Fra: Linda E. Nyfløt Hyll
Sendt: 5. oktober 2017 15:17
Til: bjarne.eiolf.holo@lom.kommune.no; willy.westhagen@gran.kommune.no;
inger.torun.klosbole@nord-aurdal.kommune.no; ragnhild.aashaug@tolga.kommune.no;
ole.tvete.muriteigen@sor-fron.kommune.no
Kopi: Damstuen, Frode; Anne Enger (styreleder); Alice Beathe Andersgaard
Emne: Invitasjon til videomøte mandag 9. oktober kl. 1000-1100 Fremtidig sykehusstruktur i
Sykehuset Innlandet HF

Til: Regionrådslederne i Fjellregionen, Valdres, Nord-Gudbrandsdal, Hadeland og
Midt-Gudbrandsdal
Invitasjon til orientering om arbeidet med fremtidig sykehusstruktur
På vegne av styreleder Anne Enger og administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard i
Sykehuset Innlandet HF:
Henviser til e-posten nedenfor og vedlagte pressemelding samt til samtale med styreleder Anne
Enger.
Vi ønsker å invitere dere til et møte for å gi en orientering om arbeidet med fremtidig
sykehusstruktur.
Møte avholdes som videomøte mandag 9. oktober 2017 kl. 1000-1100.
Praktiske opplysninger som tlf. nr. til videomøte ettersendes.
Vi ber om tilbakemelding på hvem som kan delta.
Ha en fortsatt god dag!
Mvh
Linda E. Nyfløt Hyll
administrasjonsleder
Sykehuset Innlandet HF
Postboks 104, 2381 Brumunddal
Telefon 623 33002 eller 478 99195

Fra: "Damstuen, Frode" <frode@regionkontoret.no>
Dato: 2. oktober 2017 kl. 13:01:58 CEST
Til: "'post@anneenger.no'" <post@anneenger.no>
Kopi: Holø, Bjarne Eiolf <bjarne.eiolf.holo@lom.kommune.no>
Emne: fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF
Til Sykehuset Innlandet HF v/ styreleder Anne Enger.
Som dere kjenner til har regionrådet for Nord-Gudbrandsdal levert inn en tydelig uttale vedr.
plassering av et nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua. Videre har regionrådet uttalt i vedtaksform at en
egen plan for desentraliserte helsetjenester, lokalisert til LMS-ene må ha en sentral plass og være en
integrert del av planen for fremtidig sykehusstruktur.

Politisk ledelse i Nord-Gudbrandsdal registrerer at saken om fremtidig sykehusstruktur har blitt
forsterket etter at Mjøsordførerne gikk ut i media med tydelig oppspill til en lokaliseringsdebatt. En
pressemelding fra regionrådslederne i Fjellregionen, Valdres og Nord-Gudbrandsdal ligger vedlagt i
denne mailen. Politisk ledelse i Nord-Gudbrandsdal vil med dette påpeke at de er opptatt av å bli
involvert i både formelle prosesser og møter med alle berørte kommuner- både for dagens og
fremtidens sykehusstruktur.
Mvh.
Frode Damstuen
Konst. Daglig leder

