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Åpent brev angående struktur i Sykehuset Innlandet 

 

I anledning styrebehandlingen av strukturen i Sykehuset- Innlandet sendes dette brevet. Det har vært 

strukturdebatter i Sykehuset Innlandet fra tiden også før foretaksmodellen ble innført. En har ikke 

kunnet samle nok oppslutning og god nok forankring til større samlinger så langt.  Dette har ledet 

fram til de løsninger en har i dag.  

Debatten og tiden denne prosessen har tatt har først og fremst vist at det ikke er en stor nok og solid 

nok støtte og forankring for et hovedsykehus i Innlandet. Dette gjelder blant de ansatte. Det gjelder i 

befolkningen, i kommunene og blant politikerne. Det er varierende hvor stor tilslutning det har vært i 

høringsprosessene og det er bindinger knyttet til støtte for de enkelte alternativene. Det aller mest 

krevende for innlandet videre er å fortsette en prosess med så lite overbevisende støtte for noe 

forslag. Når en etter så mange år fortsatt ikke kan samles om ett forslag med mer åpenbart solid 

forankring i befolkningen, kommuner og politikere så er det grunn til å spørre seg om det er riktig å 

fortsette en prosess mot et nytt hovedsykehus i Innlandet. Størst er ikke alltid best. I innlandet er det 

mye god pasientbehandling og mange gode miljøer som det er verdt å bygge videre på.  

Det er store økonomiske og rekrutteringsmessige risikoer med den modellen som nå er valgt av 

flertallet i Styret i SI. Prosessen vil ta tid og dette i seg selv vil være krevende. Denne krevende tiden 

blir lang og det blir mye usikkerhet knyttet til hvordan de enkelte fagene skal drives fram til 

innvielsen av et hovedsykehus. Nå når forslaget også er et akuttsykehus og et elektivt sykehus i 

tillegg, vil det også være usikkerheter for hvilke miljøer som skal fortsette å være delt og hvordan.  

Når det pekes på rekrutteringsutfordringer er det ikke alltid at dette er knyttet til de enkelte stedene 

eller avdelingene. Enkelte fag strever med rekruttering i veldig store deler av landet og det er mindre 

grunn til å tro at en endring av struktur i Innlandet i seg selv vil bedre dette. Strukturgrep vil realistisk 

sett kun være en del av en bedret rekruttering.  

De lange utredningene og prosessene en har hatt i Innlandet er utmattende for de ansatte, 

befolkningen og politikere. Disse prosessene har også en høy økonomisk kostnad for foretaket.  

Det er stor risiko knyttet til et så omfattende prosjekt som samling i ett nytt hovedsykehus i 

Innlandet. Den økonomiske rammen øker med antall sykehus som skal videreføres og utvikles i tillegg 

til hovedsykehuset/Mjøssykehuset. Å få muligheten til å finansiere byggingen med lån forutsetter 

sparing og evne til å betjene lånet i ettertid. Det har vært mange år med utredninger og dette har gitt 

et økt innsparingsbehov i alle divisjoner i Innlandet allerede. Dette må en vente at vil øke. Det er 

krevende å spare i det omfanget en hittil har gjort. Nedbemanninger er krevende. Begrensninger på 

investeringer i utstyr er krevende og gjør mange arbeidsprosesser mindre effektive. Disse prosessene 

som har pågått over mange år merkes med tyngde i arbeidshverdagen til de ansatte i hele foretaket. 

Skal en fortsette å jobbe for å sette av midler til et nytt hovedsykehus, må alle divisjonene finne 

motivasjon til dette og ikke bare en forpliktelse til det etter pålegg fra administrasjon og styret.  
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Ansatte motiveres gjennom å kunne gi god pasientbehandling og gjennom å drive utvikling av sine 

fag. Vi må tro på at det vi sparer til blir en bedre løsning for de pasientene vi behandler. Vi må også 

tro at dette blir et bedre sted å være ansatt.  

For de fleste ansatte er det ikke åpenbart at ett hovedsykehus vil gi bedre pasientbehandling for de 

fleste pasientene vi behandler i dag. Det er stadig nasjonale og regionale føringer om hvor enkelte 

pasientgrupper skal behandles. En samling i Innlandet vil derfor ikke automatisk bety flere 

behandlingsmuligheter i Innlandet. Mange av oss opplever at de divisjonene vi jobber i er smidige i 

størrelse og at vi lett kan utnytte kapasitet og muligheter på en god måte.  

Divisjon Hamar-Elverum har en krevende historie. På slutten av 1990 tallet ble det gjennomført en 

funksjonsfordeling. Dette var krevende og ble gjennomført ut fra den tidens tro på at dette var riktig. 

Dette har vært krevende siden. Motsetninger har imidlertid ikke stått i veien for et stadig bedre 

samarbeid og en bedre sameksistens. Men hadde vi kunnet velge så hadde vi ønsket å ikke være delt 

på de to husene vi nå er delt mellom, men samlet i en enhet. Dette var det ikke mulig å gjøre da. 

Denne anledningen legger til rette for å reversere funksjonsfordelingen ved å samle divisjonen 

Hamar-Elverum i ett felles sykehus på aksen mellom disse byene.  

Dette har helt sikkert en mindre økonomisk risiko enn de større strukturelle grepene som er planlagt. 

Dette er kanskje også det som skal til for å kunne drive godt videre og investere i en sykehusframtid 

en har tro på og som har forankring hos mange.  Slik situasjonen er nå er det også viktig å finne 

løsninger som er gjennomførbare innen rimelig tid.  

Ved å begynne med å samle Hamar-Elverum divisjonen i ett bygg evt også sammen med psykiatrien 

her i området vil en med svært begrenset risiko se om dette gir de ønskede effektene av samling. I så 

fall vil Divisjonen med Gjøvik og Lillehammer stå bedre rustet til å gjøre en god vurdering for den 

divisjonen senere.  

 

Mvh 

Line Kathrine Lund 

Seksjonsoverlege barne- og ungdomsavdelinge  SI Elverum 

 

Anne Birthe Lømo 

Avdelingssjef Gynekologisk avdeling Elverum 

 

Helge Wangen 

Avdelingssjef ortopedisk avdeling  

 

Bror Johnstad 

Avdelingssjef Anestesiavdelingen Hamar og Elverum 
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Per Olav Skaaret  

Overlege anestesiavdelingen Hamar 

 

Christian Lyng  

Seksjonsoverlege Karkirurgi SI Hamar 
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