
 

Høringsinnspill Sykehuset Innlandet 

 

Det vises til utlyst høring med med frist for innspill 12. mai 2017. 

NHO Innlandet har ca 2050 medlemsbedrifter, med ca 30 000 årsverk. Styret i NHO Innlandet 

har behandlet saken og ber Sykehuset Innlandet om å velge et stort sentralt sykehus, samtidig 

som at det legges til rette for at så mange som mulig skal behandles lokalt. Begrunnelsen for dette 

følger under og vi ber Sykehuset Innlandet vektlegge følgende innspill i sine vurderinger: 

Demografiske endringer, med en stor økning i andel eldre samtidig med en beskjeden eller 
negativ befolkningsvekst vil i fremtiden utfordre mange små kommuner, særlig gjelder dette 
kommunene ute i distriktene. Ved at Sykehuset Innlandet i større grad «desentraliserer det som 
kan desentraliseres og sentraliserer det som må sentraliseres» vil en kunne forsterke tilbudet i 
distriktene, samtidig som en styrker spesialkompetansen vet et stort sentralt sykehus.  
 
Det er viktig at alle Innlandets nåværende 9 fylkesregioner beholder og gjerne forsterker sitt 
lokale helsetilbud. 
 
En ny sykehusstruktur må selvsagt leve opp til kravene om kvalitet, volum og robusthet, men en 
bør ikke legge seg på minimumskravene når en skal planlegge en fremtidig struktur. Det er en 
utfordring for hele Innlandssamfunnet å opprettholde og videreutvikle høy kompetanse og 
forskning. Sykehuset Innlandet må sørge for at Innlandet får sin andel av forskningsmidlene i 
Helse Sør-Øst, og at forskningsmiljøene samarbeider med andre kompetansemiljøer i Innlandet, 
for eksempel NTNU på Gjøvik og Høgskolen i Innlandet.  
 
Kompetansearbeidsplasser er viktig for en fremtidig sterk Innlandsregion. 
  
Det planlegges og gjennomføres store Infrastrukturprosjekter for vei og jernbane i Innlandet. 
Dette binder Innlandet som region tettere sammen og bygger opp under "Mjøsbyen". En så stor 
og viktig institusjon som et hovedsykehus kan få betydning for prioritering av firefelts motorvei 
ikke bare sør –nord i Innlandet, men også øst-vest. Det kan også bidra til at IC-utbygging med 
dobbeltspor helt til Lillehammer forseres.  
 
Mellom Øyer i nord, Dokka i vest, Stange i sør og Elverum i øst bor det i dag ca 220 000 
mennesker (kilde Wikipedia). Dette er innenfor en fremtidig bo og arbeidsmarkeds-region. I 
tillegg vet vi (kilde DNB) at det i 16 av Innlandets 48 kommuner er flere hytter enn hus, noe som 
øker befolkningen i helger, høytider og ferier. 
 
Et hovedsykehus vil være det største fellestiltaket i Innlandet og det kan bidra til å binde 
Innlandet ytterligere sammen. En så stor investering sentralt i Innlandet vil gi stor merverdi for 
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næringslivet i Innlandet og vil kunne bidra til at vi i større grad blir et alternativ til og kan avlaste 
Osloregionen. Innlandet preges dessverre ofte av geografiske debatter i stedet for felles strategier. 
Det vil være av stor betydning å bli enige om et så viktig fellesprosjekt. For å få til dette er man 
avhengige av å finne en løsning som aksepteres av flest mulig og som ligger mest mulig sentralt i 
Innlandet.  
 
Konklusjon: 
NHO Innlandets styre anbefaler at det satses på et stort sentralt sykehus. En plassering sentralt i 
Innlandet, i nærheten av et trafikk-knutepunkt og omtrent like langt fra alle tre Mjøsbyer, synes 
som det mest realistiske alternativet for en fremtidsrettet modell. 
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