
Sammen for lokalsykehusene – nei til hovedsykehus 

 

Til  

1. kandidatene til de partiene som avviser Mjøssykehuset 

 

Mjøssykehuset vil kvele spesialisthelsetjenestene i Innlandet 

Vi aksjonen Sammen for lokalsykehusene er veldig glad for ditt og ditt partis standpunkt i ft 

Mjøssykehuset! Det blir lagt merke til hos velgerne, det er vi sikre på. 

Vi har fått utarbeidet en økonomisk rapport om kostnadene ved ny sykehusstruktur i Innlandet. Veldig 

mange tror det handler om kostnaden ved å bygge et nytt Mjøssykehus på Moelv, men det handler om 

mye mer. Vedtaket i Helse Sør-Øst, som ble godkjent av helseminister Bent Høie i foretaksmøte den 15. 

juni, inneholder norgeshistoriens mest omfattende nedleggelse av sykehus samt en rekke lovnader om 

satsing. 

Nedlegges: Akuttsykehuset på Gjøvik, akuttsykehuset på Hamar, de psykiatriske sykehusene på 

Reinsvoll og på Sanderud, Gramheim Lungesykehus. 

Endres: Akuttsykehuset på Elverum omgjøres til elektivt sykehus. Akuttsykehuset på Lillehammer 

beholdes i mindre omfang, det krever en omlegging. 

Opprustes: alle de distriktspykiatriske sentrene, de lokalmedisinske sentrene på Fagernes og på Otta. 

Akuttsykehuset på Tynset skal utvides. 

Nytt: det skal etableres en luftambulanse på Elverum og et nytt lokalmedisinsk senter på Hadeland. 

Vårt poeng er:  

alt dette koster og den totale kostnaden overgår Sykehuset Innlandet (SI) sin bærekraft. Les hele 

rapporten vår her:  

alt.bærekraftsanalyse_mjøssykehuset2021.pdf (sammenforlokalsykehusene.no)  

 

Helse Sør-Øst gjennomfører nå den lovpålagte konseptfasen. Den skal se på om eksisterende struktur, 

eventuelt med små endringer, kan være like bærekraftig i framtida som de endringene som er vedtatt.  

Utfordringen er at SI allerede nå begynner forberedelsene til innflytting i Mjøssykehuset. Vi mener at 

alle disse forberedelsene, sparing og og driftskuttene for å finne midler til Mjøssykehuset må vente til 

konseptfaserapporten foreligger. Gode faglige miljøer ved dagens sykehus står i fare for å bli revet opp 

helt unødvendig, hele avdelinger trues med å flyttes.  

Vi håper at du som 1.kandidat og ditt parti vil markere overfor SI at nå gjelder det å ikke forskuttere en 

feilaktig løsning med å bygge et Mjøssykehus til 10 milliarder, men vente på konseptfaserapporten. 

 

Gjøvik den 7. september 2021 

For Sammen for lokalsykehusene 

Finn Olav Rolijordet /sign/ 

leder 

https://sammenforlokalsykehusene.no/onewebmedia/alt.b%C3%A6rekraftsanalyse_mj%C3%B8ssykehuset2021.pdf

