Notat fra aksjonen «Sammen for Lokalsykehusene – nei til hovedsykehus»
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En alternativ økonomisk analyse av bærekraften i prosjektet Mjøssykehus
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Innledning

Vi som er motstandere av et Mjøssykehus på Moelv fortsetter arbeidet for å få stanset dette prosjektet. Vi har to avgjørende
argumenter:
•
•

Det er feil å samlokalisere psykiatri og somatikk
Det er ikke økonomisk bærekraft i Sykehuset Innlandet HF til prosjektet

Argument nr 1 har bred oppslutning i befolkningen, også innenfor miljøer og grupper som støtter etableringen av et Mjøssykehus. Samlokaliseringen vil medføre at 100 sengeplasser fjernes innen psykiatriomsorgen i Innlandet. Selv organisasjoner
og partilag som i høringsrunden til HSØ gikk inn for Mjøssykehuset, har markert sterk uenighet i dette. Det samsvarer lite
med den satsingen innen psykiatrien som stortingspartiene har vedtatt.
Argument nr 2 er en dramatisk påstand og samtidig vanskelig for de fleste å ta stilling til. Dersom den er korrekt, vil den fremtidige spesialisthelsetjenesten i Innlandet være krisepreget med stadige kutt i driften for å dekke investeringene – noe som
åpenbart vil ramme pasientene.
I dette notatet vil vi gå nærmere inn på bærekraft-argumentet. Vi mener at det ikke finnes midler til å dekke alle de tiltakene
som ligger i de vedtatte planene. Det er grunn til å minne om at i tillegg til å etablere Mjøssykehuset på Moelv skal en rekke
andre tiltak gjennomføres. Her er det aktuelle vedtaket i Helse Sør-Øst RHF (HSØ) pr 28. mai 2021:
Sak 058-2021 Videreføring av planer for utviklingen av Sykehuset Innlandet HF
2. Arbeidet med videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF skal videreføres i konseptfase hvor følgende sykehusstruktur
legges til grunn;
a. Mjøssykehus med en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling, lokalisert til Moelv.
b. Stort akuttsykehus med gastrokirurgi, ortopedisk kirurgi, fødetilbud og akutt indremedisin lokalisert i Lillehammer.
c. Elektivt sykehus med indremedisinsk profil, dagkirurgi og skadepoliklinikk lokalisert i Elverum sammen med en samhandlingsarena og ny luftambulansebase.
d. Akuttsykehus på Tynset med dagens virksomhetsinnhold, styrket med mer elektiv kirurgi. e. Lokalmedisinske sentra
lokalisert til Nord-Gudbrandsdal, Valdres og Hadeland.
e. Distriktspsykiatriske sentra og polikliniske tjenester innen psykisk helsevern for barn og unge lokalisert til Elverum,
Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Tynset, Otta, Valdres og Hadeland
Det skal i konseptfasen utredes om det kan legges indremedisinske akuttfunksjoner til det elektive sykehuset i Elverum for
opptaksområdet som i dag har sykehuset i Elverum som sitt lokalsykehus.
Vår ambisjon er å legge fram de totale kostnadene på en forståelig måte. I tillegg vil vi omtale noen andre forhold som påvirker økonomien, beskrevet i det vi heretter omtaler som Bærekraftrapporten (se omslagssiden). Vi vil forsøksvis sette dette
opp mot den beregningen som Helse Sør-Øst RF selv har gjort. Det er verdt å merke seg at HSØ selv legger til grunn at det
for selve Mjøssykehuset ikke er etablert bærekraft, men at denne oppnås ved å se på Sykehuset Innlandet HF (SI) sin totale
økonomi. Det er et stort tankekors at det tas sikte på å etablere et nytt sykehus som ikke kan bære sine egne kostnader, men
at disse skal betales av den helhetlige driften. Sårbarhets- og risikoanalyser for et slikt prosjekt burde være mer enn nok til å
stanse det, men det vi erfarer er at dette ikke er gjennomført – og heller ikke planlagt utover at 0/0+ skal utredes.
Beregningene til HSØ er presentert i Bærekraftrapporten vi siterer på fremsiden, sidene 78 til 80. Underlagsmaterialet er det
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heller kommunisert lite rundt, vi må bare forholde oss til det som presenteres på disse sidene. Det som gir mest innsikt er
grafen vi gjengir. Grafen viser sårbarheten til prosjektet, mer presist at Mjøssykehuset ikke er bærekraftig før etter 28 års drift.
Behovet for ekstra mellomfinansiering er stort og vedvarende – en mellomfinansiering som er lånefinansiert og sårbar for
hvordan rentebanen utvikler seg i perioden.
Med tanke på at den er satt opp med bakgrunn i planleggingsrammen for Mjøssykehuset og ikke de andre kostnadene,
mener vi at vårt argument nr 2 er holdbart, men det skal vi vise videre i notatet.
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Del 1. Kjente forhold
som påvirker det
totale investerings
behovet
1.1 Planleggingsramme og kostnader ved å bygge det nye Mjøssykehuset

Kostnadsoverslaget for Mjøssykehuset var lenge omtalt til å være 8,65 milliarder kroner og ble etter hvert fastslått til kr 9.010
millioner i 2020-kroner ved fremleggelsen av Bærekraftrapporten. I SIs Økonomisk Langtidsplan 2022 – 2025, fremlagt
til behandling i styret i juni 2021, er planleggingsrammen oppdatert til 9.320 millioner 2021-kroner. Dette tilsvarer en opp
regulering på 3,5 %. Det er ikke helt klart om oppdateringen kun er prisstigningen. Konsumprisindeksen økte med 2,9 fra juni
2020 til juni 2021, men det kan være at det gjelder en lengere periode.
Av denne planleggingsrammen skal Sykehuset Innlandet HF dekke 30 % av egne midler, mens hoveddelen på 70 % låne
finansieres (Stortinget innvilger lån etter søknad fra HSØ). Egenandelen tilsvarer nå kr 2.796.000.000. Ettersom SI hittil kun
har avsatt kr 1.972.359.000, så mangler det kr 823.641.000 på egenandelen. Hvordan SI skal klare å avsette dette beløpet
fram til 2025 er vanskelig å forstå. Ikke engang deres egen langtidsplan legger opp til et overskudd i tråd med dette behovet
(se senere kapittel). Formelt har Helse Sør Øst RHF (HSØ) stilt krav i styrevedtaket pr 28. mai om en økonomi i balanse fra SI
før Mjøssykehuset kan iverksettes, så her er SI under et sterkt press fra alle kanter. Ikke minst fra HSØ som på sitt styremøte
den 19. august kom med en advarsel om at SI må klare de økonomiske målene. Eller var det kanskje bare et første varsel om
at prosjektet vil bli stoppet?
Uansett hva det snakkes om i bakrommene nå - holder planleggingsrammens totalsum?
Først og fremst framkommer beløpet som en byggekostnad der kvadratmeterprisen ble satt til kr 82.500 etter referanse
prosjektet Nye Drammen Sykehus. Med et planlagt arealbehov på 108 000 kvadratmeter blir da byggesummen kr
8.910.000.000. Ved indeksregulering på 3,5 % får vi da 2021: kr 9.221.850.000. Differensen her på kr 98.150.000 mellom
byggekostnad og ny planleggingsramme finner vi ikke noen informasjon om hva skyldes, kanskje er kvadratmeterprisen satt
noe høyere – vi konkluderer med at den nye planleggingsrammen utelukkende er knyttet til økt byggekostnad og at rest
beløpet er en økonomisk buffer.
Vi kan da gå videre å se på hva planleggingsrammen tar lett på. Vi må kommentere 2 grep som prosjektgruppa har gjort
i forbindelse med beregningen av planleggingsrammen. Dette har vi i aksjonen «Sammen for lokalsykehusene» tidligere
kommentert i et eget fakta-ark som ligger på vår nettside. Prosjektgruppen i SI/HSØ har nemlig fraveket anbefalinger fra
Sykehusbygg HF med konsekvens at planleggingsrammen er lavere enn om man holdt seg til anbefalingene.
•
•

At arealbehovet skal justeres opp med 10 % for ikke-medisinske servicefunksjoner. Prosjektgruppa setter tillegget til 8,5
%. Kostnadsbesparelsen beregnes til kr 138.327.750 i 2021-kroner.
Prosjektgruppa legger inn et «forventet tillegg» på 6 % etter modell fra Drammen. Sykehusbygg HF anbefaler igjen 10 %.
Kostnadsbesparelsen er beregnet til kr 368.874.000 i 2021-kroner.

Hvilken konsekvens har det at man fraviker anbefalingene fra Sykehusbygg HF?
Det kan man jo ikke vite før byggefasen er over, men det er nærliggende å se på feilene ved etableringen av Kalnes Sykehus – feil som man sier man skal lære av. Kalnes ble for lite fra dag 1. Det ble åpnet med pomp og prakt, kongebesøk og stor
ståhei – men kapasiteten var for liten og vi ble raskt kjent med at korridorpasientene preget hverdagen på sykehuset. Det kan
være at planene om å legge støttefunksjoner utenfor hovedsykehuset og andre desentraliserte løsninger rundt lokalisering
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av tjenester vil fungere, men det kan også være at man kommer opp i samme utfordring som Sykehuset Østfold HF (Kalnes)
der man nå gjennomfører en helt påkrevet utvidelse av arealet.
•

•

Det er ytterligere to forhold ved Mjøssykehuset som vi mener er undervurdert i Bærekraftrapporten. Det første forholdet
er knyttet til samlokalisering av somatikk og psykiatri. Her er det bare lagt til grunn at samlokaliseringen medfører et
behov for 170 senger (100 færre sengeplasser enn i dag) og et arealbehov knyttet til det. Reinsvoll Psykiatriske Sykehus
har en sikkerhetsavdeling. Det er ikke gjennomført noen konsekvensanalyse av å flytte den enheten til Mjøssykehuset,
hverken når det gjelder drift eller rom. For oss er det åpenbart at sikkerhetsavdelingen trenger ekstra bygningsmessige
tiltak.
Det andre forholdet vi mener må utredes nærmere er kostnadene ved å legge stråleenheten inn i Mjøssykehuset. Her
er det lagt opp til at stråleterapi med utstyr og senger krever 1500 kvm. Det gir en kostnad på 128 millioner (85.387 *
1500 avrundet). Dette ligger da inne i planleggingsrammen. Men er dette et realistisk beløp? Administrasjonen har selv
i orienteringer i kommunene nevnt en kostnad på 300 millioner + saneringskostnad ved å avvikle dagens stråleenhet
ved Gjøvik Sykehus. Beløp opp til 500 – 600 millioner som total kostnad er nevnt. Med mindre det skal selges til privat
sykehus, men da forsvinner jo pasientene og inntektene. Vi mener det helt åpenbart er underbudsjettert når det gjelder
kostnadene til stråleenheten.

Oppsummering planleggingsrammen:
Vi legger til grunn at man må følge anbefalingene fra Sykehusbygg HF blant annet for å unngå at sykehuset bygges for lite. Vi
setter opp dette regnestykket:
Nåværende planleggingsramme

9 320 000 000

Oppjustert arealbehov, kostnad

138 327 750

Kostnader sikkerhetsenheten, anslag

20 000 000

Underbudsjettering stråleenheten

300 000 000

Buffer for uforutsette hendelser og behov

368 874 000

Fratrukket restbeløpet i ny planleggingsramme

-98 150 000

Sum

10 049 051 750

Vi passerer altså 10 milliarder. Investeringskostnadene medfører årlig kapitalkostnader som må dekkes av driftsinntektene
når det nye Mjøsssykehuset tas i bruk.. Det er vanlig å regne med at de utgjør 5 prosent av investeringsbeløpet. De utgjør
altså ca 500 millioner kroner i årlige kapitalkostnader (renter +avskrivninger) som en ikke har i dag. Dette innebærer at den
vanlige driften må reduseres med 500 millioner årlig. Det gjelder personell, medisiner og andre driftsmidler. Dermed blir det
mindre inntekter til å drive medisinske tjenester til innbyggerne. Personellmessig må antall årsverk reduseres med ca 500
årsverk. Derfor vil oppstarten av det nye sykehuset skape store økonomiske problemer for Sykehuset Innlandet.
Forholdene som beskrives videre i notatet medfører ytterligere økning å årlige kapitalkostnader.
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1.2 Kostnader til ikke-bygg-nære IKT-investeringer

Nytt Mjøssykehus skal selvfølgelig være på nett og kommunisere med de andre lokasjonene i SI samt alle kommunene i
Innlandet, noe som koster dyrt. Det framkommer både i saksdokument til styremøte i SI den 4.mai 2021 (Sak nr 042-2021
Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – konkretisering av framtidig målbilde) samt i Økonomisk Langtidsplan for 2022
– 2025 at det vil påløpe investeringskostnader i IKT på 700 millioner i tillegg til byggekostnadene. Det presiseres at det er
Sykehuspartner HF som står for investeringen, men SI skal nedbetale kostnaden over 8 år. Det er i økonomisk sammenheng
uvesentlig om det er noen andre enn SI som betaler for investeringen når det er SI som skal betale renter og avdrag på
investeringen.
Videre indeksregulerer vi også dette beløpet til 2021-kroner: kr 754.500.000. Denne investeringen må derfor innarbeides i
bærekraftberegningen i Konseptfasen.

1.3 Tilretteleggingskostnader gjenværende sykehus

Da styret i Sykehuset Innlandet HF gjorde sitt lokaliseringsvedtak så avvek de ikke fra forslaget i prosjektrapporten om lokalisering av akuttsykehuset til Lillehammer. Men de la Mjøssykehuset til Moelv i stedet for Brumunddal og dermed det elektive
sykehuset til Elverum.
Styret i Helse Sør-Øst vedtok det samme med styreleder Svein Gjedrem sin dobbeltstemme og vedtaket er senere godkjent
av helseminister Bent Høie i foretaksmøte. Bærekraftrapporten sier på side 120 dette om kostnadene ved å tilrettelegge for
en slik løsning:
• Akuttsykehus på Lillehammer: kr 301 millioner
• Elektivt sykehus på Elverum: kr 160 millioner
Vi indeksregulerer også disse beløpene til 2021-kroner: kr 477.135.000. Da må altså 477 millioner i investeringer også legges
inn i bærekraftanalysen i Konseptfasen.

1.4 Etablering av luftambulanse på Elverum

Luftambulansen er gjennomgående foreslått lagt til Elverum og det er stor støtte til dette også blant de som er tilhenger av at
den framtidige strukturen bygger på eksisterende sykehus. Kostnaden på kr 60 millioner kom frem for første gang i saksdokumentet til Sykehuset Innlandet sitt styremøte 4.mai 2020 og er også omtalt i Økonomisk Langtidsplan 2022 – 2025. Vi
indeksregulerer beløpet: 62,1 millioner.
Denne kostnaden må med i bærekraftberegningen i Konseptfasen.

1.5 Sykehustomt

Det foreligger ikke noe kostnadsoverslag på tomte-erverv.
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Del 2. Kjente forhold
som påvirker de totale
driftskostnadene
2.1 Kostnader til opplæring av de ikke-bygg-nære IKT-investeringene

Se punkt 1.2. Når det gjelder IKT-investeringene antar vi at disse 700 millionene er kostnader til infrastruktur, hardware og
software og kun det. IKT-investeringer i denne størrelsesordenen krever normalt avsetning av innførings- og opplæringskostnader. Det finnes ingen antydning om at slikt vil oppstå, men alle som kjenner til denne type prosesser vet at dette kan bli
like dyrt som selve investeringen. Vi er nøkterne og anslår opplæringskostnadene til kr 200 millioner. Dette vil være en økt
driftskostnad i opplæringsperioden over anslagsvis 2 kalenderår.
Denne kostnaden må med i bærekraftberegningen i Konseptfasen.

2.2 Vedlikeholdskostnader på kort og lang sikt

All bygningsmasse trenger årlig vedlikehold. Når det gjelder bygningsmassen til Sykehuset Innlandet så blir den vurdert vært
år. Kartlegging av årlig behov og årlig kostnad er derfor god, men det er ikke gjort med et nettsøk å finne oppdaterte tall.
Vi viser derfor her til rapporten «Idefase for ny sykehusstruktur. Investeringsbehov for nullalternativet.» Tabellen investering
og oppgradering 0 – 10 år. Rapporten er fra 2016. Behovet er ikke redusert, men vi bruker de tallene som framkommer i rapporten.
Ettersom vi nå vet hvilken bygningsmasse som overlever i framtida så må det selvfølgelig da tas med hvilke investeringer
som er stipulert for de sykehusene som skal drives videre:
• Elverum: kr 204 millioner
• Lillehammer: kr 291 millioner
• Tynset: kr 47 millioner
Samlet kostnad vil være kr 542 millioner. Vi indeksregulerer dette til 2021-kroner, juni 2016 til juni 2021: kr 602.048.169.
Her vil det i tillegg være forhold som påvirker beløpet utover å bruke KPI, slik som den faktiske tilstanden til bygningsmassen
med forventet slitasje over 5 år. Dette ser vi her bort i fra. Det kan for øvrig være overlapp med tilretteleggingskostnadene
for Lillehammer som et akuttsykehus og Elverum som elektivt sykehus (se bærekraftrapporten side 120), vi juster derfor ned
skjønnsmessig til kr 550 millioner – da har vi gjort en enkel vurdering av overlapp som trekker ned og prisstigning og økt
behov som trekker opp.
Dette var det kortsiktige behovet.
Det langsiktige behovet er tatt med i saksframlegget til styremøtet i Sykehuset Innlandet den 4.mai, men ikke i bærekraftrapporten fra desember 2020. I dette saksframlegget blir det oppgitt at det langsiktige investeringsbehovet for sykehusene er
• Elverum: kr 1 milliard 211 millioner
• Lillehammer: kr 1 milliard 345 millioner
Dette blir samlet, indeksregulert, kr 2.645.460. Så det var kanskje ikke noen grunn til å redusere estimatet i resonnementet i
ovenstående avsnitt? Vi ser fram til hvordan HSØ vil regne dette inn i bærekraftberegningen i Konseptfasen.

2.3 Luftambulansen

Det er grunn til å påpeke at en ny luftambulanse-base på Elverum også krever driftsmidler.
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Del 3. Vedtatte tiltak
der kostnader ikke er
konkretisert
3.1 Videreutviklingskostnader utvidet akuttsykehus Tynset

I både forslag til vedtak og i vedtakene har akuttsykehus blitt med i den fremtidige sykehusstrukturen. Det har ikke bare
overlevd, det legges også til grunn at Tynset Sykehus skal videreutvikles. Opptaksområdet utvides sørover i Østerdalen og
sengetallet skal opp. Dette er vel og bra – problemet er imidlertid at det ikke foreligger noe kostnadsoverslag på hva en slik
utvidelse vil medføre. Kan det være nærliggende å tro at dette vil bli frafalt og at Tynset Sykehus kun tildeles ordinære midler?
Fristende, men det må altså presiseres både investeringskostnader og økte driftskostnader i Konseptfasen.

3.2 Lokalmedisinsk senter i Valdres og Nord-Gudbrandsdal, kostnader ved videreutvikling
Det foreslås å videreutvikle de lokalmedisinske sentrene i Valdres og Nord-Gudbrandsdal. Heller ikke her kan vi finne at det
er gjort noen vurderinger rundt hva det skal koste. Begge lokasjonene har i dag intermidiære senger uten sykehusspesialister. Det foreslås at de skal ha 10 medisinske senger hver, det er åpenbart knyttet kostnader til det dersom det betyr en
oppgradering/utvidelse av hvilke spesialisthelsetjenester som skal tilbys. Her oppstår både investeringskostnader og økte
driftskostnader.
Disse kostnadene må med i bærekraftberegningen i Konseptfasen.

3.3 Lokalmedisinsk senter på Hadeland, kostnader ved etablering

Det foreslås at det skal etableres et helt nytt lokalmedisinsk senter på Hadeland. Utfordringen er hva det betyr økonomisk å
etablere et nytt LMS. Heller ikke dette kan vi finne noen konkrete planer for så vi våger oss på et regnestykke.
Vi kan ta utgangspunkt i et forsiktig anslag på arealbehovet – halvparten av LMS Valdres, det medfører et bygg på 5000 kvm.
Vi legger ellers til grunn at dette blir rimeligere enn å bygge hovedsykehuset og bruker 75 % av kmv-prisen på Mjøssykehuset
(indeksregulert til kr 85.387) og får da en kvm-pris på kr 64.040. Prisen på et LMS på Hadeland blir da kr 320.201.250. Kommunene Gran og Lunner er forespeilet å være med på en spleis, de er ikke presentert for noen pris eller har noe vedtak på at
de stiller med midler. Hva betyr det at det skal være spleis? Betyr det at kommunene skal stå for bygningsmassen og SI for
drift? Når ble det til at kommunene skal dekke opp for statlige spesialisttjenester?
Vi legger til grunn at et lokalmedisinsk senter på Hadeland skal bygges og driftes på lik linje med LMS Valdres og LMS Gudbrandsdalen.
Denne investeringskostnaden på anslagsvis 320 millioner samt driftskostnadene må med i bærekraftberegningen i Konseptfasen.

3.4 Videreutvikling av Distrikts Psykiatriske Sentre (DPS)

Vedtaket i styret i HSØ sier klart at denne delen av psykiatriomsorgen skal videreutvikles. Både for DPS og Barne- og Ungdoms Psykiatrien.
Det gjelder distriktspsykiatriske sentra og polikliniske tjenester innen psykisk helsevern for barn og unge lokalisert til Elverum, Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Tynset, Otta, Valdres og Hadeland.
Men igjen: her mangler altså et kostnadsoverslag, det finnes ingen videreutvikling som ikke koster. Disse kostnadene må
med i bærekraftberegningen, tallene må på bordet til konseptfaseutredningen.
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Del 4. Andre forhold
som påvirker helseforetakets økonomi
4.1 Vurdering av realismen i antatte driftsgevinster

Hvordan er antatt effektiviseringsgevinst beregnet og beskrevet Bærekraftrapporten?
Bærekraftrapporten omtaler driftsgevinster i kapittel 5.15.1. side 123 der det anslås at estimerte driftsøkonomiske gevinster vil
bli netto 375 millioner i 2040. Vi oppfatter det slik at dette er da et måltall etter 12 år med drift og ikke en besparelse på drift
som er effektiv fra driftsår 1 ved det nye Mjøssykehuset. Progresjonen i driftsgevinster bør legges fram.

Estimerte årlige driftsøkonomiske gevinster i 2040
HOVEDOMRÅDE

JUSTERT MODELL TO

Klinisk personell somatikk

245

Klinisk personell psykisk helsevern og TSB

45

Medisink service og støtte

35

Prehospitale tjenester og pasientreiser

-35

Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

40

Øvrige service og støttefunksjoner

45

Sum estimerte nettogevinster

375

Den største besparelsen er på kr 245 millioner på klinisk personell somatikk på 245 millioner. Det er ytterligere besparelser
på klinisk personell psykisk helsevern og TSB på 45 millioner.
Vi er noe overrasket over at det oppstår besparelser på personell da antall ansatte vil øke med ca 500 i 2040 (se bærekraftrapporten side 67). Vi kan ikke se at denne personell-økningen er kostnadsvurdert noe sted, men det kan være at ettersom Bærekraftrapporten mangler detaljer i de fremlagte beregningene, så er dette vurdert uten at det opplyses om det.

HOVEDOMRÅDE

2017/2019

2040

2040

2040

2040

2040

ALLE

ALLE

MJØS
SYKEHUSET

AKUTT
SYKEHUSET

ELEKTIVT
SYKEHUS

ANDRE

Leger

1094

1220

Sykepleiere og øvrig klinisk personell

4301

4754

2852

1060

393

449

994

922

553

206

76

87

6389

6896

4137

1538

570

651

Andre ansatte
Sum

732

272

101

115

Det er uten tvil slik at vanligvis møtes økte investerings-kostnader med å kutte i lønnskostnader. Sykehuset Innlandet vil få økt
gjeld, men her går man motsatt vei og øker antall ansatte. Dette må forklares nærmere i Konseptfasen.
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Vaktlinjer kan også problematiseres her, vi viser til bærekraftrapportens kapittel 5.2 side 34. Her bemerkes det at det ikke er
vurdert hvordan den framtidige fagutviklingen vil påvirke kravene til vaktordninger – problemet spilles over til konseptfasen.
Slik vi ser det så er en av drivkreftene bak å etablere et Mjøssykehus å spisse spesialisthelsetjenestene. Det vil da oppstå
nye vaktlinjer knyttet til de nye tjenestene som skal ytes. Det er oppsiktsvekkende at dette ikke er vurdert og det undergraver
estimert sparte driftskostnader.
Videre vil vi påpeke at utvidelsen av tilbudet på Tynset og de lokalmedisinske sentrene i Valdres og Otta samt etableringen
på Hadeland, vil medføre økte driftskostnader. Dette må tydeliggjøres i effektiviseringsberegningen.
I konsektfasen må effektiviseringsgevinsten beregnes på nytt og grunnlaget for beregningene være tilgjengelig – Konseptfasen må være åpen og transparent.

4.2 Endret tilskudd til Sykehuset Innlandet HF

I Økonomisk Langtidsplan 2022 – 2025 blir vi kjent med at HSØ foretar en endring i fordeling av midler innenfor regionforetaket. Det er dramatisk for Sykehuset Innlandet sin del. Hele 122 millioner overføres til OUS i perioden. Tabellen er fra ØLP.

ENDRING PER OPPTAKSOMRÅDE – TALL I TUSEN

2022

2023

2024

2025

SUM

Akershus universitetssykehus HF

- 78 218

23 404

16 106

11 122

- 27 586

Sykehuset Innlandet HF

- 27 597

- 31 856

- 32 448

- 30 974

- 122 875

Oslo universitetssykehus HF

116 560

45 315

46 005

43 783

251 663

Diakonhjemmet Sykehus

29 208

2 238

1 667

1 251

34 364

Lovisenberg Diakonale Sykehus

51 092

9 896

7 947

6 081

75 016

Sørlandet sykehus HF

- 17 431

- 9 322

- 8 458

- 7 850

- 43 061

Sykehuset Telemark HF

- 23 294

- 16 882

- 15 102

- 13 706

- 68 984

Sykehuset i Vestfold HF

12 368

- 10 997

- 9 412

- 8 191

- 16 232

- 57 956

- 6 256

- 3 177

- 123

- 67 512

- 4732

- 5 540

- 3 129

- 1 393

- 14 794

0

0

0

0

0

Vestre Viken HF
Sykehuset Østfold HF
Sum

Tabell: Omfordelingseffekter av inntektsmodellen 2022 – 2025. Millioner kroner. Kilde Helse Sør-Øst RHF.

4.3 Konsekvensene av salg under bokført verdi av overflødig bygningsmasse

Administrerende direktør Andersgaard skriver i det nevnte saksdokumentet til SI-møtet den 4. mai at overflødig bygningsmasse skal avhendes og at det er gjort kostnadsoverslag om at salgspris vil ligge under bokførte verdier. Dette er ganske
oppsiktsvekkende, men for en investor som vil gjøre et gammelt sykehus om til boliger så ligger det jo en viss risiko i at man
ikke får endret reguleringsplanene fra offentlig formål til næring. Ettersom påstanden er fremmet skriftlig er det naturlig å
tenke seg at omstillingsteamet i SI har foretatt sine markedskontakter.
Uansett – dersom opplysningen om salg til under bokført verdi realiseres er det alvorlig da det medfører ytterligere kostnader for SI ved avhending. Balansen reduseres, noe som kan medføre regnskapsmessige underskudd enkeltår. Forholdet må
omtales særskilt i Konseptfasen.

4.4 Gjennomføringsevne

Styre og administrasjon i Sykehuset Innlandet er fast bestemt på at målet med et Mjøssykehus skal nås. Budsjettene framover er satt opp for nettopp å nå det målet. I ØLP finner vi denne planen for overskudd i årene framover:
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I grafen under vises historiske resultater fra 2017 til 2020, og budsjetterte resultater i Sykehuset Innlandet i 2021- 2025
Resultatutvikling
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- 100 000 000

2017
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Resultat

2020

2021

2022

ØLP 2022 - 2025

2023

2024

2025

ØLP 2021 - 2024

Figur: Resultatutvikling siste år og budsjetterte resultater i ØLP-perioden. Tall i millioner kr.

Det store spørsmålet er om SI-ledelsen har gjennomføringsevne for å nå disse budsjetterte resultatene. Om de klarer å drive
rovdrift på de ansatte, om de klarer å overføre pasienter til kommunene og samtidig opprettholde inntektene, om de har tatt
høyde for alle små og store ekstra kostnader som alltid dukker opp i et stort konsern.
En pekepinn på styringsevnen er å gå tilbake og se på hva som var budsjettet for de årene i grafen over der vi kjenner resultatet. Det er kanskje litt slemt, men dette hadde vært mye tryggere dersom målbildet ble vridd vekk fra Mjøssykehuset og til å
bygge på eksisterende struktur.
Endring i resultat historisk og ØLP-perioden
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Tabell: ØLP Historikk – Resultatutvikling

Tabellen over er altså fra 2016 og årene 2017 – 2020 er budsjetterte overskudd.
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Oppsummering
Vi har gjennom dette notatet prøvd å lage en oversikt over alle de kostnadene som det vedtatte målbildet medfører slik det er
presentert i 11 punkter fra HSØ-rapporten fra desember 2020.
Det vi mener er kjente forhold som påvirker det totale investeringsbehovet:
Nåværende planleggingsramme

9 320 000 000

Oppjustert arealbehov, kostnad

138 327 750

Kostnader sikkerhetsenheten, anslag

20 000 000

Underbudsjettering stråleenheten

300 000 000

Buffer for uforutsette hendelser og behov

368 874 000

Fratrukket restbeløpet i ny planleggingsramme

-98 150 000

Sum

10 049 051 750

Ikke-byggnære IKT-investeringer

754 500 000

Tilrettelegging Elverum og Lillehammer

477 000 000

Luftambulansen
Tomt

62 000 000
?

Nytt Lokal Medisinsk Senter på Hadeland

320 200 000

Summering

1 613 700 000

Det vi mener er beregnbare og ikke-beregnbare forhold som påvirker driftskostnadene:
IKT-kostnader, innføring og opplæring
Vedlikehold kort sikt Lillehammer/Elverum/Tynset
Vedlikehold lang sikt Lillehammer/Elverum

200 000 000
602 048 169
2 645 460 000

Driftsmidler luftambulansen
Videreutvikling av DPS
Videreutvikling av LMS Valdres og Gudbrandsdal
Videreutvikling utvidet akuttsykehus Tynset
Summering kjente driftskostnader

3 447 508 169

Vår oppsummering av det bildet som er tegnet i denne rapporten er at etableringen av Mjøssykehuset medfører økte kapitalkostnader for Sykehuset Innlandet HF samtidig som personalkostnadene (antall ansatte) øker. Videre har vi påpekt at
fordelingen av midler internt i regionforetaket medfører overføringer til OUS og med de planene som fortsatt står for OUS er
det rimelig å anta det fortsetter.
Vår påstand er at Sykehuset Innlandet har større muligheter til god drift dersom 9, 320 milliarder til Mjøssykehuset minst
halveres og brukes på nåværende struktur.
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Vår konklusjon er at det som nå ligger i «målbildet Mjøssykehus» er utenfor Sykehuset Innlandet HF sin økonomiske bæreevne. Vi mener at dette vil Konseptfasen vise. Utfordringen er at SI har startet forberedelsene til innflytting i Mjøssykehuset og
på veien svekker de økonomien ytterligere, plukker fra hverandre gode faglige miljøer, presser pasienter over til kommunene
før de er ferdig behandlet og rehabilitert. Dette prosjektet bør stanses nå.
Gjøvik den 26. august 2021
Finn Olav Rolijordet
For aksjonen «Sammen for Lokalsykehusene – nei til hovedsykehus»

