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Oppsummering 
Sykehuset Innlandet HF (SI) har i mange år arbeidet med endring av 
sykehusstrukturen. Vedlagt er et forslag til høringsuttalelse. I denne uttaler vi 
oss positivt til det vedtatte målbildet med nytt hovedsykehus for Innlandet 
beliggende ved Mjøsbrua – i kombinasjon med videre utvikling av flere tilbud 
nær folk, deriblant et Lokalmedisinsk senter på Hadeland. Likelydende 
høringsuttalelse legges frem for kommunestyre i Lunner kommune. 
 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Saken om framtidig sykehusstruktur i Innlandet har pågått i mange år. Saken skaper 
mye engasjement i befolkingen og i kommunene og regionene i Innlandet.  
Målbildet for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF ble stadfestet i foretaksmøtet i 
Helse Sør-Øst RHF den 8. mars 2019 på bakgrunn av styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF. 
Det vedtatte målbildet innebærer at helseforetaket skal videreutvikles med en samling av 
spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling i et 
nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset. Videre skal det være et akuttsykehus på Tynset og 
fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus, i form av ett akuttsykehus og ett 
elektivt sykehus med døgnfunksjoner. Prehospitale tjenester og lokalmedisinske sentra skal 
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videreutvikles. 
En prosjektgruppe med representanter fra Sykehuset Innlandet HF og Helse Sør-Øst RHF 
har utarbeidet en rapport med en anbefaling av en helhetlig sykehusstruktur i Innlandet. 
 
Høringsspørsmål  
Helse Sør-Øst RHF ønsker spesielt å få tilbakemelding på følgende spørsmål:  
1. Hva er utfordringene med dagens sykehusstruktur sett fra kommunens perspektiv?  

2. Hva er kommunens primære og sekundære forslag til fremtidig, helhetlig sykehusstruktur i 
Innlandet?  

3. Hvordan vurderer kommunen det anbefalte helhetlige løsningsalternativet innenfor det vedtatte 
målbildet, slik det er beskrevet i prosjektrapporten (kapittel 8.3.8)?  

4. Hvilke justeringer av virksomhet, funksjoner og/eller lokalisering kan eventuelt bidra til å gjøre den 
anbefalte løsningen bedre?  
 
Likelydende forslag til høringsuttalelse legges fram for kommunestyre i Lunner. 
 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
u.a 
 
Eksisterende planer 
u.a 
 
Gjeldende vedtak 
33/ 17 Høringsuttalelse - fremtidig sykehusstruktur Sykehuset Innlandet HF 
 
 
Økonomi 
u.a 
 
Bemanning 
u.a 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Kommunene på Hadeland støtter primært prosjektgruppens «Anbefalte helhetlig løsningsalternativ 
for ny sykehusstruktur», slik det framkommer i Prosjektrapportens pkt. 8.3.8. 
Gran kommuner er tilfreds med at prosjektgruppen så tydelig knytter en forutsetning om et sterkt 
lokalmedisinsk senter på Hadeland til det foretrukne alternativet for en helhetlig løsning for fremtidig 
sykehusstruktur. 



 

3 
 

1. Hva er utfordringene med dagens sykehusstruktur sett fra kommunens perspektiv?  
Slik Regionrådet for Hadeland og kommunene hver for seg tidligere har gitt uttrykk for i sine 
høringsuttalelser, er det krevende at våre fagfolk og innbyggere må forholde seg til 
spesialisthelsetjenester som er fordelt på fire somatiske sykehus og to sentralsykehus for psykisk 
helsevern. Ingen andre helseforetak har så mange bygg og lokasjoner som Sykehuset Innlandet. 
 
For kommunene på Hadeland er det avgjørende at ett, nytt bygningskompleks gir det beste 
grunnlaget for å få til strukturelle omstillingstiltak som vil gagne pasientene og som vil bidra til å 
fremme god kvalitet og rasjonell drift i behandlingen. Dette ga vi et klart uttrykk for senest i 2017. 
 
Slik saken nå legges fram til høring, er det igjen med endrede forutsetninger og et annet målbilde. 
Med ett stort akuttsykehus, Mjøssykehuset, i tillegg til et akuttsykehus med flere mulige tilbud, og et 
tredje sykehus for elektiv behandling. 
Det er svært stor avhengighet mellom fagene, og fagmiljøene har vel begrunnede krav og 
forventninger til større fagmiljøer. Vi mener derfor det er en ubetinget fordel for de spesialiserte 
tjenestene som ikke kan desentraliseres, at disse samles på færrest mulige lokasjoner. Det vil også 
være en fordel for pasientene, som slipper å reise mellom flere sykehus i mer sammensatte 
pasientforløp. Som vist i prosjektrapporten vil dette også på sikt være god driftsøkonomi, i alt 
vesentlig på grunn av færre vaktlinjer. 
 
2. Hva er kommunens primære og sekundære forslag til fremtidig, helhetlig sykehusstruktur i 
Innlandet?  
Kommunene på Hadeland støtter primært prosjektgruppens «Anbefalte helhetlig løsningsalternativ 
for ny sykehusstruktur», slik det framkommer i Prosjektrapportens pkt. 8.3.8.  
 
Nærmere om Mjøssykehuset. 
Region Hadeland er lite berørt av diskusjonene om den nøyaktige plassering av Mjøssykehuset. 
Analyser viser at reisetidene for strekningen Hadeland–Mjøssykehuset øker lite om sykehuset legges 
lenger sør på østsiden av Mjøsa. Kommunestyrene i Lunner og Gran er likevel sterkt opptatt av hva 
som må til for å få Mjøssykehuset realisert i det hele tatt. Vi er enig med prosjektgruppen når de 
erkjenner at «en lokalisering i Brumunddal kan oppfattes som å ligge utenfor den etablerte 
forståelsen av hvilke områder som hører inn under en avgrensning ved Mjøsbrua». En slik forståelse 
og en slik tilslutning til plasseringen har tidligere fra Hadeland sin side vært tuftet på det forrige 
målbildet, nemlig med ett og ikke to akuttsykehus. Etter vårt syn bør Staten bidra til å understøtte 
annen infrastruktur, også for de byene som «mister sine sykehus» eller som må skalere dem 
betydelig ned. Dette er vesentlig for å få aksept, særlig fra vertskommunene for eksisterende 
sykehus, for en lokalisering noe lenger fra Mjøsbrua på Mjøsas østside. Byene som taper store 
arbeidsplasser bør ved statlig og regional innsats «vinne noe annet», noe som sikrer en rimelig 
vekstkraft på andre områder. Problemet for både spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten blir uansett å få tak i nok fagfolk, ikke omvendt. 
 
Nærmere om Akuttsykehuset. 
Gitt at Mjøssykehuset plasseres på Mjøsas østside, er det naturlig at akuttsykehuset plasseres i 
Lillehammer, uten at dette er av avgjørende betydning for hadelandsregionen. Et akuttsykehus i 
Lillehammer vil imidlertid medføre at innbyggerne på Hadeland får Mjøssykehuset som lokalsykehus. 
Det gjør samhandlingen enklere både for fagfolk og pasienter, enn om man også videre får spredt 
fagtilbudene for akutte tjenester på flere sykehus. 
 
Andre forhold 
Region Hadeland støtter prosjektgruppens øvrige forslag om et elektivt sykehus med døgnfunksjoner 
lokalisert i Gjøvik, et stort lokalmedisinsk senter, en luftambulansebase og et prehospitalt senter 
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lokalisert til Elverum, en videreutvikling av akuttsykehuset på Tynset og en videreutvikling av LMS 
Valdres og LMS Nord-Gudbrandsdal. 
Etablere et lokalmedisinsk senter på Hadeland, i samarbeid med kommunene Gran og Lunner. 
Sykehuset Innlandet har som mål å desentralisere helsetjenestene i så stor grad som mulig. 
Framskrivningene for 2040 viser at det vil bo om lag 18 000 personer i Valdres, om lag 18 000 
personer i Nord-Gudbrandsdal og om lag 26 000 på Hadeland. I prosjektrapporten antas at om lag 30 
prosent av alle polikliniske konsultasjoner for disse til sammen 62 000 innbyggere vil kunne foregå i 
lokalmedisinske sentre. Dette utgjør om lag 20 000 konsultasjoner. Hadelands «andel» utgjør hele 8 
300 spesialistkonsultasjoner årlig. Lunner og Gran kommuner er tilfreds med at prosjektgruppen så 
tydelig knytter en forutsetning om et sterkt lokalmedisinsk senter på Hadeland til det foretrukne 
alternativet for en helhetlig løsning for fremtidig sykehusstruktur. 
 
Sekundært forslag til fremtidig, helhetlig sykehusstruktur 
Kommunene på Hadeland vil subsidiært støtte alternativet med et Mjøssykehus i Brumunddal og et 
akuttsykehus på Gjøvik, som er det alternativet som på alle fagtema kommer nest best ut. For 
innbyggerne på Hadeland vil dette alternativet imidlertid medføre at spesialisthelsetjenester fordeles 
på minst to sykehus, med de utfordringer det kan medføre for sammensatte pasientforløp. Vi anser 
ikke at ulempen ved dette kan veies opp av en noe kortere reisetid for mange av kontaktene. 
 
3. Hvordan vurderer kommunen det anbefalte helhetlige løsningsalternativet innenfor det 
vedtatte målbildet, slik det er beskrevet i prosjektrapporten (kapittel 8.3.8)?  
Kommunene på Hadeland støtter primært prosjektgruppens «Anbefalte helhetlig løsningsalternativ 
for ny sykehusstruktur», slik det framkommer i Prosjektrapportens pkt. 8.3.8. Vi merker oss at alle 
fagtemaene (sysselsetting, næringsliv og rekruttering, regional utvikling, by- og tettstedsutvikling, 
miljø og klima, persontransport, infrastruktur og folkehelse) vurderer alternativ fem, med 
Mjøssykehus på Brumunddal og akuttsykehus på Lillehammer som det beste alternativet, enten 
alene eller delt med et annet alternativ. 
 
4. Hvilke justeringer av virksomhet, funksjoner og/eller lokalisering kan eventuelt bidra til å 
gjøre den anbefalte løsningen bedre?  
I det foretrukne hovedalternativet bør legges til grunn at et elektivt sykehus i Gjøvik utvider sin 
funksjon innen indremedisin. Dette kan gi muligheten for å etablere en poliklinikk for øyeblikkelig 
hjelp innen indremedisin som er kveldsåpen. På den måten vil det bidra til at det er kompetanse og 
kapasitet for vurdering av pasienter ved det elektive sykehuset på dag- og kveldstid. Et 
lokalmedisinsk senter på Hadeland vil ha en interkommunal intermediæravdeling med kommunale 
øyeblikkelig hjelp-senger. Det vil være viktig å ha et tilbud på kveld og helg for poliklinisk avklaring 
med tilbud innen biokjemi, enklere bildediagnostikk og spesialistvurderinger. Mange pasienter kan 
da «snus i døren» (såkalt «akutt utskrivning»), tilbake til en kommunal seng og trenger følgelig ikke 
oppta en seng ved Mjøssykehuset. 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
u.a 
 

 
Dato: 14. mars 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


