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MELDING OM POLITISK VEDTAK - INNSPILL TIL SYKEHUSET INNLANDETS 
UTVIKLINGSPLAN 2022-2039 
 
Fra møtet i  Kommunestyret den 24.03.2022, sak nr 20/22 underrettes det om at det er fattet 
følgende vedtak. 
 

Kommunestyret i Alvdal slutter seg til vedlagte høringsuttalelse; Høringsinnspill til 
Utviklingsplan 2022- 2039, Sykehuset Innlandet HF  
  
I tillegg til de 3 spørsmålene vi er utfordret til å mene noe om, vil vi benytte anledningen 
til å uttrykke en bekymring omkring et par andre tema som er beskrevet i 
utviklingsplanen.  

 Tverrgående divisjoner organisert etter fagområde svarer etter vår mening ikke 
bedre på utfordringene enn hva stedlig ledelse gjør. Stedlig ledelse er svært viktig 
for å sikre utvikling, lokal regional oppslutning, engasjerte ansatte og for å 
kunne legge til rette for lokale tilpasninger/ordninger som kommer pasienter og 
ansatte til gode. En lokal stedlig sjef med fullmakter til å utøve helhetlig ledelse 
for fag og økonomi ved Tynset sjukehus, samt det å kunne utøve strategisk 
ledelse, er etter vår mening den eneste forsikringen for bevaring og 
videreutvikling av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen i et lengre perspektiv.  

 Sykehuset på Tynset er det eneste sykehuset i Innlandet som ikke er satt i spill i 
forbindelse med den pågående strukturdebatten. Dermed også det eneste 
sykehuset hvor dagens og fremtidig innholdet er noenlunde kjent. Når man 
kjenner sykehusets behov for vedlikehold er vi av den oppfatning at man 
umiddelbart burde prioritere å komme i gang med rehabilitering av Tynset 
sjukehus. Sykehuset lider under at denne prosessen drar ut i tid, og det faktum at 
ingen midler i denne forbindelse er avsatt til dette formålet.  

 
Begrunnelse for vedtaket går fram av vedlagte særutskrift  
Det er anledning til å se dokumentene i saken. Ta i så fall direkte kontakt med saksbehandler.  
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