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Til 
Styret i Helse Sør-Øst RHF 

         Gjøvik, 2. september 2022 

 
Ad. behandling av konseptrapport i sak om videreutvikling av Sykehuset Innlandet 

Gjøvik Senterparti viser til det arbeid som hittil er utført i styringsgruppen som har arbeidet 
med beslutningsgrunnlaget for videreutviklingen av Sykehuset Innlandet. Fra arbeidet startet 
opp 14. desember 2021 og fram til i dag, har vi i Senterpartiet i Gjøvik prøvd etter beste evne å 
sette oss inn i både dokumenter, referater og rapporter. 
  
Hittil har vi derfor prøvd å få et overblikk over de vel 4 100 sidene som er blitt produsert i løpet 
av dette snaue året. Men vi er selvsagt klar over at det også i årene forut er laget store og tunge 
utredninger i regi av Sykehuset Innlandet i dette arbeidet. 

Senterpartiet i Gjøvik har støttet opp om Sykehuset Innlandets visjon og såkalte målbilde om å 
etablere et sykehus ved Mjøsbrua i Innlandet. Vi har ment at en videreføring av dagens 
sykehusstruktur ikke vil gi bærekraft, verken faglig eller økonomisk, på sikt. En videreføring av 
dagens struktur vil fortsatt innebære en funksjonsfordeling som ikke løser noe som helst i vår 
framtidige pasientbehandling. 
 
Vi vil minne om at vi tidligere har ment at det var uheldig at Helse Sør-Øst åpnet for en modell 
med et hovedsykehus, et akuttsykehus og et elektivt sykehus. Vi mente også prinsipalt at en slik 
løsning måtte innebære et hovedsykehus i Moelv, et akuttsykehus på Elverum og et elektivt 
sykehus på Gjøvik.  
 
Når vi allikevel har gått inn for å støtte den foreslåtte modell, med Moelv-Lillehammer-Elverum, 
har det sin bakgrunn i særlig tre forhold; 
1) vi må komme oss videre i en videre utvikling av vårt pasienttilbud i Innlandet. 
2) antall intensiv- og overvåkningssenger er for lite i sykehusstrukturen vi har i dag, noe som 
særlig er synliggjort i løpet av koronaepidemien 
3) vi må ikke fortsette med en struktur som gir oss små enheter med sterk vaktbelastning på den 
enkelte ansatte som gjør det vanskeligere å rekruttere folk til flere fagmiljøer. 
 
Senterpartiet i Gjøvik mener det er vesentlig at deler av Innlandets framtidige psykiske 
helsevern ikke legges inn i Mjøssykehuset. Særlig gjelder dette sikkerhetsavdelingen på 
Reinsvoll og også enkelte andre særtilbud. Det er det imidlertid fortsatt rom til å endre på. 
 
Ser vi på utredningene som er gjort i forbindelse med konseptrapporten, vises det i klartekst at 
dagens eksisterende sykehusbygg krever omfattende behov for modernisering for å kunne 
kalles framtidsrettede. Senterpartiet i Gjøvik krever at dette må prioriteres – også i en 
mellomfase inntil et Mjøssykehus står ferdig. 
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I Gjøvikregionen vil vi fram mot 2040 få om lag 7000 flere innbyggere over 80 år. Å tro at vi kan 
fortsette med dagens struktur og ivareta alle funksjoner i alle sykehus, er en illusjon.  
 
Vi ønsker også, av hensyn til Sykehuset Innlandets fremtid, at både Hadeland og Valdres fortsatt 
skal se seg tjent med å få sykehustjenester fra SI og ikke andre helseforetak.  
 
Vi har fortsatt sterke innvendinger mot den svært skjeve framstillingen som er blitt gjort i 
samfunnsanalysen av hvordan rekrutteringen til et Mjøssykehus vil være.  
 
Dessverre har dere ikke fått noen uhildet gjennomgang av dette.  
Senterpartiet i Gjøvik minner om at Gjøvikregionen er Innlandets desidert største utdannings-, 
forsknings- og utviklingsregion. Her har vi et komplett kunnskapskretsløp med alt fra 
grunnskole, videregående skole, internasjonal skole, vitensenter, fagskole og universitet.  
 
Ut fra den diskusjonen vi har sett i mediene og referert fra møtene i Helse Sør-Øst, er det over 
vår forstand at konserntillitsvalgte i Helse Sør-Øst RHF sitt styre går på tvers av tillitsvalgte i det 
lokale helseforetaket i Sykehuset Innlandet. Det er forunderlig om de skulle sitte på noe annen 
informasjon enn de som hver dag kjenner situasjonen ved sine egne sykehus og avdelinger i 
Innlandet. 
 
Senterpartiet i Gjøvik vil gi uttrykk for at vi ikke har tillit til nestleder Torbjørn Almlid i styret i 
Sykehuset Innlandet. Han bør derfor snarest byttes ut, og vi forventer eierskapsavdelingen i 
Helse Sør-Øst sørger for hans snarlige avløsning.  
 
Senterpartiet i Gjøvik har vært med i det politiske flertall som i et bredt kompromiss har gått inn 
for en hovedsykehusmodell som vi mener er det beste for fremtiden.  
 
Vi mener det er mulig å sikre sterke fagmiljøer gjennom rekruttering fra Mjøsbyene. 
Senterpartiet i Gjøvik ber derfor styret i Helse Sør-Øst vise at de vil pasientenes beste og gå inn 
for det forslag til vedtak som styringsgruppen har gått inn for. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Stian Lindokken   Camilla Aaseth   Torvild Sveen 
lokallagsleder    gruppeleder   studieleder 
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