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Anmodning om å utsette styrebehandlingen av saken om ny sykehusstruktur i 
Innlandet 
 
Som dere er klar over, har forslagt til ny sykehusstruktur i Innlandet skapt sterk uro.  I siste fase av 
utredningen har det dukket opp mange tidligere ukjente elementer, der vi mener at de samfunnsmessige 
konsekvensene så langt, virker uoversiktelige og lite gjennomdrøftet. Her har kommunene behov for noe 
mer tid på seg for å sette seg inn i hva disse forslagene egentlig innebærer. 
 
I den offentlige utredningsiunstruksen går det klart fram viktigheten av: 
 

At statlige beslutninger er velbegrunnede og gjennomtenkte. Ufullstendige eller manglende 
utredninger, øker risikoen for at det fattes beslutninger som ikke kan gjennomføres, som gir 
uønskede virkninger, eller som innebærer sløsing med samfunnets ressurser.  
 

Selv om utredningene om ny sykehusstruktur for Innlandet har pågått i mange år, med både høringer og 
møter, opplever vi nå i sluttfasen at det legges fram helt nye forslag, som ikke har vært kjent eller drøftet 
tidligere. Dette gjelder både å plassere hovedsykehuset i Brumunddal, det å legge et elektivt sykehus uten 
stråleenhet og kun med 30 sengeplasser til Gjøvik, utvide opptaksområdet for Tynset sykehus med 
kommuner der reiseveiene er lange og kompliserte på vinterstid, - og det å erstatte dagens sykehus i 
Elverum med et stort by-LMS, med noe høyst uklart «attåt».  
 
Skal det være noe håp om å oppnå en omforent politisk aksept for justerte forslag, er det helt nødvendig at 
det legges til rette for politiske prosesser, før styrene i Sykehuset Innlandet HF og  Helse Sør-Øst RHF fatter 
sine vedtak.  
 
Kommunene i Sør-Østerdal ber derfor om at endelige styrebehandlinger utsettes, inntil det er mulig å få 
svar på de spørsmålene som vi lurer på, og deretter får mulighet til  å samrå oss politisk med kommunene i 
de ulike regionene. Kommunene i Sør-Østerdal mener at dette bør være mulig, - uten at 
konseptfaseutredningen for det nye hovedsykehuset blir vesentlig forsinket.  
 
Vi er sikre på at at gode politiske prosesser i forkant av vedtak i de nevnte styrene, vil tjene den framtidige 
sykehusstrukturen. 
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