
Framtidig sykehusstruktur i Sykehus Innlandet HF  og 
idefaserapporten – høringsuttalelse fra Hedmark Venstre  
 
Hedmark Venstre støtter idefaserapportens anbefaling om å etablere et 
nytt hovedsykehus. Dette bør plasseres ved eller i nærheten av Mjøsbrua. 
Hedmark Venstre ser at Sykehus Innlandet i dag  har en fragmentert og 
uhensiktsmessig sykehusstruktur. Dagens struktur  gir  mye 
pasienttransport, små og sårbare fagmiljøer og uforholdsmessig store 
utgifter til  sykehusbygg   som kunne vært brukt til økt pasientbehandling 
og mer moderne utstyr.  
  
Ny teknologi og nye behandlingsmetoder skaper behov for endring. Den 
teknologiske utviklingen innenfor medisin  skjer raskt og slik Hedmark 
Venstre har oppfattet det, vil dette føre til behov for å samle en del av de 
mest spesialiserte tjenestene ved ett sykehus.  Ny teknologi gjør også at  det 
vil være  mulig å behandle flere pasienter i framtida  hjemme eller nære 
pasientene på f.eks. Lokalmedisinske sentra  (LMS) eller 
Distriktspsykiatriske sentra (DPS). Det betyr at det  å samle det som må 
samles ved ett  hovedsykehus i innlandet,  gjør det mulig å desentralisere og 
flytte flere tjenester nærmere pasientene og dermed gi dem et bedre tilbud 
og  mindre reising.  En modell med ett nytt hovedsykehus vil innebære  
samlokalisering av somatikk og psykiatri slik det er gjort ved det nye 
Sykehuset i  Østfold. Det betyr et bedre tilbud til psykiatriske pasienter. 
Psykiatriske pasienter lever gjennomsnittlig 20 år kortere enn andre og det 
skyldes blant annet underbehandling av mange somatiske lidelser.  
 
Hedmark Venstre vil understreke at sykehus først og fremst er til for 
pasientene og at pasientenes beste bør være avgjørende både for valg av 
struktur og plassering.  Idefaserapporten  sier at  sykehuset bør ligge ved 
Mjøsbrua uten å angi på hvilken side av fylkesgrensa. Endelig avgjørelse om 
plassering skal etter planen skje  i konseptfasen. Sykehus er store 
virksomheter med store ringvirkninger for vertskommunen i form av 
leverandørindustri, skatt, økt bosetting etc. Vi ser at alle de tre største 
Mjøsbyene står fram med ønsker og argumenter for å legge sykehuset til sin 
by. Slike utspill er som forventet og må forståes på bakgrunn av at  sykehus 
gir store ringvirkninger. Samfunnsanalysen fra Asplan Viak viser at 
plassering  av et nytt hovedsykehus  ved Mjøsbrua vil gi noe mer transport 
enn  dagens struktur (0-alternativet), men at det er liten forskjell mellom  
alle de andre modellene med ett, to eller tre sykehus.   
 
Før endelig plassering landes mener likevel Hedmark Venstre at det bør 
foretas en tilleggsanalyse av de samfunnsmessige virkningene av eventuell 



plassering ved Mjøsbrua, herunder klimautslipp, rekruttering av fagfolk og 
nasjonale føringer om å prioritere store utbyggingsprosjekter rundt 
eksisterende trafikknutepunkt, sammenlignet med plassering i en av de tre 
nevnte byene.  
 
Prehospitale tjenester med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), 
ambulansetjenesten, luftambulansetjenesten og Pasientreiser Innlandet må 
sees som en del av utredningen om en ny sykehusstruktur. Ny teknologi og 
ny kompetanse gjør at pasientbehandlingen kan  starte i ambulansen. Dette 
bidrar til å redde liv og bedre pasientbehandling, samt reduserer noe av 
avstandsulempene ved behov for øyeblikkelig hjelp (ØH). Innlandet 
mangler base for luftambulanse og Hedmark Venstre ber om at etablering 
av en ny helikopterbase i Innlandet blir en del av den framtidige løsningen. 
 
Pasientforløp og samarbeid mellom primærhelsetjenesten (kommunene) 
og spesialisthelsetjenesten vil bli sentralt framover. I dag er 2/3 av 
aktiviteten elektiv eller planlagt, medisinsk behandling i Sykehus Innlandet.   
I framtida vil flere pasienter kunne behandles poliklinisk og på LMS og DPS. 
Målet må være at pasientene behandlingsforløp er sømløst og at 
spesialisthelsetjenesten og kommunene evner å samarbeide bedre enn i 
dag til beste for pasienten.  Det er i dag utviklet f.eks. egne pakkeforløp for 
kreftpasienter som krever innsats og samarbeid mellom sykehusene og 
kommunene.  
 
Hedmark Venstre forutsetter at eksisterende sykehus i innlandet inntil 
videre opprettholdes selv om det planlegges og bygges et nytt 
hovedsykehus, dette i samsvar med regjeringens sykehusplan. 
 
Hedmark Venstre vil opprettholde Kongsvinger sykehus og Tynset sykehus 
som fullverdige lokalsykehus med akuttfunksjoner. 
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