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SAMARBEIDSPLATTFORM FOR UTVIKLING AV

LOKALMEDISINSK SENTER PÅ HADELAND

Kommunestyret  i  Gran vedtok  i  møte 22. juni 2017 å etablere nytt sykehjem på tomten

Sagatangen rett nord for Gran sentrum.

Etter initiativ fra ordføreren  i  Gran ble det avholdt et felles møte mellom Gran kommune,

Lunner kommune og Sykehuset Innlandet den 25. august 2017 for å gjennomgå og drøfte

oppfølging av vedtaket.

På møtet var det enighet om å arbeide videre med sikte på å etablere et lokalmedisinsk

senter for Hadeland på tomten Sagatangen. Etablering av desentraliserte

spesialisthelsetjenester samlokalisert med kommunale helse- og omsorgtjenester er  i  tråd

med føringer  i  «Nasjonal helse—og sykehusplan  2016».  Målet er å videreutvikle disse for å gi

gode tjenesteri nærmiljøet og helhetlige pasientforløp.

Sykehuset lnnlandet har som siktemål å etablere poliklinisk tilbud for somatiske

spesiaIisthelsetjenester, herunder også tilbud om røntgen i senteret. Det kan også være

aktuelt å flytte dagens poliklinikktilbud ved distrikts psykiatrisk senter  i  Gran over  i  det nye

lokalmedisinske senteret.

Det vil ta noe tid før et lokalmedisinsk senter kan stå ferdig, og Sykehuset innlandet ønsker

derfor å starte opp røntgentilbud og poliklinisk tilbud  i  midlertidige lokaler. Dette vil kreve en

relativt kostbar tilpasning av lokalene til Sykehuset Innlandet sitt behov. Derfor må den

midlertidige løsningen ha en viss varighet, anslagsvis seks år fra oppstart primo 2018.

Sykehuset lnnlandet vil være leietakere og ikke ha noen eierrolle i det lokalmedisinske

senteret. Sykehuset innlandet legger til grunn at det kan tilrettelegges for

egnede/funksjonelle lokaler innenfor en håndterbar leiepris.

Gran kommune og Lunner kommune har som målsetting å etablere en interkommunal

forsterket sykehjemsavdeling som inkluderer kommunale akutte døgnplasser (KAD—plasser), i

det lokalmedisinske senteret. Sykehuset Innlandet legger til grunn at det faktisk blir etablert

interkommunalt tilbud, slik at senteret kan fremstå som et reelt lokalmedisinsk senter med

kommunale tjenester for Gran kommune, interkommunale tjenester for Gran og Lunner, og

spesialisthelsetjenester fra Sykehuset Innlandet.

Sykehuset Innlandet kobles på byggeprosessen allerede i forprosjekteringsfasen slik at

rombehov og funksjonskrav blir ivaretatt/hensyntatt så tidlig som mulig i prosessen. Videre

framdrift bestemmes av om foretakets lokaler skal bygges samtidig med bygging av

sykehjem/forsterket sykehjemsavdeling eller i et byggetrinn 2 (jfr pkt. 5).



9. Det tas forbehold om godkjenning i  besluttende organer etter at saken er ferdig utredet og

klar for realitetsbehandling (kommunestyrene  & Gran  og Lunner og styret  i  Sykehuset

lnnlandet)

Lunner/BrumunddaI/Gran, den 15/112017
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