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På tide med en realistisk plan for sykehusene i Innlandet 

Helse Sør-Øst skal i dag behandle høringsuttalelsene som har kommet inn i saken om ny sykehusstruktur i 

Innlandet og Stortinget skal i løpet av mai behandle et representantforslag fra Rødt om å utrede det 

såkalte nullalternativet som en del av konseptfasen for Sykehuset Innlandet. Som om det ikke var nok får 

Sykehuset Innlandet trolig saken tilbake på sitt bord. 

Nok en gang er Hedmark og Oppland kastet ut i kaos og usikkerhet. Den omfattende høringen – med 127 

høringsuttalelser - gir ingen konkrete svar. Det er svært mange forskjellig meninger og oppfatninger om 

hva som er den beste løsningen.  

Vi mener at oppsummeringen av høringsuttalelsene fra Helse Sør-Øst ikke er dekkende for den reelle 

situasjonen. Svært mange av høringsinstansene er kritiske til målbildet. Langt flere enn den hardt 

tilkjempede konsensusen skulle tilsi. Det gjelder også blant kommunene. Hele 10 av kommunene støtter 

ikke målbildet. Noe som må sies å være oppsiktsvekkende når målbildet tross alt ble vedtatt etter en lang 

prosess forut i 2019. Flertallet av partiene som har uttalt seg er negative til hovedsykehus og ønsker å 

bygge på nåværende struktur, samtlige i fagbevegelsen sier det samme.  

Det har blitt mobilisert ganske kraftig for å redde Elverum sykehus, og en god del av dem som uttaler seg 

om Elverum har ingen kommentarer ut over at de ønsker Elverum som akuttsykehus. Det er totalt 54 av 

høringsinstansene som er negative til målbildet og 12 stykker uttaler seg ikke om målbildet. En god del er 

positive til deler av målbildet men opptatt av andre ting først og fremst, som utvikling av lokalmedisinske 

sentre og bevaring av spesialistsykehusene for rehabilitering og psykiatri. Oppsummeringen fra HSØ tar 

ikke opp dette.  

Svært mange har mobilisert for å bevare Granheim Lungesykehus og mange ønsker ikke nedleggelse av 

Reinsvoll og Sanderud og samlokalisering av psykiatri og somatikk. Dette tas heller ikke opp. 

Når det inviteres til omfattende høringer er det viktig at det som kommer frem får betydning. 

Gjennomgående er mange av høringsinstansene bekymret for nedbygging av psykiatrien, overføringer av 

pasienter til kommunene, for sentralisering, de lokalmedisinske sentrene, utdanning, bosetning, 

beredskap og en rekke andre forhold. 

Fellesrådet for sykehusaksjonene er et diskusjonsforum der sykehusaksjoner, politikere, fagbevegelse og 

andre møtes jevnlig og diskuterer situasjonen. Dette brevet er fra SI Reinsvoll må bevares, Bevar 

Granheim Lungesykehus, LO Vest-Oppland, Sammen for lokalsykehusene, Elverum Senterparti, Åmot 

Senterparti, og Redd Sykehusene i Innlandet. Brevet kunne sikkert vært signert av flere. 

 

Vi står på vårt tidligere krav om å utrede nåværende struktur som et alternativ til målbildet. Men på 

bakgrunn av høringen mener vi at det er like aktuelt å allerede nå legge bort målbildet Det er ikke 

realistisk at det vil la seg gjennomføre. Den storstilte sparingen til et hovedsykehus som med stor 

sannsynlighet ikke vil bli realisert setter Sykehuset Innlandet i en svært krevende situasjon som går ut 

over pasienter og ansatte med sammenslåinger og nedleggelser som truer. To ganger hittil i år har 

Stortinget satt foten ned for nedleggelser – først av Kringsjåtunet og så av Granheim Lungesykehus.  

Vi har ved en rekke anledninger pekt på bekymringer knyttet til at den oppsparte egenkapitalen til 

Sykehuset Innlandet som Helse Sør-Øst disponerer, vil gå med til prosjekter andre steder i regionen. 

Sykehuset Innlandet må konsentrere seg mer om god drift og mindre om sparing til et urealistisk prosjekt. 
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