
Til styret i Helse Sør-Øst       13.09.22 
 

 

På vegne av våre medlemmer ønsker vi nå at sykehusstrukturen avgjøres til det beste for alle 

i Innlandet. Vi oppfordrer dere til å ta til etterretning hva de fleste fagmiljøer, 

brukerrepresentanter, ansatte, ledere, økonomer og folkevalgte har anbefalt; 

Mjøssykehuset.   

 

For videre styrking av samarbeidet i både Sykehuset Innlandet, Innlandet Fylkeskommune og 
kommunene i Innlandet er det viktig å ta hensyn til de politiske, faglige og demokratiske 
prosessene som ligger til grunn for styrets vedtak. 
 

Som tillitsvalgtsgruppe mener vi at medvirkningen har vært god. Informasjon er gitt 

fortløpende i prosessen og det har vært anledning til å komme med innspill i flere runder 

gjennom hele prosessen. All informasjon og innspill har fortløpende vært lagt ut på intranett 

og internett, åpent for alle som har ønsket å følge med i saken.  

 

Det er fremkommet tall som belyser antall pasienter som fraktes mellom sykehusene for å få 

behandling. Vi ønsker å påpeke at det er tall med nyanser. De viser kun akutt-tilfeller, noe 

som er misvisende. Som en følge av den oppdelte strukturen, vil mange behandlingsløp bli 

oppstykket fordi pasienten må til ulike sykehus for å få stilt riktig diagnose. Etter at diagnose 

er satt, kan pasienten igjen måtte reise til forskjellige sykehus for behandling. Dette er blant 

annet tilfellet for en stor og voksende gruppe av kreftpasienter, hvor operasjon, 

strålebehandling og medikamentell behandling ofte foregår ved ulike sykehus. Dette er 

planlagt transport som har størst volum innen Pasientreiser.  

 

Vi skal bygge en sykehusstruktur som står seg i fremtiden, er til det beste for pasienten iht 

pasientsikkerhet og GDPR og for ansatte i hele Innlandet.  Med den strukturen vi har i dag er 

det vanskelig å alltid overholde pasientsikkerheten og GDPR, da det er flersengsrom på de 

aller fleste sengeposter og også i flere akuttmottak. 

Ved å følge innstillingen til styret i Sykehuset Innlandet med samling av spesialiserte 

funksjoner vil det bidra til robuste og tilstrekkelig store fagmiljøer. Det vil også sikre 

rekruttering fra flere divisjoner, god samhandling og bedre pasientforløp for svært mange 

pasienter i alle aldersgrupper.  Hver for seg er dagens enheter gjennomgående for små til å 

sikre tilfredsstillende utvikling til enhver tid innenfor alle fagområder. 

Mer effektiv ressursutnyttelse gir mulighet for å ha sykehus som blir vedlikeholdt og 

oppgradert i henhold til endrede behov i medisinsk teknisk utstyr og behandling på både det 

nye og de resterende sykehusene. 

 

Divisjon psykisk helsevern har i en årrekke jobbet mot en samling av sine tilbud. En endelig 

samling av divisjonen bør lokaliseres slik at man får rekruttert med og av kompetansen fra 

begge de psykiatriske sykehusene.  



For rekruttering og fagutvikling i fremtiden er man også avhengig av studenter fra både 

HINN og NTNU. Ved lokalisering i Moelv vil det ikke bli for store endringer på reisevei til 

praksis sammenliknet med slik det er i dag. 

 

Innlandet fylke har en rekke gode utdanningsinstitusjoner for de fleste yrkesgrupper som blir 

essensielle for fremtidens rekruttering.  Vi ser det naturlig at Sykehuset Innlandet fortsetter 

å ha godt samarbeid med disse institusjonene. Det vil utvikle oss slik at det gir gode 

praksisplasser og muligheter for god forskning og innovasjon. 

 

Som tillitsvalgtgruppe stiller vi oss bak foretakets innstilling om videreutvikling av Sykehuset 

Innlandet for å stå rustet for å møte fremtidens behov innen spesialisthelsetjenesten. 
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