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Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Hamar kommune. I rapporten gjennomfører vi en forenklet 

samfunnsanalyse av å etablere hovedsykehuset i Sykehuset Innlandet på Hamar sammenlignet med en 

plassering ved Mjøsbrua. Vi ser på konsekvensene for befolkningsutvikling, by- og regionsutvikling, 

transportarbeid og klimagassutslipp knyttet til dette, samt konsekvenser for kompetanse og rekruttering. 

Vår kontaktperson hos oppdragsgiver har vært Espen Overskott. Vi takker for et spennende oppdrag og et 

godt samarbeid underveis. 

Oslo, 20.02.2018 

Bjørn Gran 
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Sykehuset Innlandet driver i dag virksomhet på 42 

steder i Hedmark og Oppland, blant annet seks 

somatiske sykehus. De seks somatiske sykehusene 

er lokalisert i Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer, 

Kongsvinger og Tynset. 

Sykehuset Innlandet er i idèfasen av å utarbeide en 

plan for ny sykehusstruktur i Oppland og Hedmark. 

I idéfasen skal det presiseres behov og identifiseres 

mulige, prinsipielle løsningsalternativer. I idéfasen 

skal det blant annet utarbeides et mandat for 

utredningsarbeidet i konseptfasen, som skal vise 

hvilke alternative, prinsipielle løsninger (konsepter) 

som skal utredes, samt rammene for tiltaket. 

Asplan Viak har på oppdrag fra Sykehuset Innlandet 

HF gjennomført en samfunnsanalyse som en del av 

arbeidet med idéfaserapporten for framtidig 

sykehusstruktur i Innlandet, og omfatter vurderinger 

av mulige samfunnsmessige konsekvenser av ulike 

strukturelle løsningsmodeller fram mot 2040.  

I Asplan Viak (2017) er fire ulike modeller for 

framtidig sykehusstruktur utredet.  

På bakgrunn av utredningen i idéfasearbeidet har 

Sykehuset Innlandet anbefalt en modell med et 

hovedsykehus ved Mjøsbrua som framtidig 

sykehusstruktur.  

 

Med dette som bakgrunn ønsker Hamar kommune 

å gjennomføre en analyse som ser på en alternativ 

lokalisering av samme hovedsykehus i Hamar 

sentrum.  

Statlige retningslinjer 

Lokaliseringen av store statlige institusjoner bygger 

oppunder regjeringens satsing på bærekraftige byer 

og sterke distrikt (Meld. St. 18 2016-2017). I 

retningslinjene for lokalisering av statlige 

arbeidsplasser står det at etableringen eller 

relokaliseringen av store statlige institusjoner skal 

legge vekt på regionale sentra, hvor etableringen 

kan få de største ringvirkningene. Målet er at 

lokaliseringen skal tilby tjenester med høy kvalitet i 

nærheten eksisterende bosetting, på en 

kostnadseffektiv måte. Å lokalisere besøksintensive 

offentlige tjenester i regionale sentra med bedre 

muligheter for kollektiv, sykkel og gang er også et 

miljøtiltak for å redusere klimagassutslipp. 

En rapport utformet av Transportøkonomisk institutt 

(2016) finner mange statlige virksomheter de siste 

10 årene har blitt (re)lokalisert utenfor regionale 

sentra og helsesektoren er blant de sektorene som 

i minst grad har fulgt retningslinjene. Det er 

imidlertid ikke nødvendigvis feil at for eksempel 

sykehus lokaliseres i strid med retningslinjene. 

Tungtveiende helsefaglige vurderinger knyttet til 

opptaksområde og framkommelighet gjør at andre 

lokasjoner kan være riktigere. 

Analyse av samfunnsmessige virkninger 

I dette prosjektet har vi analysert samfunnsmessige 

konsekvenser av å lokalisere hovedsykehuset på 

Hamar istedet for ved Mjøsbrua. Analysen er 

strukturert i to deler. I analysens første trinn har vi 

gjennomført en overordnet vurdering av hvordan 

lokaliseringen av sykehuset kan tenke seg å påvirke 

bosettingsmønsteret i Innlandet, samt en vurdering 

av potensiell næringsutvikling som kan skje rundt 

sykehuset og hvorvidt dette vil være forskjellige i de 

to alternativene vi vurderer. Tilsvarende har vi 

vurdert hvordan lokaliseringen kan få konsekvenser 

for overordnet by- og regionsutvikling. 

 

I analysens andre trinn har vi gjennomført 

beregninger av de samfunnsmessige 

konsekvensene av å plassere hovedsykehuset i 

Hamar, sammenlignet med Mjøsbrua. Denne 

analysen er i all hovedsak basert på de samme 

forutsetningene som i Asplan Viak (2017), og vi 

vurderer konsekvensene for befolkningsutvikling, 

transportarbeid og kompetanse og rekruttering. Alle 

beregningene er gjennomført i analyseåret 2040. 

Sammendrag 
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Hovedsykehuset ved Mjøsbrua 

Alternativet med lokalisering av hovedsykehuset på 

Mjøsbrua er nullalternativet i analysen, og vi 

sammenligner dermed alle virkninger relativt til 

dette alternativet.. 

I dette alternativet flyttes all sengeaktivitet ved 

Lillehammer, Hamar og Gjøvik til hovedsykehuset, 

men de tre sykehusene beholder poliklinisk aktivitet 

og dagbehandling. Elverum opprettholdes med 

akuttsykehus og indremedisin, anestesi og planlagt 

heldøgnskirurgi. Resten av heldøgnskirurgien 

overføres til hovedsykehuset. 

Hovedsykehuset på Hamar 

Dette alternativet skiller seg fra lokalisering ved 

Mjøsbrua ved at et nytt hovedsykehus plasseres i 

Hamar sentrum. Vi legger videre til grunn at 

innretningen til resten av sykehusstrukturen er like i 

begge alternativer. 

 

1.1 Betydningen for befolkningsutvikling 

Lokalisering av et hovedsykehus har normalt stor 

betydning for størrelse og utvikling av regionalt 

næringsliv. Betydningen følger både av at et 

hovedsykehus vanligvis er blant de største 

arbeidsplassene i et regionalt arbeidsmarked og at 

et hovedsykehus også generer betydelig aktivitet i 

andre virksomheter og næringer i regionen. 

Hvor et hovedsykehus lokaliseres påvirker lokalt og 

regionalt næringsliv ved at både ansatte, 

leverandører og samarbeidspartnere i ulik grad har 

nytte av selv å være lokalisert geografisk nær 

sykehuset.  

Ansatte kan pendle. Selv om bosettingsbeslutning 

og arbeidsbeslutning for de fleste kan separeres, vil 

de fleste ta hensyn til reisetid som en kostnad. 

Bosettingsbeslutninger vil være en funksjon av 

nærhet til familie og venner, service og kulturtilbud i 

nærhet, boligstandard og nærhet til jobb – normalt 

hvor behovene til alle i husholdningen blir tatt 

hensyn til. Isolert sett vil lang avstand til jobb kunne 

veksles inn i lavere boligpris. 

Et nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua vil isolert gjøre 

det mer attraktivt for sykehusansatte å bosette seg 

ved Mjøsbrua eller i byene Hamar, Lillehammer og 

Gjøvik. Avstanden mellom stedene er såpass kort 

(20-30 minutter) at det er enkelt å pendle. 

Befolkningen øker i disse stedene ved at sykehuset 

samler flere aktiviteter ett sted, som før var vesentlig 

mer spredt.  

Gradvis endring i befolkningssammensetning 

Endringen i befolkningsutviklingen vil skje gradvis. 

På det tidspunktet lokaliseringsbeslutningen er tatt 

og det er kjent hvilken lokasjon som får økt eller 

redusert bemanning, vil befolkningen ha mulighet til 

å tilpasse seg den kommende situasjonen. Etter at 

sykehuset er bygget vil tilpasningen øke i omfang, 

selv om det trolig vil være stor grad av pendling de 

første årene. I et lenger tidsperspektiv, fram mot 

2040, og dermed 14 år etter etablering av nytt 

sykehus, vil trolig mesteparten av effekten på 

befolkningsutviklingen ha skjedd. 

Når vi skal sammenligne langsiktige 

befolkningsmessige og næringsmessige 

virkningene av lokaliseringsalternativene ved 

Mjøsbrua og i Hamar er det i hovedsak fire forhold 

som kan gi ulike utfall. 

1. Bosettingspreferansene varierer med 
utdanning 

Når en stor arbeidsplass relokaliseres vil de ansatte 

stå overfor nye avveiinger mellom 

arbeidsreisekostnader og attraktiviteten til ulike 

boligområder. Sykehusets mange ansatte reagerer 

ikke nødvendigvis likt på disse avveiingene. Fra 

tidligere undersøkelser ser vi et klart skille mellom 
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vurderinger til leger og høyt utdannet 

ledelsespersonell og forenklet sagt – resten.1 

 

I forhold til lokaliseringen av sykehuset Innlandet er 

det all grunn til å regne med at de høyest 

utdannede, typisk leger, uansett velge å bo i eller 

rett ved de større byene. Resonnementet følger av 

at en by normalt har større variasjon i boligkvaliteter 

og de høyest utdannede har en mulighet til å legge 

mer vekt på bokvaliteter enn pris. Hvilke byer som 

kan tilby de beste boligkvalitetene er ikke mulig å 

anslå, men dersom vi legger til grunn at 

boligkvalitetene mellom Gjøvik, Lillehammer, 

Hamar og Elverum ikke er veldig ulike, er det grunn 

til å regne med at over tid vil de fleste nye høyt 

utdannede ved sykehuset bosette seg der 

avstandene til sykehuset er kortest. Når sykehuset 

lokaliseres til Hamar vil flest bosette seg der. 

Lokaliseres sykehuset ved Mjøsbrua, vil fordelingen 

bli mer spredt. 

 

For ansatte med sterkere vektlegging av boligpris, 

som vil være viktigere jo lavere utdanning og inntekt 

den ansatte har, vil bildet bli annerledes. Ansatte 

med lavere og midlere utdanning/inntekt vil i 

utgangspunktet søke etter rimelige boliger med så 

kort avstand til arbeidet som mulig. Lokaliseres 

sykehuset til Mjøsbrua vil det som nevnt isolert sett 

presse opp prisene nær sykehuset. Det er grunn til 

å regne med at ansatte med midlere og lavere 

utdanning vil reagere på dette ved å spre seg utover 

hele Mjøsregionen. Likevel vil trolig noen flere (av 

de som vektlegger kort reiseavstand høyt) bosette 

seg nærmere Mjøsbrua om sykehuset lokaliseres 

her enn om sykehuset kommer i Hamar.  

Lokaliseres sykehuset til Hamar vil den største 

forskjellen framfor alternativet ved Mjøsbrua være 

at det blir mer attraktivt for ansatte med lavere og 

 
 
                                                      
1 Se rapport her.+ 

midlere utdanning/inntekt å bosette seg sør og øst 

for Hamar.  

2. Større konsentrasjon av mennesker gir 
tjenestevirksomheter bedre muligheter til å 
utnytte stordriftsfordeler på kundesiden 

Lokaliseringen av et hovedsykehus vil også påvirke 

lokaliseringsvalg av andre virksomheter. Viktigst er 

trolig effektene av virksomheter som tilbyr tjenester 

til befolkningen, som igjen er påvirket av hvor 

sykehuset lokaliseres. 

En egenskap ved slike næringer er at større 

konsentrasjon av mennesker gir bedre muligheter til 

å utnytte stordriftsfordeler på kundesiden. Både 

butikker, serverings- og kulturvirksomheter er 

avhengig av et relativt stort kundetilfang fra 

nærområdet for å sikre lønnsomhet. Jo større 

kundetilfanget blir, jo bedre lønnsomhet per 

sysselsatt.   

Hvorhen de sysselsatte som arbeider i 

husholdningsrettede tjenester vil bosette seg er ikke 

opplagt. Mest trolig er det at de vil spres på hele 

Mjøsregionen. Slik sett kan det argumenteres for at 

det er en fordel for Mjøsregionen at 

multiplikatoreffekten av hovedsykehuset blir størst 

mulig. Trolig blir effekten størst dersom sykehuset 

lokaliseres til Hamar, rett og slett fordi lokaliseringen 

til Hamar gir størst økning i befolkningstetthet. 

3. Et hovedsykehus vil ha en rekke koblinger til 
andre næringer 

Et hovedsykehus har en rekke leverandører av 

sykehusvarer og -tjenester (legemidler o.a. utstyr), 

mat, teknologi og transport. Noen leverandører av 

varer og tjenester til et sykehus vil ofte lokalisere 

seg nær sykehuset (tjenester til pasienter og 

besøkende), mens noen vil ligge lengre unna. 

 

https://static1.squarespace.com/static/576280dd6b8f5b9b197512ef/t/576913dcbe6594bc14519324/1466504163987/R34-2016+Regionale+ringvirkninger+av+Ahus.pdf


 

 

VI SAMFUNNSANALYSE AV FRAMTIDIG HOVEDSYKEHUS PÅ HAMAR | SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO 

Hvor leverandører til et sykehus lokaliserer seg vil 

imidlertid være mer avhengig av 

leverandørnæringens tilgang til arbeidskraft enn av 

hvor sykehuset er lokalisert. Viktigst er dette for 

virksomheter som er avhengig av å tiltrekke seg 

mennesker med høy utdanning, som oftest bor i 

eller nær byer. Typisk vil teknologileverandører og 

kunnskapsleverandører være lokalisert i en by og 

følgelig bare ligge nær sykehuset hvis dette også er 

lokalisert i samme by. Slike leverandører vil 

forsterke stordriftsfordelene nevnt ovenfor, men 

effekten av om sykehuset kommer i Hamar eller ved 

Mjøsbrua vil trolig være små. 

4. Etablering av nye virksomheter som ikke uten 
videre er leverandører til sykehuset 

Dersom en sykehusetablering gir opphav til en 

vesentlig befolkningsøkning, kan det også antas at 

det oppstår nye virksomheter som ikke uten videre 

er leverandører til sykehuset, men som er koblet til 

sykehuset ved at de enten springer ut av forskning 

eller annen idéskaping på sykehuset, eller rett og 

slett er en følge av at arbeidsmarkedet er blitt stort 

nok til å tiltrekke seg ulike typer kunnskapsbaserte 

virksomheter. Omfanget av slike 

virksomhetsetableringer er meget usikkert, men 

erfaring fra andre sykehusområder er at det normalt 

oppstår noen nye kunnskapsbaserte virksomheter 

nær hovedsykehus, gitt at arbeidsmarkedet har et 

rimelig stort innslag av høyt utdannet arbeidskraft. 

 

Sannsynligheten for slike etableringer er trolig 

større i Hamar enn ved Mjøsbrua, både som følge 

av arbeidsmarkedets størrelse og som følge av at 

Hamars relative nærhet til Oslo gir mulighet til å 

trekke på arbeidskraft også derfra. Men etter vår 

vurdering er denne type etableringer uavhengig av 

om sykehuset lokaliseres til Mjøsbrua eller Hamar. 

Høyere befolkningsvekst i Innlandet 

Vår vurdering av alle faktorene 1) – 4) over er at 

Innlandet samlet potensielt kan få en totalt sett 

større befolknings- og næringsimpuls om 

hovedsykehuset lokaliseres i Hamar framfor ved 

Mjøsbrua. Innenfor rammene av dette prosjektet har 

vi imidlertid ikke tallfestet en slik effekt. I det 

følgende forutsetter vi derfor samme totale 

befolkningsmengde og sysselsetting for begge 

lokaliseringsalternativer. 

Forutsetninger om antall årsverk 

En flytting av hovedsykehuset innebærer at 2744 

årsverk flytter arbeidsplass fra Mjøsbrua til Hamar. 

Dette er de som har arbeidsplassen sin ved 

hovedsykehuset. Den totale endringen i geografisk 

fordeling av befolkningen som følge av 

lokaliseringen av sykehuset følger  både av den 

direkte sysselsettingen på sykehuset, indirekte 

sysselsetting gjennom økt etterspørsel etter varer 

og tjenester lokalt, samt at de sysselsatte har 

familie, noe som betyr at befolkningen endres mer 

enn sysselsettingen.  

Basert på beregninger fra Asplan Viak (2017) har vi 

lagt til grunn at en økning på ett årsverk ved 

sykehusene gir en endring i befolkningen med 3 

ganger den initiale endringen. Dette innebærer 

bostedsvalget til om lag 8 100 personer påvirkes av 

plasseringen av hovedsykehuset. 

Økt befolkning i Hamarregionen 

Beregningene våre viser at en lokalisering av 

hovedsykehuset i Hamar vil dreie befolkningen i 

2040 mot Hamarregionen sammenlignet med en 

lokalisering ved Mjøsbrua. Samtidig vil befolkningen 

i Lillehammerregionen og Gjøvikregionen 

reduseres tilsvarende. Virkningen av lokaliseringen 

vil også være svakt positivt for bosettingen i 

Elverum-, Tynset- og Kongsvingerregionen, og 

svakt negativt for de andre 

arbeidsmarkedsmarkedsregionene i Oppland. 
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Tabell 0.1 
Befolkningsutvikling ved lokalisering ved Hamar (alternativ 2) og som avvik fra lokalisering ved Mjøsbrua 
(alternativ 1C) 

 
  Lokalisering ved 

Mjøsbrua 
(alternativ 1C) 

Lokalisering på Hamar 
(alternativ 2) 

Avvik 
mellom 

Mjøsbrua 
og Hamar 

 2017 2040 Endring 
fra 2017-

2040 

2040 Endring 
fra 2017-

2040 

2040 

Lillehammerregionen      39 067       45 423         6 356  43 437        4 370  -     1 986  

Gjøvikregionen      70 875       80 993       10 118  78 475        7 600  -     2 518  

Hamarregionen      92 390    107 127       14 737  111 392      19 002         4 265  

Elverumregionen      29 347       35 486         6 139  35 763        6 416            277  

Kongsvingerregionen      49 056       53 633         4 577  53 679        4 623              46  

Tynsetregionen      13 080       13 720            640  13 738           658              18  

Resten av fylkene      91 854       96 596         4 742  96 493        4 639  -         103  

Totalt i Hedmark og Oppland   385 669    432 978       47 309  432 978      47 309                 0  
 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse  

 

1.2 Lavere klimagassutslipp 

Valg av lokalisering av hovedsykehus vil ha 

betydning for transport av ansatte, pasienter og 

pårørende. Det vil både påvirke reiseavstand og 

dermed reisetid, men også hvilke reisemiddel 

som er mulig å benytte. Samlet vil dette påvirke 

klimaregnskapet fra samlet transportarbeid. 

Beregningene våre viser at det samlede 

klimagassutslippet knyttet til transportarbeid for 

ansatte, pasient- og pårørendereiser er lavere 

ved en lokalisering på Hamar sammenlignet med 

Mjøsbrua.  

Isolert sett vil en lokalisering av hovedsykehuset 

på Hamar gi noe høyere transportarbeid for 

pasient- og pårørendereiser sammenlignet med 

en lokalisering ved Mjøsbrua. Dette henger 

sammen med at Mjøsbrua er lokalisert noe 

 
 
                                                      
2 Vi har beregnet gjennomsnittlig reiseavstand til Mjøsbrua fra alle 
kommunene i Oppland og Hedmark (unntatt dekningsområdet til 

«nærmere» befolkningen som sogner til 

sykehuset.2 

Når det gjelder transportarbeidet knyttet til 

arbeidsreiser, er dette lavere for alternativet med 

lokalisering av hovedsykehuset på Hamar. Dette 

følger av at de ansatte i dette alternativet i større 

grad er bosatt i nærheten av arbeidsplassen 

sammenlignet med ved en lokalisering ved 

Mjøsbrua hvor de ansatte er forutsatt bosatt mer 

spredd i hele Mjøsregionen. 

Når det gjelder valg av reisemiddel, har vi lagt til 

grunn lik kollektivandel ved de to alternativene, 

men vi har lagt til grunn noe høyere bruk av 

gange og sykkel til jobb ved en lokalisering på 

Hamar. Dette kan ansees som en konservativ 

antakelse ettersom kollektivtilbudet i og inn til 

Kongsvinger sykehus) vektet med befolkningen i hver kommune til 62 
kilometer. Det samme tallet er 70 kilometer til Hamar. 
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Hamar trolig er og vil være bedre enn det som er 

tilfelle ved Mjøsbrua. 

Samlet viser beregningene våre at en lokalisering 

av hovedsykehuset på Hamar vil gi noe mindre 

samlet CO2-utslipp sammenlignet med en 

lokalisering ved Mjøsbrua. Ved en lokalisering på 

Mjøsbrua har vi beregnet CO2-utslippet knyttet til 

transportarbeid til og fra hovedsykehuset til 4 758 

CO2-ekvivalenter årlig. Ved en lokalisering ved 

Hamar har vi beregnet CO2-utslippet knyttet til 

transportarbeid til og fra hovedsykehuset til 4 115 

CO2-ekvivalenter årlig. Dette gir en forskjell på 

643 CO2-ekvivalenter årlig. 

 

 
Figur 0.1  
 CO2-utslipp fra samlet transportarbeid i de to 

alternativene. Utslipp er målt i CO2-enkvivalenter 

 
 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse  

 

Robuste resultater 

Så langt det er mulig har vi basert forutsetningene 

våre på tilgjengelig informasjon og datagrunnlag. 

Tallfestingen av de ulike virkningene er likevel 

usikre. For å belyse denne usikkerheten har vi 

gjennomført en forenklet følsomhetsanalyse hvor 

vi har endret på noen av de sentrale 

forutsetningene.  

Vi har tatt for oss følgende to elementer. 

Reisemiddelvalg – økt kollektivandel i Hamar 

Vi har sett på hvordan resultatene påvirkes av å 

øke kollektivandelen til Hamar med 10 

prosentenheter for pasient- og pårørendereiser, 

samt en dobling av kollektivandelen for 

arbeidsreiser. 

Ikke overraskende vil CO2-utslippet ved en 

plassering av hovedsykehuset på Hamar gå ned 

sammenlignet med en plassering ved Mjøsbrua, 

under disse forutsetningene, men endringen er 

relativ beskjeden. Beregningen viser at 

forskjellen mellom alternativene vil øke fra 643 til 

762 CO2-ekvivalenter årlig i favør en lokalisering 

på Hamar. 

Bostedsvalg for de ansatte ved lokalisering av 

hovedsykehuset på Hamar 

Det er usikkert hvordan de ansatte ved en 

framtidig sykehus på Hamar vil bosette seg. Vi 

har derfor tatt for oss hvordan klimaregnskapet 

endres dersom vi antar at en høyere andel av de 

ansatte velger å bosette seg i Lillehammer- og 

Gjøvikregionen. Vi har her lagt til grunn at 500 

flere av de ansatte ikke bosetter seg i 

Hamarregionen, men at de i stedet bosetter seg i 

Lillehammer (250 ansatte) og Gjøvik (250 

ansatte). 

En slik endring i forutsetningene gir relativt stort 

utslag i beregningene, og viser at forskjellen 

mellom alternativene i utslipp av CO2-

ekvivalenter reduseres fra 643 til 70 CO2-

ekvivalenter. 
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1.2.1 Kompetanse og rekruttering 

Et hovedsykehus med flere tusen ansatte, og 

relativt høy andel med spesialisert kompetanse, 

er avhengig av å ha et bredt 

rekrutteringsgrunnlag i befolkningen som bor i 

rimelig pendleravstand til sykehuset. I vår 

analyse finner vi at lokalisering på Hamar, kontra 

ved Mjøsbrua, har relativt liten effekt på størrelse 

på rekrutteringsgrunnlaget, når vi antar maksimal 

pendlertid på 45 minutter. 

Rekrutteringsgrunnlaget øker imidlertid vesentlig 

i favør av Hamar dersom maksimal pendlertid 

økes til 60 minutter. 

I vår analyse er ikke reisetid med tog tatt eksplisitt 

hensyn til, men med utvidelse til dobbeltspor 

mellom Oslo og Hamar er det ventet en reisetid 

på om lag én time på strekningen. Det innebærer 

at lokalisering på Hamar kan gi tettere tilknytning 

til landets største arbeidsmarked i Oslo og 

Akershus, og at det på den måten kan det bli 

enklest å rekruttere personer med den rette 

kompetansen når sykehuset lokaliseres til 

Hamar. 
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Regjeringen ønsker å opprettholde og videreutvikle 

en desentralisert sykehusstruktur i Norge. Samtidig 

er det en økende spesialisering og sentralisering 

innenfor de kirurgiske spesialitetene. Det betyr at 

det ved mange av de minste sykehusene kan bli 

vanskelig å opprettholde dagens akuttilbud i 

framtiden. I forbindelse med arbeidet med Nasjonal 

helse- og sykehusplan har faglige 

rådgivningsgrupper anbefalt en samling av det 

akuttkirurgiske tilbudet til færre sykehus.3  

 

Sykehuset Innlandet driver i dag virksomhet på 42 

steder i Hedmark og Oppland, blant annet seks 

somatiske sykehus, to psykiatriske sykehus, to 

lokalmedisinske sentre (LMS), flere 

distriktspsykiatriske sentre (DPS), barne- og 

ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og 

habiliterings- og rehabiliteringsenheter. I tillegg har 

sykehuset 28 ambulansestasjoner. De seks 

somatiske sykehusene er lokalisert i Elverum, 

Gjøvik, Hamar, Lillehammer, Kongsvinger og 

Tynset.4 

 

Sykehuset Innlandet må sørge for å ha en 

virksomhet og en sykehusstruktur som er tilpasset 

den framtidige befolkningens behov for 

spesialisthelsetjenester. En tilpasset framtidig 

 
 
                                                      
3 Meld. St. 11 (2015-2016) Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) 
4 Idéfaserapport for Sykehuset Innlandet HF, Høringsdokument, 
November 2016 

sykehusstruktur kan kreve store investeringer, og 

det er derfor behov for å utarbeide strategier og 

deretter planer for Sykehuset Innlandets virksomhet 

og dets framtidige sykehusstruktur. Sykehuset 

Innlandet har fra mars 2010 og fram til mai 2014 

gjennomført et arbeid for å få på plass en helhetlig 

utviklingsplan for foretaket.  

 

Utviklingsplanen er et steg på veien mot ny 

sykehusstruktur og må i henhold til 

Helsedirektoratets veileder for tidligfaseplanlegging 

i sykehusprosjekter foreligge før oppstart av 

tidligfaseplanleggingen av tiltaket (jf. figur 1.1). 

 

Idéfasen er den første av tre faser i 

tidligfaseplanlegging av sykehusprosjekter. I 

idéfasen skal det presiseres behov og identifiseres 

mulige, prinsipielle løsningsalternativer. I idéfasen 

skal det blant annet utarbeides et mandat for 

utredningsarbeidet i konseptfasen, som skal vise 

hvilke alternative, prinsipielle løsninger (konsepter) 

som skal utredes, samt rammene for tiltaket. Det 

bør utredes 3-4 alternativer, inklusiv 

nullalternativet.5   

 

Asplan Viak har på oppdrag fra Sykehuset Innlandet 

HF gjennomført en samfunnsanalyse som en del av 

5 Helsedirektoratet (2011) Veileder Tidligfaseplanlegging i 
sykehusprosjekter, IS-1369 

1 Innledning 

Figur 1.1 
  Faser og beslutningspunkter i tidligfaseplanleggingen av sykehusprosjekter 

 
Kilde: Helsedirektoratet (2011) Veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter  
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arbeidet med idéfaserapporten for framtidig 

sykehusstruktur i Innlandet, og omfatter vurderinger 

av mulige samfunnsmessige konsekvenser av ulike 

strukturelle løsningsmodeller fram mot 2040.  

 

Styret til Sykehuset Innlandet vedtok6 å utrede fire 

ulike modeller for framtidig sykehusstruktur: 

 

• Framtidig modell med nytt hovedsykehus ved 

Mjøsbrua  

• Framtidig modell med to store akuttsykehus i 

Mjøsregionen  

• Framtidig modell med tre store akuttsykehus i 

Mjøsregionen  

• Framtidig modell med fire akuttsykehus i 

Mjøsregionen 

 

Innenfor hver av de fire modellene er det i 

forbindelse med utredningsarbeidet laget 17 ulike 

strukturelle løsningsmodeller. Det er fem 

alternativer (1A-1E) som tar for seg en framtidig 

løsning med et nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua, 

seks alternativer som representerer framtidig 

modell med to store akuttsykehus i Mjøsregionen 

(2A-2F), fem alternativer med tre store 

akuttsykehus i Mjøsregionen (3A-3E) og ett 

alternativ med fire akuttsykehus i Mjøsregionen 

(4A).  

 

I analysen av samfunnsmessige konsekvenser har 

Asplan Viak (2017) sett på seks representative 

alternativer, hvorav to tar for seg modellen med et 

hovedsykehus: 

 

• Framtidig modell med hovedsykehus ved 

Mjøsbrua - 1A 

• Framtidig modell med hovedsykehus ved 

Mjøsbrua - 1C (Elverum som elektivt sykehus) 

 
 
                                                      
6 Sak nr. 066-2015: Strategi for videre utvikling av Sykehuset Innlandet – 
Saksgrunnlag for temasak 

 

For enkelte av temaene er ytterligere et alternativ 

analysert – justert 1A–  som bygger på 1A, men der 

noe mer virksomhet beholdes på de nåværende 

sykehusene. 

 

På bakgrunn av utredningen i idéfasearbeidet ser 

Sykehuset Innlandet grunnlag for å anbefale 

modellen med et hovedsykehus ved Mjøsbrua som 

framtidig sykehusstruktur.  

 

«Av de fem hovedsykehusmodellene som er utredet 

i dette idéfasearbeidet, vurderes de justerte 

alternativene av modell 1A (med poliklinikk og 

dagbehandling i dagens sykehusbyer i 

Mjøsregionen) og 1C (med Elverum som rent 

elektivt sykehus) med sentralsykehuspsykiatrien 

samlet i hovedsykehuset som de beste. I disse 

alternativene samles store deler av Sykehuset 

Innlandets virksomhet på et hovedsykehus ved 

Mjøsbrua.» (Idéfaserapport for Sykehuset Innlandet 

HF, Høringsdokument, November 2016) 

 

Med dette som bakgrunn ønsker Hamar kommune 

å gjennomføre en analyse som ser på en alternativ 

lokalisering av samme hovedsykehus i Hamar 

sentrum.  

 

Denne analysen er strukturert i to trinn. I analysens 

første trinn har vi gjennomført en overordnet 

vurdering av hvordan lokaliseringen av sykehuset 

kan tenke seg å påvirke bosettingsmønsteret i 

Innlandet, samt en vurdering av potensiell 

næringsutvikling som kan skje rundt sykehuset og 

hvorvidt dette vil være forskjellige i de to 

alternativene vi vurderer. Tilsvarende har vi vurdert 

hvordan lokaliseringen kan få konsekvenser for 

overordnet by- og regionsutvikling.  
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I analysens andre trinn har vi gjennomført 

beregninger av de samfunnsmessige 

konsekvensene av å plassere hovedsykehuset i 

Hamar, sammenlignet med Mjøsbrua. Denne 

analysen er så langt som mulig basert på de samme 

forutsetningene som i Asplan Viak (2017), og vi 

vurderer konsekvensene for befolkningsutvikling, 

transportarbeid og kompetanse og rekruttering. 
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Nasjonale myndigheter har en rekke mål og 

retningslinjer for å sikre bærekraftige byer og sterke 

distrikt. Disse er beskrevet i «Berekraftige byer og 

sterke distrikt» (Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, 2017). Et viktig 

virkemiddel for å skape vekst og utvikling utenfor de 

største byområdene er å tilby statlige 

kompetansearbeidsplasser i distriktene. I 

Retningslinjer for lokalisering av statlege 

arbeidsplassar og statlege tenesteproduksjon 

(2014) står det: 

«Ved oppretting av nye eller ved 

omlokalisering av statlege verksemder, skal 

det leggjast vekt på lokalisering i regionale 

sentra der verksemda har størst potensial for 

å bidra til det lokale tilbodet av arbeidsplassar, 

både med omsyn til omfang og breidde.» 

I tillegg skal det tas hensyn til kostnadseffektivitet og 

effektiv oppgaveløsing. Her vil blant annet 

kostnader knyttet til etablering av virksomheten, 

samt nærhet til og kvalitet i tjenestetilbudet 

vektlegges. 

Hvor virksomheter med mange besøkende og 

ansatte lokaliseres har stor påvirkning på 

reisemønster og tilgjengelighet til tjenestene. Det er 

et mål at alle innbyggere, også unge, eldre og andre 

uten bil enkelt skal ha enkel tilgang til statlige 

tjenester. Ifølge Meld. St. 18 (2016-2017) skal «… 

besøks- og arbeidsintensive statlege verksemder … 

lokaliserast ut frå ei heilskapleg regional vurdering 

tilpassa eksisterande og planlagd senterstruktur og 

kollektivknutepunkt i regionale areal- og 

transportplanar».  

 
 
                                                      
7 I alternativene med ett stort akuttsykehus i Asplan Viak (2017) er det 
beregnet at hovedsykehuset i alternativ 1C har behov for 126 000 m2. Se 
Lohfert-Praetorius A/S (2016). 

Et regionalt hovedsykehus er en besøks- og 

arbeidsintensiv statlig institusjon, og slik sett 

omfattet av målene uttrykt i Meld. St. 18 /2016-

2017). Men det er imidlertid både fordeler og 

utfordringer knyttet til å lokalisere store statlige 

institusjoner i sentrumsnære områder med tilgang til 

større kollektivknutepunkter.  

Stort arealbehov i sentrumsnære pressområder 

En utfordring er at et hovedsykehus vil ha store 

arealbehov7 i områder som i allerede kan være 

benyttet til andre formål i bybildet. Tomteprisene i 

sentrum er også høyere enn utenfor sentrum. En 

annen utfordring med å lokalisere hovedsykehuset i 

en av de større byene er naturligvis at den valgte 

byens innbyggere får kortere reisevei, mens 

reiseveien fra andre byer blir tilsvarende lengre. Her 

kan det imidlertid tas hensyn til hvor regionens 

befolkning i hovedsak er bosatt. 

Kollektivknutepunkt og sentrumsnærhet gir lavere 
klimagassutslipp 

Lokalisering av besøks- og arbeidsintensive 

institusjoner i bysentrum og nær tilknytning til et 

større kollektivknutepunkt vil mest sannsynlig ha en 

miljøgevinst. Norge er gjennom Parisavtalen 

forpliktet til et mål om å redusere 

klimagassutslippene med 40 prosent i 2030, 

sammenlignet med 1990. Veitrafikk er den tredje 

største kilden til klimagassutslipp i Norge i dag, og 

står i dag for i underkant av 20 prosent av de totale 

utslippene. Nullvekstmålet fra Nasjonal 

transportplan 2018-2029 påpeker at framtidig vekst 

i persontransporten må tas av kollektivtransport, 

sykkel og gange hvis målene om reduserte 

klimagassutslipp skal nås. Regjeringen har også et 

mål om at statlige arbeidsplasser skal bidra til 

2 Lokalisering av statlige arbeidsplasser 



 

     SAMFUNNSANALYSE AV FRAMTIDIG HOVEDSYKEHUS PÅ HAMAR | SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO 5 

redusert biltransport, økt kollektivtransport og et 

styrket bymiljø.  

Figur 2.1 Klimagassutslipp i Norge, etter kilde. 
Millioner tonn. 

 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Helsefaglige vurderinger 

De regionale helseforetakene står ovenfor en rekke 

lover, regler og nasjonale føringer som påvirker 

utformingen og lokaliseringen av 

spesialisthelsetjenestene. Ifølge Nasjonal helse- og 

sykehusplan (2016-2019) (s. 95) er «… 

sykehusenes formål å yte gode og likeverdige 

spesialisthelsetjenester til alle som trenger det, når 

de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, 

økonomi og etnisk bakgrunn». Det er krevende å nå 

disse målene med de geografiske forutsetningene, 

bosettingsmønsteret og klimaet i Norge. 

Målsettingen, samt de geografiske og demografiske 

forutsetningene kan sees i sammenheng med at en 

desentralisert sykehusstruktur, med en rekke små 

sykehus, har blitt opprettholdt i Norge. 

I vurderingen av ny regional sykehusstruktur må det 

tas hensyn til punktene over, men sykehusene har 

også andre pålagte oppgaver. I 

spesialisthelsetjenesteloven § 3-8 står det at 

sykehusene særlig skal ivareta oppgaver knyttet til: 

pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, 

forskning og opplæring av pasienter og pårørende. 

Sykehusenes evne til å utføre sine helsefaglige 

oppgaver må veies opp mot andre 

samfunnsmessige effekter, som klimagassutslipp 

og næringsutvikling, når nye sykehusstrukturer 

vurderes.  

Samhandlingsreformen (Meld. St. 47 (2008-2009)) 

overfører noen av spesialisthelsetjenestens 

ansvarsområder til kommunehelsetjenesten og 

innebærer tettere samarbeid mellom 

spesialisthelsetjenesten og 

kommunehelsetjenesten. Avhengig av hvordan 

oppgavene faktisk fordeles kan 

samhandlingsreformen sikre grunnleggende 

spesialistbehandling gjennom 

kommunehelsetjenesten, mens de regionale 

sykehusene leverer mer kompliserte og 

spesialiserte behandlinger.  

Regionale og lokale brukerutvalg i helseforetakene 

har gjennomgående uttalt at «både kvalitet og 

nærhet er viktig, men hvis vi må velge, er kvalitet 

viktigst» (Meld. St. 11 (2015-2016), s. 96). 

I tråd med mandatet til denne rapporten har vi ikke 

gjennomført en helsefaglig vurdering av ulike 

lokaliseringer for hovedsykehuset. 

Mange statlige arbeidsplasser er ikke lokalisert 
etter nasjonale retningslinjer 

Transportøkonomisk institutt (TØI) (2016) 

undersøker om statlige virksomheter har blitt 

lokalisert i henhold til de statlige retningslinjene for 

samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging de 

siste 10 årene. Lokaliseringen sees i sammenheng 

med brukerintensiteten av virksomheten, altså hvor 

mange turer til og fra bygget de ansatte og 

besøkende genererer. Å lokalisere virksomheter 

med høy brukerintensitet i tilknytning til 
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eksisterende kollektivknutepunkter og planlagte 

sentrumsstrukturer vil bidra til å begrense 

biltrafikken fordi disse områdene gir best tilgang 

med kollektivtrafikk, samt at flest mulig bor i sykkel- 

og gangavstand. 

TØI undersøker etablering og relokalisering av 

statlig virksomhet i 20 kommuner, og finner at 63 

prosent av virksomhetene er lokalisert i henhold til 

retningslinjene. Ser man på antall arbeidsplasser er 

59 prosent i henhold til retningslinjene, mens 41 

prosent er utenfor. Resultatene indikerer at det er et 

gap mellom målsettingene for og faktisk lokalisering 

av statlige virksomheter8. Trenden gjennom 

analyseperioden 2006-2015 er at en økende andel 

av de statlige virksomhetene er lokalisert på kant 

med de statlige føringene. 

Det er stor variasjon i hvor de statlige 

arbeidsplassene lokaliseres på tvers av de 

offentlige tjenestene. De sektorene med lavest 

andel arbeidsplasser på kant med retningslinjene er 

offentlig forvaltning (rettsvesen mv.), samt næring 

og arbeid (arbeidstilsyn, direktorater, forbrukerråd 

mv.). Helsetjenester med og uten sengeplass (blant 

annet somatiske sykehus, psykisk helsevern og 

rusmiddelvern), samt sosialtjenester er sektorene 

hvor høyest andel av arbeidsplassene har blitt 

(re)lokalisert utenfor målsetningene. For sykehus er 

det tungtveiende helsefaglige vurderinger knyttet til 

tilgjengelighet og kvalitet i tjenestene for hele 

regionens befolkning som rettferdiggjør fravik fra de 

nasjonale retningslinjene. 

Det kan også være andre grunner til at individuelle 

virksomheter avviker fra nasjonale føringer og 

målsetting for lokalisering av statlige 

arbeidsplasser. I rapporten (TØI, 2016) vurderes 

 
 
                                                      
8 Resultatene er avhengige av de geografiske begrensningene TØI har 
valg å definere som innenfor og utenfor de nasjonale retningslinjene. 

beslutningskjedene i valg av lokalisering av 

Sykehuset i Stavanger, politistasjon i Arendal og 

Statens Vegvesen Region øst avdeling Hamar og 

avdeling Oslo. I alle tilfellen ble valget om 

lokalisering tatt av virksomheten selv, og tross 

godkjenning fra de respektive departementene var 

det lite fokus på å følge statlige planretningslinjer i 

prosessene. I alle tre tilfellene ble pris identifisert 

som en viktig faktor i lokaliseringsvalget. Dersom 

pris får en avgjørende innvirkning på lokalisering er 

det naturlig at virksomhetene blir lagt utenfor de 

største pressområdene i sentrum av byer og 

tettsteder. 

Lokalisering utenfor nasjonale målsettinger har en 
klimakostnad 

I rapporten har TØI også beregnet et klimaregnskap 

basert på transportarbeid knyttet til to alternative 

lokasjoner for Sykehuset i Østfold, et sentrumsnært 

og et ikke-sentrumsnært alternativ. I det 

sentrumsnære alternativet benytter flere ansatte og 

besøkende kollektivtransport, sykkel og gange og 

tilgangen på parkering er lavere enn i det ikke-

sentrumsnære alternativet. Totalt medfører 

lokalisering utenfor sentrum 10-15 prosent mer 

klimagassutslipp per år. Tilsvarende beregninger og 

resultater er også gjort for Sykehuset i Stavanger. 
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Asplan Viak har på oppdrag fra Sykehuset Innlandet 

HF gjennomført en samfunnsanalyse som en del av 

arbeidet med idéfaserapporten for framtidig 

sykehusstruktur i Innlandet, og analysen omfatter 

vurderinger av mulige samfunnsmessige 

konsekvenser av ulike strukturelle løsningsmodeller 

fram mot 2040.  

 

I samfunnsanalysen fra Asplan Viak (2017) utredes 

flere alternativer for framtidig sykehusstruktur:  

• Framtidig modell med nytt hovedsykehus ved 

Mjøsbrua  

• Framtidig modell med to store akuttsykehus i 

Mjøsregionen  

• Framtidig modell med tre store akuttsykehus i 

Mjøsregionen  

• Framtidig modell med fire akuttsykehus i 

Mjøsregionen 

 

Alle alternativene sammenlignes med et 

nullalternativ, hvor nullalternativet skal beskrive 

dagens situasjon og forventet utvikling i fravær av 

nye tiltak (DFØ, 2014). Samfunnsanalysen til 

Asplan Viak (2017) dekker i utgangspunktet 

Oppland og Hedmark, men det er størst fokus på de 

regionene hvor virkningene av tiltakene er størst. 

Dette er først og fremst bo- og 

arbeidsmarkedsområdene Hamar-, Gjøvik-, 

Lillehammer-, Tynset-, Elverum- og 

Kongsvingerregionen. 

 

Mandatet for vår analyse er å gjennomføre en 

samfunnsanalyse hvor vi ser på virkningene av å 

lokalisere hovedsykehuset på Mjøsbrua 

sammenlignet med en plassering i Hamar sentrum.  

 

Dette innebærer at alle virkninger som er 

uavhengige av selve lokaliseringen av sykehuset 

ikke er relevant for analysen. Dette betyr for 

eksempel at vi ikke ser på virkningene av å endre 

fra dagens sykehusstruktur til ett felles 

hovedsykehus. De samfunnsmessige 

konsekvensene av dette er like for våre to 

alternativer.  

 

3.1 Metode 

I dette prosjektet gjennomfører vi en forenklet 

samfunnsanalyse, noe som innebærer at 

ambisjonsnivået er noe lavere innenfor hvert av 

elementene sammenlignet med en fullstendig 

samfunnsanalyse.  

Hovedskillet mellom en forenklet analyse og en 

fullstendig analyse er i hvilken grad man tallfester 

og verdsetter virkningene. I en forenklet analyse 

tallfestes og verdsettes virkninger når 

informasjonen er lett tilgjengelig, mens de vurderes 

kvalitativt i de fleste andre tilfeller. 

For å vurdere virkningene kvalitativt på en 

systematisk måte benytter vi den såkalte «pluss-

minusmetoden». Dette er en velegnet metode til 

denne type analyser og anbefales i DFØ (2014).  

 

Det er tre viktige begreper i denne metoden: 

betydning, omfang og konsekvens. Først vurderes 

hvilken betydning det området som blir berørt av 

tiltaket har for grupper av samfunnet og for 

samfunnet som helhet.  

 

Deretter vurderes i hvilken grad de ulike tiltakene 

påvirker dette området sammenlignet med 

sammenligningsalternativet (omfang).  

 

Med utgangspunkt i vurderingene for betydning og 

omfang etableres en konsekvensmatrise hvor man 

avleder konsekvensen av tiltaket relativt til 

sammenligningsalternativet.  

 

Tabell 3.1 viser en konsekvensmatrise for ikke-

prissatte virkninger. 

 

3 Samfunnsanalyse og alternativene for lokalisering 
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Tabell 3.1 
  Konsekvensmatrise for ikke-prissatte virkninger 

 Betydning 

 Omfang Liten Middels Stor 

Stort positivt +/++ ++/+++ +++/++++ 

Middels positivt 0/+ ++ ++/+++ 

Lite positivt 0 0/+ +/++ 

Intet 0 0 0 

Lite negativt 0 0/- - /- - 

Middels negativt 0/- - - - - / - - - 

Stort negativt - /- - - - / - - - - - - / - - - - 
 

Kilde: DFØ (2014)  

 

3.2 Alternativene i analysen 

Som beskrevet ovenfor har vi gjennomført en 

samfunnsanalyse hvor vi ser på virkningene av å 

lokalisere hovedsykehuset på Mjøsbrua 

sammenlignet med en plassering i Hamar sentrum. 

 

Alternativet med lokalisering av hovedsykehuset på 

Mjøsbrua er nullalternativet i analysen, og vi 

sammenligner dermed alle virkninger relativt til 

dette alternativet. Vi har valgt å ta utgangspunkt i 

alternativ 1C fra Asplan Viak (2017) som er et av 

alternativene som Sykehuset Innlandet HF har 

vurdert som egnet som framtidig sykehusstruktur9. 

 

Hovedsykehus ved Mjøsbrua (alternativ 1C) 

Alternativ 1C inneholder kun ett stort akuttsykehus i 

Mjøsregionen. Det er lagt til grunn bygging av et nytt 

sykehus nær fylkesgrensen mellom Hedmark og 

Oppland på øst- eller vestsiden av Mjøsbrua. 

 

I dette alternativet flyttes all sengeaktivitet ved 

Lillehammer, Hamar og Gjøvik til hovedsykehuset, 

men de tre sykehusene beholder poliklinisk aktivitet 

og dagbehandling.  

 

Elverum opprettholdes med akuttsykehus og 

indremedisin, anestesi og planlagt heldøgnskirurgi. 

Resten av heldøgnskirurgien overføres til 

hovedsykehuset. Motsatt overføres dagkirurgi fra 

Hamar til Elverum, mens dagkirurgi ved 

Lillehammer overføres til hovedsykehuset. Tynset 

forutsettes å være akuttsykehus i dette alternativet, 

mens Kongsvinger er akuttsykehus med 

indremedisin, anestesi og dagkirurgi. Nord-

Gudbrandsdal LMS, Valdres LMS og Hadeland 

LMS vil være sykehus uten akuttfunksjoner, men 

med poliklinikk og dagbehandling. 

 

For sykehuspsykiatrien og rusbehandling er det to 

ulike scenarioer som blir vurdert i dette alternativet: 

Enten at sentralsykehusfunksjonene samles i 

hovedsykehuset eller at de samles på Sanderud. I 

samfunnsutredningen fra Asplan Viak er det lagt til 

grunn at sentralsykehusfunksjonene samles i 

hovedsykehuset. Administrasjonen er også 

forutsatt flyttet til hovedsykehuset ved Mjøsbrua. 

 

Idéfaserapporten beskriver også et justert alternativ 

av modell 1C uten akutt indremedisin på Elverum. 

Ifølge Asplan Viak (2017) representerer den justerte 

modellen trolig mindre endringer av 

samfunnsmessig betydning og er derfor ikke videre 

utredet i analysen. Vi har tatt samme forutsetning 

som Asplan Viak (2017). 

 

 

 

 
 
                                                      
9 Idéfaserapport for Sykehuset Innlandet HF, Høringsdokument, 
November 2016 
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Figur 3.1 
Opptaksområdene for somatiske sykehus i dag, og beliggenhet til nytt sykehus på Mjøsbrua 

 

 

Kilde: Asplan Viak  

 

 

 

Mjøsbrua
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Hovedsykehus i Hamar (alternativ 2) 

Dette alternativet skiller seg fra lokalisering ved 

Mjøsbrua ved at et nytt hovedsykehus plasseres i 

Hamar sentrum10. Vi legger videre til grunn at 

innretningen til resten av sykehusstrukturen er like i 

begge alternativer. 

 

En flytting av hovedsykehuset fra Mjøsbrua til 

Hamar kan potensielt påvirke hvordan resten av 

sykehusstrukturen bør innrettes. For eksempel kan 

funksjoner som opprettholdes i nærheten av Hamar 

under 1C potensielt flyttes til det nye 

hovedsykehuset, mens det kan oppstå andre behov 

i andre deler av de to fylkene. I analysen har vi 

forutsatt at all poliklinisk aktivitet og dagbehandling 

ved SI Hamar legges til det nye hovedsykehuset. Vi 

ser bort fra eventuelle andre virkninger på resten av 

sykehusstrukturen ved at hovedsykehuset 

plasseres på Hamar istedenfor ved Mjøsbrua.  

 

Innretningen av sykehusstrukturen ved de to 

alternativene oppsummeres i Tabell 3.2. 

 

 

 

 

 

Tabell 3.2 
Sykehusstruktur i alternativ 1C (lokalisering ved Mjøsbrua) og alternativ 2 (lokalisering i Hamar) 

Utredningsmodeller Stort 
akuttsykehus 

Akuttsykehus 
med 

indremedisin, 
anestesi og 

elektiv 
heldøgnskirurgi 

Akuttsykehus 
med 

indremedisin, 
anestesi og 
dagkirurgi 

Sykehus uten 
akuttfunksjoner 

Sykehuspsykiatri og 
rus 

(sentralsykehusfunksjonene) 
(Hovedscenario) 

Fremtidig modell 
med 

hovedsykehus ved 
Mjøsbrua 

Alternativ 1C 

Mjøsbrua SI Elverum 
SI Tynset 

SI Kongsvinger SI Hamar 
SI Lillehammer 

SI Gjøvik 
LMS 

DPS m/akutt 

Sentralsykehusfunk-sjonene 
samles 

ved hovedsykehuset 

Fremtidig modell 
med 

hovedsykehus i 
Hamar sentrum 

Alternativ 2 

Hamar SI Elverum 
SI Tynset 

SI Kongsvinger  
SI Lillehammer 

SI Gjøvik 
LMS 

DPS m/akutt 

Sentralsykehusfunk-sjonene 
samles 

ved hovedsykehuset 

 

Kilde: Asplan Viak  

 

3.3 Andre forutsetninger 

Anslag for framtidig aktivitet og bemanningsbehov i 

Sykehuset Innlandets idéfase bygger på analyser i 

et 2040-perspektiv, utført av Sykehusbygg HF. 

Analysene er framlagt i to deler, som omhandler 

henholdsvis somatikk og psykisk helsevern. På 

bakgrunn av Sykehusbygg sine framskrivninger har 

Sykehuset Innlandet HF med bistand fra HR-NOR 

 
 
                                                      
10 For analysens skyld har vi lagt til grunn at sykehuset lokaliseres ved 
Vikingsskipet, i Åkersvikvegen. 

AS estimert framtidig aktivitet og bemanningsbehov 

for de ulike modeller.  

Vi har tatt utgangspunkt i de samme 

forutsetningene i vår analyse, og vi bruker 2040 

som analyseår. 

Antall årsverk 

Vi legger videre til grunn samme forutsetninger om 

antall årsverk som blir berørt i de to alternativene 
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som i Asplan Viak (2017). I denne analysen er antall 

årsverk for leger og andre ansatte i de ulike 

alternativene og fordeling på de ulike lokasjonene 

framskrevet av Sykehuset Innlandet HF. 

Framskrivingen er gjort for antall årsverk i 2040 og 

tar blant annet hensyn til forventet 

produktivitetsutvikling ved de ulike alternativene. 

I alternativ 1C er det beregnet 5 242 årsverk i 2040 

inkludert Lokalmedisinske sentre (LMS), og 5 066 

årsverk ekskludert LMS. Vi har lagt til grunn det 

samme antallet årsverk i alternativet med 

lokalisering i Hamar (alternativ 2). Tabell 3.3 

oppsummerer forutsetningene om antall årsverk i 

alternativene i denne analysen. 

At vi bruker samme antall årsverk i begge 

alternativene, innebærer at vi forutsetter at det ikke 

er produktivitetsgevinster ved å samlokalisere 

poliklinisk aktivitet og dagbehandling ved SI Hamar 

med hovedsykehuset. Dette er i samsvar med 

forutsetningene som legges til grunn i Asplan Viak 

(2017).11 

Tabell 3.3 
  Antall årsverk ved de ulike lokasjonene 

  
Alternativ 1C 

Mjøsbrua 
Alternativ 2 

Hamar 

Hovedsykehuset 2744 2928 

SI Elverum 1066 1066 

SI Gjøvik 279 279 

SI Hamar 184 Ikke relevant 

SI Lillehammer 340 340 

SI Kongsvinger 305 305 

SI Tynset 208 208 
 

Kilde: Sykehuset Innlandet  

 
 
                                                      
11 I Asplan Viak (2017) legges det til grunn samme antall årsverk i 
alternativ 1A og 1C, selv om alternativ 1A innebærer samlokalisering av 
all aktivitet på hovedsykehuset og nedleggelse av all poliklinisk aktivitet og 

Antall behandlinger 

Tabell 3.4 viser oversikt over forutsetningene om 

antall døgnopphold, liggetider, dagbehandlinger, 

polikliniske konsultasjoner og operasjoner ved 

alternativene som legges til grunn for 

hovedsykehuset. De to alternativene i denne 

analysen er like når det gjelder antall behandlinger 

totalt, men fordelingen mellom  

I vedlegg gir vi en fullstendig oversikt over hva som 

legges til grunn om antall rom og plasser ved de to 

alternativene på alle sykehusene i Innlandet. 

Forutsetningene om antall behandlinger er først og 

fremst relevant for beregning av reisetid for 

pasienter og pårørende. 

Tabell 3.4 
  Antall behandlinger ved hovedsykehuset 

  
Alternativ 1C 

Mjøsbrua 
Alternativ 2 

Hamar 

Antall døgnopphold 47 207 47 207 

Antall liggedager 202 857 202 857 

Antall dagbehandlinger 17 634 20 703 

Antall polikliniske 
konsultasjoner 135 425 169 596 

Antall operasjoner 
(døgn) 11 881 11 881 

Antall operasjoner (dag) 15 629 15 629 
 

Kilde:Sykehuset Innlandet  

 

Sykehuset i Kongsvinger 

Parallelt med idéfasearbeidet pågikk det et 

utredningsarbeid i regi av Helse Sør-Øst RHF, hvor 

foretakstilhørigheten til Kongsvinger sykehus skulle 

vurderes. Resultatet fra dette arbeidet var ikke klart 

på det tidspunktet Asplan Viak gjennomførte sitt 

arbeid. I foretaksmøtet i Sykehuset Innlandet 21. 

september 2017, sak 3 Foretakstilhørighet for 

dagbehandling på Lillehammer, Gjøvik og Hamar. Dette innebærer at det 
ikke er lagt til grunn produktivitetsgevinster ved samlokalisering. 
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Kongsvinger sykehus, ble det informert om at 

Kongsvinger sykehus med tilhørende 

opptaksområde overføres til Akershus 

universitetssykehus HF (Akershus 

universitetssykehus). Det ble lagt til grunn at 

overføringen skal skje 1. januar 2019. 

Denne endringen betyr at kommunene 

Kongsvinger, Eidskog, Grue, Sør-Odal og Nord-

Odal ikke er del av Sykehuset Innlandet, og dette vil 

påvirke det framtidige kapasitetsbehovet for 

Sykehuset Innlandet. I utredningen i denne 

rapporten har vi ikke vurdert hvordan dette vil 

påvirke totalt antall behandlinger. Dette påvirker 

imidlertid ikke avveiningen mellom de to 

alternativene ettersom det bare påvirker 

skaleringen av sykehuset. 

I beregninger av pasient- og pårørendereiser har vi 

imidlertid tatt hensyn til at de fem kommunene i 

Kongsvingerregionen ikke sogner til det nye 

hovedsykehuset (enten på Mjøsbrua eller Hamar). 

Antall behandlinger er i stedet spredd utover på alle 

de andre kommunene i Oppland og Hedmark. 

Isolert sett har denne justeringen negative 

konsekvenser for en lokalisering på Hamar kontra 

Mjøsbrua, ettersom Hamar ligger nærmere 

befolkningen i Kongsvingerregionen.  
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Lokalisering av et hovedsykehus har normalt stor 

betydning for størrelse og utvikling av regionalt 

næringsliv. Betydningen følger både av at et 

hovedsykehus vanligvis er blant de største 

arbeidsplassene i et regionalt arbeidsmarked og at 

et hovedsykehus også generer betydelig aktivitet i 

andre virksomheter og næringer i regionen. 

Hvor et hovedsykehus lokaliseres påvirker lokalt og 

regionalt næringsliv ved at både ansatte, 

leverandører og samarbeidspartnere i ulik grad har 

nytte av selv å være lokalisert geografisk nær 

sykehuset.  

Ansatte kan pendle. Selv om bosettingsbeslutning 

og arbeidsbeslutning for de fleste kan separeres, vil 

de fleste ta hensyn til reisetid som en kostnad. 

Bosettingsbeslutninger vil være en funksjon av 

nærhet til familie og venner, service og kulturtilbud i 

nærhet, boligstandard og nærhet til jobb – normalt 

hvor behovene til alle i husholdningen blir tatt 

hensyn til.12 Isolert sett vil lang avstand til jobb 

kunne veksles inn i lavere boligpris. 

Et nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua vil isolert gjøre 

det mer attraktivt for sykehusansatte å bosette seg 

ved Mjøsbrua eller i byene Hamar, Lillehammer og 

Gjøvik. Avstanden mellom stedene er såpass kort 

(20-30 minutter) at det er enkelt å pendle. 

Befolkningen øker i disse stedene ved at sykehuset 

samler flere aktiviteter ett sted, som før var vesentlig 

mer spredt. Asplan Viak har beregnet at 43,8 

prosent av befolkningen i innlandsfylkene vil bo i 

Mjøsbyregionen (Lillehammer, Gjøvik, Gausdal, 

Vestre Toten, Stange, Ringsaker og Hamar) i 2040. 

Dette er 1,7 prosentpoeng høyere enn i 2017.  

I Ringsaker øker befolkningen som følge av at 

sykehusansatte får kortere vei til det nye sykehuset 

 
 
                                                      
12 Se Sørlie, K., M. Aure og B. Langset (2012): Hvorfor flytte? Hvorfor bli 
boende? Bo- og flyttemotiver de første årene 

enn i dag, spesielt hvis det legges til Moelv. I de 

større bykommunene øker befolkningen som følge 

av at det her er mulig å få lett tilgang til både service 

og kultur som en større by har, samt at 

arbeidstilbudet til ikke-sykehusansatte 

husholdningsmedlemmer er større i byene enn i 

Moelv. 

Dersom hovedsykehuset lokaliseres til Hamar i 

stedet for ved Mjøsbrua vil reiseavstanden for alle 

ansatte fra Hamar bli redusert. Det samme vil være 

tilfelle for ansatte bosatte i resten av 

Hamarregionen, Elverumregionen og 

Kongsvingerregionen, inklusive eventuelle ansatte i 

Akershus og Oslo. For øvrige ansatte, bosatt i for 

eksempel Lillehammerregionen, Gjøvikregionen og 

resten av Oppland vil reiseavstanden øke (i forhold 

til om sykehuset lå ved Mjøsbrua). Det er etter vår 

vurdering liten grunn til å anta at forskjellene i 

arbeidsreisetid hos dagens ansatte av de 

alternative sykehuslokaliseringene i seg selv vil 

skape vesentlige endringer i bosetting eller 

næringsutvikling, i hvert fall på kort sikt. 

Gradvis endring i befolkningssammensetning 

Endringen i befolkningsutviklingen vil skje gradvis. 

På det tidspunktet lokaliseringsbeslutningen er tatt 

og det er kjent hvilken lokasjon som får økt eller 

redusert bemanning, vil befolkningen ha mulighet til 

å tilpasse seg den kommende situasjonen. Etter at 

sykehuset er bygget vil tilpasningen øke i omfang, 

selv om det trolig vil være stor grad av pendling de 

første årene. I et lenger tidsperspektiv, frem mot 

2040, og dermed 14 år etter etablering av nytt 

sykehus, vil trolig mesteparten av effekten på 

befolkningsutviklingen ha skjedd. 

 

på 2000-tallet. NIBR-rapport 2012:22 for hvordan flytte- og bomotiver 
fordelte seg på ulike type motivasjoner i 2008 

4 Nærings-, by- og regionalutvikling 



 

14 SAMFUNNSANALYSE AV FRAMTIDIG HOVEDSYKEHUS PÅ HAMAR | SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO 

Plasseringen av hovedsykehuset på Mjøsbrua eller 

Hamar vil påvirke den eksterne og interne flyttingen 

på forskjellig måte. Ved en plassering på Hamar vil 

den interne flytting mellom kommunene i Oppland 

og Hedmark forskyves slik at innflyttingen til 

Hamarregionen fra de andre kommunene øker noe 

og utflytting fra Hamarregionen til de andre 

kommunene avtar noe. For kommunene i 

Lillehammer- og Gjøvikregionen vil trolig det 

motsatte skje, det vil si en liten økning i utflyttingen 

og redusert innflytting. Den eksterne flyttingen vil 

også kunne påvirkes noe. Flytting til Mjøsregionen 

fra «landet for øvrig» vil dreies noe mer mot Hamar 

og noe mindre mot Gjøvik og Lillehammer. 

 

Når vi skal sammenligne langsiktige 

befolkningsmessige og næringsmessige 

virkningene av lokaliseringsalternativene ved 

Mjøsbrua og i Hamar er det i hovedsak fire forhold 

som kan gi ulike utfall. Vi drøfter disse fire 

forholdene i dette kapittelet.   

 

4.1 Bosettingspreferansene varierer med 

utdanning. 

Når en stor arbeidsplass relokaliseres vil de ansatte 

stå overfor nye avveiinger mellom 

arbeidsreisekostnader og attraktiviteten til ulike 

boligområder. Sykehusets mange ansatte reagerer 

ikke nødvendigvis likt på disse avveiingene. Fra 

tidligere undersøkelser ser vi et klart skille mellom 

vurderinger til leger og høyt utdannet 

ledelsespersonell og forenklet sagt – resten. Flatval 

m.fl. (2016) dokumenterer at de fleste leger på Ahus 

i Lørenskog har valgt å bosette seg i relativt dyre 

boligområder på Oslo vest, Bærum eller i nærheten 

av sykehuset.13 Reiseveien gjennom Oslo ser med 

andre ord ut til å bety mindre enn verdien av å bo i 

 
 
                                                      
13 Se rapport her.+ 

et boligområde med høye boligkvaliteter og nærhet 

til bymessige goder.  

For andre sykehusansatte ser boligpriser ut til å 

være langt viktigere og mange er villig til å pendle 

langt for arbeid, dersom boligprisene er lave nok. 

Hjelpepleiere ser ut til å pendle lengst. 

For alle vil beslutningen være påvirket av at 

lokaliseringen av sykehuset vil presse opp 

boligprisene i nærheten noe. Det følger av at noen 

alltid vil vektlegge kort avstand til jobb høyere enn 

andre.   

I forhold til lokaliseringen av sykehuset Innlandet er 

det all grunn til å regne med at de høyest 

utdannede, typisk leger, uansett velge å bo i eller 

rett ved de større byene. Resonnementet følger av 

at en by normalt har større variasjon i boligkvaliteter 

og de høyest utdannede har en mulighet til å legge 

mer vekt på bokvaliteter enn pris. Hvilke byer som 

kan tilby de beste boligkvalitetene er ikke mulig å 

anslå, men dersom vi legger til grunn at 

boligkvalitetene mellom Gjøvik, Lillehammer, 

Hamar og Elverum ikke er veldig ulike, er det grunn 

til å regne med at over tid vil de fleste nye høyt 

utdannede ved sykehuset bosette seg der 

avstandene til sykehuset er kortest. Når sykehuset 

lokaliseres til Hamar vil flest bosette seg der. 

Lokaliseres sykehuset ved Mjøsbrua, vil fordelingen 

bli mer spredt. 

Boligpris er en indikator på boligkvalitet, hvor også 

tilgang til andre goder enn rene boligtjenester tas 

hensyn til. Figur 4.1 indikerer at boligprisene er 

høyere i Hamar, Lillehammer og Gjøvik enn i 

Hamars nabokommuner. 

 

https://static1.squarespace.com/static/576280dd6b8f5b9b197512ef/t/576913dcbe6594bc14519324/1466504163987/R34-2016+Regionale+ringvirkninger+av+Ahus.pdf
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Figur 4.1 
 Priser per kvadratmeter for eneboliger i 2017 

 
 

Kilde: SSB  

 

 

For ansatte med sterkere vektlegging av boligpris, 

som vil være viktigere jo lavere utdanning og inntekt 

den ansatte har, vil bildet bli annerledes. Ansatte 

med lavere og midlere utdanning/inntekt vil i 

utgangspunktet søke etter rimelige boliger med så 

kort avstand til arbeidet som mulig. Lokaliseres 

sykehuset til Mjøsbrua vil det som nevnt isolert sett 

presse opp prisene nær sykehuset. Det er grunn til 

å regne med at ansatte med midlere og lavere 

utdanning vil reagere på dette ved å spre seg utover 

hele Mjøsregionen. Likevel vil trolig noen flere (av 

de som vektlegger kort reiseavstand høyt) bosette 

seg nærmere Mjøsbrua om sykehuset lokaliseres 

her enn om sykehuset kommer i Hamar.  

Lokaliseres sykehuset til Hamar vil den største 

forskjellen framfor alternativet ved Mjøsbrua være 

at det blir mer attraktivt for ansatte med lavere og 

midlere utdanning/inntekt å bosette seg sør og øst 

for Hamar. Bosettingen i Hamar fra denne gruppen 

ansatte vil trolig bare bli svakt påvirket av hvor 

sykehuset lokaliseres. De som velger å bosette seg 

i Hamar, vil primært gjøre det på bakgrunn av 

tilknytning til Hamar og byens boligkvaliteter (hvor 

nærhet til sykehuset er et av dem). Lokalisering i 

Hamar vil endre noens boligpreferanser, men fordi 

pris er relativt viktig for denne ansattgruppen vil 

priseffektene av sykehuslokaliseringen gjøre at flere 

vil bosette seg i nabokommunene. De motsatt 

virkende forholdene (pris vs reisevei) kan godt 

utligne hverandre.  

For Hamars nabokommuner i sør og øst vil 

effektene bli mer entydige. For disse kommunene 

lokalisering av sykehuset i Hamar innebære at flere 

sykehusansatte vil velge å bo i disse kommunene. 

Det er all grunn til å anta at effekten er klart sterkest 

for ansatte med lavere og midlere utdanning/inntekt. 

I sum kan den isolerte virkningen på 

sykehusansattes bosetting av lokalisering av 

sykehuset i Hamar framfor ved Mjøsbrua 

oppsummeres som gjengitt i Tabell 4.1. 

Tabell 4.1 
  Antatte virkninger på sykehusansattes 

bosettingsvalg ved hovedsykehus i Hamar 

sammenlignet med ved Mjøsbrua. (Parentes) betyr 

små virkninger 

 Høyt utdannede Middels og lavt 

utdannede 

Hamar + (+)/0 

Mjøsbruområdet (-) (-)/0 

Gjøvik og 

Lillehammer byer 

- (-) 

Stange/Løten 0 + 

Elverum 0 + 
 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse  

 

 

4.2 Større konsentrasjon av mennesker gir 

tjenestevirksomheter bedre muligheter til å 

utnytte stordriftsfordeler på kundesiden 

Lokaliseringen av et hovedsykehus vil også påvirke 

lokaliseringsvalg av andre virksomheter. Viktigst er 

trolig effektene av virksomheter som tilbyr tjenester 

til befolkningen, som igjen er påvirket av hvor 
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sykehuset lokaliseres. Om lag 1/3 av de sysselsatte 

er sysselsatt i næringer som i all hovedsak drives av 

husholdningenes etterspørsel og lokaliseres nær 

der befolkningen bor, jf. Figur 4.2. 

 
Figur 4.2 
 Ulike næringers andel av samlet sysselsetting. 

Årsverk 1970- 2016  

 
 

Kilde: SSB 
Figurnote: Egen næringsinndeling basert på nasjonalregnskapet. 
Husholdningsrettede tjenester unntatt helse og omsorg er her 
varehandel, servering, kultur og persontransport  

 

En egenskap ved slike næringer er at større 

konsentrasjon av mennesker gir bedre muligheter til 

å utnytte stordriftsfordeler på kundesiden. Både 

butikker, serverings- og kulturvirksomheter er 

avhengig av et relativt stort kundetilfang fra 

nærområdet for å sikre lønnsomhet. Jo større 

kundetilfanget blir, jo bedre lønnsomhet per 

sysselsatt. Denne produktivitetsgevinsten vil isolert 

sett tilsi færre sysselsatte i husholdningsrettede 

tjenester per innbygger i tettbefolkede områder enn 

i spredt befolkede områder.  

Samtidig gjør den økende lønnsomheten av stort 

kundegrunnlag at også interessen øker for å 

etablere nye tjenesteytende virksomheter i området, 

noe som forsterker konkurransen mellom 

tilbyderne. Den hardere konkurransen medvirker på 

sin side at tjenestetilbudet blir mer variert og det kan 

oppstå tilbud som ikke var mulig med en mindre 

kundemasse, noe som igjen medvirker til at 

befolkningen opplever at stedet blir mer 

«spennende». Det er en av hovedgrunnen til at 

attraktive byer har en tendens til å tiltrekke seg 

stadig flere virksomheter, selv om konkurransen er 

hard. Interessen for å etablere nye virksomheter 

kan lett motvirke sysselsettingsnedgangen av økt 

produktivitet.  

Et anslag på denne effekten kan gis ved å vurdere i 

hvilken grad sysselsatte i slike næringer øker som 

andel av bosatte i ulike tettsteder. Dersom 

produktivitetsgevinstene av en større befolkning 

akkurat motvirker den økende tendensen til at det 

kommer nye tilbydere til stedet, vil andelen ikke øke 

med størrelsen på tettstedet. Dersom 

attraktivitetstendensen dominerer, vil sysselsatte i 

slike næringer som andel av innbyggerne øke.   

Vi har innenfor dette prosjektet ikke mulighet til å 

hente ut data på tettstedsnivå, men har hentet ut 

data på andel bosatte i tettsteder i ulike kommuner 

og koblet disse til antall sysselsatte innenfor en del 

typisk husholdningsrettede tjenester. Resultatet er 

at vi finner relativt tydelig tendens til at andel 

sysselsatte i serverings og kulturnæringene øker 

med størrelsen på befolkningen i kommuners 

tettsteder.  For varehandelen synes produktivitets- 

og attraktivitetseffektene å akkurat motvirke 

hverandre. Selv om indikatoren nedenfor ikke er 

ideell, gir den grunnlag for å legge til grunn at 

dersom hovedsykehuset gjør at det blir flere 

mennesker bosatt i nærheten vil det i seg selv øke 

etableringen av flere husholdningsrettede tilbud på 
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stedet, noe som igjen oppleves som attraktivt for de 

fleste husholdninger. 

 

Figur 4.3 Antall sysselsatte i serveringsbransjen per 
innbygger i tettbygd strøk. 

 
I figuren er alle kommuner med mellom 5 000 og 100 000 

innbyggere inkludert. 
Kilde: Statistisk sentralbyrå, bearbeidet av 

Samfunnsøkonomisk analyse 

Moretti (2010) har beregnet slike 

multiplikatoreffekter av etablering (og utflytting) av 

virksomheter som produserer varer som kan 

handles over lange avstander (basisnæringer). Når 

slike næringer etablerer seg i et område finner 

Moretti (2010) at sysselsettingen øker i andre 

næringer også.14 Moretti (2010) finner at 

sysselsettingen i alle ikke-basisnæringer øker med 

3,3 prosent for hver 10 prosent sysselsettingen i en 

basisnæring øker. Det spiller imidlertid en stor rolle 

om det er en høyinntektsnæring som øker eller om 

det er en lavinntektsnæring. Når økningen kommer 

i en høyinntektsnæring øker sysselsettingen i ikke-

basisnæringer vesentlig mer. Årsakene ligger 

nettopp i at de ansatte i basisnæringene benytter 

sine inntekter til å kjøpe husholdningsrettede 

 
 
                                                      
14 Enrico Moretti (2010): Local Multipliers. American Economic Review: 
Papers & Proceedings 100 (May 2010): 373–377 

tjenester. Dermed oppstår det både økt volum og 

økte stordriftsfordeler i husholdningsrettede 

næringer som beskrevet over.  

Når vi relaterer diskusjonen over til virkninger av 

sykehusets lokalisering, er det grunn til å anta at 

virkningen av hvor en lege bosetter seg gir større 

multiplikatoreffekt enn hvor en hjelpepleier bosetter 

seg, rett og slett fordi legens inntekt er høyest. 

Uansett vil flere mennesker øke sysselsettingen i 

husholdningsrettede tjenester, men økningen i 

husholdningsrettede tjenester vil trolig bli størst der 

befolkningen bor relativt tett (effektivt 

kundegrunnlag) og hvor innbyggerne har relativ høy 

inntekt.  

Hvorhen de sysselsatte som arbeider i 

husholdningsrettede tjenester vil bosette seg er ikke 

opplagt. Mest trolig er det at de vil spres på hele 

Mjøsregionen. Slik sett kan det argumenteres for at 

det er en fordel for Mjøsregionen at 

multiplikatoreffekten av hovedsykehuset blir størst 

mulig. Trolig blir effekten størst dersom sykehuset 

lokaliseres til Hamar, rett og slett for de 

lokaliseringen til Hamar gir størst økning i 

befolkningstetthet. Vi har imidlertid ikke tallfestet en 

slik effekt. 

4.3  Et hovedsykehus vil ha en rekke koblinger til 

andre næringer 

Et hovedsykehus har en rekke leverandører av 

sykehusvarer og -tjenester (legemidler o.a. utstyr), 

mat, teknologi og transport. Noen leverandører av 

varer og tjenester til et sykehus vil ofte lokalisere 

seg nær sykehuset (tjenester til pasienter og 

besøkende), mens noen vil ligge lengre unna.  
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Størrelsen på slike tilknyttede næringer er vanskelig 

å beregne. I Flatval m.fl. (2016) ble de indirekte 

sysselsettingsvirkningen av sentralsykehuset i 

Akershus beregnet til 23 prosent av de direkte 

sysselsatte, på basis av detaljerte 

innkjøpsopplysninger.15  

Hvor leverandører til et sykehus lokaliserer seg vil 

imidlertid være mer avhengig av 

leverandørnæringens tilgang til arbeidskraft enn av 

hvor sykehuset er lokalisert. Viktigst er dette for 

virksomheter som er avhengig av å tiltrekke seg 

mennesker med høy utdanning, som oftest bor i 

eller nær byer. Typisk vil teknologileverandører og 

kunnskapsleverandører være lokalisert i en by og 

følgelig bare ligge nær sykehuset hvis dette også er 

lokalisert i samme by. Slike leverandører vil 

forsterke stordriftsfordelene nevnt i avsnitt 4.2, men 

effekten av om sykehuset kommer i Hamar eller ved 

Mjøsbrua vil trolig være små. 

 

4.4  Etablering av nye virksomheter som ikke 

uten videre er leverandører til sykehuset 

Dersom en sykehusetablering gir opphav til en 

vesentlig befolkningsøkning, kan det også antas at 

det oppstår nye virksomheter som ikke uten videre 

er leverandører til sykehuset, men som er koblet til 

sykehuset ved at de enten springer ut av forskning 

eller annen idéskaping på sykehuset, eller rett og 

slett er en følge av at arbeidsmarkedet er blitt stort 

nok til å tiltrekke seg ulike typer kunnskapsbaserte 

virksomheter. Omfanget av slike 

virksomhetsetableringer er meget usikkert, men 

erfaring fra andre sykehusområder er at det normalt 

oppstår noen nye kunnskapsbaserte virksomheter 

nær hovedsykehus, gitt at arbeidsmarkedet har et 

rimelig stort innslag av høyt utdannet arbeidskraft. 

 
 
                                                      
15 Se rapport her. 

Sannsynligheten for slike etableringer er trolig 

større i Hamar enn ved Mjøsbrua, både som følge 

av arbeidsmarkedets størrelse og som følge av at 

den relative nærheten til Oslo gir mulighet til å 

trekke på arbeidskraft også derfra.  

Omfanget av et slik potensial er krevende å anslå 

og vil primært komme etter langvarig 

forskningsaktivitet. I den detaljerte gjennomgangen 

av sentralsykehuset i Akershus, nevnt over, så vi at 

forskningsaktivitetene har vært økende over lang 

tid. I intervjudata identifiserte tre 

selskapsetableringer i løpet av en treårs periode 

som følge av denne forskningsinnsatsen. Det er 

ikke urimelig at forskningsinnsats også ved 

sykehuset i Innlandet vil gi selskapsetableringer i et 

langsiktig perspektiv. Det er mest realistisk at disse 

selskapene etablerer seg i en av byene i 

Mjøsregionen, men at dette er uavhengig av om 

sykehuset lokaliseres til Mjøsbrua eller Hamar.  

Vår vurdering av alle faktorene 1) – 4) over er at 

Innlandet samlet potensielt kan få en totalt sett 

større befolknings- og næringsimpuls om 

hovedsykehuset lokaliseres i Hamar framfor ved 

Mjøsbrua. Innenfor rammene av dette prosjektet har 

vi imidlertid ikke tallfestet en slik effekt. I det 

følgende forutsetter vi derfor samme totale 

befolkningsmengde og sysselsetting for begge 

lokaliseringsalternativer. 

 

 

https://static1.squarespace.com/static/576280dd6b8f5b9b197512ef/t/576913dcbe6594bc14519324/1466504163987/R34-2016+Regionale+ringvirkninger+av+Ahus.pdf
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I dette kapittelet har vi beregnet konsekvensene på 

intern befolkningsutvikling, transportarbeid og 

kompetanse og rekruttering av å lokalisere 

hovedsykehuset på Hamar, sammenlignet med 

Mjøsbrua. Denne analysen er i all hovedsak basert 

på samme framgangsmåte og forutsetninger som i 

Asplan Viak (2017).  

Vi understreker imidlertid at beregningene i dette 

kapittelet ikke er direkte sammenlignbare med 

beregningene presentert i Asplan Viak (2017). 

Årsaken ligger i at vi i denne rapporten beregner de 

isolerte virkningene av lokaliseringsvalget til 

hovedsykehuset (Hamar eller Mjøsbrua), mens vi 

legger til grunn at det ikke skjer noen endringer i 

andre deler av sykehusstrukturen. Beregningene i 

denne rapporten er derfor bare egnet til å 

sammenligne lokaliseringsvalget av 

hovedsykehuset og skal ikke sees på som en 

samfunnsanalyse av innretningen på hele 

sykehusstrukturen i Innlandet. 

Som i Asplan Viak (2017) beregner vi virkningene 

på befolkningsutvikling og transportarbeid i 2040. 

Dette er 14 år etter den planlagte etableringen av 

hovedsykehuset har funnet sted. 

 

5.1 Befolkningsutvikling 

Et nytt hovedsykehus vil være en stor arbeidsplass 

i regionen, og plasseringen av dette vil kunne 

påvirke bosettings- og flyttemønsteret i bo- og 

arbeidsmarkedsregionene i de to fylkene, jf. kapittel 

4. 

Nullalternativet i denne analysen er lokalisering av 

hovedsykehuset på Mjøsbrua (heretter alternativ 

 
 
                                                      
16 I Asplan Viak (2017) presenteres resultatene for befolknigsutvikling som 
avvik fra nullalternativet. Vi har benyttet dette avviket på referansebanen 
til SSB for å anslå befolkningen i alternativ 1C. Dette blir ikke helt korrekt 

1C). Befolkningsgrunnlaget i dette alternativet er 

basert på resultatene fra Asplan Viak (2017), hvor 

vi har gjort en egen justering16 for å tallfeste 

befolkningstallet i hver av de seks bo- og 

arbeidsmarkedsregionene Lillehammer-, Gjøvik-, 

Hamar-, Elverum-, Kongsvinger- og 

Tynsetregionen. Forutsetningene om 

befolkningstall er oppsummert i Tabell 5.1. 

Tabell 5.1 
  Befolkningsutvikling ved lokalisering ved Mjøsbrua 

(alternativ 1C) 

  2017 2030 2040 

Lillehammerregionen 39 067 42 763 45 423 

Gjøvikregionen 70 875 76 690 80 993 

Hamarregionen 92 390 100 714 107 127 

Elverumregionen 29 347 32 884 35 486 

Kongsvingerregionen 49 056 51 444 53 633 

Tynsetregionen 13 080 13 362 13 720 
 

Kilde: Utgangspunkt fra Asplan Viak (2017), men bearbeidet av 
Samfunnsøkonomisk analyse  

Antall ansatte som påvirkes av lokaliseringen 

En flytting av hovedsykehuset innebærer at 2744 

årsverk flytter arbeidsplass fra Mjøsbrua til Hamar. 

Dette er de som har arbeidsplassen sin ved 

hovedsykehuset. I tillegg har vi lagt til grunn at de 

ansatte ved SI Hamar (184 årsverk) også legges til 

hovedsykehuset. Bostedsvalget til disse påvirkes 

imidlertid ikke av lokaliseringen av hovedsykehuset 

ettersom de vil ha arbeidsplassen sin i Hamar i 

begge alternativene. 

Den totale endringen i sysselsettingen som følge av 

lokaliseringen av sykehuset består av to virkninger; 

- Den direkte virkningen fra antall ansatte 

ved sykehuset. 

ettersom referansebanen til SSB og nullalternativet ikke er det samme, 
men det er veldig små avvik. 

5 Samfunnsmessige virkninger av hovedsykehusets lokalisering 
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- Indirekte virkninger gjennom at økt 

befolkningsvekst vil medføre ytterliggere 

sysselsettingsendring som følge av økt 

etterspørsel etter varer og tjenester lokalt, 

økt byggeaktivitet og en langsiktig effekt på 

kommunal sektor. 

I Asplan Viak (2017) er disse endringene beregnet 

ved bruk av Panda17.  

Ettersom vi ikke benytter oss av en egen 

befolkningsmodell i dette prosjektet, har vi tatt 

utgangspunkt i resultatene fra Asplan Viak (2017) 

for å finne forholdstallet mellom direkte årsverk ved 

sykehuset og hvilken befolkningsendring dette 

medfører.18 En gjennomgang av resultatene i 

Asplan Viak (2017) viser at disse forholdstallene 

varierer en del mellom alternativene, men vi har tatt 

utgangspunkt i det vektede gjennomsnittet av 

beregningene19 som gir 

- En økning på ett årsverk ved sykehusene 

gir en endring i befolkningen med 3 ganger 

den initiale endringen. 

Vi legger dette til grunn i vår beregning. Denne 

forutsetningen innebærer at endring i lokaliseringen 

til hovedsykehuset fra Mjøsbrua til Hamar, 

potensielt kan påvirke bosettingsbeslutningen til om 

lag 8 100 personer. 

Denne forutsetningen innebærer at vi legger til 

grunn samme befolkningsmengde i Innlandsfylkene 

i begge alternativene. Dette er en konservativ 

forutsetning gitt argumentene i kapittel 4 om at 

befolkningsveksten i de to fylkene sannsynligvis vil 

være høyere ved en plassering i Hamar 

sammenlignet  med ved Mjøsbrua. Forutsetningen 

 
 
                                                      
17 PANDA er et økonomisk-demografisk modellsystem utviklet for bruk i 
regional analyse og overordnet planlegging i fylker, systemet kan også 
brukes på enkeltkommuner. PANDA er særlig egnet til å analysere 
demografiske og næringsøkonomiske konsekvenser av tiltak, politikk og 
generelle utviklingstrekk. 

har imidlertid lite å si for resten av beregningen i 

dette kapittelet. 

Bostedsbeslutning 

Som beskrevet i kapittel 4 er det flere forhold som 

påvirker bostedsbeslutningen til de ansatte, og 

dette vil også være avhengig av yrkesgruppe til de 

ansatte. 

I Asplan Viak (2017) er det benyttet forskjellige 

metoder for å fordele forventet befolkningsutvikling 

i de ulike alternativene. I enkelte tilfeller er den 

direkte sysselsettingsendringen lagt til 

vertskommunen eller til to «vertskommuner». Dette 

gjelder blant annet Hamar og Stange, og Gjøvik og 

Vestre Toten.  

I alternativene med hovedsykehus ved Mjøsbrua er 

metoden noe annerledes. Her er det lagt til grunn at 

«arbeidsplassene» til de sysselsatte ved sykehuset 

er fordelt med 35 prosent til Gjøvik, 20 prosent til 

Hamar, 30 prosent til Lillehammer og 15 prosent til 

Ringsaker. Dette er en teknisk fordeling slik at det 

beregnes mest mulig riktig fordeling av 

befolkningsutviklingen i de mest berørte 

kommunene i disse alternativene (Asplan Viak, 

2017). Bostedet til de ansatte beregnes deretter 

gjennom befolkningsmodell med 

pendlingsstrømmer. 

Bosettingsbeslutningen til de ansatte ved et 

hovedsykehus på enten Mjøsbrua eller Hamar er 

utfordrende å forutsi. En velegnet metode for å 

predikere dette er å se på hvordan befolkningen har 

tilpasset seg dette i dag gjennom pendlingstall 

mellom kommuner. 

18 I Asplan Viak (2017) beregnes både effekten på total sysselsetting og 
effekten på befolkningen.  
19 Vi har tatt det vektede gjennomsnittet av endringene i antall årsverk og 
befolkningsendring for alternativene 1A, 1A-justert og 1C. 
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Endring i bosted mellom alternativene 

Oppsummert har vi beregnet befolkningsutviklingen 

ved lokalisering på Hamar i tre steg.  

- Først har vi beregnet sannsynlig 

bosetningsmønster for de ansatte ved en 

lokalisering på Mjøsbrua.20  

- Deretter har vi justert opp dette med 

forholdstallet mellom antall årsverk og 

befolkningsutvikling fra Asplan Viak (2017). 

Dette gir som om lag 8 100 personer. 

- Til slutt har vi fordelt disse på 

bostedskommune basert på pendlingstall 

for sysselsatte med arbeidssted i Hamar.21 

Resultatene er oppsummert i Tabell 5.2 og viser 

anslått befolkning i de ulike bo- og 

arbeidsmarkedsregionene i 2040 i alternativet hvor 

sykehuset lokaliseres på Hamar, samt avviket 

sammenlignet med en lokalisering ved Mjøsbrua. 

Beregningene våre viser, ikke overraskende, at en 

lokalisering av hovedsykehuset i Hamar vil dreie 

befolkningen i 2040 noe mot Hamarregionen 

sammenlignet med en lokalisering ved Mjøsbrua. 

Samtidig vil befolkningen i Lillehammerregionen og 

Gjøvikregionen reduseres tilsvarende. Virkningene 

av lokaliseringen vil også være svakt positivt for 

bosettingen i Elverum-, Tynset- og 

Kongsvingerregionen, og svakt negativt for 

arbeidsmarkedsmarkedsregionene i Oppland. Det 

er imidlertid verdt å merke seg at forutsetningene 

som er lagt til grunn om den underliggende 

befolkningsutviklingen innebærer befolkningsvekst 

sammenlignet med 2017 for alle regionene uansett 

alternativ. 

Tabell 5.2 
Befolkningsutvikling ved lokalisering ved Hamar (alternativ 2) og som avvik fra lokalisering ved Mjøsbrua 
(alternativ 1C) 

  Lokalisering ved 
Mjøsbrua 

(alternativ 1C) 

Lokalisering på Hamar 
(alternativ 2) 

Avvik 
mellom 

Mjøsbrua 
og Hamar 

 2017 2040 Endring 
fra 2017-

2040 

2040 Endring 
fra 2017-

2040 

2040 

Lillehammerregionen      39 067       45 423         6 356  43 437        4 370  -     1 986  

Gjøvikregionen      70 875       80 993       10 118  78 475        7 600  -     2 518  

Hamarregionen      92 390    107 127       14 737  111 392      19 002         4 265  

Elverumregionen      29 347       35 486         6 139  35 763        6 416            277  

Kongsvingerregionen      49 056       53 633         4 577  53 679        4 623              46  

Tynsetregionen      13 080       13 720            640  13 738           658              18  

Resten av fylkene      91 854       96 596         4 742  96 493        4 639  -         103  

Totalt i Hedmark og Oppland   385 669    432 978       47 309  432 978      47 309                 0  
 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse  

 

 
 
                                                      
20 Dette er basert på at de sysselsatte ved sykehuset er fordelt med 35 
prosent til Gjøvik, 20 prosent til Hamar, 30 prosent til Lillehammer og 15 
prosent til Ringsaker. Deretter har vi benyttet pendlingsmatriser for 2016 
fra SSB til å fordele disse på bostedskommune.  
21 Pendlingstallene fra SSB viser at 46 prosent av de som har 
arbeidsstedet sitt i Hamar også er bosatt i Hamar. Deretter følger Stange 
og Ringsaker, hvor henholdsvis 17 og 15 prosent av de med arbeidssted 

i Hamar er bosatt i disse kommunene. Men bosettingen sprer seg utover 
andre kommuner også, og 17 prosentene fordeler seg utover andre 
kommuner i Hedmark og Oppland, mens 5 prosent er bosatt utenfor de to 
fylkene. I dette prosjektet har vi imidlertid fordelt dette på kommunene i 
fylkene for å holde den totale befolkningsmengden lik mellom 
alternativene. Dette har liten betydning for resultatene og 
sammenligningen mellom de to alternativene. 
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5.2 Persontransport 

Valg av lokalisering av hovedsykehus vil ha 

betydning for transport av ansatte, pasienter og 

pårørende. Det vil både påvirke reiseavstand og 

dermed reisetid, men også hvilke reisemiddel som 

er mulig å benytte. Samlet vil dette påvirke 

klimaregnskapet fra samlet transportarbeid. I tråd 

med analysen til Asplan Viak, har vi bygget opp 

denne analysen i tre skritt: 

 

1. Virkninger for samlet transportarbeid 

2. Drøfting av reisemiddelvalg 

3. Virkninger for klimaregnskapet  

 

Asplan Viak (2017) definerer samlet transportarbeid 

som et mål på omfanget av persontransport, «og 

betegner det arbeidet som blir utført når et 

transportmiddel transporterer et visst antall 

personer en bestemt reiselengde. 

Transportarbeidet måles i personkilometer». Det 

totale transportarbeidet vil dermed øke dersom flere 

personer reiser, reiselengden per person øker, eller 

en kombinasjon av disse to. 

I denne analysen har vi beregnet hvordan samlet 

transportarbeid for ansatte, pasienter og pårørende 

endres ved en lokalisering i Hamarsammenlignet 

med en lokalisering på Mjøsbrua. Tilsvarende som 

Asplan Viak (2017) har vi vurdert det samlede 

transportarbeidet for analyseåret 2040. 

Beregning av reisetid 

Beregningene av samlet transportarbeid hviler på 

noen felles forutsetninger for reisetid og reiselengde 

blant ansatte, pasienter og pårørende som arbeider 

ved og besøker sykehuset. 

 
 
                                                      
22 Tallene er hentet fra Google Maps ruteplanlegger. Valgt reisemiddel er 
bil, og tidspunkt for reise er valgt til 11. juli 2017 kl. 03.00. 

Transportberegningene er gjort på et overordnet 

nivå, med felles forutsetninger for reiser fra hele 

Sykehuset Innlandets dekningsområde. 

I planfasen for ny sykehusstruktur i Hedmark og 

Oppland er det ikke fastsatt en eksakt plassering for 

hovedsykehuset ved Mjøsbrua. I beregningene våre 

er derfor målepunktet satt midt på Mjøsbrua. Basert 

på innspill fra Hamar kommune har vi plassert 

sykehuset i alternativ 2 på adressen Åkersvikvegen 

3 nær Hamar sentrum.  

For å beregne avstand og reisetid fra hele 

Sykehuset Innlandets dekningsområde har vi for de 

fleste kommuner tatt utgangspunkt i reisetid med bil 

mellom hvert kommunesenter i Hedmark og 

Oppland og de to plasseringene av nytt 

hovedsykehus, det vil si Mjøsbrua eller Hamar. Vi 

har avveket fra kommunesenteret som startpunkt 

for reisen på de korteste reisene, siden 

bosettingsmønsteret her kan gi store utslag i 

reiselengde til sykehuset. Blant annet ligger 

kommunehuset i Hamar under 2 kilometer fra den 

nye plasseringen på Hamar, dette er imidlertid ikke 

representativt for den faktiske reisetiden for de 

bosatte i Hamar. For Hamar, Stange og Ringsaker 

er reiselengden justert med et vektet gjennomsnitt 

for de bosatte i kommunens tettsteder til de to 

sykehusene.  

Som grunnlag for beregningene for de andre 

kommunene har vi hentet ut avstand i antall 

kilometer og reisetid i bil med fri flyt mellom hvert 

kommunesenter og de to alternativene for 

lokalisering av hovedsykehuset22. 

Transportarbeid for ansatte - metode 

I beregningen av transportarbeid for de ansatte ved 

hovedsykehuset har vi benyttet samme 
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framgangsmåte som beskrevet i Asplan Viak 

(2017). Dette innebærer at vi har beregnet totalt 

transportarbeid for ansatte i tre steg: 

 

1. Antall årsverk på hovedsykehuset i 2040 

Vi har her lagt til grunn at det er 2 744 årsverk ved 

hovedsykehuset som blir påvirket av 

lokaliseringsvalget23.  

 

2. Antall arbeidsreiser per årsverk i 2040. 

Vi legger til grunn samme forutsetning om antall 

arbeidsreiser som i Asplan Viak (2017), dvs 420 

reiser mellom bosted og arbeidssted per årsverk. 

Antall arbeidsreiser er basert på at mange av de 

ansatte har turnusarbeid, hvor et årsverk består av 

noe færre arbeidstimer, samt at vaktene ofte er 

lenger. Forutsetningen innebærer 210 

arbeidsdager. 

 

3. Antall kilometer fra bosted til arbeidssted i 2040. 

Her har vi lagt til grunn gjennomsnittlig reisetid fra 

bostedskommunene til Mjøsbrua eller Hamar. 

 

Pasient- og pårørendereiser - metode 

I tillegg til de ansatte som pendler til og fra 

arbeidsplassen hver dag, vil pårørende og pasienter 

utgjøre en stor andel av det samlede 

transportarbeidet. Transportarbeidet fra disse to 

gruppene vil blant avhenge av: 

 

1. Antall behandlinger 

Vi har tatt utgangspunkt i Sykehus Innlandet sine 

framskrivinger av aktivitet ved hovedsykehuset og 

for behandling av ulike kategorier, blant annet antall 

dagbehandlinger, antall liggedager, polikliniske 

konsultasjoner og antall operasjoner. Som omtalt i 

 
 
                                                      
23 Vi har brukt pendlertall for å fordele de ansatte på bosted. For 
hovedsykehuset i Hamar har vi sett på pendling til Hamar. For 
hovedsykehuset plassert på Mjøsbrua, har vi som i Asplan Viak (2017) 
lagt til grunn at «arbeidsplassene» fordeles med 35 prosent til Gjøvik, 20 

avsnitt 3.3 er det behandlingene som er knyttet til 

hovedsykehuset på Mjøsbrua i alternativ 1C som 

flyttes til Hamar, resten av sykehusstrukturen 

forutsettes å ligge på samme sted som i alternativ 

1C. 

 

Tabell 5.3 
  Antall behandlinger ved hovedsykehuset som 

berøres av flytting 

  
Ved 

hovedsykehuset 

Antall døgnopphold 47 207 

Antall liggedager 202 857 

Antall dagbehandlinger 17 634 

Antall polikliniske konsultasjoner 135 425 

Antall operasjoner (døgn) 11 881 

Antall operasjoner (dag) 15 629 
 

Kilde:Sykehuset Innlandet  

 

2. Reiseavstand for pasienter og pårørende  

Vi har lagt til grunn at hovedsykehusets 

opptaksområde dekker hele Hedmark og Oppland 

med unntak av opptaksområdet til Kongsvinger 

sykehuset som er forutsatt overført fra Sykehuset 

Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF 

fra 1. januar 2019. Beregningen har tatt 

utgangspunkt i forventet folketall i hver kommune i 

de to fylkene i 2040 i de to alternativene. 

Gjennom metoden ovenfor antar vi implisitt at 

sannsynligheten for å få behandling er lik for alle 

innbyggere i de to fylkene, og dermed at det ikke er 

systematiske forskjeller i sannsynligheten for 

behandling mellom ulike kommuner. Samtidig tar vi 

ikke hensyn til pasientlekkasje til andre 

helsedistrikter. Dette er samme forutsetninger som 

lagt til grunn i Asplan Viak, og vil trolig ha liten 

betydning for resultatet. 

prosent til Hamar, 30 prosent til Lillehammer og 15 prosent til Ringsaker. 
Deretter har vi benyttet pendlingsmatriser for disse kommunene. Som en 
forenkling har vi også her forutsatt at all bosetning skjer i Oppland og 
Hedmark. 
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I tillegg legger vi til grunn følgende forutsetninger 

om reising og besøk fra pårørende (dette er de 

samme forutsetningene som i Asplan Viak (2017)): 

• Ved dagbehandlinger og poliklinisk 

konsultasjon er det forutsatt at pasienten ikke 

får besøk, men at 20 % har med en person som 

følge. 

• Ved døgnopphold er det forutsatt at pasientene 

i snitt har med en person som følge og får besøk 

av en person annenhver dag. 

• Det er forutsatt at pasienten reiser tur og retur 

mellom bosted og sykehus én gang. 

• Det er forutsatt at pårørende og følge reiser fra 

samme kommune som innlagt pasient. 

 

Resultater fra transportarbeid 

Beregningene våre viser at en lokalisering av 

hovedsykehuset på Hamar vil gi noe høyere 

transportarbeid for pasient- og pårørendereiser 

sammenlignet med en lokalisering ved Mjøsbrua. 

Dette henger sammen med at Mjøsbrua er lokalisert 

noe «nærmere» befolkningen som sogner til 

sykehuset.24 

Når det gjelder transportarbeidet knyttet til 

arbeidsreiser har vi beregnet dette til å være lavere 

for alternativet med lokalisering av hovedsykehuset 

på Hamar. Dette følger av at vi har forutsett at en 

stor andel av de ansatte (49 prosent) vil bosette seg 

i Hamar og dermed har kort reisevei, mens drøyt 30 

prosent vil bosette seg i Ringsaker og Stange. Dette 

gir kort reisevei til arbeidsstedet for disse ansatte. I 

alternativet med lokalisering av sykehuset ved 

Mjøsbrua er bosetningen blant de ansatte mer 

spredd i hele Mjøsregionen (46 prosent i 

Lillehammer og Gjøvik, og 32 prosent i Hamar og 

 
 
                                                      
24 Vi har beregnet gjennomsnittlig reiseavstand til Mjøsbrua fra alle 
kommunene i Oppland og Hedmark (unntatt dekningsområdet til 

Ringsaker). Dette gir dermed større samlet 

transportarbeid for dette alternativet.  

Figur 5.1 
 Samlet transportarbeid. Arbeids-, pasient- og 

pårærendereiser. Antall kilometer 

 
 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse  

 

5.2.1 Valg av reisemiddel 

Lokalisering av hovedsykehuset kan påvirke valg av 

transportmiddel for ansatte, pasienter og 

besøkende. Valg av reisemiddel vil igjen påvirke 

CO2-utslipp og dermed det samlede 

klimaregnskapet. 

 

Det er mange forhold som påvirker valg av 

transportmiddel. De viktigste forutsetningene er at 

det eksisterer reelle alternativer til bil, som tog eller 

buss, eller at arbeidsstedet er lokalisert i nærheten 

av bosted slik at sykkel eller gange er et alternativ. 

Samtidig kan parkeringspolitikk på arbeidsstedet og 

avgifter påvirke valget. Mange av forholdene knyttet 

til dette kan endre seg i tiden fram mot 2040, noe 

som gjør det utfordrende å vurdere framtidig valg av 

Kongsvinger sykehus) vektet med befolkningen i hver kommune til 62 
kilometer. Det samme tallet er 70 kilometer til Hamar. 
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transportmiddel. For eksempel vil utbygging av nye 

veier og kollektivtilbud være viktig. 

Asplan Viak (2017) viser til at reisemiddelvalget, 

ikke uventet, varierer med reiseavstand. For 

eksempel viser reisevaneundersøkelsen til TØI 

(2014)25 at nesten 75 prosent av reiser under 1 

kilometer gjennomføres til fots eller på sykkel, mens 

andelen faller til 10-15 prosent når reiseavstanden 

er mellom 5 og 9,9 kilometer. Disse tallene er for 

alle reiser og på nasjonalt nivå. Tilpasningen i 

tilknytning til lokaliseringen av hovedsykehuset vil 

avhenge av lokale forhold, blant annet 

kollektivtilbudet. Ifølge TØI (2014) er reisevanene i 

Oppland og Hedmark mer bilbasert og dermed på 

bekostning av kollektivtransport og 

gående/syklende.  

Lokaliseringen av hovedsykehuset vil trolig ha 

betydning for reisemiddelvalg både hos ansatte og 

pasienter og pårørende. I Asplan Viak (2017) er det 

lagt til grunn at av arbeidsreisene til et sykehus på 

Mjøsbrua vil 88 prosent gjennomføres med bil, 2 

prosent til fots eller syklende og 8 prosent kollektivt. 

Grunnlaget for forutsetningen vises i Tabell 5.4, 

med forutsetninger om reisemiddel avhengig av 

bosted i forhold til arbeidsstedet. 

En lokalisering av hovedsykehuset ved Mjøsbrua 

innebærer at det opprettes et nytt knutepunkt i 

nærheten av tettstedene Biri eller Moelv. 

Sammenlignet med Hamar er befolkningstettheten 

lavere og kollektivmulighetene er i dag dårligere. 

Samtidig er det vedtatt utbygging av dobbeltspor for 

jernbane til Hamar, som vil bedre 

kollektivmulighetene, spesielt sørover. Samlet sett 

er vår hypotese at en lokalisering av sykehuset på 

 
 
                                                      
25 TØI (2014) Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14. TØI-
rapport 1383/2014 

Hamar vil innebærer at flere kan benytte seg av 

alternative transportmidler for å ta seg fram til 

sykehuset, sammenliknet med en lokalisering ved 

Mjøsbrua. 

I Asplan Viak (2017) er det lagt til grunn en 

forutsetning om at henholdsvis 80 prosent benytter 

bil, 15 prosent til fots eller sykkel, mens 5 prosent 

benytter kollektivtransport til arbeidsplassen når 

både arbeidssted og bosted er i Hamar. I tilfeller 

hvor bostedet er utenfor Hamar (og arbeidssted i 

Hamar) er det lagt til grunn at 95 prosent benytter 

bil, mens 5 prosent benytter kollektivtransport. 

I Asplan Viak (2017) er det forutsatt en betydelig 

økning i kollektivandelen ved Mjøsbrua 

sammenlignet med de øvrige alternativene for 

lokalisering (10 prosent). Samtidig er andelen holdt 

på et relativt lavt nivå, og et nivå som vurderes som 

realistisk gitt reisevaner og bosettingsmønster i 

Innlandet. Vi mener imidlertid det er god grunner til 

å forutsette minst like god dekning for kollektivreiser 

ved en lokalisering av hovedsykehuset på Hamar. 

Forutsetningen om andelen som benytter 

kollektivtransport når den ansatte er bosatt utenfor 

Hamar er derfor oppjustert til 10 prosent. Selv om 

andelen er høyere sammenlignet med Asplan Viak 

(2017) mener vi dette kan ansees som et 

konservativt anslag, ettersom kollektivtilbudet i og 

inn til Hamar trolig er og vil være bedre enn det som 

er tilfelle ved Mjøsbrua.  

I en sensitivitetsberegning har vi sett på hvordan 

resultatene endres av å legge til grunn høyere 

kollektivandel på Hamar. 
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Tabell 5.4 Forventet reisemiddelfordeling på arbeidsreiser til sykehusene i 2040 

Gruppe Bilfører og 
bilpassasjer 

Til fots/syklende Kollektiv 

Arbeidsreiser for boende i Hamar til 
Hamar 

80 % 15 % 5 % 

Arbeidsreiser for boende utenfor 
Hamar til Hamar 

88 % 2 % 10 % 

Arbeidsreiser for boende ved 
Mjøsbrua til Mjøsbrua 

90 % 5% 5 % 

Arbeidsreiser for boende utenfor 
Mjøsbrua til Mjøsbrua 

90 % 0 % 10 % 

Kollektivandelen for arbeidsreiser ut av bokommunen til Hamar er 5 prosentpoeng høyere enn forutsetningene lagt til grunn i 
Asplan Viak (2017). 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse. 

 

Tabell 5.5 Forventet reisemiddelfordeling blant ansatte, pasienter og pårørende i 2040 

Reisemiddelfordelingen er et vektet gjennomsnitt basert på forutsetningene i Tabell 5.4, antall årsverk og forventet 
bosettingsmønster i regionen. For arbeidsreiser til Hamar er bilandelen noe nedjustert, mens forutsetningene for de andre 

reisene er uendret sammenlignet med Asplan Viak (2017). 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse. 

 

5.2.2 Klimaregnskap for samlet transportarbeid 

Tilsvarende som i Asplan Viak (2017) har vi 

konsentrert klimaregnskapet til å å vurdere 

virkningene for CO2-utslipp knyttet til 

transportarbeid i de to alternativene. 

Klimaregnskapet avhenger således av resultatene 

fra både samlet transportarbeid og forventet valg av 

reisemiddel. 

 

 
 
                                                      
26 Forutsetningene er basert på «Kjøretøyparkens utvikling og 
klimagassutslipp» fra TØI (2016). 

Sammensetningen til framtidens bilpark er usikker, 

andelen elbiler og hybridbiler øker og dette 

reduserer igjen gjennomsnittlig utslipp per 

bilkilometer. Som et utgangspunkt har vi lagt til 

grunn samme antakelser om CO2-utslipp per 

kilometer bilkjøring og per kilometer kollektivreiser 

som Asplan Viak (2017)26. I tillegg har vi benyttet 

samme antakelser om bilbelegg (antall personer per 

bil) for arbeidsreiser og pasientreiser. 

 

 

Gruppe Bilfører og 
bilpassasjer 

Til fots/syklende Kollektiv 

Arbeidsreiser til Hamar 85 % 7 % 8 % 

Arbeidsreiser til Mjøsbrua 90 % 2 % 8 % 

Pasientreiser  80 % 0 % 20 % 

Pårørendereiser  90 % 5 % 5 % 
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Tabell 5.6 
  Forutsetninger om CO2-utslipp og bilbelegg 

  

CO2-utslipp bil («trendbanen», snitt for 
bensin, diesel og el) 

70 g CO2 
/bilkm 

CO2-utslipp kollektiv (snitt for buss/tog) 49 g CO2  
/personkm 

Bilbelegg per kjøretøy arbeidsreiser27 1,15 personer 

Bilbelegg per kjøretøy pasient- og 
pårørendereiser 

1,2 personer 

 

Kilde:Sykehuset Innlandet  

Resultater fra klimagassutslipp 

Klimagassutslippet avhenger av både resultatene 

fra samlet transportarbeid og forutsetningene for 

forventet reisemiddelvalg. I likhet med Asplan Viak 

(2017) har vi oppgitt alle tall i CO2-ekvivalenter28.  

 

Beregningene våre viser at en lokalisering av 

hovedsykehuset på Hamar vil gi noe mindre samlet 

CO2-utslipp sammenlignet med en lokalisering ved 

Mjøsbrua. Ved en lokalisering på Mjøsbrua har vi 

beregnet CO2-utslippet knyttet til transportarbeid til 

og fra hovedsykehuset til 4 758 CO2-ekvivalenter 

årlig. Ved en lokalisering ved Hamar har vi beregnet 

CO2-utslippet knyttet til transportarbeid til og fra 

hovedsykehuset til 4 115 CO2-ekvivalenter, en 

forskjell på 643 CO2-ekvivalenter.  

 

Hovedårsaken til forskjellen i resultatene er: 

- Arbeidsreiser målt i antall kilometer er 

kortere ved en lokalisering på Hamar 

sammenlignet med Mjøsbrua. 

- Pasient- og pårørendereiser målt i 

kilometer er noe lenger ved en lokalisering 

på Hamar sammenlignet med Mjøsbrua. 

- Vi har lagt til grunn lik kollektivandel ved de 

to alternativene, men vi har lagt til grunn 

noe høyere bruk av gange og sykkel til jobb 

ved en lokalisering på Hamar. 

 
 
                                                      
27 Hentet fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen til TØI (2014). 

Figur 5.2 
 CO2-utslipp fra samlet transportarbeid i de to 

alternativene. Utslipp er målt i CO2-ekvivalenter 

 
 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse  

 

5.2.3 Øvrig transport 

I denne analysen har vi beregnet hvordan samlet 

transportarbeid for ansatte, pasienter og pårørende 

endres ved en lokalisering på Mjøsbrua 

sammenlignet med en lokalisering i Hamar.  

 

I virkeligheten vil det være flere trafikantgrupper 

som vil bli berørt av en endring av 

sykehusstrukturen i Innlandet, som for eksempel de 

ansattes reiser i arbeid og reiser til sykehusene fra 

det lokale næringsliv og andre leverandører. Dette 

er ikke inkludert i Asplan Viak (2017) ettersom det 

ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om denne type 

reisevirksomhet på dette tidspunktet i prosessen. Vi 

28 En enhet som sammenveier utslipp av forskjellige klimagasser til den 
globale oppvarmingseffekten som utslipp av 1 tonn CO2 vil ha i løpet av 
100 år (SSB). 
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har derfor heller ikke vurdert dette i denne 

rapporten. 

5.3 Følsomhetsberegning transportarbeid 

Så langt det er mulig har vi basert forutsetningene 

våre på tilgjengelig informasjon og datagrunnlag. 

Tallfestingen av de ulike virkningene er likevel 

usikre. For å belyse denne usikkerheten har vi 

gjennomført en forenklet følsomhetsanalyse hvor vi 

har endret på noen av de sentrale forutsetningene. 

Hensikten med dette er å undersøke hvor følsom 

eller robust resultatene er for endringer i 

forutsetningene. Usikkerheten kan gå i begge 

retninger. Det betyr at den kan representere både 

risiko for et mer negativt utfall og muligheten for et 

mer positivt utfall enn i hovedanalysen. 

Vi har tatt for oss følgende to elementer: 

- Reisemiddelvalg – økt kollektivandel i 

Hamar 

- Bostedsvalg for de ansatte ved lokalisering 

av hovedsykehuset på Hamar 

Nedenfor ser vi på hvordan endringer i 

forutsetninger om dette påvirker resultatet. 

5.3.1 Reisemiddelvalg – økt kollektivandel på 

Hamar 

Som omtalt i avsnitt 5.2.1 la vi til grunn samme 

kollektivandel for både ansatte og pasient- og 

pårørendereiser. Dette kan ansees som en 

konservativ antakelse ettersom kollektivtilbudet i og 

inn til Hamar trolig er og vil være bedre enn det som 

er tilfelle ved Mjøsbrua. 

I følsomhetsberegningen har vi lagt til grunn en 

økning i kollektivandelen til Hamar for de ulike 

gruppene av reisende som følger: 

 

 

- Fra 8 til 16 prosent for arbeidsreisende 

- Fra 20 til 30 prosent for pasienter 

- Fra 5 til 15 prosent for pårørende 

I hovedanalysen ble klimagassutslippene målt i 

CO2-ekvivalenter beregnet til 4 758 ved en 

lokalisering ved Mjøsbrua og 4 115 ved en 

lokalisering på Hamar, noe som gir en forskjell på 

643 CO2-ekvivalenter årlig. Ikke overraskende vil 

CO2-utslippet ved en plassering av hovedsykehuset 

på Hamar gå ned sammenlignet med en plassering 

ved Mjøsbrua, gitt en økning i kollektivandelen. 

Beregningen viser at forskjellen vil øke til 762 CO2-

ekvivalenter årlig. Resultatet for de to alternativene 

er illustrert i Figur 5.3. 

Figur 5.3 
 CO2-utslipp fra samlet transportarbeid i de to 

alternativene. Utslipp er målt i CO2-enkvivalenter 

 
 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse  
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5.3.2 Bostedsvalg for de ansatte ved en lokalisering 

av hovedsykehuset på Hamar 

I hovedanalysen la vi til grunn at de ansatte på sikt 

(i 2040) vil bosette seg på samme måte som dagens 

sysselsatte som har sin arbeidsplass i Hamar29. 

Teknisk betyr det at vi la til grunn dagens 

pendlingsmønster for sysselsatte med arbeidssted i 

Hamar, og beregnet bostedskommune basert på 

dette.  

Det er usikkert hvordan de ansatte ved en framtidig 

sykehus på Hamar vil bosette seg, og som 

beskrevet i kapittel 4 er det flere forhold som 

påvirker bostedsbeslutningen til de ansatte, og 

dette vil blant annet være avhengig av yrkesgruppe 

til de ansatte.  

I denne følsomhetsberegningen ser vi på hvordan 

klimaregnskapet endres dersom vi antar at en 

høyere andel av de ansatte velger å bosette seg i 

Lillehammer- og Gjøvikregionen. Vi har her lagt til 

grunn at 500 flere av de ansatte ikke velger å flytte 

til Hamarregionen, men at de i stedet bosetter seg i 

Lillehammer (250 ansatte) og Gjøvik (250 ansatte). 

En slik endring i forutsetningene gir relativt stort 

utslag i beregningene, og viser at forskjellen mellom 

alternativene i utslipp av CO2-ekvivalenter 

reduseres fra 633 CO2-ekvivalenter til 70 CO2-

ekvivalenter. 

 

 

 

 

 
 
                                                      
29 Dette innebærer at 88 prosent bosetter seg i Hamarregionen, 5 prosent 
i Elverumregionen, 3 prosent i Gjøvikregionen, 2 prosent i 

Figur 5.4 
 CO2-utslipp fra samlet transportarbeid i de to 

alternativene. Utslipp er målt i CO2-enkvivalenter 

 
 

5.4 Uendret energibruk i bygg 

I Asplan Viak (2017) er det overordnede vurderinger 

av energibruk i sykehusbyggene med ny struktur. I 

denne analysen skiller alternativ 2 seg fra 1C på to 

måter. Den viktigste forskjellen er at 

hovedsykehuset lokaliseres på Hamar, framfor 

Mjøsbrua. Vi antar at den alternative lokaliseringen 

ikke får konsekvenser for arealbehov og energibruk 

ved hovedsykehuset. I tillegg antar vi at aktiviteten 

som i 1C ville blitt opprettholdt på SI Hamar 

innlemmes i hovedsykehuset. Å slå sammen de to 

avdelingene kan gi noen stordriftsfordeler som kan 

tenkes å redusere det totale arealbehovet noe, men 

vi antar at hvis slike effekter finnes har de minimal 

effekt. I analysen legges det derfor til grunn samme 

samlet arealbehov og samme energibruk i 

sykehusbyggene som i alternativ 1C. 

Lillehammerregionen og resten spredd i de andre kommunen i de to 
fylkene. 
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5.5 Kompetanse og rekruttering 

Hvilke konsekvenser en endret sykehusstruktur får 

for Sykehuset Innlandets rekrutteringsmuligheter 

må sees i sammenheng med 

befolkningsutviklingen, framtidig etterspørsel etter 

spesialisthelsetjenester, sykehusets attraktivitet 

som arbeidsplass og det politiske rammeverket for 

utvikling av offentlige helsetjenester i Norge. 

Økende behov for helsepersonell og sårbare 
fagmiljøer ved Sykehuset Innlandet 

Den demografiske utviklingen i Norge gjør at 

etterspørselen etter arbeidskraft innen helse- og 

omsorgssektoren er økende. I Bråthen mfl. (2015) 

framskrives etterspørselen etter arbeidskraft i 

spesialisthelsetjenesten nasjonalt og regionalt for 

hvert helseforetak. Sykehuset Innlandet er blant 

helseforetakene hvor det forventes svakest vekst i 

bemanningsbehovet, med en økning på 28 prosent 

fra 2013 til 2040. I analysen forutsettes det at det 

ikke gjøres organisatoriske eller strukturelle 

endringer, og beregningene er basert på 

videreføring av dagens brukerfrekvenser og årsverk 

per bruker fra 2013. Dette innebærer blant annet at 

konsekvensene av samhandlingsreformen, som for 

eksempel flytter en del ressursbruk knyttet til 

rehabilitering fra helseforetakene til 

kommunehelsetjenesten, i liten grad er tatt hensyn 

til i analysen. 

Dagens sykehusstruktur i Hedmark og Oppland, 

med flere små sykehus, har over tid hatt 

rekrutteringsutfordringer innen en rekke 

fagområder. Rekrutteringsutfordringene gjør at 

kompetansen er samlet på få personer og flere av 

fagmiljøene er sårbare for fravær ved for eksempel 

sykdom, ferieavvikling eller kunnskapsoppdatering. 

En annen utfordring er at en høy andel av dagens 

spesialister er over 60 år. Det er nødvendig å 

forankre spesialistenes kompetanse i solide 

fagmiljøer så ikke denne går tapt når de eldre 

arbeidstakerne etter hvert går av med pensjon 

(Sykehuset Innlandet, 2016). 

Yrkesaktive innen rimelig pendleravstand utgjør 
rekrutteringsgrunnlaget 

Etableringen av et hovedsykehus i Hedmark og 

Oppland vil sentralisere tusenvis av arbeidsplasser 

til et sted. For å rekruttere den store mengden 

ansatte, med relativt høy andel spesialisert 

kompetanse, kreves det et bredt 

befolkningsgrunnlag å rekruttere fra. Det store 

rekrutteringsbehovet taler for at det er fordelaktig å 

lokalisere sykehuset som en integrert del av 

eksisterende bo- og arbeidsmarkeder med god 

tilgang med alle typer reisemidler, for både ansatte, 

pasienter og pårørende. 

Rekrutteringsgrunnlaget vil avhenge av hvor mange 

personer i yrkesaktiv alder, med etterspurt 

kompetanse, som bor innenfor rimelig 

pendleravstand til sykehuset. I SSBs 

hovedalternativ for befolkningsutviklingen i 

Hedmark og Oppland er det ventet en vekst i antall 

personer i yrkesaktiv alder (20-66 år) på 4 prosent, 

til 238 500 personer i 2040. Det er ventet at 

byregionene får den største befolkningsveksten, og 

i 2040 er Hamarregionen den største målt i antall 

personer i yrkesaktiv alder. Innad i Hamarregionen 

er også Hamar kommune ventet å få en vesentlig 

større befolkningsvekst enn Ringsaker kommune, 

som tyder på at sentraliseringstrenden mot 

byområdene virker helt ned på kommunenivå. 

I Asplan Viak (2017) defineres «normalt akseptert 

pendlertid» som maksimum 45 minutter. Flatval 

mfl. (2016) viser imidlertid at det kan være store 

variasjoner i hvor langt forskjellige yrkesgrupper 

godtar å pendle. For eksempel viser en kartlegging 

at høyt utdannede ved Akershus 

universitetssykehus pendler lengre enn de med 

kortere utdanning, delvis for å kunne bo i mer 

attraktive bomiljøer. Tabell 5.7 viser hvor mange i 
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yrkesaktiv alder som bor innenfor henholdsvis 45 og 

60 minutters kjøring fra hovedsykehuset i de to 

alternativene, med dagens bosettingsmønster. 

Tabell 5.7 Bosatte i yrkesaktiv alder (20-66 år) 
innenfor en radius på 45 og 60 minutters kjøring 
langs vei. I år 2040. 

Reisetid Mindre enn 
45 min. 

Mindre enn 
60 min. 

 Yrkesaktiv alder (20-66 år) 

1C – Mjøsbrua 141 000 148 000 

2 – Hamar 123 000 172 000 

 Totalt antall bosatte 

1C – Mjøsbrua  251 000 263 000 

2 – Hamar  217 000 308 000 

Totalt antall personer i yrkesaktiv alder hvor kommunehuset 
ligger innenfor 45 og 60 minutters kjøring fra hovedsykehuset. 

Bosatte utenfor Hedmark og Oppland inkludert.  
Kilde: Statistisk sentralbyrå og Google Maps, bearbeidet av 

Samfunnsøkonomisk analyse. 

Som det framgår av tabellen er 

rekrutteringsgrunnlaget større i 1C med en øvre 

grense på 45 minutter. Innenfor 60 minutter er 

imidlertid forskjellen mer enn utjevnet og 

rekrutteringsgrunnlaget er da større i alternativ 2. 

Dette kommer først og fremst fra en tettere 

tilknytning til Akershus. Tettere tilknytning til 

hovedstadsregionen kan være viktig siden det er 

sannsynlig at det er behov for å rekruttere fra andre 

regioner (Asplan Viak, 2017).  

Rekrutteringsgrunnlagets utdanningsnivå 

For bemanning av sykehuset er det ikke bare 

mengden ansatte som er en utfordring, men også 

det å tiltrekke personer med spesifikk spesialisert 

kompetanse. Sykehus er generelt preget av behov 

for høy kompetanse og ansatte med lang utdanning. 

I Røtnes mfl. (2018) framskrives behovet for hver 

yrkesgruppe i helse- og omsorgssektoren i fire 

scenarioer hvor teknologisk utvikling i og politisk 

rammeverk for helsetjenestene er sentrale 

usikkerheter. Analysen viser at 

spesialisthelsetjenesten fortsetter å bevege seg mot 

spesialiserte yrkesgrupper med lang utdanning. 

Antallet helsepersonell det er behov for i 2040 

avhenger imidlertid sterkt av hvordan ny teknologi 

tas i bruk i helsetjenestene og om det offentlige 

velger å prioritere helse og omsorg på bekostning 

av andre offentlige ansvarsområder. 

Det er relativt små forskjeller i 

befolkningsgrunnlaget mellom lokalisering av 

hovedsykehuset på Hamar eller ved Mjøsbrua. Det 

gjør at også kompetansesammensetningen hos 

befolkningen som utgjør rekrutteringsgrunnlaget er 

relativt lik. Figur 5.5 viser utdanningsnivå blant 

befolkningen i kommunene med kortere enn 45 

minutters reisevei til hovedsykehuset. 

Rekrutteringsgrunnlaget i de to alternativene 

overlapper en del, og det er derfor ikke uventet at 

man i stor grad vil stå ovenfor de samme 

utfordringene knyttet til 

kompetansesammensetningen i befolkningen. 

Figur 5.5 Rekrutteringsgrunnlagets utdanningsnivå i 
2016 

 

Andel av befolkning over 16 år med fullført utdanning på ulike 
nivå. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Ser man nærmere på tallene på kommunenivå blir 

det imidlertid tydelig at høyt utdannede personer i 

større grad er sentrert i byområdene. Blant dagens 

bosatte skiller Hamar og Lillehammer seg ut med at 

mer enn 35 prosent av befolkningen har fullført en 

form for høyskole eller universitetsutdanning, i 

Ringsaker er andelen 23 prosent. 

Som med befolkningsgrunnlaget vil lokalisering i 

forbindelse med knutepunktet på Hamar gi noe 

tettere tilknytning mot hovedstadsregionen enn 

Mjøsbrua. Selv med kapasitetsutvidelse på 

jernbanen må imidlertid pendlere fra hovedstaden 

godta noe lengre reisetid enn maksgrensen på 60 

minutter. Med ferdigstillelse av dobbeltspor mellom 

Oslo og Hamar er det ventet en reisetid på om lag 

én time på strekningen 

(Samferdselsdepartementet, 2017), alt annet likt vil 

det bety omtrent 1 time og 20 minutter30 mellom 

Oslo og stasjonen på Moelv. 

Stort fagmiljø og sentrumsnærhet er attraktivt 

I tillegg til at sykehuset må lokaliseres innen rimelig 

reiseavstand for potensielle ansatte er det viktig at 

sykehuset framstår som en attraktiv arbeidsplass. 

Her er det samling av fagmiljø og sentrumsnær 

lokalisering av sykehuset som er ventet å gi størst 

effekt (Asplan Viak, 2017). 

Det er sannsynlig at et større samlet fagmiljø er mer 

attraktivt for potensielle arbeidstakere i 

spesialisthelsetjenesten. I dagens situasjon med 

seks små akuttsykehus i Mjøsregionen er flere 

avdelinger i Sykehuset Innlandet vurdert å være 

sårbare når det gjelder kompetanse og ressurser, 

som følge av små fagmiljøer hvor kompetansen er 

sentrert på få personer (Sykehuset Innlandet HF, 

2016). Årsaken til at små fagmiljøer er sårbare kan 

også sees i sammenheng med 

 
 
                                                      
30 Her legges det til grunn reisetid på 1 time Oslo-Hamar, deretter legges 
dagens reisetid mellom Hamar og Moelv til. 

spesialiseringstrenden i spesialisthelsetjenesten, 

som driver mot spissere kompetanse på bakgrunn 

av rask medisinsk-faglig og teknologisk utvikling 

som avdekker nye sykdomsforløp og 

behandlingsmetoder. Kunnskapsmengden har blitt 

så stor innen hver spesialisering at det er vanskelig 

å holde seg oppdatert på hele feltet, derfor vil 

sannsynligvis samarbeid på tvers av fagfelt bli 

viktigere framover (Helsedirektoratet, 2014). 

Utvikling i kommunikasjonsteknologi muliggjør 

samarbeid uten fysisk tilstedeværelse, men en 

fysisk samling av fagmiljøene er antatt å være mer 

attraktivt for de ansatte. 

Større samling av fagmiljøer gir også en samling av 

de økonomiske ressursene. De teknologiske 

nyvinningene som blir tatt i bruk i medisinsk 

behandling er ofte store investeringer, og det kan 

være vanskelig å finansiere innkjøp hvis 

fagmiljøene og pasientgrunnlaget er for lite for 

effektiv utnyttelse av investeringene. 

Lokalisering av hovedsykehuset i nær tilknytning til 

en av regionens største byer er også ventet å bidra 

til at Sykehuset Innlandet er en attraktiv 

arbeidsgiver. Byområder har et mer variert 

tjenestetilbud og større bredde i det lokale 

næringslivet enn mindre tettsteder. For ansatte med 

familie vil det for eksempel være viktig at partneren 

har tilgang til alternative arbeidsplasser. Byer har 

også en tiltrekningskraft i seg selv, spesielt for unge 

og nyutdannede. 

Det er usikkert hvor store konsekvenser lokalisering 

av hovedsykehuset på Hamar kontra Mjøsbrua får 

på kompetansetilgang og rekruttering. I Asplan Viak 

(2017) konkluderes det med at alternativene med 

ett hovedsykehus er positive for rekruttering fordi 
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det samler et stort fagmiljø, i tillegg er alternativ 2B 

og 3B vurdert som gode fordi de kombinerer noe 

samling av fagmiljø med nærhet til de store byene i 

regionen. I så fall vil et hovedsykehus i Hamar 

kunne telle «dobbelt positivt» for sykehusets 

attraktivitet, ved at løsningen gir stor samling av 

fagmiljø med nærhet til den største byen i regionen. 

Tar man imidlertid hensyn til at Asplan Viak vurderer 

at de ansatte ved Mjøsbrua i stor grad vil bosette 

seg i en av Mjøsbyene uansett, vil den alternative 

lokaliseringen i Hamar sannsynligvis gi små utslag i 

hvor attraktivt sykehuset framstår som arbeidsgiver. 
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Vedlegg 

Figur 6.1 
  Antall senger, dagplasser operasjonsrom og poliklinikkrom i de ulike alternativene 

Lokasjon/sykehus Aktivitet Fremtidig modell med 
hovedsykehus ved 

Mjøsbrua 
Alternativ 1A 

Fremtidig modell med 
hovedsykehus ved 

Mjøsbrua 
Alternativ 1C 

Fremtidig modell med 
hovedsykehus i Hamar 

sentrum 
Alternativ 2 

Totalt Antall senger (totalt) 
Antall dagplasser 
Antall poliklinikkrom 
Antall operasjonsrom (døgn) 
Antall operasjonsrom (dag) 

873 
91 

143 
20 
19 

888 
104 
177 

21 
20 

888 
104 
177 

21 
20 

Mjøsbrua 
høy utnyttelsesgrad 

Antall senger (totalt) 
Antall dagplasser 
Antall poliklinikkrom 
Antall operasjonsrom (døgn) 
Antall operasjonsrom (dag) 

803 
82 

119 
18 
16 

580 
31 
45 
13 
12 

 

Hamar 
høy utnyttelsesgrad 

Antall senger (totalt) 
Antall dagplasser 
Antall poliklinikkrom 
Antall operasjonsrom (døgn) 
Antall operasjonsrom (dag) 

  580 
38 
61 
13 
12 

SI Elverum 
basis utnyttelsesrate 

Antall senger (totalt) 
Antall dagplasser 
Antall poliklinikkrom 
Antall operasjonsrom (døgn) 
Antall operasjonsrom (dag) 

 238 
32 
39 

6 
5 

238 
32 
39 

6 
5 

SI Gjøvik 
 

Antall senger (totalt) 
Antall dagplasser 
Antall poliklinikkrom 
Antall operasjonsrom (døgn) 
Antall operasjonsrom (dag) 

 0 
4 

30 
0 
0 

0 
4 

30 
0 
0 

SI Hamar Antall senger (totalt) 
Antall dagplasser 
Antall poliklinikkrom 
Antall operasjonsrom (døgn) 
Antall operasjonsrom (dag) 

 0 
7 

16 
0 
0 

 

SI Lillehammer Antall senger (totalt) 
Antall dagplasser 
Antall poliklinikkrom 
Antall operasjonsrom (døgn) 
Antall operasjonsrom (dag) 

 0 
21 
23 

0 
0 

0 
21 
23 

0 
0 

SI Sanderud Antall senger (totalt) 
Antall dagplasser 
Antall poliklinikkrom 
Antall operasjonsrom (døgn) 
Antall operasjonsrom (dag) 

n/a n/a n/a 

SI Kongsvinger Antall senger (totalt) 
Antall dagplasser 
Antall poliklinikkrom 
Antall operasjonsrom (døgn) 
Antall operasjonsrom (dag) 

40 
6 

20 
0 
2 

40 
6 

20 
0 
2 

40 
6 

20 
0 
2 

SI Tynset (med 
akuttkirurgi) 

Antall senger (totalt) 
Antall dagplasser 
Antall poliklinikkrom 
Antall operasjonsrom (døgn) 
Antall operasjonsrom (dag) 

30 
3 
4 
2 
1 

30 
3 
4 
2 
1 

30 
3 
4 
2 
1 

Hab/rehab (basert på 
dagens totale 

had/rehabaktivitet) 
SI Ottestad 

 n/a n/a n/a 

SI Sanderud (psyk)  n/a n/a n/a 

SI Reinsvoll  n/a n/a n/a 

PHBU   n/a n/a n/a 
 

Kilde: Asplan Viak (2017) 
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6.1 Gjennomgang av vedtatte og foreslåtte 

infrastrukturprosjekter 

Vei- og jernbaneinfrastrukturen er en av 

grunnpilarene som legger grunnlaget for 

befolkningens tilgang til Sykehuset Innlandets 

helsetjenester. I tillegg vil Sykehuset Innlandet ta 

hensyn til helsefaglige vurderinger, samt statlige 

retningslinjer for lokalisering av offentlige 

virksomheter. Dette kapittelet vil gå gjennom de 

viktigste infrastrukturprosjektene som vil påvirke 

reisetid mellom de regionale sentraene i Oppland 

og Hedmark. Gjennomgangen fokuserer på de 

prosjektene som medfører en betydelig 

kapasitetsøkning eller reisetidsreduksjon.  

Firefelts motorvei mellom Hamar og Lillehammer 

Det er planlagt en utvidelse til kontinuerlig firefelts 

E6 mellom Hamar og Lillehammer, utbyggingen vil 

skjer i to faser. Den første fasen viderefører firefelts 

veien som i dag stopper på Kolomoen til Moelv, 

oppstart var i 2017 og planlagt ferdigstillelse er i 

2021. 

Videre bygging av firefelts vei mellom Moelv og 

Lillehammer ligger også i Nye Veier AS 

prosjektportefølje, deler av strekninger er imidlertid 

fortsatt i planleggingsfasen og det er ikke vedtatt et 

tidspunkt for byggestart. 

Rv. 3 og Rv. 25 Løten-Elverum 

Utbygging av rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen-

Grundset/Basthjørnet i Hedmark er viktig for å 

styrke vegforbindelsen for godstransport mellom 

Oslo og Trondheim. I tillegg vil utbyggingen styrke 

Hamar og Elverum som bo- og 

arbeidsmarkedsregion. Prosjektet gir økt 

trafikksikkerhet og bedre framkommelighet, spesielt 

på store utfartsdager. 16,5 km mellom Løten og 

Basthjørnet bygges som firefelts vei, de resterende 

10,5 km mellom Ommangsvollen-Løten og 

Åkroken-Svingen rasteplass i Elverum bygges som 

tofelts vei med midtdeler og forbikjøringsfelt. 

Planlagt oppstart er i løpet av 2018 og prosjektet er 

forventet ferdigstilt i løpet av 2020. 

KVU for transportsystemet Jaren-Gjøvik-Moelv 

Statens vegvesen og Jernbaneverket utarbeidet i 

2016 en konseptvalgutredning (KVU) for utvikling av 

transportsystemet mellom Jaren på Hadeland og 

Mjøsbrua. Det anbefalte konseptet foreslår at den 

eksisterende Gjøvikbanen utbedres og 

sammenkobles med Dovrebanen, som vil gi bedre 

vilkår for godstransport med tog. Utvalget vedgår at 

det vil være vanskelig å finansiere en stor 

tiltakspakke for veginfrastrukturen i hele regionen. 

Det anbefalte konseptet foreslår derfor en trinnvis 

utbedring, fra nord til sør. Trinn 1 vil være utbygging 

av rv. 4 mellom Gjøvik og Mjøsbrua med samme 

kapasitet som E6 på østsiden av Mjøsa. Utvidelse 

av rv. 4 mot Mjøsbrua vil også redusere behovet for 

tiltak sørover på rv. 4 ved at en større andel av 

trafikken velger kapasitetssterk infrastruktur på 

østsiden av Mjøsa. 

Jernbanetiltak i Mjøsregionen 

I Nasjonal transportplan (2018-2029) er det planlagt 

flere investeringer i jernbanen som vil påvirke 

reisetid og tilgjengelighet mellom Mjøsbyene og 

omkringliggende regioner. 

Det planlegges ferdigstillelse av dobbeltspor 

mellom Oslo og Hamar innen 2024. Dobbeltspor vil 

gi mulighet til to avganger i timen mellom Oslo og 

Hamar og en reisetid på rundt én time 

(tidsbesparelse på omtrent 15 minutter 

sammenlignet med i dag). 

Videre er det også plan om å ferdigstille dobbeltspor 

til Lillehammer i 2034. Tiltakene er ventet å gi 

reisetid på om lag 1 time og 35 minutter og muliggjør 

to tog i timen på strekningen. Stasjonen i Hamar vil 

utvikles til et moderne knutepunkt. 
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Oppsummering 

Dette kapittelet har kartlagt de 

infrastrukturprosjektene i regionale og nasjonale 

transportplaner som er ventet å gi størst utslag i 

forhold til reduserte reisetider og økt kapasitet. I 

tillegg til de nevnte prosjektene pågår det utbedring 

av veistandard og utbygging av gang- og 

sykkelveier som kan bedre framkommeligheten og 

trafikksikkerheten en rekke steder i Hedmark og 

Oppland. Disse er imidlertid ventet å gi små 

endringer i reisetid og er derfor ikke en del av 

analysen i denne studien. 

 

 

Figur 6.2 Oversikt over pågående og foreslåtte infrastrukturprosjekter i Mjøsregionen 

 
Kilde: Asplan Viak (2017), s. 30. 
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