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Mjøssykehuset  

Gjøvik Arbeiderparti mener at befolkningen i vår egen kommune, og hele Innlandet fortjener 
et best mulig sykehustilbud med nytt Mjøssykehus lokalisert i Moelv.  

Gjøvik Arbeiderparti forventer at styret i Helse Sør Øst nå tar sine avgjørelse basert på 
anbefalinger SIHF styringsgruppe, styret i SIHF, de fleste av sykehusene sine egne fagmiljøer, 
Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet, stort flertall av kommunene og flertallsvedtak i 
Fylkestinget Innlandet om etablering av nytt Hovedsykehus i Moelv.   

Hovedargumentet for et Mjøssykehus, er samling av de spesialiserte funksjonene i ett 
sykehus som vil gi sterkere og mere robuste fagmiljøer, samt at det vil bli enklere å 
rekruttere helsepersonell fra alle dagens sykehus. 

For å få en fullstendig utredning I dag sendes pasientene mellom de ulike sykehusene, dette 
gir ikke den beste pasientsikkerheten. Å drifte videre dagens struktur, samt bygge et 
erstatningssykehus for Hamar på Sanderud , vil fortsatt gi et fragmentert tilbud med alle de 
utfordringene det har. Store fagmiljøer i Mjøssykehuset vil gi bedre kompetanse og større 
muligheter innen diagnostikk og behandling. Dette er til det beste for pasientene. 

Med det såkalte null-pluss alternativet vil Gjøvik Sykehus ikke bli oppgradert før 2045. Dette 
vil skape store skjevheter og ikke tjene innbyggerne i Vestoppland.  Utredningen bekrefter at 
det er kun er Hamar-regionen som vil tjene på 0+ alternativ, mens resten av Innlandet vil 
tape på det alternativet. 

Utredningen viser at modellen med Mjøssykehuset er best og med tanke på miljø og 
økonomi. Årsaken er at man kan redusere antall bygg som skal driftes, vedlikeholdes og 
oppgraderes.  

Konklusjonen en må trekke ut av utredningene, er at dagens sykehusstruktur i Innlandet ikke 
er faglig eller økonomisk forsvarlig for framtida. Null-pluss alternativet er urealistisk. 

Gjøvik Arbeiderparti undrer seg over at det blir stilt spørsmålstegn ved at det kan bli 
vanskeligere å rekruttere helsepersonell til det nye Mjøssykehuset.  

Plasseringen i Moelv gjør at sykehuset kan rekruttere medarbeidere fra alle Mjøsbyene. 
Innenfor en reisetid på 30 minutter får det nye sykehuset en stor rekrutteringsbase. 
Framtidige ansatte kunne velge mellom flere byer og tettsteder å bosette seg i. Det er i 
tillegg flust med spennende jobber for ektefeller/partnere i Gjøvikregionen med NTNU og 
Raufossmiljøet i umiddelbar nærhet.  Gjøvik vil jobbe for at mange av Mjøssykehusets 
ansatte vil ønske å bosette seg i vår kommune. 

Nærheten til NTNU Gjøvik blir viktig for et nytt Mjøssykehus i forhold til rekruttering og 
kompetanse. NTNU Gjøvik har et etablert universitetsmiljø med forskningskompetanse 
innenfor relevante fag på flere områder. 
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Institutt for helsevitenskap i Gjøvik består av 1200 studenter og ca. 140 ansatte faglig fordelt 
på tre enheter; Fagenhet for sykepleie, Fagenhet for helse, teknologi og samfunn og 
Fagenhet for paramedisin og avansert klinisk sykepleie. I tillegg har instituttet tre sentre; 
Senter for omsorgsforskning, Senter for simulering og pasientsikkerhet og Biomedisin 
forskningslaboratorium (BMFL). 

Innlandet Arbeiderparti mener sammen med de andre politisk partiene i Innlandet, at det 
skal etableres medisinutdanning ved NTNU Gjøvik, etter samme desentraliserte modell som 
det er etablert i Levanger og Ålesund.  

Det er ikke til å underslå at i diskusjoner rundt ny sykehusstruktur har det vært vanskelige 
avveininger for Gjøvik AP.  Gjøvik sykehus er en stor arbeidsplass i vår kommune, men vi har 
i lang tid valgt å støtte det som sikrer det det beste pasienttilbudet for Gjøvik og 
Vestoppland sin befolkning. I denne modellen satses det og på å videreutvikle 
desentraliserte tilbud slik at det er mulig å få god behandling nærmere der folk bor, som 
eksempel LMS Hadeland.  

Et nytt Mjøssykehus i Moelv vil ligge 15-20 minutters kjøring fra Gjøvik By, kort vei for både 
pasienter og ansatte. Vi har valgt å ha pasienten i fokus og ønsker et framtidsrettet, 
moderne og bærekraftig sykehustilbud for Gjøviks og Innlandets befolkning.  

Etter årevis med diskusjoner og tusenvis av sider med utredninger, forventer vi nå at styret i 
Helse Sør Øst går inn for det eneste vedtaket som vil bli akseptert; et nytt Hovedsykehus i 
Moelv. 

 

For Gjøvik Arbeiderparti 

Kristin Stensrud Longva, leder   

Even Solhaug, gruppeleder  
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