
 
 
 

Høringsuttalelse om valg av framtidig sjukehusstruktur 
fra Rødt Oppland 
 
1. Rødt Oppland støtter ikke forslaget om et hovedsjukehus for innlandet med samling av somatikk, 
psykisk helsevern og rus som det endelige alternativet for framtidig sjukehusstruktur. Konklusjoner 
om hva som er riktig strukturvalg kan først trekkes når konseptfasen har gått i dybden på flere enn 
ett alternativ. Samfunnet er best tjent med at vi bruker de begrensete ressursene Stortinget vil bruke 
på pasientbehandling til å videreutvikle de store sjukehusa vi har i Oppland og Hedmark. La de folke-
valgte sammen med fagmiljøene diskutere seg fram til gode løsninger både for framtidas psykiatri, 
somatikk og lokalmedisinske sentre. 
 
2. Rødt Oppland vil at Utredningsmodell Alternativ 3 A utredes videre i konseptfasen: 
En 3-sjukehusmodell med to akuttsjukehus i Oppland og ett i Hedmark (Elverum). Det må finnes fram 
til en arbeidsfordeling mellom sjukehusene som innebærer  

 et mest mulig helthetlig tilbud for pasientene med en hensiktsmessig fordeling av spesialiteter 
mellom sjukehusene. 

 en totalløsning som blir mest mulig balansert når det gjelder omfanget av samlet ressursinnsats i 
de tre byene.  

 Sentralsjukehusfunksjonene beholdes på Reinsvoll og Sanderud.  Avstanden mellom Reinsvoll og 
Gjøvik, 15 min med bil, er ingen hindring for bedre samhandling mellom psykiatri og somatikk. 
Utvalgte tjenester innenfor psykisk helsevern og rus samlokaliseres ved to av de tre akutt-
sjukehusa.  

 
3. Til konkret spørsmål i høringsbrevet:  
Spm. 6: Hvilke samfunnsmessige hensyn bør Sjukehuset Innlandet vektlegge sterkest i sin vurdering?  
Svar: Samfunnsmessig bør lokalisering av hovedsjukehus følge de statlige retningslinjene for areal- og 
transportplanlegging. Klima- og transporthensyn er viktige samfunnsmessige hensyn som tilsier at et 
hovedsjukehus ved Mjøsbrua er et dårlig alternativ. Med klare forutsetninger om at SI sikrer et faglig 
og framtidsrettet tilbud av sjukehustjenester, bør vektlegges utvikling av en sjukehusstruktur hvor 
Sjukehus Innlandet bidrar til en balansert regional utvikling, et utvidet felles bo- og arbeidsmarked i 
Mjøsregionen og en bærekraftig byutvikling rundt Mjøsa. 
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