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Høringsuttalelse Idèfaserapport Sykehuset Innlandet 
 

Hamar Arbeiderparti støtter modellen med et felles hovedsykehus for Sykehuset Innlandet. 
Som det framgår nedenfor tar partiet i denne omgang ikke stilling til hvor dette sykehuset bør 
lokaliseres fordi nødvendige forutsetninger for lokaliseringsvalg ikke foreligger enda. 
Dersom det viser seg at et nytt hovedsykehus ikke lar seg realisere, mener Hamar Ap at det bør 
etableres et nytt akuttsykehus på Hamar bl.a. til erstatning for dagens Hamar sykehus. 
  
Et hovedsykehus framstår som det beste og mest framtidsrettede alternativet i forhold til å kunne tilby 
god pasientbehandling. Fylkesgrenser har ingen betydning for valg av sykehusmodell. Det er 
pasienten som må være i fokus for spesialisthelsetjenesten i Innlandet. Partiet konstaterer med glede 
at modellen med et felles sykehus samler stadig større oppslutning politisk og i befolkningen for øvrig i 
både Hedmark og Oppland. Dermed synes Sykehuset Innlandets krav om en slik forutsetning oppfylt 
for valg av modell. Ved siden av et styrket behandlingstilbud vil et hovedsykehus tilføre Innlandet viktig 
og ønsket kompetanse. 
  
Dagens sykehusstruktur er ikke bærekraftig verken faglig eller økonomisk. Viktige fagmiljøer er for 
små og sårbare slik at akuttberedskapen døgnet gjennom ikke oppfyller de krav og behov pasientene 
har på god behandling gitt dagens faglige og teknologiske muligheter innen spesialisthelsetjenesten. 
Dagens lokaliteter fungerer mange steder dårlig for bruk av moderne medisinsk utstyr. Økonomien er 
heller ikke til stede for å spre kostbart utstyr på mange sykehus.  
 
Større fagmiljøer for de funksjoner som bør være samlet under ett tak – og med felles vaktlinjer – vil  
gjøre det mulig for SI å ta seg av en større andel av pasientene innenfor eget helseforetak slik at færre 
pasienter unødvendig må transporteres inn til Oslo. Dette betyr ikke at hovedsykehuset skal overta 
spesialisthelsetjenester som naturlig hører inn under ansvarsområder som i dag tilligger Oslo 
Universitetssykehus. Et felles hovedsykehus vil også gjøre det mulig for SI å tilby bedre og mer 
avanserte spesialisthelsetjenester og redusere omfanget av pasienttransport mellom sykehusene 
innen SI og dermed redusere faren for fragmenterte behandlingsopplegg. 
  
Hamar Ap er enig i at det som må sentraliseres av tilbud, også blir sentralisert. Samtidig vet vi at en 
overveiende del av behandlingstilbudene kan utføres desentralisert. Derfor må det legges til rette for 
at mest mulig behandling skjer lokalt; enten gjennom lokalmedisinske sentra eller ved at deler av 
dagens sykehuslokaliteter tar seg av tilbud som hensiktsmessig kan og bør utføres desentralisert i 
opptaksområdet.  
 
Hamar Ap mener at spesialiserte sykehusfunksjoner innen psykisk helsevern og rus, legges inn under 
hovedsykehuset og at det arbeides videre med å utvikle sterke distriktspsykiatriske sentra.  
 
Vi har oppfattet det slik at det legges til rette for en trinnvis investeringsstrategi i ny infrastruktur. Før vi 
tar stilling til hvor et nytt hovedsykehus bør lokaliseres, vil vi se en helhetlig plan for den trinnvise 
utbyggingen (de ulike trinnene) innbefattet planer for funksjonsfordelingen mellom hovedsykehuset og 
de av dagens sykehus som tenkes videreført, - enten det er i et kortere eller lengre perspektiv. 
Lokaliseringen må også ses i sammenheng med utviklingen av andre samfunnsforhold, herunder 
region og byutviklingen. 
 
Hamar Ap mener at det er påkrevet at SI snarest tar stilling til og kommuniserer ønsket trinnvis 
investeringsstrategi og tilhørende funksjonsfordeling mellom sykehusene. Først da har vi en helhetlig 
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strategi å forholde oss til. Og først da vil vi ha alle kortene på bordet for å kunne ta stilling til optimal 
plassering av et nytt hovedsykehus. 
 
Dersom det skulle vise seg at et hovedsykehus ikke lar seg realisere vil Hamar Ap gå inn for at det 
etableres et nytt sykehus på Hamar bl.a. til erstatning for dagens nedslitte og utdaterte sykehus i 
Hamar. Om mulig bør det etableres sykehuspsykiatri sammen med somatiske funksjoner et nytt 
sykehus på Hamar. 
 
Hamar Ap ber om at planarbeidet med ny sykehusinfrastruktur i Innlandet gis høyeste prioritet og at 
arbeidet føres framover i et høyt, men forsvarlig tempo.  
 

 

 

Med vennlig hilsen 
Hamar Arbeiderparti 
 
 
Thomas Langeland Jørgensen   Sylvia Brustad 
Leder       Politisk nestleder 
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