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Invitasjon til dialog om ny sykehusstruktur i Innlandet   

Helse Sør-Øst RHF vil med dette invitere ordfører i Gausdal kommune, Anette 
Musdalslien, til møte om videreutviklingen av Sykehuset Innlandet HF. 
 

Det vedtatte målbildet innebærer at helseforetaket skal videreutvikles med en samling 

av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig 

rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset. Videre skal det være et 

akuttsykehus på Tynset og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus, i 

form av ett akuttsykehus og ett elektivt sykehus med døgnfunksjoner. Prehospitale 

tjenester og lokalmedisinske sentra skal videreutvikles. 

 

Prosjektarbeidet med å konkretisere bygg, lokalisering og bærekraft er nå ferdigstilt i en 

rapport som ble behandlet i styringsgruppen 11.desember. I samme møte ble også 

samfunnsanalysen fra COWI og Vista Analyse lagt fram. 

I rapporten fra prosjektarbeidet er det anbefalt en helhetlig sykehusstruktur for 

Innlandet. Prosjektgruppen mener bygningsmassen, opptaksområdet, infrastrukturen 

og andre forhold som rekrutteringsmuligheter tilsier at sykehuset på Lillehammer er 

best egnet som akuttsykehus i den nye sykehusstrukturen. Videre anbefaler 

prosjektgruppen at det legges et elektivt sykehus til Gjøvik og at det etableres et stort 

lokalmedisinsk senter (samhandlingsarena) og en luftambulansebase i Elverum. Det skal 

utredes en mulig samling av prehospitale tjenester i et prehospitalt senter lokalisert til 

Elverum, alternativt en samling av enkelte prehospitale funksjoner på Gjøvik. Med en 

slik fordeling av den øvrige virksomheten anbefaler prosjektgruppen en lokalisering av 

det nye Mjøssykehuset i Brumunddal. 

 

Kommunene i Innlandet er sentrale samarbeidspartnere i videreutviklingen av 

Sykehuset Innlandet. Helse Sør-Øst RHF ønsker dialog med og innspill fra kommunene 

som ledd i den videre saksbehandlingen av ny sykehusstruktur og før det tas stilling til 

endelig tidsplan for beslutningsprosessen. Det inviteres derfor til møter både med 
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vertskommunene og med kommuner i de ulike regionene i Innlandet. For møter med 

kommuner i regionene i Innlandet er det tatt utgangspunkt i forslag til helsefellesskap i 

Innlandet. Vedlagt følger en oversikt over de møtene det er lagt opp til.  

 

Invitasjonene til møter sendes til ordfører, som kan vurdere om 

kommunedirektør/rådmann også skal representere kommunen på møtet. Fra Helse Sør-

Øst RHF vil styreleder og administrerende direktør møte. I tillegg møter styreleder og 

administrerende direktør i Sykehuset Innlandet HF.  

 

 

Helse Sør-Øst følger smittevernrådene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.  Av 

smittevernhensyn vil vi begrense antall deltakere som møtes fysisk, og legger også til 

rette for at det er mulig å delta i møtene digitalt via Skype. 

 

Sted: Parkgata 36, Hamar/Skype  

 

Tidspunkt for møte i region Lillehammer og Midt-Gudbrandsdalen:  

Fredag 29.januar kl 11.00 – 12.00 

 

Vi ber om at tilbakemelding fra kommunen på deltakere til møtet sendes til 

gunn.kristin.sande@helse-sorost.no  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Helse Sør-Øst RHF 

 

 

Cathrine M. Lofthus Gunn Kristin Sande 

administrerende direktør kommunikasjonsdirektør 

 

   

 

         

 

 

Vedlegg: Møteplan  
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