
 
 
 
 
 
 
Gjøvikregionen Interkommunale politiske råd ber Hele Sør Øst og Helse- og omsorgsministeren fatte 
snarlig og endelig vedtak om ny sykehusstruktur i Innlandet med etablering av Mjøssykehuset i Moelv 
 
Arbeidet med en framtidig sykehusstruktur er avgjørende for at pasientene i Innlandet skal få et 
sykehustilbud som er like godt som ellers i landet, og som er et faglig og økonomisk bærekraftig. 
 
Utredningene som ligger til grunn for konseptrapport steg 1 er et særs godt og omfattende fakta- og 
beslutningsgrunnlag. Rapporten bekrefter at en ny modell med et nytt Mjøssykehus i Moelv er klart 
bedre enn referansealternativet Null+.  
 
Styringsgruppa for prosjektet anbefalte etter en samlet vurdering av konseptrapporten med alle 
delutredninger bygging av Mjøssykehuset. I sin behandling av saken har også styret i Sykehuset 
Innlandet fattet vedtatt om å anbefale at alternativet med Mjøssykehuset blir lagt til grunn i de videre 
utredningene av ny sykehusstruktur.  
 
Utredningene viser at modellen med Mjøssykehuset best svarer ut utfordringsbildet for Sykehuset 
Innlandet, som også er bekreftet gjennom tilrådningen fra administrerende direktør i Helse Sør Øst. 
Valget av denne modellen bygger også på støtte fra Brukerutvalget og et flertall av sykehusets fagmiljøer 
og ledere som har deltatt i medvirkningsprosessen i konseptfasen. Denne modellen har også bred 
regionale politisk støtte gjennom en rekke politiske vedtak fra kommunestyrer, regionråd og 
fylkestinget.  
 
Gjøvikregionen Interkommunale politiske råd forventer at både styret i Hele Sør-Øst og helse- og 
omsorgsministeren slutter seg til disse vurderingene og fatter snarlige og endelige vedtak om ny 
sykehusstruktur i Innlandet med etablering av Mjøssykehus i Moelv.  
 
Det framtidige målbildet for Sykehuset Innlandet ligger fast. Dette vektlegger utviklingen innenfor fire 
områder: Samhandling med primærhelsetjenesten, prioritering av desentraliserte 
spesialisthelsetjenester, utvikling av prehospitale tjenester og samling av spesialiserte helsetjenester.  
Realisering av målbildet er avgjørende for et helhetlig helsetilbud for befolkningen, for samhandlingen 
med kommunene og for å kunne etablere desentraliserte spesialisthelsetjenester. 
 
For Innlandet er det viktig å komme videre i arbeidet med ny sykehusstruktur. Årelange utredninger og 
diskusjoner fører til energitap, feil fokus og unødig tap av tid. En slik sak virker også hemmende på det 
regionale samarbeidet og felles satsinger for utviklingen et helt fylke. 
 
 
 
Vedtatt i Gjøvikregionen interkommunale politiske råd 05.09.2022. Vedtaket var enstemmig. 


