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Emne:                                Sykehusstruktur for pasienter og Innlandet

Ber om at denne e-posten blir sendt videre til styremedlemmene i forkant av styremøtet 22. 
september 2022.

Gode styremedlemmer i Helse Sør-Øst RHF

22. september 2022 skal Helse Sør-Øst behandle ny sykehusstruktur.
På vegne av våre innbyggere og med utgangspunkt i tidligere høringsuttaler og innspill fra 
kommunene, vil vi sende denne oppfordringen:

Sett pasientens beste i fokus, bygg for fremtiden med topp teknologi og gode fagmiljøer som 
kan både se og behandle hele pasienten.   
Størstedelen av befolkningen i Sykehuset Innlandet bor i opptaksområdene til Lillehammer og 
Gjøvik sykehus. Kongsvingerregionen er ikke lenger en del av Sykehuset Innlandet. Plasser 
derfor ikke hovedsykehuset lenger sør enn ved Mjøsbrua.  
Politisk og demokratisk oppslutning om ny organisering av spesialisthelsetjenesten i 
Innlandet må vektlegges. Derfor må akuttsykehuset legges til Lillehammer og 
hovedsykehuset plasseres på Moelv.  
Det såkalte “0+” eller videreføring av dagens struktur bryter med dette, og er ingen 
fremtidsrettet løsning. 
Balanserte løsninger må alltid være et mål. Det vil en oppnå gjennom plassering og 
videreutvikling og styrking av elektivt sykehus, prehospitale tjenester og luftambulansetilbudet. 
Tiden er – forsiktig sagt - overmoden for å komme oss ut av en mangeårig utredningsfase, og inn 
i en realiseringsfase. Den blir sannelig også krevende og mangeårig nok! 
Nå må utredningsplanene vedtas og sjukehusstrukturen i Innlandet realiseres.

Avslutningsvis er det fristende å minne om viktigheten av å lande løsninger som hensyntar 
geografi, avstand, reiseveg, og det faktum at Gudbrandsdalen er like lang som den er vakker. 
Den som hittil har beskrevet dette best er Bjørnstjerne Bjørnson, som skildret Gudbrandsdalen 
som en fedrelandssang med for mange vers.
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