), jf. saksframlegg og vedtak i juni 2018 i sak 

SIHF 056-2018 Utvikling av det desentraliserte helsetjenestetilbudet. Her sier styret seg tilfreds 

med planene for Fagernes, Hadeland og Otta, og understreker at de er «i tråd med foretakets 

framtidige målbilde». 

7.3 Helsefaglige vurderinger 
Følgende helsefaglige temaer er vurdert: Fremtidig sykehusstruktur, funksjonsfordeling, 

akuttfunksjoner generelt, flere akuttsykehus, elektivt sykehus med døgndrift, utvikling av LMS 

og samhandlingsarenaer samt en samlet helsefaglig vurdering. Videre er det gjort en vurdering 

av mulig trinnvis utvikling. 

7.3.1 Fremtidig sykehusstruktur 
En sentral forutsetning for ny sykehusstruktur i Innlandet har vært å samlokalisere somatikk, 

psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, samle spesialiserte funksjoner og 
traumebehandling i ett stort akuttsykehus (Mjøssykehuset). Dette er godt begrunnet i 

styresaken om idéfaserapporten fra Sykehuset Innlandet HF. Arbeidsgruppen har i første 

omgang valgt å bruke begrepet Mjøssykehuset uten å ta stilling til lokalisering.  

Den utstrakte og økende funksjonsdelingen mellom dagens sykehus har i mange år gitt 

utfordringer og dårlige erfaringer for pasienter, særlig ved komplekse tilstander, omfattende 

skader, og sykdom med flytting og videretransporter av pasienter i ambulanse.  

 

Figur 7-1 Eksempler på funksjonsfordeling i Sykehuset Innlandet 
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Arbeidsgruppen understreker særlig betydningen av Sykehuset Innlandets mål om tilgang på 
relevant og riktig kompetanse for alle akuttpasienter 24/7 der disse mottas, inkludert  

samlokalisering av fagområder hvor det er faglige avhengigheter og muligheter for synergi. 

Sykehuset Innlandet HF har siden 2002 arbeidet med denne problemstillingen. Med virksomhet 

på mange sykehus, uten at noen av dem er store nok til å ha full faglig bredde, lar den seg 

antagelig ikke løse med Innlandets befolkningsgrunnlag og dagens sykehusstruktur. Verken 

struktur eller fordeling av fag og funksjoner ivaretar morgendagens krav til kvalitet og 

pasientsikkerhet, og arbeidsgruppen mener at dette må få avgjørende vekt når ny struktur skal 

velges.    

Samling av fagmiljøer legger til rette for å styrke utviklingen av gode desentraliserte tilbud. Selv 

små fagområder får såpass mange spesialister at Mjøssykehuset med god planlegging kan avse 

ressurser til å gi spesialisthelsetjenester på andre lokalisasjoner, samtidig som det selv 

opprettholder forsvarlig bemanning. Dette forutsetter god planlegging og klare arbeidsavtaler, 

der tjenester utenfor Mjøssykehuset inngår som en forhåndsavtalt del. Geografi og 

bosettingsmønster nødvendiggjør at dette ivaretas av Sykehuset Innlandet HF gjennom gode 

forberedelser. 

7.3.2 Funksjonsfordeling 
Dersom det etableres et Mjøssykehus, vil man kunne samle de fleste spesialiteter, med formål å 

understøtte den desentraliserte spesialisthelsetjenesten i Innlandet. Den videre utredningen må 

likevel konkretisere hvor man bruker ressursene, for eksempel i hvilken grad og hvor man skal 

drive poliklinikker, samt hvordan man skal videreutvikle de lokalmedisinske sentrene. 

Nasjonal helse- og sykehusplan angir at et stort akuttsykehus har et opptaksområde på mer enn 

60-80 000 innbyggere. Bosettingsmønster og infrastruktur i Innlandet åpner en mulighet for en 

samling av sykehustilbudet i form av et Mjøssykehus, og eventuelt et akuttsykehus nummer to 

og/eller et elektivt sykehus. I Mjøsregionen er avstanden så kort mellom sykehusene at det 

ligger til rette for å etablere mer robuste enheter enn minimumskravene.  

Sykehuset Innlandet HF peker på at følgende spesialiteter bør samles i et stort akuttsykehus 

med traumebehandling: 

 Gastrokirurgi 

 Ortopedi  

 Urologi 

 Kardiologi (akutt hjerte) 

 Karkirurgi 

 Kvinneklinikk 

 Pediatri 

 ØNH og øye 

 Nefrologi 

 Nevrologi 

Arbeidsgruppen slutter seg til at hovedtyngden av virksomheten innenfor disse fagområdene 

samles på et sted, at det ikke videreføres fordeling av de spesialiserte funksjoner, men at de 

samles i Mjøssykehuset. 



28                                                      
 
 

 

7.3.3  Om akuttfunksjoner 
Arbeidsgruppen forutsetter at det utvikles et Mjøssykehus som faglig knutepunkt i Sykehuset 

Innlandet HF. Spørsmålet er om det i tillegg bør være ett eller flere akuttsykehus (i tillegg til 

Mjøssykehuset), dvs akuttsykehus uten spesialiserte funksjoner. 

Hvordan akuttfunksjonene organiseres og lokaliseres er vanligvis den vanskeligste diskusjonen i 

forbindelse med sykehusstruktur. Nærhet til akuttmottak er viktig for befolkningens opplevelse 

av trygghet. Samtidig betyr nærhet som oftest at enhetene blir små. Det betyr at det er vanskelig 

å etablere tilstrekkelig tverrfaglig kompetanse, opprettholde kvalifiserte vaktlag og ikke minst 

betyr det at antallet pasienter blir lavt. Med det følger mindre erfaring både i vurdering, 

diagnostikk og behandling, og at kompetanse må opprettholdes mer gjennom simulering, 

trening og veiledning enn gjennom pasientbehandling. 

Et sentralt spørsmål er om den akutt og kritisk syke pasienten skal transporteres kortere til et 

sykehus med mindre kompetanse, eller lengre til et sykehus med bredere kompetanse. Svaret vil 

i stor grad avhenge av geografi og kvaliteten på de prehospitale tjenestene. I begrepet «den 
gylne timen» ligger at det for noen akutt-tilstander er av særlig betydning hva som skjer den 

første timen (tiden fra pasienten har blitt syk, til legevaktslege/ambulanse har kommet fram og 

det er gitt stabiliserende behandling og transport til sykehuset). 

Denne timen er særlig viktig for fem pasientgrupper: pasienter med hjerneslag, hjerteinfarkt, 

respirasjonssvikt, sepsis (blodforgiftning) og store skader (traume). For disse pasientene preges 

utviklingen innen prehospitale tjenester av at diagnostisering, vurdering og oppstart behandling 

flyttes ut fra akuttmottakene til ambulansene og legevaktsentralene. Dette er særlig viktig i 

områder med lange avstander som i opptaksområdet til Sykehuset Innlandet HF. Helseforetaket 

har allerede gode prehospitale tjenester og har i sitt styrevedtak tydeliggjort en målsetting om å 

utvikle dem videre, jf. bl.a. helseforetakets planer om utvidede funksjoner.  

Dersom et nytt stort akuttsykehus lokaliseres ved Mjøsbrua, vil reisetiden for de pasientene der 

ambulansen i dag kjører til Gjøvik, Lillehammer og Hamar forlenges med mellom 10 og 20 

minutter (basert på kjøring innenfor fartsgrense). For pasienter i Elverum sitt 

befolkningsområde vil reisetiden for traumepasienter som i dag får sitt tilbud på Hamar 
forlenges med 10-20 minutter. For de andre pasientgruppene vil reisetiden kunne forlenges med 

inntil  45 minutter.  

7.3.4 Sykehus uten akuttfunksjoner – elektivt sykehus med døgndrift 
Et elektivt sykehus med døgndrift er et sykehus der det kun foregår planlagt aktivitet og man 

altså ikke har akuttberedskap. Fordelen med slike enheter er at de tillater god planlegging og 

effektiv drift der denne ikke forstyrres av akutte hendelser som beslaglegger personale og 

lokaliteter. Når Sykehuset Østfold HF valgte å samle alle akuttfunksjoner i det nye 

hovedsykehuset på Kalnes, utviklet de Moss sykehus som et elektivt sykehus med mange 

oppgaver innen planlagt heldøgnskirurgi, dagkirurgi, dagbehandling og poliklinikker på de fleste 

fagområder, jf. oversikten på nettsiden til Sykehuset Østfold HF. 

Sykehuset Østfold Moss har egen ordinær bemanning pluss spesialister som ambulerer fra 

akuttsykehuset Kalnes. Det forutsetter mobilt personale, og god strukturering av utdanningsløp. 

Arbeidsgruppen mener at det i det videre arbeidet bør konkretiseres en modell for et elektivt 

sykehus i Sykehuset Innlandet HF i ett av dagens eksisterende sykehus. Det kan være gunstig å 
etablere et klarere skille mellom akutte og elektive funksjoner på det nye sykehuset, slik at en 

unngår at pasientene utsettes for unødvendige avlysninger, utsettelser og forsinkelser av egen 

behandling.   
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Det bør i tillegg bemerkes at Sykehuset Innlandet HF ifølge egen utviklingsplan har et forbruk av 
elektive kirurgiske tjenester som ligger over landsgjennomsnittet. Dette tilskrives blant annet at 

det foregår operativ virksomhet på seks lokalisasjoner. I en fremtidig struktur vil dagkirurgi på 

alle dagens enheter kunne opprettholde dette mønsteret. Arbeidsgruppen vil derfor tilrå at 

antall dagkirurgiske enheter begrenses, og at det vurderes om det er stort nok volum innenfor 

elektiv kirurgi til å opprettholde dagkirurgi på andre av dagens sykehuslokalisasjoner enn 

Tynset og det som eventuelt velges som elektivt sykehus.  

Sykehuset Innlandet HF har i styresaken anbefalt at ett av dagens akuttsykehus bør utvikles til et 

elektivt sykehus (for planlagt aktivitet). Arbeidsgruppen slutter seg til at dette utredes nærmere.  

7.3.5 Utvikling av lokalmedisinske sentre og nye samhandlingsarenaer i dagens 
sykehus 

Sykehuset Innlandet HF planlegger med tre lokalmedisinske sentra (LMS), hvorav Otta og 

Fagernes er i full drift og Hadeland under utvikling. Det finnes ulike modeller for LMS rundt i 

landet, men de er typisk et møtested mellom primær- og spesialisthelsetjenesten der sistnevnte 

ofte bidrar med radiologi og spesialistpoliklinikker, jf. modellene for Otta og Fagernes.  

Øvrige sammenlignbare LMS, for eksempel i Alta og Hallingdal Sjukestugu, har utviklet betydelig 

større aktivitet. LMS i Hallingdal har et opptaksområde på ca. 20 000, likt både LMS i Otta og på 

Fagernes. Her driver Vestre Viken HF (Ringerike sykehus) spesialisthelsetjeneste med ti egne 

senger, samt poliklinisk virksomhet på 16 fagområder, mens kommunene sammen driver ti 

senger. En slik samlokalisering åpner for bedre samarbeid og samhandling, mer fleksible 

arbeidsformer, samt gjensidig veiledning og kompetanseutveksling. Fra Alta kan Sykehuset 

Innlandet HF hente læring ved at de har gjort grundige analyser for å finne fram til hvilke 

pasientgrupper som i særlig grad har behov for og nytte av godt utbyggede, desentraliserte 

spesialisthelsetjenester. 

Arbeidsgruppen mener at LMS som samarbeids- og utviklingsarenaer vil kunne være en viktig 

del av en framtidig fleksibel helsetjeneste der man er mindre opptatt av hvem som løser 

oppgavene og mer opptatt av å tilby pasientene bedre hjelp og økt egenmestring. Den 

demografiske utviklingen i Norge generelt og Innlandet spesielt preges av en aldrende 

befolkning. Dette vil medføre større behov for tjenester som i dag tilbys i LMS, i tillegg til at mer 

spesialiserte tjenester kan tilbys desentralisert.  

Arbeidsgruppen vil samtidig peke på Hadelands geografiske nærhet til Osloregionen. Det gjør at 

området vil være mer utsatt for «lekkasje» av pasienter sørover enn andre deler av Innlandet, 

noe som kan gi helseforetaket særlige utfordringer i langtidsplanleggingen. I dette perspektivet 

vil satsingen på et LMS på Hadeland være svært viktig og av avgjørende betydning for 

hadelendingenes forhold og tilknytning til Sykehuset Innlandet HF. Sykehuset Innlandet HF 

etablerte i november 2018 et spesialistsenter med røntgentilbud på Hadeland. Det framskrevne 

befolkningsgrunnlaget på ca. 26 000 gir gode muligheter for videre utvikling.  

I tillegg til å videreutvikle de tre sentrene ute i distriktene, bør det vurderes om dagens 

sykehuslokalisasjoner også skal utvikles mot egne utgaver av LMS. Byutgaven kan prinsipielt 

inneholde de samme tilbud som et LMS, men kunne være større grunnet større 

befolkningsgrunnlag. I videre utredning bør kommunene inviteres til slike drøftinger, og det bør 

vurderes om det skal opprettes spesialisthelsetjenestesenger sammen med kommunale senger 
også i de byene eller i noen av byene der det ikke lenger vil være sykehus.  
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Dette vil gi et mer likeverdig tilbud for hele befolkningen, uavhengig av om de bor i distrikt eller 
i bynære områder.  Samtidig er det viktig at Sykehuset Innlandet HF sørger for å prioritere 

desentraliserte tjenester i de områder som har lang reisevei til Mjøssykehuset. LMS vil i 

hovedsak avlaste medisinsk avdeling, men det er også der veksten i behov forutsettes å være 

størst.  

7.3.6 Samlet helsefaglig vurdering 
Arbeidsgruppen mener at etableringen av et Mjøssykehus med integrering av somatikk, psykisk 

helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling og samling av spesialiserte funksjoner  best 

ivaretar behovet for utvikling av tjenestetilbudet i Sykehuset Innlandet. Dette vil legge til rette 

for den beste pasientbehandlingen, god rekruttering med stabile og robuste fagmiljøer. 

Arbeidsgruppen mener at gevinstene ved økt faglig samlokalisering er betydelige. Det presiseres 

at Mjøssykehuset kan realiseres på ulike måter som beskrevet i målbilde, og at Mjøssykehuset vil 

være faglig knutepunkt. 

7.3.7 Mulige alternativer til konseptfase 
For alle alternativer legger arbeidsgruppen følgende til grunn:  

 Tynset fortsetter som akuttsykehus med tilpassede akuttfunksjoner  

 LMS og DPS utvikles som planlagt i samarbeid med kommunene 

 Fortsatt styrking av samarbeid med primærhelsetjenesten 

 Psykisk helsevern og TSB samlokaliseres i Mjøssykehuset 

 Mjøssykehuset ved Mjøsbrua etableres som faglig knutepunkt i en desentralisert 

spesialisthelsetjeneste 

Alternativ 1 - Mjøssykehuset og et elektivt sykehus med døgnfunksjon 

Mjøssykehuset etableres som lokalsykehus for ca. 350 000 innbyggere og tar opp i seg 

lokalsykehusområdene Lillehammer, Gjøvik, Hamar og Elverum. Disse sykehusene har ikke 

lenger akuttfunksjon. Ett av sykehusene utvikles til elektivt sykehus med døgnaktivitet. På de 

øvrige stedene kan det utvikles polikliniske tjenester og dagbehandling. Mjøssykehuset har i 

tillegg spesialiserte funksjoner fra Tynset sitt opptaksområde, med unntak av kommunene 

Røros og Holtålen i Fjellregionen. 

Bygningsmassen utnyttes i så stor grad som mulig ved at det flyttes planlagt aktivitet fra resten 

av Mjøsområdet til denne enheten.  

Alternativets fordeler:  

 En samling av spesialiserte og akutte funksjoner vil gi tilgang på relevant og riktig 
kompetanse på stedet pasienten tas imot 24/7. 

 Løsningen vil være i tråd med føringer i Nasjonal helse- og sykehusplan, og vil kunne gi 
muligheter for å tilby mer spesialisert behandling i Innlandet. 

 Kan redusere reisevei for de mest akutte hendelsene (akutt hjerte, hjerne, traume, osv.) 
fordi flere pasienter kan ferdigbehandles i Innlandet og dermed slipper belastende 
transport til regionssykehus. 

 Samling av somatikk, psykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling gir mulighet for 
integrerte tjenester i tråd med føringene i Nasjonal helse- og sykehusplan. Det gir 
mulighet for felles akuttmottak og rusakuttmottak. 

 Samling av funksjoner frigjør ressurser og kompetanse til desentraliserte tjenester. 
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 En elektiv døgnenhet som tilbyr planlagt døgn- og dagkirurgi sammen med andre dag- og 
poliklinikktilbud utenfor Mjøssykehuset er vurdert å være en faglig god løsning som gir 
god kvalitet, er mer effektiv og sørger for hensiktsmessig utnyttelse av eksisterende 
bygningsmasse.  

 En elektiv døgnenhet utenfor Mjøssykehuset vil avlaste Mjøssykehuset og gir fleksibilitet 
ved beredskapssituasjoner.  
 

Alternativets ulemper: 

 Aktivitet på færre sykehus medfører lengre reisevei for de pasientene som møter relevant 
og riktig kompetanse på sitt nærmeste sykehus i dag. 

 Størrelsen på indremedisinske og kirurgiske avdelinger på Mjøssykehuset kan medføre 
stordriftsulemper  hvis man ikke sørger for en funksjonell organisering, herunder vaktlag. 

 

VURDERING:  

Arbeidsgruppen mener dette alternativet legger til rette for trygge og gode tilbud, god 

tilgjengelighet og god ressursutnyttelse. 

Den gir et sterkt faglig tyngdepunkt som gjennom god utnyttelse av personell og vaktlag frigjør 

kompetanse og kapasitet til å drive desentralisert spesialisthelsetjeneste i resten av Innlandet. 

 

Alternativ 2 - Mjøssykehuset og ett akuttsykehus  

Mjøssykehuset etableres som et stort akuttsykehus. Mjøssykehuset har i tillegg spesialiserte 

funksjoner fra hele Sykehuset Innlandets opptaksområde med unntak av kommunene Røros og 

Holtålen i Fjellregionen. Et av dagens eksisterende sykehus fortsetter som akuttsykehus, evt. 

med fødetilbud.  

Alternativets fordeler: 

 En samling av spesialiserte og akutte funksjoner vil gi tilgang på relevant og riktig 
 kompetanse på stedet pasienten tas imot 24/7. 
 Løsningen vil være i tråd med føringer i Nasjonal helse- og sykehusplan, og vil kunne gi 

muligheter for å tilby mer spesialisert behandling i Innlandet. 
 Kan gi kortere reisevei for de mest akutte hendelsene (akutt hjerte, hjerne, traume, osv.) 

fordi flere pasienter kan ferdigbehandles i Innlandet og dermed slipper belastende 
transport til regionsykehuset. 

 Samling av somatikk, psykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling gir mulighet for 
integrerte tjenester i tråd med føringene i Nasjonal helse- og sykehusplan. Det gir 
mulighet for felles akuttmottak og rusakuttmottak. 

 Samling av funksjoner frigjør ressurser og kompetanse til desentraliserte tjenester. 
 En løsning med et akuttsykehus utenfor Mjøssykehuset sørger for utnyttelse av 

bygningsmassen ved én enhet, og gir fleksibilitet ved beredskapssituasjoner. 
 Kan redusere risikoen for stordriftsulemper og gi mulighet for avlastning i perioder med 

høy aktivitet.  
 

Alternativets ulemper: 

 Aktivitet på færre sykehus medfører lengre reisevei for de pasientene som møter 
relevant og riktig kompetanse på sitt nærmeste sykehus i dag. 
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 Kan gi utfordringer med seleksjon av pasienter.  
 Vil gi døgnaktivitet i to sykehus i Mjøsregionen, noe som krever tilgang på 

støttefunksjoner og flere vaktlinjer. 
 Gir lavere behandlingsvolum på hvert av sykehusene, særlig innenfor planlagt kirurgi.  
 Kan være vanskeligere å rekruttere til et akuttsykehus nummer to 

 

VURDERING:  

Arbeidsgruppen mener dette alternativet legger til rette for trygge og gode tilbud, god 

tilgjengelighet og god ressursutnyttelse. 

Den gir et faglig tyngdepunkt som gjennom god utnytting av personell og færre vaktlag frigjør 

kompetanse og kapasitet til å drive desentralisert spesialisthelsetjeneste i resten av Innlandet. 

Et akuttsykehus i tillegg til Mjøssykehuset i Mjøsregionen kan være gunstig i en 

beredskapssituasjon, ved å gi større fleksibilitet, men vil samtidig bety at noen pasienter ikke får 

tilgang til full faglig bredde ved innleggelsen. Enkelte pasienter vil måtte overflyttes 

Mjøssykehuset umiddelbart eller senere i forløpet. Løsningen vil kreve flere vaktlag og mer 

ressurser til støttefunksjoner og kan gjøre rekruttering vanskeligere enn alternativ 1.  

 

Alternativ 3 -  Mjøssykehuset, et akuttsykehus og et elektivt sykehus med døgnfunksjon 

Mjøssykehuset etableres som stort akuttsykehus. Mjøssykehuset har i tillegg spesialiserte 

funksjoner fra hele Sykehuset Innlandets opptaksområde, med unntak av kommunene Røros og 

Holtålen i Fjellregionen. 

I denne modellen videreføres et av dagens sykehus som akuttsykehus, evt medfødetilbud.  

En elektiv enhet med døgnfunksjon etableres i et annet av dagens sykehus i Mjøsregionen.   

 Alternativets fordeler: 

 En samling av spesialiserte og akutte funksjoner vil gi tilgang på relevant og riktig 
 kompetanse på stedet pasienten tas imot 24/7. 
 Løsningen vil være i tråd med føringer i Nasjonal helse- og sykehusplan, og vil kunne gi 

muligheter for å tilby mer spesialisert behandling i Innlandet. 
 Kan redusere reisevei for de mest akutte hendelsene (akutt hjerte, hjerne, traume, osv.) 

fordi flere pasienter kan sluttbehandles i Innlandet og dermed slipper belastende 
transport til regionsykehuset. 

 Samling av somatikk, psykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling gir mulighet for 
integrerte tjenester i tråd med føringene i Nasjonal helse- og sykehusplan. Det gir 
mulighet for felles akuttmottak og rusakuttmottak. 

 Samling av funksjoner frigjør ressurser og kompetanse til desentraliserte tjenester. 
 Et akuttsykehus utenfor Mjøssykehuset vil avlaste Mjøssykehuset og gi fleksibilitet ved 

beredskapssituasjoner. 
 Vil gi kortere reisevei til nærmeste akuttsykehus for pasienter i ett lokalsykehusområde.  
 Løsningen vil redusere risikoen for stordriftsulemper og gi mulighet for avlastning i 

perioder med høy aktivitet. 
 En elektiv døgnenhet som tilbyr planlagt døgn- og dagkirurgi sammen med andre dag- og 

poliklinikktilbud utenfor Mjøssykehuset er vurdert å være en faglig god løsning som gir 
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god kvalitet, er mer effektiv og sørger for hensiktsmessig utnyttelse av eksisterende 
bygningsmasse.  

 

Alternativets ulemper: 

 Aktivitet på færre sykehus medfører lengre reisevei for de pasientene som møter 
relevant og riktig kompetanse på sitt nærmeste sykehus i dag. 

 Vil gi døgnaktivitet i tre sykehus i Mjøsregionen, noe som krever tilgang på 
støttefunksjoner og gir flere vaktlinjer. 

 Gir lavere behandlingsvolum på hvert av sykehusene, særlig innenfor planlagt kirurgi.  
 Kan gi rekrutteringsutfordringer. 

 

  

7.4 Trinnvis utvikling   
En beslutning om hvilke alternativer som skal utredes i konseptfase og avgrensning av aktuell 

lokalisering av et Mjøssykehus er viktige premisser for utviklingen av Sykehuset Innlandet HFs 

tjenestetilbud, organisering og sykehusstruktur. En slik avklaring er en forutsetning for å kunne 
starte en trinnvis utvikling av virksomheten mot en ny sykehusstruktur. 

Arbeidsgruppen mener at tenkningen om trinnvis utvikling skal ha betydning så snart man er 

enige om utviklingsretningen. Sykehuset Innlandet HF er i 2018 i en så krevende driftsituasjon 

at større tiltak er nødvendige. Arbeidsgruppen mener det er viktig at beslutningen om ny 

struktur tas nå, og at man på basis av den bør kunne starte gjennomføringen av større 

organisatoriske og strukturelle grep fram mot ferdigstilling av ny sykehusstruktur. 

7.5 Bygg og arealbehov  
Sykehuset Innlandet HF påpeker i sin idéfaserapport at man med dagens drift ikke klarer å 

skaffe tilstrekkelige midler til å vedlikeholde bygningsmassen. Over tid har dette gitt et betydelig 

etterslep i vedlikehold. Utredningene i idéfasen viser behov for tilpasning av pasienttilbudet til 

den medisinske og teknologiske utviklingen i årene som kommer. Dette stiller krav til 

bygningsmassens egnethet og tilpasningsdyktighet for framtidig pasientbehandling. For noen av 

byggene er det utfordrende å møte framtidige krav og forventninger til bygningsmessig 

standard og egenskaper. 

I modellene som presenteres for etablering av et Mjøssykehus er det ulik grad av bruk av 

eksisterende bygningsmasse. Sykehuset Innlandet HF har også i dagens struktur potensiale for 

VURDERING: Arbeidsgruppen mener dette alternativet legger til rette for trygge og gode 

tilbud og god tilgjengelighet.  

Den gir et faglig knutepunkt som gjennom god utnytting av personell og vaktlag frigjør 

kompetanse og kapasitet til å drive mer desentralisert spesialisthelsetjeneste i resten av 

Innlandet enn i dag. 

Et akuttsykehus i tillegg til Mjøssykehuset i Mjøsregionen kan være gunstig i en 

beredskapssituasjon, ved å gi større fleksibilitet, men vil samtidig bety at noen pasienter ikke 

får tilgang til full faglig bredde ved innleggelsen. Enkelte pasienter vil måtte overflyttes 

Mjøssykehuset umiddelbart eller senere i forløpet. Behandlingsvolumet på hvert av 

sykehusene kan bli lavt. Alternativet medfører døgnaktivitet i tre sykehus i Mjøsregionen, 

noe som krever tilgang på støttefunksjoner og gir flere vaktlinjer. Alternativet kan gi 
rekrutteringutfordringer. 
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effektivisering av den eksisterende bygningsmassen. I det følgende påpekes momenter ved 
eksisterende bygningsmasse som er vurdert når det gjelder valg av de ulike modellene.   

7.5.1 Vurdering av eksisterende bygningsmasse 
I utviklingsplansammenheng og virksomhetsplanlegging er det viktig å se på den eksisterende 

bygningsmassen og hvorvidt den egner seg for effektiv drift med tanke på stadig større krav til 

miljøvennlige løsninger, energieffektivisering og vedlikeholdsetterslep. I Helse Sør-Øst sin 

delstrategi for eiendomsvirksomheten heter det at gode bygg skal utnyttes fullt ut før nye bygg 

planlegges. I det foreliggende arbeidet fra idéfaserapporten er det gjort utredninger både i 

forhold til den tekniske tilstanden for eksisterende bygningsmasse, og hvor godt tilpasset 

bygningsmassen er dagens og fremtidens sykehusdrift.  

Tilpasninger i eksisterende bygningsmasse for å gjøre den egnet til foreliggende strukturendring 

i kjernevirksomheten, kan utløse følgekostnader utover de nødvendige tilpasningene.  Det er 

regler for hvor mye ombygginger man kan gjøre i gammel bygningsmasse før man får krav om 

oppgradering til dagens tekniske standard (TEK 17). Slike kravvil kunne omfatte anlegg som 
dekker hele bygget (f.eks. ventilasjon, avløp, strøm, o.l.). Omfanget av dette vil være usikkert 

inntil man definerer konkrete prosjekter. 

Idéfaseutredningen viser noen utfordringer når det gjelder videreføring av drift i eksisterende 

sykehus:  

 Det er ikke tilstrekkelig ensengsrom og bad tilknyttet sengerom ved de eksisterende 

sykehusene 

 Det er for få undersøkelsesrom i flere av sykehusene 

 Det er ikke optimal logistikk /flyt i med hensyn til effektiv og moderne sykehusdrift  

 Det er ved enkelte av sykehusene begrenset fremtidig utvidelsesmulighet på 

eksisterende tomt 

 Ved eldre standard i bygningsmassen vil man få krav om oppgradering til dagens 

standard dersom man utfører tiltak 

Hovedkonklusjonen i idéfaserapporten vedrørende dagens bygningsmasse er at de kliniske og 

logistiske funksjoner utføres så godt som mulig innenfor dagens bygningsmessige struktur i 

Sykehuset innlandet HF. Det er utfordringer med at noen bygg ikke er funksjonelle for 

kjernevirksomheten, og i tillegg har for dårlig tilstand. Denne utfordringen vil øke i fremtiden 

dersom det ikke skapes ny forbedret bygningsmessig struktur.  

Sykehuset Innlandet HF eier og leier i dag bygningsmasse tilsvarende ca. 360 000 kvadratmeter, 

som reduseres til ca. 340 000 når arealet for sykehuset på Kongsvinger overføres til Akerhus 

universitetssykehus i 2019. Idéfaserapporten i Sykehuset Innlandet HF omhandler arealene ved 

de seks somatiske sykehusene, arealene som brukes til habilitering og rehabilitering, og 

arealene på de to sykehusene som brukes til behandling innenfor psykiatri og rus. Dette utgjør i 

dag et areal på ca. 250 000 kvadratmeter og det er disse arealene som er omhandlet i 

vurderingen av modeller og forslagene til strukturendring i Sykehuset Innlandet HF.  

Det fremskrevne arealbehovet i 2040 varierer fra 185 000 til 220 000 kvadratmeter brutto 

knyttet til den delen som drøftes for strukturendring i idéfaserapporten. Det betyr at det i de 

ulike modellene fra idéfasen vil være ulikt behov for bruk av eksisterende areal, og det 

fremtidige arealbehovet er mindre enn arealet i eksisterende bygningsmasse.  

Den tekniske tilstandsgraden er forverret i Sykehuset Innlandet HFs bygningsmasse. I 2013 viste 

kartleggingen en samlet tilstandsgrad på 1,3. En ny kartlegging i 2016 viste en samlet 
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tilstandsgrad på 1,4. Det samlede estimerte oppgraderingsbehovet (vedlikeholdsetterslep) er 
estimert til ca. 2,5 milliarder kroner i 2018. Dette etterslepet er økt fra 1,96 milliarder kroner i 

2013, en økning på ca. 28 prosent på tre år. 

7.5.2 Modell for dimensjonering av fremtidig arealbehov 
Beregning av fremtidig arealbehov baserer seg i idéfaserapporten på nasjonal standardisert 

framskrivingsmodell fra Sykehusbygg HF på det tidspunktet idéfaserapporten ble utarbeidet. 

Modellen tar utgangspunkt i dagens aktivitetsnivå, framskriver dette i forhold til demografisk 

utvikling og korrigerer med medisinske og teknologiske omstillingsfaktorer. Omregning av 

framtidig aktivitetsnivå til arealbehov er gjort på et overordnet nivå, basert på kjente 

arealstandarder for senger, operasjonsstuer o.l. med et tillegg for nødvendige støttefunksjoner. 

Etter Sykehuset Innlandet HF har fullført sin idéfaserapport er det utviklet en standardisert 

framskrivingsmodell for Helse Sør-Øst. I forbindelse med overgang til neste fase må Sykehuset 

Innlandet HF oppdatere framskrivninger og beregning av arealbehov pga ny 

framskrivingsmodell. Analyser utført av Helse Sør-Øst RHF på overordnet nivå, viser at den nye 
oppdaterte modellen for dimensjonering ikke vil gi vesentlig utslag på arealeffekt. 

7.5.3 Fremtidig arealbehov  
Styret ved Sykehuset Innlandet anbefaler i sak SI HF 79-2017 punkt 4 to alternativer videre 

utredet i neste fase. Disse to alternativene er som følger: 

a) Mjøssykehuset dimensjonert for å behandle pasienter innenfor de fagområder og 
lokalsykehusfunksjoner som beskrevet i saksutredningen. I tillegg til dimensjonering av 
Mjøssykehuset skal det i Sykehuset Innlandet utredes behov for døgnaktivitet på ett 
eller to andre sykehus i Mjøsregionen. 

b) Nullalternativet 
 

Alternativene skal vurderes for trinnvis og sammenhengende utbygging. 

Sykehuset Innlandet HF må parallelt utvikle et tilbud i dagens sykehus tilpasset det framtidige 

målbildet med samhandlingsmodeller med primærhelsetjenesten, desentraliserte 

spesialisthelsetjenester, polikliniske tilbud og dagbehandling. 

Arealbehov i 0-alternativet 

Nullalternativet innebærer en videreføring av dagens sykehusstruktur i Innlandet. Beregningene 

av arealbehovet for nullalternativet viderefører dagens funksjonsfordeling, men med 

utnyttelsesgrader i hht. forslag i regional utviklingsplan (85% utnyttelsesgrad er benyttet for 

alle modellene som ikke innebærer full samling). Den fremskrevne aktiviteten viser et fremtidig 

teoretisk arealbehov på ca 190 000 kvm, som er ca 60 000 kvm lavere enn dagens areal som 

inngår i analysen. 

Arealbehov i alternativene fremkommet i arbeidsgruppens arbeid 

I kapittel 7.3.7 foreslår arbeidsgruppen tre alternativer i tillegg til 0-alternativet videreført i 

konseptfasens steg 1. Alternativene er en videre utdyping av vedtaket i sak 079-2017 i 

Sykehuset Innlandet HF sitt styre, og baserer seg på utredede alternativer fra idéfasens 

hovedalternativ 1. 

Siden dette alternativet beskriver samling av driften så langt det er mulig i et nybygg, er det også 

fra en eiendomsfaglig vurdering riktig. Dette skyldes at dette gir minst arealer å drifte og at de i 

størst mulig grad er samlet som gir muligheter for å effektivisere eiendomsdriften. Det vises 
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også til at Sykehuset Innlandet HF har økende vedlikeholdsbehov i eksisterende bygningsmasse 
slik at fortsatt drift og vedlikehold av disse arealene vil være kostbart. Siden alternativene med 

drift på flere steder betinger økt arealbruk av gamle bygg, øker også driftskostnadene. En videre 

utredning av virksomhetsinnhold, oppdatert dimensjoneringsgrunnlag og lokalisering må 

foreligge før det kan gjøres en sammenligning mellom alternativene nedenfor. 

Alternativ 1: Mjøssykehuset og et elektivt sykehus med døgnfunksjon 

Alternativ 2: Mjøssykehuset og et akuttsykehus 

Alternativ 3: Mjøssykehuset, et elektivt sykehus med døgnfunksjon og et akuttsykehus 

Alternativene bygger på forutsetningene som er beskrevet i kapittel 7.3.7. 

Modellen med et Mjøssykehus og ett elektivt sykehus med døgnfunksjon (alternativ 1) beskriver 

samling av driften så langt det er mulig i et nybygg. Fra et eiendomsfaglig perspektiv vil en slik 

modell ha både fordeler og ulemper. Fordelene er at denne modellen gir et lavere arealbehov og 

mindre arealer å drifte. Når man bygger nytt, vil man få et tilpasset bygg der man får god 

logistikk og funksjonalitet, som ofte gir lavere arealbehov enn når man tilpasser eksisterende 
bygg. Det vises også til at Sykehuset Innlandet HF har økende vedlikeholdsbehov i eksisterende 

bygningsmasse slik at fortsatt drift og vedlikehold av disse arealene vil være kostbart. En 

ulempe sett fra et byggperspektiv er at man ikke utnytter eksisterende bygningsmasse av 

tilfredsstillende kvalitet fremfor å bygge nytt.  

7.5.4 Estimat investeringskostnad 
I beregningen av investeringskostnader i idéfaserapporten er det brukt referansepriser fra 

utbyggingen av det nye sykehuset ved Sykehuset Østfold HF. Disse viser til kostnader for nybygg 

i tre kategorier, fordelt på lett (f.eks. kontorplasser/lager), middels tungt (f.eks. sengerom, 

poliklinikk) og tungt (f.eks. operasjon, radiologi, laboratorium) funksjonsareal. Videre er det for 

eksisterende areal benyttet referansepriser fordelt på kategoriene lett (f.eks. maling), middels 

tungt (f.eks. omgjøring av område inkl. flytting av vegger) og tung ombyggingskostnad (f.eks. 

tilpasning til helt nye funksjoner) for å tilpasse drift i eksisterende bygningsmasse4. 

På generell basis er det nybyggkostnadene i et prosjekt som danner grunnlag for 

prosjektkalkylene og dermed tilhørende lånesøknader.  Eventuell ombygging og oppgradering 
av eksisterende arealer i de ulike alternativene inngår i investeringskostnadene dersom det er 

direkte avhengigheter mellom nybygget og disse arealene. Nødvendigheten av investeringer i 

eksisterende bygg og avhengighetsbeskrivelse må utredes videre og dokumenteres i neste fase.  

Dersom alternativ 2 etter nærmere vurderinger blir tilnærmet likt modell 1C fra Sykehuset 

Innlandet HFs idéfase, kan det anslås et investeringsbehov i størrelsesorden 8,3 mrd kroner 

korrigert for overføring av opptaksområde for Kongsvinger til Akershus universitetssykehus HF.  

7.5.5 Vurdering av alternativer for konseptfasen 
De tre alternativene som arbeidsgruppen fremmer, samt 0-alternativet viser ulik grad av 

utnyttelse av eksisterende bygningsmasse. Ut fra et byggfaglig standpunkt vil en i størst mulig 

grad utnytte de beste byggene, dersom dette er mulig medisinskfaglig sett. Et moment som bør 

tillegges vekt når eksisterende sykehus skal benyttes, er at det tilstrebes å utnytte gode arealer 

fullt ut. Dette kan bidra til å redusere behov for nybygg.  

                                                             
4 Gjennomsnittlig arealkostnad pr kvm presenteres i tabell 40 i Idéfaserapport, og i tabell 10 i 
«Strukturelle løsningsmodeller». 
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Vurdering av alternativ 1 og 2 – Mjøssykehuset og et elektivt sykehus eller et akuttsykehus 

Det er i denne fasen vurdert at et elektivt sykehus i alternativ 1 og et akuttsykehus i alternativ 2 

kan tilpasses tilgjengelig areal i det sykehuset man ønsker å benytte, slik at bygningsmassen 

fullutnyttes. Med mål om å utnytte bygningsmassen i det sykehuset man ønsker å benytte er det 

ikke gitt at det er forskjeller i arealbehov knyttet til om man velger å beholde ett elektivt- eller 

ett akuttsykehus i tillegg til Mjøssykehuset.  

Fordeler ved alternativ 1 og 2 er at man  kan man frigjøre bygningsmasse knyttet til tre av de fire 

eksisterende sykehusene i Mjøsregionen. Man vil også få mulighet til å fullutnytte ett av de 

eksisterende sykehusene. I de arealene der man kun planlegger med dag- og 

poliklinikkvirksomhet, vises det i idéfaserapporten til at denne virksomheten krever relativt lite 

areal, som gjør det mulig å avhende bygningsmassen, og heller leie, eller utnytte annen 

tilgjenglig bygningsmasse i helseforetaket. 

En ulempe sett fra et byggperspektiv er at man i dette alternativet ikke utnytter eksisterende 

bygningsmasse fremfor å bygge nytt, og slik sett ikke oppfyller Helse Sør-Østs eiendomsstrategi. 

Når det gjelder bygningsmessige argumenter for valg av hvilket av de eksisterende sykehusene i 

Mjøsregionen man vil videreførevurderes det  at alle de eksisterende sykehusene har 

tilstrekkelig med areal, slik at dette ikke ekskluderer noen lokalisasjoner som elektivt eller 

akuttsykehus i tillegg til Mjøssykehuset.  

Bygningsmessig prioritering av eksisterende bygninger basert på teknisk tilstandsgrad: 

1. Gjøvik: Vurderes å ha best bygningsmessig standard, nyest bygningsmasse 
2. Elverum / Lillehammer: Lik teknisk standard, antatt tilstrekkelig plass begge steder 
3. Hamar:  Dårlig standard  

 
I tillegg til teknisk tilstandsgrad er det også gjort en kartlegging av funksjonell egnethet ved 

lokalisasjonene. En skjematisk oversikt over hvor godt dette arealet er tilpasset driften er som 

følger: 

 Lillehammer: Gjennomsnittlig til god tilpasningsdyktighet. Utvidelses- og 
fortettingsmulighetene på Lillehammer er begrenset. 

 Gjøvik: Gjennomsnittlig til god tilpasningsdyktighet. Tomta er svært trang og det er lite 
rom for å utvide uten å ta større grep. Området nord for hovedbygget er avsatt til 
offentlig formål og har noe potensiale for en høyere utnyttelse. Det krever imidlertid 
riving av eksisterende bebyggelse. 

 Elverum: Gjennomsnittlig til god tilpasningsdyktighet. Det er svært begrensede 
muligheter for å utvide tomta. Potensialet ligger i en fortetting med større andel 
parkering i kjeller og utbygging på parkeringsarealene. Det er også en del grøntarealer 
som inngår i vurderingen dersom det blir aktuelt med fortetting 

 Hamar: Gjennomsnittlig tilpasningsdyktighet. Utvidelsesmulighetene er dårlig, sykehuset 
ligger midt i boligområde. 

På et overordnet nivå er det ikke vurdert å være forskjeller i mulighet for funksjonell tilpasning 

av sykehusene i Lillehammer, Gjøvik og Elverum. For Hamar vurderes den funksjonelle 

tilpasningsdyktigheten som litt dårligere enn de andre sykehusene, men fortsatt gjennomsnittlig 

mulighet for funksjonell tilpasning.  

For en mer detaljert vurdering av funksjonell egnethet, er det nødvendig med en detaljert 

spesifisering av hvilke funksjoner som er planlagt i de ulike lokalisasjonene. 
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Når man ser teknisk tilstandsgrad og funksjonell tilpasningsmulighet sammen, vil Hamar 
sykehus komme dårligst ut i sammenligning med de andre sykehusene i Mjøsregionen. Det 

vurderes i tillegg at det er begrenset mulighet for utvidelse ved Hamar. Disse vurderingene til 

sammen gjør at man fra et bygningsmessig perspektiv ikke anbefaler å videreføre Hamar 

sykehus.  

Vurdering av alternativ 3 – Mjøssykehuset, et elektivt sykehus og et akuttsykehus   

Fordel ved alternativ 3 er at man kan redusere behov for investering i nybygg, samt frigjøre to av 

de fire sykehusene i Mjøsregionen. 

Ulempen fra et byggperspektiv er at det kan være mindre mulighet for å effektivisere arealbruk i 

eksisterende bygningsmasse. I dette alternativet forutsetter man drift ved to av dagens 

eksisterende lokalisasjoner uten at man har sikkerhet for full utnytting av bygningsmassen. Man 

vil dermed dra med seg forvaltning, drift, vedlikehold og utviklingskostnader (FDVU) for begge 

byggene. Hvor store FDVU-kostnadene vil være avhenger av mulighet for eventuell frigjøring 

eller alternativ bruk av deler av den bygningsmassen som ikke utnyttes. 

Som for alternativ 1 og 2, vil drift ved Tynset sykehus videreføres.  

Rekkefølgen for den bygningsmessig prioritering av eksisterende bygninger blir dermed lik som 

for alternativ 1 og 2. I tillegg vil vurderingen av den funksjonelle egnethet ved lokalisasjonene 

være lik. Det betyr at man fra et bygningsmessig perspektiv ikke anbefaler å videreføre Hamar 

sykehus, mens vurderingen for de resterende lokalisasjonen er lik.  

Vurdering av 0-alternativet – Eksisterende sykehusbygg opprettholdes  

Fordel ved 0-alternativet er at man ikke behøver å investere i nybygg. 

Ulempen er at det er et stort vedlikeholdsetterslep i dagens bygningsmasse. Helseforetaket 

omtaler risiko for økende vedlikeholdsetterslep pga. manglende mulighet til å frigjøre 

økonomiske midler. Alternativet er ikke bærekraftig, og støtter ikke behovet for å samle 

fagmiljøene. 

7.5.6 Oppsummering og anbefaling 
Målbildet om mest mulig samling av funksjoner tilsier at det må bygges et nytt sykehus. Ingen av 

dagens sykehus har eksisterende bygningsmasse som kan romme utvidelser som sikrer 

tilstrekkelig samling av funksjoner.  

De medisinskfaglige hensyn vil gi føringer for hvor stort et nytt sykehus med samling av 

somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling må være. Alternativ 3 

betyr en større utnyttelse av eksisterende bygningsmasse enn for alternativ 1 og 2. Også for en 

slik minimumsløsning vil det være viktig å ha en strategi for utnyttelse av eksisterende bygg, og 

tilpasse investeringene til foreløpig økonomisk planleggingsramme. 

I henhold til eiendomsstrategi i Helse Sør-Øst skal det ikke forekomme tilstandsgrad 3 i noen 

deler av bygningsmassen. Det skal samtidig legges planer for å hindre at bygningsmassen  får 

dårligere tilstandsgrad enn 2. Dette betyr at vedlikeholdsetterslep for Sykehuset Innlandet HF 
sine bygninger må utbedres. Dette kravet vil gjøre det nødvendig å sikre effektiv bruk av 

arealene for å kunne frigjøre tilstrekkelig midler til å nå krav om bygningsmessig tilstandsgrad. 

Ved en slik effektivisering er det viktig å kunne finne alternativt bruksområde for arealene som 

blir frigjort, eventuelt finne mulighet for avhending av bygninger.    
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7.6 Rekruttering og kompetanse 
En grunnleggende forutsetning for befolkningens tillit til sykehuset er at rett kompetanse er til 

stede, er oppdatert og brukes på en slik måte at rett behandling blir iverksatt så raskt som mulig. 

Rett kompetanse på rett plass blir en stor utfordring i fremtidens helsetjeneste. Framskrivninger 

av behov for helsetjenester viser at utfordringen ikke bare kan møtes ved å utdanne flere. Riktig 

bruk av kompetanse, utdanningskapasitet og utdanningsinnhold er helt sentralt.  

Nøkkelen til bredde- og spisskompetanse på avdelings- og sykehusnivå er robuste fagmiljøer 

som evner å utvikle, beholde og overlevere kompetanse. Fagmiljøet må bestå av et visst antall 

leger slik at det ikke er sårbart for fravær ved for eksempel kunnskapsoppdatering, 

ferieavvikling eller sykdom. Kompetansen skal ikke være avhengig av enkeltpersoner, men være 

forankret i fagmiljøet. Robuste fagmiljøer, der gruppen ivaretar breddekompetansen samlet, er 

en forutsetning for at spesialitetene i større grad skal kunne rette seg mot avgrensede områder 

av faget. Robuste fagmiljøer er også viktig for kvalitet og pasientsikkerhet, og det er et økende 

behov for å bygge opp team og avdelinger som bygger opp kompetanse og leverer gode 

resultater over tid. Faste ansettelser bidrar til robuste fagmiljøer gjennom kompetansebygging 

på kort og lang sikt, bedre rekruttering, og gir høy kvalitet både på fagutvikling og behandling. 

Tilgang på tilstrekkelig og kvalifisert kompetanse er et langsiktig strategisk mål for Sykehuset 

Innlandet HF. Utviklingsplan 2019–2035 beskriver at helseforetaket skal sikre en attraktiv 

arbeidsplass med utfordrende oppgaver, et arbeidsmiljø med rom for utvikling, fleksible 

arbeidstidsordninger og et stabilt og dyktig fagmiljø. Dyktige fagfolk ønsker å jobbe sammen 

med andre dyktige fagfolk i fagmiljøer der det kan drives avansert behandling, faglig utvikling og 

forskning. Dette kan oppnås ved å samle fagmiljøene på færre lokalisasjoner. I henhold til 

styrende dokumenter er robuste fagmiljøer som evner å rekruttere, utvikle og beholde dyktige 

fagfolk viktig for å sikre god kvalitet og høy pasientsikkerhet i tjenestene. 

7.6.1 Nye yrkesgrupper  
Norge står foran et teknologisk skifte i helse- og omsorgssektoren. Ny teknologi vil bedre 

helsetilbudet, og teknologien vil endre rollene i det tradisjonelle helsevesenet. Vi får digitale 

pasientjournaler som gjør at helsepersonell får effektiv tilgang til informasjon når de trenger 

det. Vi får mobile arbeidsflater som gir rask tilgang til data. Med sensorer, monitorering og 

kommunikasjon vil spesialisthelsetjenesten kunne skrive ut pasienter raskere og følge dem opp i 

hjemmet ved hjelp av teknologi. Pasienter kan utstyres med måleinstrumenter som sender data 

tilbake til sykehuset og selv utføre enkelte tester. E-konsultasjoner vil kunne gjennomføres 

digitalt og spare reise- og ventetid. Nye målemetoder og andre tekniske løsninger vil gjøre 

pasienten til mer aktive deltagere i egne liv. På den måten vil de kunne påvirke og ta mer ansvar 

over helse- og livssituasjon i egne omgivelser.  

Denne digitaliseringen av helsevesenet vil gi helsepersonell nye muligheter, men også nye 

utfordringer. Sammenlignet med andre deler av samfunnet henger store deler av helsevesenet 

etter i den digitale utviklingen. Dagens helsefaglige utdanninger gir ikke tilstrekkelig 

kompetanse helseteknologi. Digitalisering av helsevesenet og innføring av ny teknologi vil gi 

behov for økt teknologisk kompetanse innen helsefagutdanningene og medføre et økt behov for 

andre yrkesgrupper i sykehusene. 

7.6.2 Pendlertilbøyelighet  
Rekrutteringsmuligheter er viktig, gitt at behovet for kompetent arbeidskraft i 

spesialisthelsetjenesten øker. I dagens situasjon med seks somatiske akuttsykehus i Innlandet, 

hvorav fire er lokalisert i Mjøsregionen, er flere avdelinger ved helseforetaket vurdert som 
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sårbare når det gjelder kompetanse og ressurser, blant annet som følge av små fagmiljø der 
kompetansen til dels er knyttet til enkeltpersoner. Samling av fagmiljø i ett- to- og tre-

sykehusmodellene vil innebære en forbedring sammenlignet med dagens struktur når det 

gjelder sårbare fagmiljø. Effekten vil her være størst i alternativet med et ett stort akuttsykehus.  

Asplan Viak sier i sin samfunnsanalyse5 at rekruttering av et relativt høyt antall ansatte, der en 
betydelig andel skal ha spesialisert kompetanse, krever en viss størrelse på den totale 
befolkningsmengden det skal rekrutteres fra. Det er i samfunnsanalysen gjort følgende 
beregninger av rekrutteringsgrunnlaget ved dagens sykehus og aktuell lokalisering for 
Mjøssykehuset. 

 
Tabell 7-2 Bosatte innenfor 45 minutter kjøretid (2016-tall) 

Tabellen viser antall bosatte innenfor en radius på 45 minutters kjøring med dagens veier. 

Samfunnsanalysen beskriver pågående og planlagte infrastrukturprosjekter i Mjøsregionen som 

vil ha stor innvirkning på arbeidsreiser i en framtidig sykehusstruktur. Pågående utbygging av 

ny E6 vil gjøre at reisevei fra Hamar og Lillehammer til Mjøsbrua blir om lag 20 minutter, mens 

en planlagt utbygging av dobbeltsporet jernbane er anslått til å gi om lag 12-13 minutters 

togreise fra disse byene til Mjøsbrua. Den pågående utbyggingen av rv3/25 vil også gi kortere 

reisetid mellom Elverum og Hamar. Samfunnsanalysen omtaler også andre større 

infrastrukturprosjekter som vil bidra til redusert reisetid og økt framkommelighet i 

Mjøsregionen og som vil ha betydning for rekrutteringsgrunnlaget i en framtidig 

sykehusstruktur.   

For arbeidsplassens attraktivitet er det samling av fagmiljø og alternativ lokalisering som er 

forventet å gi effekt. Med større fagmiljø er det sannsynlig at arbeidsplassen blir mer attraktiv 

for potensielle arbeidstakere, der samlingen av fagmiljø vil være størst i modellen med ett stort 

akuttsykehus. Samtidig er det i noen av de øvrige alternativene forutsatt lokalisering i 

tilknytning til en by der det også kan forventes en større bredde i tilbudet av arbeidsplasser i 

2040. Byer har i seg selv en tiltrekningskraft, særlig for unge nyutdannede. Fordi Mjøsbrua er 

lokalisert innenfor akseptabel pendleravstand fra byer som Hamar, Gjøvik og Lillehammer, er 

det imidlertid svært usikkert hvor stor betydning det vil ha om sykehuset lokaliseres i en av de 

største byene i Innlandet eller noe utenfor. 

7.7 Økonomisk bæreevne 
Sykehuset Innlandet HF har gjort beregninger av økonomisk bæreevne. Det vises til rapportene 

«Økonomiske analyser av Sykehuset Innlandets idéfase» og «Tilleggsrapport til Sykehuset 

Innlandets idéfase». Vedtaket om endret foretakstilhørighet for Kongsvingers opptaksområde 

                                                             
5 Asplan Viak, 2017. Vedlegg 3g 
 

Sted Bosatte innenfor 45 min. kjøretid 

Mjøsbrua 172 656 

Elverum 101 073 

Gjøvik 108 178 

Hamar  112 849 

Lillehammer 69 235 
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medførte at de økonomiske analysene måtte oppdateres i forhold til de analysene som forelå da 
idéfaserapporten ble lagt ut til høring. 

Analyse av økonomisk bæreevne sier noe om hvorvidt helseforetaket vil ha en driftsøkonomi 

som gjør det mulig å bære de økonomiske forpliktelsene prosjektet medfører, og samtidig 

opprettholde forsvarlig drift. Det er gjennomført nåverdianalyser og en overordnet vurdering av 

sensitivitet for endringer i sentrale forutsetninger. Et investeringsprosjekt eller helseforetak vil 

ha økonomisk bæreevne dersom summen av driftsgevinstene overstiger avdrag og renter på 

lånefinansieringen. Det er lagt til grunn en økonomisk levetid på 27 år, en nedbetalingstid på 25 

år og med en forutsatt rentesats i helseforetakets innspill til økonomisk langtidsplan for 2017– 

2020 på 2,4 prosent.  

Analysene tar utgangspunkt i to ulike grunnforutsetninger: i) uten egenfinansiering 

(prosjektperspektiv) og ii) med egenfinansiering (forenklet tilnærming til 

helseforetaksperspektiv). Analyser i et helseforetakperspektiv inkluderer foretakets 

egenfinansiering slik at låneopptaket representerer faktisk lånebehov.  

Resultatutviklingen i helseforetaket det siste året har ikke vært tilfredsstillende, og det er fokus 

på å endre driften for å oppnå positive resultater på kort og mellomlang sikt. Det er blant annet 

igangsatt et større omstillingsarbeid kalt «SI mot 2022» for å sikre faglig og økonomisk 

bærekraft. En avklaring om ny sykehusstruktur vil kunne lette arbeidet med å gjennomføre 

driftstilpasninger fram til ny struktur er på plass. 

I tillegg til vurderinger av økonomisk bæreevne og nåverdier med fokus på likviditetsstrømmer 

og økonomiske endringer er det foretatt analyser på helseforetaksnivå som innebærer en 

framskriving av kontantstrøm og regnskapsmessige resultat for helseforetaket som helhet. 

Vurderingen er gjennomført med utgangspunkt i Økonomisk langtidsplan for Sykehuset 

Innlandet (justert for effekten av overføringen av Kongsvingers opptaksområde) for å belyse 

helseforetakets evne til å betjene kapitalkostnader. Se figur 7.6, 7.7 og 7.8.  

De videre analysene er basert på idéfasearbeidet fra Sykehuset Innlandet HF. Estimerte 

investeringskostnader, driftøkonomiske effekter og vurderingen av bæreevne vil måtte 

oppdateres når virksomhetsinnhold og lokalisering er videre utredet («prekonseptfasen»). 

7.7.1 Investeringskostnader og tilpasning til foreløpig investeringsramme 
Investeringskostnadene er estimert på bakgrunn av estimerte arealbehov. I tråd med 

tilleggsoppdraget fra Helse Sør-Øst RHF har helseforetaket tilpasset de ulike modellene i 

idéfasen til foreløpig investeringsramme på åtte milliarder kroner. Tilpasningen er gjort ved at 

deler av investeringene for sykehus som ikke skal beholde akutt heldøgnskirurgi i en framtidig 

sykehusstruktur holdes utenfor hovedprosjektet (strukturendringen). På sikt kan behovet for 

oppgraderinger og investeringer i den øvrige bygningsmassen gjøre seg gjeldende. Slike behov 

vil måtte vurderes som egne prosjekter, med fornyede vurderinger av investeringsbehov og 

prioriteringer, eller løses over helseforetakets egen investeringsramme. I innspillet til 

økonomisk langtidsplan er det lagt til grunn et investeringsnivå på medisinteknisk utstyr og 

oppgraderinger av bygg på dagens nivå. Behovene for større oppgraderinger og reinvesteringer i 

eksisterende bygg vil øke med antall steder det vedtas opprettholdelse av sykehusdrift.  

De oppdaterte analysene viser at det vil det være mulig å realisere alternativene til åtte 

milliarder kroner. Dette gjelder ikke det opprinnelige alternativ 1A (hovedsykehus uten aktivitet 

i gjenværende sykehus) og alternativ 3D (Sanderud med akutte spesialiserte funksjoner, 
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Lillehammer og Gjøvik). Disse to alternativene har så høye investeringskostnader at det vil bli 
krevende å tilpasse investeringen til en ramme på åtte milliarder kroner.  

 

Figur 7-3 Investeringskostnader (inkl. tomt og infrastruktur) etter tilpasninger til foreløpig investeringsramme på 8 mrd. kroner. Beløp i 
mrd. kroner, prisnivå 1. juni 2016. Modellbeskrivelser i idéfasen følger som vedlegg. 

I figur 7-3 vises investeringskostnader (inkl. tomt og infrastruktur). Rød horisontal stiplet strek 

viser foreløpig investeringsramme på åtte milliarder kroner. I idéfasearbeidet ble det gjort 

utdypende økonomiske analyser av et utvalg representative alternativer. Utvalget omfatter 

modeller med ett, to og tre store akuttsykehus i Mjøsregionen, i tillegg til nullalternativet. 

Utvalget er basert på vurderinger fra mulighetsstudien, effektmål, faglige vurderinger og 

investeringsbehov. Innsnevringen er gjort for å begrense regnearbeidet, og representerte 

således en forenkling av utredningsarbeidet. 

7.7.2 Driftsgevinster 
Driftsgevinstene er beregnet til 340–640 millioner kroner årlig (avhengig av alternativ) og 

består i hovedsak av tre komponenter: 

 Driftseffekter som følge av geografisk og faglig samling 
 Driftseffekter som følge av nybygg/rehabilitering 
 Opprettholdelse av positiv likviditet fra drift 
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Figur 7-4 Estimerte driftsgevinster i 2040 etter korreksjon av endret foretakstilhørighet for Kongsvingers opptaksområde 

7.7.3 Finansiering 
Tilgjengelig egenfinansiering i Sykehuset Innlandet HF er estimert til om lag 3-3,5 milliarder 

kroner og består i all hovedsak av basisfordring mot Helse Sør-Øst RHF i tillegg til en andel av 

oppspart likviditet fra plan- og byggeperioden, og av salgsinntekter fra avhending av eiendom. I 

analyser som inkluderer egenfinansiering, er det forutsatt at 70 prosent av investeringsbeløpet 

finansieres med låneopptak fra Helse og omsorgsdepartementet. 

7.7.4 Økonomisk bæreevne – overordnet ved ulike perspektiv 
Økonomisk bæreevne er en sentral forutsetning i vurderingen av et investeringsprosjekt. 

Tabellen under viser en sammenligning av den økonomiske bæreevnen i de ulike 

modellalternativene som Sykehuset Innlandet HF har utredet i sin idéfaseutredning. 

 

Tabell 7-5 Økonomisk bæreevne i prosjekt- og helseforetaksperspektiv for de ulike alternativene. 

Bæreevneanalysene (med gitte overordnede forutsetninger) viser at alle de utvalgte modellene 

har økonomisk bæreevne i et helseforetaksperspektiv, mens det i et prosjektperspektiv kun har 

økonomisk bæreevne og/eller positiv nåverdi i alternativ 1A og 1C. I alle analyser er det 

forutsatt akuttsykehus på Tynset, lokalmedisinsk senter i Nord-Gudbrandsdal, Valdres og på 

Hadeland, og like mange distriktspsykiatriske sentre som i dag.  

Modellene med Mjøssykehus hvor alle de akutte funksjonene i Mjøsregionen er samlet (1A) og 

Mjøssykehus med ett akuttsykehus i Mjøsregionen (1C) har best bæreevne også i et 

helseforetaksperspektiv. Sensitivitetsanalyser viser at bæreevnen til disse to modellene er 

positiv over prosjektets levetid selv ved endringer i de overordnede forutsetninger om lånerente 

og økonomisk levetid. For de andre alternativene er bæreevnen mer sensitiv for endringer i 

lånerente og/eller økonomisk levetid. 
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Effekten av endret foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus gir ikke en endring i rangering 
av alternativene sammenlignet med analysene utført i forbindelse med idéfaserapporten.  

Den økonomiske bæreevnen påvirkes i særlig grad av investeringens størrelse og mulighetene 

for realisering av driftsgevinster i ny modell. For modeller med to store akuttsykehus vil 

investeringskostnadene være høyere i forhold driftsgevinstene sammenlignet med modeller 

med en større grad av samling. En modell med Mjøssykehus og ett akuttsykehus (1C) vil best 

kunne tilrettelegge for et handlingsrom for større reinvesteringsbehov.  

Figur 7-6 viser netto driftskreditt og basisfordring (Sykehuset Innlandet HF sin andel av 

tilbakeholdt likviditet fra regional lånemodell i Helse Sør-Øst):    

 

Figur 7-6 Utvikling i netto driftskreditt og basisfordring i perioden 2017-2035 for de ulike alternativene 

Analyser som bygger på Sykehuset Innlandets økonomiske langtidsplan for 2018-2021 er også 

utarbeidet og viser de totaløkonomiske og regnskapsmessige effektene i ulike modeller. Disse 

analysene viser at Sykehuset Innlandet HF også vil ha likviditetsmessig bæreevne. Gitt 

forutsetningene som er lagt til grunn for analysene, vil ikke helseforetaket ha behov for vesentlig 

mellomfinansiering fra Helse Sør-Øst RHF (midlertidig lån av likviditet fra eier i begynnelsen av 

driftsperioden). Behovet for mellomfinansiering varierer mellom de ulike alternativene, slik 

figur 7-6 viser. 
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Figur 7-7 Utvikling av regnskapsmessig resultat i perioden 2017-2053 

Videre viser analyser at Sykehuset Innlandet HF vil oppleve en periode med negative 

regnskapsmessige resultater i begynnelsen av driftsperioden for samtlige alternativer (også når 

effekter av avhending holdes utenfor). En betydelig årsak til dette er økte avskrivinger og 

rentekostnader, og at det er forutsatt å ta noen år før driftsgevinster inntreffer med full styrke. 

For enkelte av alternativene er det lagt til grunn muligheter for avhending av eiendommer. Dette 

vil medføre regnskapsmessige tap som følge av at salgsinntekter forventes å være lavere enn 

eiendommenes restverdier i balansen, men avhending av eiendom vil også tilføre likviditet til 

helseforetaket i form av salgsinntekter. 

 

Figur 7-8 Utvikling i driftsresultat før av-/nedskrivinger delt på driftsinntekter (EBITDA-margin) i perioden 2017-2053 

Figuren ovenfor viser at den underliggende driftsmarginen styrkes ved samtlige alternativer. 

Samlet sett vil modellene med Mjøssykehuset ha best bæreevne både i et prosjekt- og et 

foretaksperspektiv. Disse modellene har også minst behov for mellomfinansiering og er mer 
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robuste for endringer i de overordnede forutsetningene. Modellene med ett stort akuttsykehus 
vil også gi bedre årlige regnskapsresultater enn modeller med to- eller tre akuttsykehus i 

Mjøsregionen.Vurderingene av bæreevne vil måtte oppdateres når man har konkretisert 

virksomhetsinnhold. 

Balanseverdi per sykehus 

 Det er lagt til grunn regnskapsverdier per sted, avskrevet verdi fram til 2027.  
 For de verdier som ikke er verdisatt per sted/divisjon er areal benyttet som 

fordelingsnøkkel. 
 

 
 
Tabell 7-9 Estimert balanseverdi i hele 1000 kr pr. sykehus i 2027. Balanseverdier er hentet fra regnskapet for Sykehuset Innlandet 
HF. 

7.7.5 Vurdering av alternativer for konseptfasen 
Alternativene som anbefales videreført til en konseptfase innebærer justeringer i forhold til 

opprinnelig utredede modeller i idéfasen.  

Alternativ 1 er en justering av modell 1C og innebærer at alle akuttfunksjoner samles i 

Mjøssykehuset, at stråleenheten og pasienthotell beholdes på Gjøvik i overskuelig fremtid, at et 

av dagens sykehus i Mjøsregionen benyttes som et rent elektivt sykehus med døgndrift, og at det 

utvikles ulike former for LMS i noen eller alle av dagens sykehusbyer. Denne modellen avviker 

svært lite fra modell 1C som er utredet i idéfasen. Investeringskostnadene vil bli noe lavere 

siden stråletilbudet med pasienthotell gjenbrukes, samt at beredskapskostnadene ved et elektivt 

sykehus med døgndrift vil bli noe lavere sammenlignet med et sykehus med akuttfunksjoner. 

Bærekraften vil derfor bli noe bedre enn det som er framstilt i figurene for modell 1C overfor.  

Fordeler: 

 Bæreevne i prosjektperspektiv 
 Store driftsgevinster  
 Ikke behov for mellomfinansiering 
 Robust i forhold til endringer i overordnede forutsetninger 

 

Ulemper: 

 Behov for reinvestering i gjenværende bygg 
 

Alternativ 2 bygger på beregningene av den utredede modell 1C med unntak av at 

investeringskostnaden vil bli noe lavere enn tidligere beregnet i modell 1C, siden 

stråleterapienheten med hotellsenger gjenbrukes på Gjøvik. 

Fordeler: 

Sykehus Balanseverdi i 2027 BTA m2 Bokført verdi per brutto m2

Lillehammer 233 729 69 139 3,4

Gjøvik 236 055 53 544 4,4

Hamar 63 956 22 189 2,9

Elverum 186 053 47 600 3,9

Sanderud (psykiatri) 237 799 37 706 6,3

Reinsvoll (psykiatri) 201 751 30 230 6,7
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 Bæreevne i prosjektperspektiv 
 Store driftsgevinster  
 Ikke behov for mellomfinansiering 

 Robust i forhold til endringer i overordnede forutsetninger 
 

Ulemper: 

 Behov for reinvestering i gjenværende bygg 
 

Alternativ 3 kan sammenlignes med den utredede modell 1E i idéfasearbeidet. 

Hovedforskjellen er at sykehusfunksjonene for psykisk helsevern og rus samles ved 

Mjøssykehuset i alternativ 3 i motsetning til modell 1E i idéfasearbeidet der sykehusfunksjonene 

beholdes på Reinsvoll og Sanderud. Investeringskostnaden ved å samle disse funksjonene ved 

Mjøssykehuset er tidligere beregnet og investeringskostnaden anslås økt med om lag 600 
millioner kroner. Alternativ 3 vil samtidig kunne åpne for avhending av eiendommer, noe som 

vil ha en positiv likviditetsmessig effekt. De årlige driftsgevinstene ved å samle psykisk 

helsevern og rus er beregnet til nærmere 40 millioner kroner per år. En samling av 

sykehusfunksjonene i psykisk helsevern og rus har i seg selv økonomisk bærekraft over 

prosjektets levetid, noe som er nærmere beskrevet i rapporten «Økonomiske analyser av 

Sykehuset Innlandets idéfase». Et annet avvik mellom alternativ 3 og modell 1E er at det i 

alternativ 3 er ett sykehus med akuttfunksjoner og ett sykehus med elektiv døgnbehandling, 

mens det i modell 1E er to sykehus med akuttfunksjoner og elektiv kirurgi i tillegg til 

Mjøssykehuset og Tynset. Denne justeringen vil medføre en liten forbedring i den økonomiske 

bærekraften i forhold til den utredede modell 1E, siden beredskapskostnadene antas å bli noe 

lavere ved et elektivt sykehus sammenlignet med et sykehus med akuttfunksjoner. Også her vil 

investeringskostnadene som følge av at stråletilbudet med pasienthotell gjenbrukes på Gjøvik 

bedre bæreevnen. Alternativ 3 vil derfor kunne antas å ha en noe bedre økonomisk bærekraft 

enn det modell 1E viser i figurene overfor. 

Fordeler: 

 Bæreevne i helseforetaksperspektiv 
 Økte driftsgevinster sammenlignet med nullalternativet 

 

Ulemper: 

 Behov for reinvesteringer i gjenværende bygg 

 Behov for mellomfinansiering 
 

De økonomiske analysene må utarbeides på et høyere detaljeringsnivå i konseptfasen, slik 

veilederen beskriver. 
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8 Lokalisering 

Helse Sør-Øst RHF godkjente mandatet for idéfasen i Sykehuset Innlandet (sak 066-2014)  og i 

mandatet er det angitt at følgende alternative strukturelle løsningsmodeller skulle utredes: 

1. Fremtidig modell med nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua 

2. Fremtidig modell med to akuttsykehus i Mjøsregionen 

3. Fremtidig modell med tre akuttsykehus i Mjøsregionen 

4. Nullalternativet, videreføring av dagens modell  
 

Sykehuset Innlandet HFs modellutredning i idéfasen og vedtaket om helseforetakets framtidige 

målbilde bygger på dette mandatet.  

Sykehuset Innlandet HF har lagt lokaliseringen ved Mjøsbrua som et premiss for et 

hovedsykehus i Innlandet siden 2012, gjennom høringsprosessene «Strategisk fokus 2025» 

(2012) og «Delplaner» (2013), senere innarbeidet i Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet 

(2014). Dette var også en premiss i høringen som Sykehuset Innlandet HF hadde i 2017. En 
lokalisering i området ved Mjøsbrua har hatt stor tilslutning i alle høringsprosessene.  

Samfunnsanalysen som er utført for Sykehuset Innlandet HF i idéfasen6 innehar en vurdering av 

lokalisering i forhold til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging (kgl. res. av 26.09.2014), som vektlegger utvikling av kompakte byer og 

tettsteder, reduksjon i transportbehovet og tilrettelegging for klima- og miljøvennlige 

transportformer. Planretningslinjene sier blant annet at publikumsrettede servicetilbud kan 

lokaliseres ut fra en regional helhetsvurdering tilpasset eksisterende og planlagt senterstruktur 

og kollektivknutepunkter. 

Stortingsmelding nr. 18 (2016/2017), Bærekraftige byer og sterke distrikt vektlegger 

samfunnsutvikling rundt eksisterende byer og kollektivknutepunkter. Her uttrykkes mål om at 

lokalisering av statlige virksomheter skal medvirke til reduksjon av biltransport, økt bruk av 

kollektivtransport og styrking av bymiljø. I en felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen7, 

uttrykkes regionens målsettinger om framtidige reisemønster og et bo- og arbeidsmarked i 

Mjøsbyen. 

Samfunnsanalysen viser at alle sykehusmodeller som er utredet i idéfasen innebærer økt 

transportbehov. Samling av aktivitet innebærer at rekruttering av arbeidskraft vil skje innenfor 

et større omland, samt at noen pasientgrupper må reise lengre for å få sin behandling. 

Samfunnsanalysen viser også at en sykehuslokalisering ved Mjøsbrua ikke er forventet å svekke 

befolkningsutviklingen i de største byene, men at dette vil kunne påvirke sentrumsutviklingen. 

Samtidig viser analysen at en sykehusmodell med videreutvikling i én av dagens vertsbyer vil gi 

større negative effekter i de andre byene.  Samfunnsmessige konsekvenser ved en 

sykehusetablering og vurdering av avbøtende tiltak bør vurderes videre i planprosessen i tråd 

med veileder for sykehusbyggprosjekter. 

 

 

                                                             
6 Asplan Viak, 2017. Vedlegg 3g. 
7 Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen er utviklet i samarbeid mellom Hedmark og Oppland 
fylkeskommunene, ti kommuner i Mjøsregionen, Fylkesmannen i Hedmark og Oppland, Statens vegvesen 
og Jernbanedirektoratet. ATP Mjøsbyen sendes på høring i januar 2019. 
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8.1 Sentrale tema lokalisering 
Arbeidsgruppen påpeker følgende momenter ved en lokalisering ved Mjøsbrua: 
 
Avstanden til Mjøssykehuset for viktige akutte og spesialiserte funksjoner 
Beliggenheten for et Mjøssykehus ved Mjøsbrua er sentral ut fra den fremskrevne 

befolkningsutviklingen mot 2040. Den ligger omtrent midt mellom byene Hamar, Gjøvik og 

Lillehammer i kjøreavstand, ca. 15-20 minutter med bil hensyntatt pågående og planlagte 

infrastrukturtiltak. Denne beliggenheten gir kortest reiseavstand for flest pasienter (og 

pårørende).  

Rekruttering av fagpersonell fra hele Mjøsregionen 
For å sikre rekruttering av god faglig kompetanse er det ønskelig å samle mest mulig aktivitet 

ved et stort akuttsykehus. Dette sykehuset får dermed en størrelse og faglig bredde som vil 

kreve rekruttering fra hele Mjøsregionen. Fordelen med å kunne tilby et stort fagmiljø og større 

pasientvolum innenfor flere spesialiteter er trolig større enn ulempen knyttet til økt 

reiseavstand for ansatte. Dette gir en arbeidsreise for ansatte i de tre mjøsbyene Gjøvik, Hamar 

og Lillehammer på 15-20 minutter, noe som gir akseptabel arbeidsreise også for 

turnusarbeidere. En alternativ plassering av Mjøssykehuset i en by vil øke arbeidsreisen til 30-

40 minutter for ansatte bosatt i de andre byene.    

Risiko for rekruttering og drift i perioden frem til byggestart 
Et Mjøssykehus ved Mjøsbrua er vurdert best å ivareta drift og utvikling av eksisterende sykehus 

frem til innflyttingen i et nytt Mjøssykehus. En beslutning om avvikling av et sykehus vil medføre 

risiko for at medarbeidere søker seg arbeid andre steder, men hvis reiseavstanden til den nye 

arbeidsplassen vurderes som akseptabel, vil denne effekten kunne reduseres. Opprettholdelse 

av gode fagmiljøer i mellomperioden vil være en forutsetning for å ha gode tilbud de første årene 

etter innflytting i nytt sykehus. Akseptable arbeidsreiser og gode ferdselsårer til arbeid er viktig 

både for nyrekruttering og for å holde på ansatte.  

Fare for økt lekkasje av pasienter til Oslo-området fra Hadelandsregionen 
Plassering av Mjøssykehuset ved Mjøsbrua sikrer pasientene fra Hadeland rimelig nærhet til et 
mest mulig komplett tilbud, samtidig som pasientgrunnlaget er med på å sikre sykehuset stort 

nok volum innenfor de spesialiserte funksjonene. 

På dette grunnlaget har arbeidsgruppen vurdert fordelene av lokalisering ved Mjøsbrua trolig er 

større enn lokalisering i en av Mjøsbyene.  

8.2 Avgrensning av videre lokaliseringsprosess 
Valg av alternativer og en områdeavgrensning til Mjøsbrua gir nødvendige forutsetninger for det 

videre arbeidet med Sykehuset Innlandets fremtidige sykehusstruktur. Dette er viktig for 

nødvendige kortsiktige endringer i helseforetaket, og en forutsetning for en framtidig 

konseptfase. Det anbefales igangsatt et videre arbeid med lokalisering samtidig med 

«prekonseptfasen».  

Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter gir føringer for avklaring av lokalisering: 

«Det forutsettes at lokalisering som følge av endret sykehusstruktur avklares i arbeidet med 

utviklingsplanen.» 

«Lokalisering skal være avklart før oppstart av konseptfase, mens tomt innenfor den lokalisasjon 
som er valgt, skal være avklart innen oppstart av steg to i konseptfasen.» 
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Arbeidsgruppen anbefaler at det utarbeides et mandat for slikt arbeid. En lokaliseringsanalyse 
avgrenses til området ved Mjøsbrua.  

Kapittel 6 i veilederen for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter angir oppgaver som hører med i 

en lokaliseringsanalyse.  

 

9 Arbeidsgruppens samlede anbefaling 

Arbeidsgruppens mandat har følgende ordlyd: 

«Gruppen skal redegjøre for og innstille på hvilke alternativer som bør tas videre i en konseptfase». 

På bakgrunn av redegjørelsen i kapitlene ovenfor og beslutningsgrunnlaget i idéfasen anbefaler 

arbeidsgruppen at tre alternativer utredes videre, i tillegg til nullalternativet.  

For alle alternativer legger arbeidsgruppen følgende til grunn:  

 Tynset fortsetter som akuttsykehus med tilpassede akuttfunksjoner  

 LMS og DPS utvikles som planlagt i samarbeid med kommunene 

 Fortsatt styrking av samarbeid med primærhelsetjenesten 

 Psykisk helsevern og TSB samlokaliseres i hovedsykehuset 

 Mjøssykehuset ved Mjøsbrua etableres som faglig knutepunkt i en desentralisert 

spesialisthelsetjeneste 

 

9.1 Alternativ 1 – Mjøssykehuset og et elektivt sykehus med døgnfunksjon  
Mjøssykehuset etableres som stort akuttsykehus for lokalsykehusområdene Lillehammer, 

Gjøvik, Hamar og Elverum. Mjøssykehuset har spesialiserte funksjoner for hele Innlandets 

opptaksområde.  

Ett av dagens akuttsykehus beholdes som elektivt sykehus med døgndrift. Ett elektivt sykehus 

kan etableres ved alle dagens lokalisasjoner.  

I det videre arbeidet bør det utredes: 

 Hva  som er hensiktsmessig aktivitetsfordeling mellom Mjøssykehuset og det elektive 

sykehuset  

 Om det skal være dagkirurgi flere steder enn ved Mjøssykehuset, Tynset og det elektive 

sykehuset, og eventuelt hvor 

 Hvor det skal være poliklinikk, dagbehandling, dialysesatelitt, radiologi, osv., samt om 

dette skal være ved ett eller flere av de sykehusene som ikke får døgnfunksjon, og om 

disse skal utvikles til LMS i samarbeid med kommunene 

 Hvordan prehospitale tjenester skal utvikles tilpasset ny struktur 

 

9.2 Alternativ 2 – Mjøssykehuset og et akuttsykehus 
Mjøssykehuset etableres som stort akuttsykehus, og har spesialiserte funksjoner for hele 

Innlandets opptaksområde.  

Ett av dagens akuttsykehus videreutvikles som akuttsykehus.  
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I det videre arbeidet bør det utredes: 

 Hva som er hensiktsmessig aktivitetsfordeling mellom Mjøssykehuset og akuttsykehuset, 
og hvilket av dagens sykehus som skal ha akuttfunksjon 

 Opptaksområder for lokalsykehusfunksjoner ved Mjøssykehuset og akuttsykehuset 

 Om det skal være dagkirurgi flere steder enn ved Mjøssykehuset, Tynset og 
akuttsykehuset 

 Hvor det skal være poliklinikk, dagbehandling, dialysesatelitt, radiologi, osv., samt om 
dette skal være ved ett eller flere av de sykehusene som ikke får døgnfunksjon, og om 
disse skal utvikles til LMS i samarbeid med kommunene 

 Hvordan prehospitale tjenester skal utvikles tilpasset ny struktur 

 

9.3 Alternativ 3 – Mjøssykehuset, et elektivt sykehus med døgnfunksjon og et 
akuttsykehus 

Mjøssykehuset etableres som stort akuttsykehus, og har spesialiserte funksjoner for hele 

Innlandets opptaksområde.  

Ett av dagens akutt sykehus videreutvikles som akuttsykehus.   

En elektiv enhet med døgnfunksjon etableres i et annet av dagens sykehus i Mjøsregionen.   

I det videre arbeidet bør det utredes: 

 Hva som er hensiktsmessig aktivitetsfordeling mellom Mjøssykehuset, hvilket av dagens 

sykehus som  skal ha akuttfunksjon og hvilket av dgens sykehus som skal være den 

elektive enheten med døgndrift 

 Opptaksområder for lokalsykehusfunksjoner Mjøssykehuset og akuttsykehuset 

 Hvor det skal være poliklinikk, dagbehandling, dialysesatelitt, radiologi, osv., samt om  

dette skal være ved de to sykehusene som ikke får døgnfunksjon, og om disse skal 

utvikles til LMS i samarbeid med kommunene 

 Hvordan prehospitale tjenester skal utvikles tilpasset ny struktur 

 

10 Mulig trinnvis utbygging 

Helse Sør-Øst RHF legger til grunn at det skal vurderes trinnvis utbygging som et alternativ ved 

realisering av store sykehusbyggprosjekter. Det kan åpne for fleksibilitet ved utforming av bygg, 

og kapasitet kan tilpasses underveis i de ulike byggetrinnene. I tillegg åpner det for at 

delprosjekter kan realiseres i ulike deler av regionen samtidig.  

Idéfaserapporten beskriver prinsipper (muligheter og krav) som må ligge til grunn for en 

trinnvis utbygging, og disse prinsippene er beskrevet nedenfor. Den trinnvise utbyggingen må 

foregå på en slik måte at den understøtter pasientsikkerhet og medisinsk forsvarlighet. 

Kriteriene tar utgangspunkt i Idéfaserapport 2.0 ved Oslo universitetssykehus. En trinnvis 

utbygging må som et minimum: 

 Bidra til å lukke og forebygge bygningsmessige myndighetspålegg ved å flytte ut av gamle, 
dårlige og uhensiktsmessige bygg 

 Ivareta faglig kvalitet i alle byggetrinn, samt ivareta faglige avhengigheter mellom ulike 
deler av sykehusets virksomhet 
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 Gi den nødvendige kapasitet til å møte befolkningens samlede behov for 
spesialisthelsetjenester 

 Bidra til gode, helhetlige pasientforløp internt i sykehuset 

 Bidra til samling av tverrfaglig miljø som behandler én sykdom 

 Gjøre det mulig å samle dupliserte funksjoner 

 Skjerme pågående klinisk virksomhet i byggeperioden 
Legge til rette for mer effektiv drift underveis i perioden frem til valgt fremtidig struktur er 
på plass 

 

Det vil være behov for en overordnet fremdriftsplan som sikrer gode og tidlige løsninger for 

prioriterte områder, og som bidrar til at Sykehuset Innlandet HF oppnår de ønskede effektene av 

ny sykehusstruktur. Anbefaling om innhold i og rekkefølge av utviklings- og utbyggingstrinn må 

basere seg på en samlet vurdering av virksomhetsmessige, bygningsmessige og økonomiske 

forhold. Helheten og det endelige målet må være tydelig, slik at sluttresultatet gir en god og 

sammenhengende løsning.   

Utredning av og beslutning om eventuell trinnvis utbygging skal gjennomføres i konseptfasen. 

For å vise hvordan aktuelle alternativer kan realiseres trinnvis har arbeidsgruppen beskrevet et 

eksempel på trinnvis utbygging: 

Trinn 1:   

To av dagens akuttsykehus samles i nytt Mjøssykehus sammen med spesialiserte 

funksjoner fra de andre sykehusene. 

Trinn 1 bør også inkludere enheter innenfor psykisk helsevern og TSB med størst 

somatisk tilknytning. 

Trinn 2:  

Resterende sykehuspsykiatri og TSB samles i Mjøssykehuset. Alternativt kan trinn 2 

inngå i trinn 1.  

Det er medisinske og helsefaglige argumenter for en anbefaling om at prioriterte 

funksjoner innen psykiatri og TSB samlokaliseres med somatikk i første byggetrinn. 

Hovedbegrunnelsen er å få innarbeidet en god integrering helt fra oppstart av 

Mjøssykehuset. 

Trinn 3:  

Ytterligere samling av somatikk og habilitering/rehabilitering. Hvilke funksjoner dette 

gjelder vil avhenge av hvilke modell som blir valgt.  
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Figur 10-1 Forenklet illustrasjon over mulig trinnvis utbygging. 

I en generisk modell vil det minste effektive byggetrinnet være å flytte sammen to av dagens 

sykehus i Mjøsregionen med spesialiserte funksjoner fra øvrige sykehus. På dette trinnet vil 

Sykehuset Innlandet HF ha et Mjøssykehus og to akuttsykehus i Mjøsregionen. Det må vurderes 

om et slikt trinn gir tilstrekkelig økonomisk bærekraft.  

I neste trinn kan man flytte inn akuttfunksjonen fra ett av de gjenstående, da får man et akutt og 

et elektivt sykehus i tillegg til Mjøssykehuset i Mjøsregionen. Psykisk helsevern og TSB kan 

flyttes inn i første, andre eller tredje trinn. Dette er forsøkt illustrert i figuren over.  

Avklaring av trinnvis utbygging skal gjøres i konseptfasen.  

 

11 Tidslinje for veien videre 

Helse Sør-Øst RHF har gitt prioritet til et byggeprosjekt i Innlandet etter bygging av nytt sykehus 

i Vestre Viken HF. Rammebetingelsene er gitt senest i Økonomisk langtidsplan 2019–2022: 

 «Som det fremgår av styresak 131-2008 har et byggeprosjekt i Innlandet prioritet etter 

ferdigstillelse i Buskerud. Styret i Helse Sør-Øst RHF la i styresak 066-2014 til grunn at eventuell 

byggestart for aktuelle prosjekter tidligst kan skje i 2022. Fremdriften for nytt sykehus i Drammen 

og foretaksgruppens økonomiske handlingsrom tilsier at forventet byggestart ved Sykehuset 

Innlandet HF skyves noe ut i tid og tilpasses fremdriften i pågående portefølje.» 

Forutsatt ferdigstillelse av det nye sykehuset i Drammen som planlagt i 2024–25, vil 

arbeidsgruppen anbefale følgende overordnede framdriftsplan: 

1. «Prekonseptfase» i perioden 2019–2020. Et forberedende arbeid med formål å avklare 
virksomhetsinnhold nærmere i og utenfor Mjøssykehuset og eventuelt en reduksjon av 
antall alternativer som bringes inn i konseptfase.  

2. Lokaliseringsanalyse i perioden 2019–2020. Et videre lokaliseringsarbeid, i tråd med 
forutsetningene som er beskrevet i kapittel 8 og kapittel 1, vil involvere aktuelle kommuner 
og berørte myndigheter og bør igangsettes i 2019. Et slikt arbeid vil innebære vurdering av 
aktuelle lokaliseringer innenfor områdeavgrensningen «ved Mjøsbrua», samt et arbeid med 
konsekvensutredning og utarbeidelse av planforslag. 
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3. Konseptfase i perioden 2021–2022 med lånesøknad desember 2022 med sikte på lån i 
statsbudsjett for 2024. En konseptfase med utredning av alternativene som er beskrevet i 
kapittel 9 kan igangsettes når lokalisering er endelig avklart. Tomtevalg må være tatt 
innen oppstart av Steg 2 i konseptfasen.  

4. Forprosjekt i perioden 2024–2025 
5. Byggestart planlegges i 2025 

 

Arbeidsgruppen anbefaler at det utarbeides et mandat for videre arbeid, og at det senere 
utarbeides mandat for konseptfasen, tilpasset skissert framdriftsplan beskrevet ovenfor. 

 

Figur 11-1 Tidslinje for veien videre 
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12 Vedlegg 

12.1 Dokumentliste 
Rapporten bygger på følgende dokumenter: 

1. Utviklingsplan 2018-2035 for Sykehuset Innlandet HF 

2. Styresak 079-2017, Sykehuset Innlandet HF 

a. Saksframlegg: Videreføring av tidligfasearbeidet i Sykehuset Innlandet – Godkjenning 

av idéfaserapport med anbefaling om framtidig målbilde 

b. Protokoll fra styremøte 20. oktober 2017 

3. Idéfaserapport for Sykehuset Innlandet HF, med vedlegg:  

a. Tilstands- og egnethetsanalyse. Delrapport med beskrivelse av kliniske og logistiske 

forhold i sykehusbyggene i Sykehuset Innlandet HF. 

b. Aktivitets- og kapasitetsanalyse mot 2040. Delrapporter med beskrivelse av 

framskrevet pasientbehandling i Sykehuset Innlandet HF. 

c. Strukturelle løsningsmodeller. Delrapport med beskrivelse av investeringskostnader, 

realiseringsmuligheter og oppfyllelse av effektmål. 

d. Faglige utviklingstrekk mot 2040. Delrapport med beskrivelse av faglige behov for 

omstilling, endring og effektivisering i et 2040-perspektiv. 

e. Økonomiske analyser. Delrapport med beskrivelse av driftseffektivitet og økonomisk 

bæreevne ved aktuelle modeller. 

f. Investeringsbehov for nullalternativet. Delrapport med beskrivelse av 

investeringskostnader ved videreføring av dagens sykehusstruktur. 

g. Samfunnsanalyse ved fremtidig sykehusstruktur. Delrapport med beskrivelse av 

samfunnsmessige konsekvenser ved aktuelle modeller. 

4. Styresak 055-2017, Sykehuset Innlandet HF 

a. Saksframlegg: Videreføring av tidligfaseplanlegging i idéfasen – Fremleggelse av 

høringsuttalelser i idéfasen 

b. Vedlegg: Oppsummering av høringsuttalelser 

5. Tilleggsrapport til Sykehuset Innlandets idéfase (oktober 2017)  
6. Risiko- og mulighetsanalyse - Vurdering av risiko og muligheter som følger av Utviklingsplan 

2018-2035 og framtidig målbilde for Sykehuset Innlandet (august 2018) 

 

12.2 Mandat for felles arbeidsgruppe – Sykehuset Innlandet HF og Helse Sør-Øst 
RHF 
Se vedlagt fil 

12.3 Modellbeskrivelser i idéfasen 
Trykt vedlegg: Modellbeskrivelser  
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Modellbeskrivelser i idéfasen 

 


