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SYKEHUSET INNLANDETS UTVIKLINGSPLAN 2022 - 2039 – UTTALELSE FRA 
HAMAR KOMMUNE 
 
 
INNSTILLING: 

 Hamar formannskap slutter seg til den faglige høringsinnspillene som 
helsefellesskapet har gitt. 

 Hamar formannskap mener at forslaget til utviklingsplan bygger på 
forutsetninger som ennå ikke er avklart. Den bygger på en fremtidig 
sykehusstruktur og funksjonsfordelingen ennå ikke er bestemt. Dette vil 
ha en stor betydning for SI’s utvikling fram mot 2039. Planen er ikke 
tilpasset et null-pluss alternativ som nå utredes som et likeverdig 
alternativ til Mjøssykehuset.  

 
 
 
 
VEDLEGG: 

1. Helsefellesskapet Innlandet – høringsinnspill på revidert utviklingsplan 2022 – 2039 
SI 

2. Utviklingsplan 2022-2039 Sykehuset Innlandet HF – Høringsversjon desember 2021 
3. Høringsbrev utviklingsplanen  

 
FAKTA: 
Sykehuset Innlandet inviterer helseregionene til å komme med innspill til 
utviklingsplanen. Invitasjonen sendes til kommunene hvor det oppfordres til 
å sende inn felles innspill fra helseregionene, det er også mulig for 
kommunene å sende egne innspill.  
 
«Utviklingsplanen er Sykehuset Innlandet HF sitt øverste strategiske 
dokument. Planen beskriver hvordan foretaket vil utvikle virksomheten for å 
møte framtidige behov for spesialisthelsetjenester for befolkningen i 
opptaksområdet og for enda tettere samarbeid med 
kommunehelsetjenesten. Utviklingsplanen skal peke på ønsket 
utviklingsretning og hvilke tiltak som er nødvendige for å møte framtidens 
utfordringer. Utviklingsplan 2022-2039 er en oppdatering av Utviklingsplan 
2018-2035 hvor nye føringer fra Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 
og regionale føringer er innarbeidet.»  
 
Sykehuset Innlandet ber om innspill spesielt på følgende områder: 
 



Hvordan bør Sykehuset Innlandet møte nye utviklingstrekk og rammebetingelser gjennom:  
o Samarbeid med kommunene og i Helsefellesskap Innlandet 
o Bruk av ny teknologi og nye arbeidsformer  
o Utvikling av riktig kompetanse til pasienter, pårørende og medarbeidere, på 

rett sted i pasientforløpet   
 
Helseregionen på Innlandet er invitert til å gi høringsinnspill. Administrasjonen i 
Helse- og omsorg har gitt innspill til vår helseregion som igjen har laget forslag til 
høringsinnspill på vegne av kommunene.   
 
VURDERING: 
Kommunedirektøren anbefaler at Hamar kommune slutter seg til det faglige 
høringsinnspillet som Helseregionen Hamar regionen har utarbeidet.  
 
Vi står midt i en utredning om hvordan den framtidige sykehusstrukturen i innlandet 
skal se ut. De opprinnelige planene om et felles hovedsykehus til erstatning for 
dagens sykehus i Hamar, Elverum, Lillehammer og Gjøvik, samt de psykiatriske 
sykehusene på Sanderud og Reinsvoll er forlatt. Det nye målbildet tilsier at det nye 
Mjøssykehuset på Moelv skal erstatte de psykiatriske sykehusene og en nedlegging 
av sykehuset på Hamar. De andre sykehusene får endrede oppgaver. Som et 
alternativ til en slik modell, skal det også utredes et null-pluss alternativ.  
 
Kommunedirektøren mener at hvordan utviklingen av SI skal planlegges, henger 
sammen med valg av ny sykehusstruktur. Det kan se ut som om det i arbeidet med 
ny utviklingsplan ikke er tatt hensyn til at målbildet er endret og at strukturen er 
under utredning. Det her heller ikke tatt hensyn til at det pågår en reell utredning av 
null pluss alternativet. Forslaget til utviklingsplan bærer preg av at den er skrevet ut i 
fra en forutsetning om at det er Mjøssykehusmodellen som skal gjennomføres.  
 
 
Både Hurdalsplattformen og uttalelser fra Helseministeren bekrefter at null-pluss 
alternativet skal utredes fullt ut. Også referat fra foretaksmøte 10.1.2022 mellom 
Regjerningen og HSØ bekrefter dette i pkt 3.7.4 – Videreutvikling av 
Sykehus Innlandet HF:  
 
Foretaksmøtet viste til Hurdalsplattformen hvor det går fram at regjeringen vil sørge for at "null-
pluss"-alternativet for videreutvikling av Sykehuset Innlandet skal utredes fullt ut. Nullpluss-
alternativet skal utredes på en tilstrekkelig og sammenlignbar måte som øvrige alternativer slik at 
utredningen gir grunnlag for en reell sammenstilling og evaluering av alternativene opp mot oppsatte 
kriterier. 
 

- Foretaksmøtet ba Helse Sør-Øst RHF sørge for at "null-pluss"-alternativet for videreutvikling 
av Sykehuset Innlandet HF utredes fullt ut. 

 
Helse Sør-Øst er nå i full gang med utredningsarbeidet. Resultatet av dette skal 
behandles av styret først høsten 2022. Først da får vi viete om konseptfasearbeidet 
skal gå videre ut fra en struktur med hovedsykehus på Moelv eller en struktur som 
bygger videre på hovedtrekkene i dagens desentrale struktur.   
 



Fremtidig sykehusstruktur og funksjonsfordelingen vil ha en stor betydning for SI’s 
utvikling fram mot 2039. Den endelige beslutningen om hvordan dette blir, er ikke 
klar når kommunene nå kommer med innspill. 
 
 
 
 


