
 
 

 

Statsråden 

 

 

Postadresse: Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 
Kontoradresse: Teatergt. 9 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 983 887 406 

Invitasjon til ordførere i Innlandet sykehusområde og fylkesordfører i 
Innlandet fylkeskommune 

Jeg viser til det pågående arbeidet med framtidig sykehusstruktur i Innlandet. Helse Sør-Øst 

RHF har i samarbeid med Sykehuset Innlandet HF gjennomført en prosjektutredning av den 

framtidige sykehusstrukturen i Innlandet, som ble lagt fram i desember 2020.  

 

I foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF i 2019 ble det vedtatt at framtidig sykehusstruktur i 

Sykehuset Innlandet HF kan endres. Vedtaket innebar en samling av spesialiserte 

funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et 

nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset, et akuttsykehus på Tynset og fortsatt sykehusdrift ved 

to av dagens somatiske sykehus i form av ett akuttsykehus og ett elektivt sykehus med 

døgnfunksjoner. 

 

I prosjektutredningens anbefaling er det foreslått at det nye Mjøssykehuset skal plasseres i 

Brumunddal, akuttsykehuset på Lillehammer, elektivt sykehus på Gjøvik, mens det skal være 

et stort lokalmedisinsk senter og luftambulansebase på Elverum. 

 

Jeg ønsker å møte dere ordførere og fylkesordfører for å høre kommunenes og 

fylkeskommunens synspunkter om forslag til ny struktur. 

 

Jeg inviterer til videomøte tirsdag 9. februar kl. 10.00-12.00.  

 
  

 

 

  

 

 

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

21/268-  

Dato 

15. januar 2021 

 



 

 

Side 2 
 

I møtet vil jeg be alle ordførere om å svare kort på følgende spørsmål: 

 

1. Hvor ønsker kommunen at det nye Mjøssykehuset, akuttsykehuset og det elektive 

sykehus skal plasseres? 

2. Hvor ønsker kommunen at det nye Mjøssykehuset skal plasseres, gitt at øvrige sykehus 

plasseres slik det foreslås i prosjektutredningen? 

 

I de tilfeller grupper av kommuner har sammenfallende syn på disse spørsmålene, 

oppfordres de til å la én representant svare på vegne av gruppen. Fylkeskommunen inviteres 

også til å komme med synspunkter på spørsmålene.  

 

Hver kommune kan stille med to politikere og fylkeskommunen kan stille med tre politikere. 

Møtet vil være åpent for pressen. Sykehuset Innlandet HF og Helse Sør-Øst RHF blir også 

invitert ved styreleder og administrerende direktør. 

 

Jeg vil understreke at jeg ikke har tatt stilling i saken og kun ønsker å lytte av de politiske 

meningene. Styrene både i Sykehuset Innlandet HF og Helse Sør-Øst RHF skal på 

selvstendig grunnlag vurdere saken. Jeg vil fatte vedtak i foretaksmøte i etterkant av disse 

styrebehandlingene. 

 

Påmelding med navn på deltagere sendes til Morten-Andre.Svendsberget@hod.dep.no 

innen 2. februar. Samtidig bes det om tilbakemelding på hvem som ønsker å presentere sine 

synspunkter sammen med andre kommuner. Vennligst oppgi e-postadresse til de som skal 

motta innkalling til videomøte. 

 

 

Med hilsen 

 

 
Bent Høie 
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