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Høring Fremtidige sykehusstrukturen i Sykehuset Innlandet - sluttbehandling  
 

Vedtak: 

 

Lunner kommunestyre gir følgende høringsuttalelse til Sykehuset Innlandets høring om 
fremtidig sykehusstruktur: 

 

Det er viktig for Lunner kommune at det i fremtiden blir ett hoved-sykehus i Sykehuset 
Innlandet som kan tilby et helhetlig og samordnet behandlingstilbud, basert på optimalisering 
av kompetansemiljø og utnyttelse av moderne teknologi. Lunner kommune ser behovet for at 
dette hoved-sykehuset plasseres sentralt innenfor Mjøs-byene; Gjøvik, Lillehammer og Hamar. 

Dersom et fremtidig hoved-sykehus plasseres nord for Gjøvik må det parallelt med planlegging 
av utbygging av nytt hoved-sykehus, samtidig arbeides med å få på plass bedret offentlig 
kommunikasjon. Hovedutfordringen for Lunner kommunes innbyggere som pasienter på 
sykehusene Lillehammer, Hamar og Elverum er avstand og mangel på mulighet for offentlig 
kommunikasjon. 

  

I forhold til videre planlegging, organisering og innhold av lokalsykehus utover dette hoved-
sykehuset, er det etter Lunner kommunes vurdering viktigst at det er medisinsk faglige 
begrunnelser som får avgjørende vekt ved vurdering av fremtidig sykehusmodell. Det gjelder 
både for tjenester på somatikk og psykiatri.  

 

Som en forutsetning for sentralisering av spesialisthelsetjenestene i Sykehuset Innlandet, samt 
nasjonale mål om stadig flere oppgaver lagt over til kommunehelsetjenesten, er det viktig for 
Lunner kommune at målet Sykehuset Innlandet har om desentraliserte sykehustjenester legges 
til Hadeland (Gran/Lunner) realiseres. Utvikling av ny teknologi bidrar også til nye muligheter 
for desentraliserte pre- og posthospitale tjenester.  
 
Det er Lunner kommunes vurdering at det er viktig at Sykehuset Innlandet utreder og beskriver 
hele behandlingskjeden i sin planlegging mot ny struktur og organisering av 
spesialisthelsetjenestene. Lunner Kommune mener de organisatoriske systemene og de 
økonomiske rammene, herunder konsekvensene for kommuneøkonomien i større grad må 
avklares nærmere før en ny sykehusmodell vedtas. Hva vil et nytt hoved-sykehus, med dets 
investeringer og drift bety for Sykehuset Innlandets økonomi, og hva vil dette igjen bety for 
kommunene i form av mer-ansvar i pasientbehandlingen? 
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Lunner kommune, forutsetter også at Lunners innbyggere fortsatt får fritt sykehusvalg på 
minimum nåværende nivå frem i tid, og særlig er dette viktig i forhold til behov for akutt 
helsehjelp. 

 

 
 

 

Behandling: 

 

Repr. Halvard Klevmark (MDG) fremmet følgende vedtaksforslag: 
«1. Lunner kommune anbefaler at sykehusstruktur opprettholdes med følgende sykehus: Reinsvoll, 
Gjøvik, Lillehammer, Elverum og at akuttfunksjoner styrkes. 
  
2. Distriktsmedisinske sentre utvikles til å kunne ta flere pasienter. 
  
Til vedtakene: 
De tre somatiske sykehusene, Gjøvik, Lillehammer og Elverum, har etablert sterke fagmiljøer, som vil 
sikre helsetilbudet til hele regionens befolkning. Det forutsettes at innholdet i en framtidig 
sykehusmodell sikrer et likeverdig tilbud i ulike deler av Innlandet. Det må innga ̊s forpliktende avtaler 
om en ressursmessig og faglig videreutvikling av de lokalmedisinske sentrene. Det må gis et bredt og 
likeverdig poliklinisk tilbud, dagtilbud og eventuelt døgntilbud ved dagens sykehusanlegg i hele 
regionen. Prehospitale tjenester må styrkes vesentlig med faste helikopterbaser for å sikre kortere 
responstid i alle deler av regionen. Det forutsettes også at det gis rask tilgang til 
spesialhelsetjenesten.» 
 
Repr. Stein Buan (R) fremmet følgende endringsforslag: 
«Forslaget erstatter teksten i første avsnitt, som begynner med "Det er viktig for Lunner" og slutter med 
"Hamar". 
  
For Lunner kommune er det viktig at alternativ 3A, som opprettholder Lillehammer, Gjøvik og Elverum 
sykehus som akuttsykehus, blir med i neste utredningsfase. 
  
De tre store sjukehusene i Oppland og Hedmark er gode sjukehus som stadig er i utvikling, og det er 
ikke noe krav verken fra befolkningen eller ansatte om å sentralisere, spesialisere eller industrialisere 
sjukehusbehandlinga. 
  
For Lunner kommunes befolkning er det viktig at det etableres et lokalmedisinsk senter på Hadeland 
som kan gi røngten, radiologisk ultralyd, radiolog med oppgaver knyttet til tolkning/beskrivelse av 
røngten og MR, poliklinikk øre/nese/hals, poliklinikk ortopedi, utvidet tilbud gynekologi.» 
 
Repr. Trygve Brandrud (SP) fremmet følgende endringsforslag: 
«Første setning endres til: Det er viktig for Lunner kommune at Sykehuset Innlandet i fremtiden kan 
tilby et helhetlig og samordnet behandlingstilbud, basert på optimalisering av kompetansemiljø og 
utnyttelse av moderne teknologi. 
 
Andre setning endres til: Lunner kommune ser behovet for at et eventuelt hoved-sykehus plasseres 
sentralt som foreslått ved Mjøsbrua.  
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Følgende avsnitt strykes: I forhold til videre planlegging, organisering og innhold av lokalsykehus utover 
dette hoved-sykehuset, er det etter Lunner kommunes vurdering viktigst at det er medisinsk faglige 
begrunnelser som får avgjørende vekt ved vurdering av fremtidig sykehusmodell. Det gjelder både for 
tjenester på somatikk og psykiatri.» 
 
Halvard Klevmarks vedtaksforslag falt med 1 stemme mot 24 stemmer. 
Stein Buans endringsforslag falt med 3 stemmer mot 22 stemmer. 
Trygve Brandruds endringsforslag falt med 9 stemmer mot 16 stemmer. 
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 23 stemmer mot 2 stemmer. 
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