Fra styresak 004-2021 Driftsorienteringer fra administrerende direktør:

Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – virksomhetsinnhold og lokalisering
Det vises til styremøte 17. desember 2020 hvor styret ble gitt en presentasjon av prosjektarbeidet
hvor konkretisering av bygg, lokalisering og bærekraft for Sykehuset Innlandet HF er utredet.
Samfunnsanalysen fra COWI og Vista Analyse ble også presentert. Det vedtatte målbildet for
Sykehuset Innlandet HF 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.
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.
Forslagene fra prosjektgruppen har skapt reaksjoner i Innlandet og det har vært en omfattende
mediedebatt om saken.
Administrerende direktør viser til at 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 beslutningsprosess. Det er derfor invitert til møter både med vertskommunene og med
kommuner i de ulike regionene i Innlandet. Møtene vil bli gjennomført 27. og 29. januar 2021 ved
Helse Sør-Øst RHFs hovedkontor på Hamar. Fra Helse Sør-Øst RHF vil styreleder og administrerende
direktør møte. I tillegg møter styreleder og administrerende direktør i Sykehuset Innlandet HF.
Dette innebærer at saken ikke kommer til behandling i styret i Helse Sør-Øst RHF 4. februar 2021 som
tidligere planlagt. I tillegg til nevnte dialogmøter med kommunene i Innlandet, vurderer
administrerende direktør også å invitere til en høring av prosjektrapport og samfunnsanalyse. Når
resultatet av dette foreligger, vil en kunne ta stilling til den videre beslutningsprosessen.

