
 

 

Til styremedlemmer i Helse Sør-Øst 

 

 

 

 

Hamar, 5. september 2022 

Åpent brev til Helse Sør-Øst 

Vi er alle mulige pasienter og pårørende. Den dagen vi blir akutt sjuke, da blir alt annet 

mindre viktig. Da vil vi ha den beste hjelpa av dyktige leger og sjukepleiere, og vi vil ha 

tilgang på moderne teknologi og medisin. Det kan være forskjellen på liv og død. 

I to tiår har vi diskutert framtidig sjukehusstruktur i Innlandet. Styret i Sykehuset Innlandet 

behandlet spørsmålet torsdag 25. august. De anbefaler en struktur med Mjøssjukehuset i 

Moelv, akuttsjukehus i Lillehammer og elektivt sjukehus med luftambulansebase i Elverum. 

Jeg er glad for at de lytter til pasientene, flertallet av kommunene og fylkestinget, og ikke 

minst er tro til tidligere vedtak i denne prosessen. Torsdag 22. september kulminerer dette i 

et avgjørende styremøte i Helse Sør-Øst, og Innlandet holder pusten. 

Det er alvor nå. Sjukehusene forvitrer dersom vi ikke gjør noe. Bygningene ligger spredt. 

Parallelle vaktlinjer er dyrt. Alvorlig sjuke mennesker sendes imellom. Psykisk sjuke dør 15-

20 år tidligere, ofte av kroppslige årsaker. Mange år med krangling har ikke gitt resultater, 

men takket være konstruktiv posisjonering og prioritering de siste årene har vi i Innlandet 

endelig en mulighet til å få et nødvendig sjukehusløft. 

Det er vedtatt av tidligere helseminister Bent Høie (H) i foretaksmøtet at det skal bygges et 

nytt hovedsjukehus, og det forplikter. Nullalternativet er et sammenligningsgrunnlag, det er i 

tråd med veilederen. Men det såkalte NullPluss er ikke et bærekraftig alternativ, og vil være 

et minus for pasientene i Innlandet. Staten er vel neppe villig til å spre investeringer tynt 

utover på flere sjukehus, i en lite hensiktsmessig struktur? Men vi er bekymret for at de som 

vil skrinlegge et nytt hovedsjukehus skal vinne fram. Det vil kun føre til at ørkenvandringen 

fortsetter. Det vil være en katastrofe for innbyggerne i Innlandet. Vi har utredet lenge nok. 

Det er allerede brukt skremmende store summer. Nå må vi videre i prosessen. 

Jeg opplever nå stor utålmodighet fra befolkningen i Innlandet, og erkjennelse av at vi er på 

sporet av en løsning. Og vi blir faktisk stadig flere innbyggere, så de som antyder noe annet 

tar feil. Befolkningsutviklinga i Innlandet har vært stabil over mange år, og ferske tall fra SSB 

innebærer at de beregner en folketallsvekst i fylket vårt på 4 prosent fram til 2050 (Les mer: 

https://innlandetfylke.no/nyheter-forsiden/16-000-flere-innlendinger-i-2050.40161.aspx). I 

tillegg har vi stadig flere deltidsinnbyggere, det må også huskes på i denne sammenhengen. 

https://innlandetfylke.no/nyheter-forsiden/16-000-flere-innlendinger-i-2050.40161.aspx


 

I Mjøsbyen bor det rundt 200.000 innbyggere, det er flere enn i Trondheim by. Mjøsbrua er 

navet i denne geografien, og et hovedsjukehus her er kompromisset som har gjort det mulig 

å samle bred støtte til en ny struktur. Men enkelte stiller fortsatt spørsmål ved lokaliseringa. 

Til det vil jeg minne om at stasjonsbyen Moelv er et knutepunkt i Mjøsbyen og i Innlandet. 

Rekruttering kan i større grad skje fra alle byene – ikke favorisere én bestemt by – og det er i 

tråd med den flerkjerna bystrukturen vi har rundt Mjøsa. Det er stort potensial for å utvikle 

nye boligtomter i flere kommuner. Sjukehuset skal også bygges i gangavstand fra buss- og 

jernbanestasjon, og vil være en driver i å utvide kollektivtilbudet. Innlandstrafikk vil på vegne 

av fylkeskommunen få en unik mulighet til å knytte sammen hele fylket, og fra vår side er vi 

beredt på å gi pasienter og pendlere et betraktelig bussløft med en ny sjukehusstruktur. 

Hold fast ved målet! Intensjonen har hele vegen vært å sentralisere det vi må for å kunne 

desentralisere det vi kan. Større og sterkere fagmiljøer rekrutterer bedre, og færre pasienter 

vil bli sendt på kryss og tvers. Det er samtidig en klar forventning at de tjenestene som kan 

tilbys lokalt desentraliseres, blant annet til distriktspsykiatriske og lokalmedisinske sentre, og 

at flere av pasientmøtene skjer utenfor hovedsjukehuset. Flere desentraliserte tjenester vil 

være en klok og framtidsretta modell tilpassa Norges mest spredtbodde fylke. 

Det hviler nå et stort ansvar på dere som sitter med makta. Jeg er redd det er nå eller aldri 

for et nytt, moderne hovedsjukehus i Innlandet. Derfor håper jeg styret i Helse Sør-Øst – og 

videre helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) – lytter til den klare anbefalingen fra egen 

styringsgruppe, SI-styret, brukerutvalg og fylkesting, og at vi endelig kan se fram til en 

oppgradert spesialisthelsetjeneste til det beste for folk i fylket vårt. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Even Aleksander Hagen (Ap) 

Fylkesordfører i Innlandet og 

leder av politisk referansegruppe i Sykehuset Innlandet 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: Fylkestingets vedtak i høring framtidig sykehusstruktur (10/2021), 17.3.2021:  



 

Vedlegg: Fylkestingets vedtak i høring framtidig sykehusstruktur (10/2021), 17.3.2021: 

1. Fylkestinget fastslår at et hovedsykehus må lokaliseres i Moelv. 

2. Fylkestinget vektlegger viktigheten av at den framtidige strukturen må sikre en geografisk 

balanse mellom østlige og vestlige, nordlige og sørlige deler av hele sykehusområdet. 

3. Innlandet er spredtbygd med lange avstander til akuttsykehus i dag, og det må etableres 

en moderne sykehusstruktur som sikrer tilgang til spesialisthelsetjenester i hele fylket med 

god kvalitet og effektiv ressursbruk, samtidig som beredskapshensyn ivaretas. Innlandet er 

landets største hyttefylke, og i enkelte kommuner mangedobles innbyggertallet i perioder. 

Forsvaret har også betydelig aktivitet i fylket. Fylkestinget mener at disse forholdene må 

vektlegges når framtidig sykehusstruktur skal fastlegges. 

4. Innlandet fylkeskommune har et overordnet ansvar for regional utvikling. All planlegging 

skal legge FNs bærekraftmål til grunn. Fylkestinget vil påpeke at framtidig sykehusstruktur 

må sikre et godt og nært helsetilbud til alle. Det må også vektlegges samfunnskonsekvenser 

ved endringer, både for regional balanse, befolkning, arbeidsplasser, næringsliv, 

infrastruktur, transportbehov, klima og miljø. 

5. Fylkestinget mener at Helse Sør-Øst og Sykehuset Innlandet må legge til rette for 

forsknings- og innovasjonssamarbeid gjennom aktivt å arbeide for å styrke 

helseutdanningene i Innlandet og videreutvikling av samarbeidet med HelseInn. Både for 

kommunene og helseforetakene må det sikres tilstrekkelig kompetanse og framtidig 

bemanning. Fylkestinget viser til Grimstadutvalget og deres vurdering av at det bør 

opprettes 440 nye studieplasser for utdanning av leger. Fylkestinget mener det er naturlig at 

Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst bidrar til at det etableres legeutdanning i Innlandet 

gjennom samarbeid med NTNU. 

6. Fylkestinget er bekymret for nedbygging av sykehustilbud og sengekapasitet i vårt fylke og 

knappe økonomiske rammer for sykehusdrift på vegen mot nye investeringer for framtida. 

Fylkestinget mener at koronapandemien ytterligere aktualiserer særskilt ivaretakelse av 

pasienttilbud og tjenester innen psykiatri og tilbud for lungesyke. 

7. Fylkestinget mener det er viktig at oppgaver desentraliseres fra Oslo til Innlandet, og at 

det i den øvrige strukturen i Innlandet også må legges vekt på desentralisering av oppgaver, 

slik at flere tjenester kan utføres lokalt, i god samhandling med mindre akuttsykehus, 

lokalmedisinske sentre og kommuner. 

8. De prehospitale tjenestene og lokalmedisinske sentrene må styrkes og videreutvikles for å 

opprettholde beredskap og desentraliserte spesialisthelsetjenester. Det må også etableres et 

LMS på Hadeland, uavhengig av sykehusstruktur. Gode prehospitale tjenester er avgjørende 

viktig, det innebærer også etablering av en ny luftambulansebase. 

9. Fylkestinget er kritisk til den demokratiske forankringen i arbeidet med ny 

sykehusstruktur, og forventer at helseforetaket lytter til innspillene fra lokale og regionale 

folkevalgte fram mot styrebehandling. 


