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Høringssvar Utviklingsplan 2022-2039 Sykehuset Innlandet HF 
 
Kommunestyret- sak: 016/22, har i møte 10.03.2022 fattet følgende vedtak: 

Nord-Aurdal kommune støtter føringene i Nasjonal helse- og sykehusplan på 
definerte innbyggergrupper vi skal samhandle om. Nord-Aurdal kommune ser det 
som viktig å videreutvikle eksisterende satsninger som vi i dag har god erfaring 
med som eks. Valdres lokalmedisinske senter (VLMS), tverrfaglig ambulant psykisk 
helse team (FACT), samhandling mellom alderspsykiatrisk avdeling i Sykehuset 
Innlandet og kommunale sykehjem (SAM-AKS) og digitalisering.  
For øvrig ønsker Nord-Aurdal kommune  at fokuset må mer over på innbyggeren, 
og at tjenestene skal bygge på verdigrunnlaget for VLMS: Framtidsretta, nært og 
trygt. Det er også viktig å trekke hverandre tidlig inn i planleggingsprosesser.  
For Valdres sin del er det viktig å sikre og videreutvikle spesialisthelsetjenestene i 
VLMS, at det ikke blir opp til spesialistene som skal reise ut, om/når de kommer, 
men at det blir laget forpliktende avtaler. Vi er også opptatt av at helsetjenestene 
skal være geografisk likeverdige, med tanke på utrykningstid og et tilstrekkelig 
antall ambulanser stasjonert i distriktet. 
Nord-Aurdal kommune mener det er viktig å styrke utdanningen av helsepersonell i 
Innlandet, særlig bør det satses på å få i stand legeutdanning og desentralisert 
sykepleierutdanning i samarbeid med NTNU på Gjøvik. 
Nord-Aurdal kommune mener det haster å avklare fremtidig sykehusstruktur i 
Innlandet. Ressursene må dreies mot å bygge solide og fremtidsrettede fagmiljøer, 
vedlikehold og opprusting av både bygningsmasse og medisinteknisk utstyr på de 
sykehusene som skal videreføres. 
Nord-Aurdal kommune forventer at Helse Sør-Øst sikrer Sykehuset Innlandet en 
forsvarlig økonomi for å sikre likeverdige helsetilbud i Innlandet fram til ny 
sykehusstruktur er på plass. 
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Med hilsen 
 
 
Martin Sæbu 
Kommunedirektør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Mottakere    
Sykehuset Innlandet HF    
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