Mjøssykehuset må ligge i Moelv uttale fra styret i Gjøvikregionen interkommunale
politiske råd
Helse Sør-Øst RHF har dessverre gjennom sine opplysninger om at de er i gang med en såkalt
«områdeavgrensning» i plasseringen av et sykehus satt hele Mjøssykehuset i spill.

Styret i Gjøvikregionen Interkommunale politiske råd (GIPR) beklager dette, all den tid det er et
skjørt politisk kompromiss som ligger bak vedtaket om at et hovedsykehus skal legges ved
Mjøsbrua.
Når det gjelder plassering av både nytt akuttsykehus og et nytt elektivt sykehus, må det skje
basert på objektive kriterier som særlig hensyntar framtidig sykehusøkonomi,
befolkningsgrunnlag/reisetid og tilgang på kompetanse.
Det er særdeles viktig at sjukehustilbudene i Innlandet får en riktig geografisk balanse. Dersom
Gjøvikregionen og det gamle Vestoppland ikke lenger skulle ende opp med verken et
akuttsjukehus eller sjukehus for planlagte aktiviteter, vil det være et totalt brudd med en slik
balanse.
En plassering av et Mjøssykehus i Brumunddal vil også medføre en risiko for at befolkningen i
Gran og Lunner (22 000 innbyggere) vil ønske seg overført til andre sykehusregioner, enten Oslo
eller Viken.
I tråd med at befolkningens ønsker i Kongsvingerregionen ble hørt på og overført til Ahus, anser
vi et slikt ønske som legitimt. Det vil igjen ramme Sykehuset Innlandet, dets pasientgrunnlag og
framtidige økonomi.
GIPR forutsetter at et nytt hovedsykehus for Innlandet legges til Moelv, slik et samlet
ordførerkorps i 13 kommuner i Gjøvikregionen, Valdres og Gran/Lunner har krevd.
Valdreskommunene har også vært tydelige på at det for deres del bare er et Mjøssykehus ved
Mjøsbrua som er alternativet. Dersom konklusjonen blir noe annet, ligger også Valdresregionen
kommunikasjonsmessig slik til at også de kan kreve å knyte seg til andre helseforetak.
Alle andre lokaliseringer vil slå bena under den politiske enigheten som er oppnådd, og dette må
Helse Sør-Øst og Sykehuset ivareta i det videre arbeidet.
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