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Hei,

Vedlagt oversendes brev på vegne av Senterpartiordførere og varaordførere i Oppland.

Med vennlig hilsen

Linda Mæhlum Robøle
Ordfører
Tlf. 61 12 13 70 / mob. 95 76 49 00
linda.mehlum.robole@etnedal.kommune.no

www.etnedal.kommune.no
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Til styret i Helse Sør-Øst RHF 

v/styreleder Svein Gjedrem       4. februar 2022 

 

 

VIDEREUTVIKLING AV SYKEHUSET INNLANDET HF – INNSPILL  

 

Vi ønsker å takke styret i Helse Sør-Øst RHF for god og konstruktiv dialog vedrørende 

utvikling av Sykehuset Innlandet HF, og ønsker også nye styremedlemmer velkomne til et 

viktig arbeid i årene som kommer.   

 

Vi har som Senterpartiordførere i Vest-Oppland og Gudbrandsdalen vært opptatt av å få 

bygget et nytt Mjøssykehus i Moelv til beste for pasientene i Innlandet. Dessverre ser det nå 

ut til at noen er i ferd med å overse styrevedtak i både Sykehuset Innlandet HF og Helse Sør-

Øst RHF, samt også den brede politiske enigheten om foretaksbeslutningen tatt av tidligere 

helseminister Høie. Årsaken er den nye foretaksbeslutningen om at det såkalte nullpluss-

alternativet nå skal utredes fullt ut med både sykehustomter og virksomhetsinnhold, og 

vurderes som et alternativ til Mjøssykehuset. 

  

Det virker som om man i den situasjonen vi står i har mistet av syne den åpenbare årsak til at 

man i det hele tatt startet opp arbeidet med å se på en ny sykehusstruktur. Bakgrunnsteppet 

var meget klart i idéfaserapporten vi ble forelagt: 

● Flere fagmiljøer er små og sårbare 

● Ulik kompetanse til stede ved ulike tider på døgnet ved våre sykehus 

● Somatikk, psykisk helsevern og rus behandles på ulike steder 

● Fagmiljøer som er avhengige av hverandre holder til på ulike steder 

● Flere sykehus trenger det samme utstyret, men etterslepet er stort og det er manglende 

evne til nyinvesteringer 

● Vaktberedskap flere steder gir mindre ressurser til pasientbehandling 

● Sykehusene er ikke bygget for dagens arbeids- og pasientflyt 

● Pasienter må fraktes mellom sykehus 

● Ingen av sykehusene kan behandle hele pasienten 

Vi står i en situasjon i dag der Sykehuset Innlandet HF sliter med å skaffe nok sykepleiere og 

leger innen ulike spesialiteter, og kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten 

konkurrerer allerede om sykepleierkompetansen. Dette vil bare forsterke seg dersom fire 

sykehus rundt Mjøsa skal fortsette å kjempe om de samme kreftene i framtida. Et 

Mjøssykehus i Moelv vil dessuten kunne rekruttere godt fra begge sider av Mjøsa. 

 

Vi ønsker oss en sykehusstruktur som gir de beste forutsetningene for en pasientbehandling 

av fortsatt høy kvalitet. Som styret i Helse Sør-Øst RHF er kjent med er det en tydelig 

dokumentert sammenheng mellom kvalitet, erfaring og volum i pasientbehandlingen. Vi anser 

det helt nødvendig med en samling av fagfunksjoner, mens et nullpluss-alternativ vil 

innebære et fortsatt fragmentert sykehustilbud. Det vil også føre til en fortsatt utmattende 

kretskamp mellom fire sykehus. Vi ser antydninger til dette allerede gjennom den debatten 

som har oppstått i etterkant av statsrådens beslutning om en nullpluss-utredning som et 

alternativ til det vedtatte Mjøssykehuset i Moelv. 
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Vi oppfordrer styret i Helse Sør-Øst RHF til å handle med kløkt og klokskap. Sammen er vi 

sterkere enn hver for oss. Innlandet fortjener en løsning som er fremtidsrettet, og vi forventer 

at styret i Helse Sør-Øst RHF fortsatt vil se på grunnlaget for den politiske enigheten som 

ligger til grunn for Mjøssykehuset i Moelv. Det er kun fem kommuner i Innlandet som 

primært ønsker et nullpluss-alternativ mens hele 30 kommuner konkret ønsker og krever et 

Mjøssykehus i Moelv.  

 

Vi ber dere manøvrere inn i fremtiden med det som vil gi den beste behandlingen og 

omsorgen også for innbyggerne i Innlandet; nemlig et Mjøssykehus i Moelv som danner et 

moderne og oppdatert rammeverk rundt pasientbehandlingen.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Senterpartiordførere og varaordførere i Oppland: 

 

Edel Kveen, ordfører i Skjåk 

Bjarne Eiolf Holø, ordfører i Lom 

Mariann Skotte, ordfører i Lesja 

Eldri Siem, ordfører i Sel 

Ole Tvete Muriteigen, ordfører i Sør-Fron 

Anette Musdalslien, ordfører i Gausdal 

Ola Tore Dokken, ordfører i Nordre Land 

Geir Martin Steinsli, varaordfører i Søndre Land 

Bror Helgestad, ordfører i Østre Toten 

Torvild Sveen, ordfører i Gjøvik 

Pål-Arne Oulie, varaordfører i Gran 

Haldor Ødegård, ordfører i Vestre Slidre 

Odd Erik Holden, ordfører i Øystre Slidre 

Knut Arne Fjelltun, ordfører i Nord-Aurdal 

Marit Hougsrud, ordfører i Sør-Aurdal 

Linda Mæhlum Robøle, ordfører i Etnedal 

Journalført i Public 360°


	a Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF - innspill
	Brev HSØ fra ordførere 04.02

