Reinsvoll 22/03-2016

Åpen invitasjon til alle ordførere, fylkesordfører og
stortingsrepresentanter i Oppland
I styremøte i Sykehuset Innlandet (SI) den 16/12-2015 ble budsjett for 2016 besluttet. Et
budsjett som på mange måter kan sies å peke i negativ retning for en rekke funksjoner, men i
særlig stor grad for de som trenger psykiatrisk behandling, eller arbeider med denne svært
komplekse og stadig økende pasientgruppen. I sitt vedtak legger styret i SI økonomiske
rammer for hele helseforetaket, og totalt skal driftsmidler kuttes i 2016. I divisjon psykisk
helsevern, som har hovedansvar for det psykiatriske behandlingstilbudet i Oppland og
Hedmark, er det lagt opp til en innsparing i 2016 lik 50 millioner. For å innfri krav til budsjett,
er det av divisjonsdirektør besluttet nedleggelse av totalt 16 senger fordelt likt mellom
Oppland/Hedmark, dvs. 8 ved Sanderud og 8 ved Reinsvoll. For Oppland sin del berører dette
plasser som har vært et tilbud til de yngste og sykeste i psykiatrien. Denne pasientgruppen har
behov for døgnbehandling over mange måneder og opp til flere år, før de er i stand til å klare
seg med kommunale tilbud. Ved å legge ned disse plassene forringes deres utsikter til bedre
funksjonsnivå, da det for utenom behov for døgnbehandling over lengre perioder, også vil ta
tid å bygge opp kompetansen i kommunene for å ivareta denne pasientgruppen på en
tilfredsstillende måte.
Totalt skal ca 30 årsverk kuttes i 2016, og primært vil dette ramme de med ingen eller lavest
formell kompetanse. Lav eller ingen formell kompetanse er ikke i seg selv ensbetydende med
at de ikke er viktige i arbeidet med våre pasienter. Disse menneskene har opparbeidet seg
realkompetanse over tid, samt relasjonell kompetanse ervervet gjennom sitt arbeide og
daglige pasientkontakt.
Fagforbundet Reinsvoll ser på den pågående prosessen, men også dens historikk og bakteppe
med stor bekymring. I 2013 stod vi ovenfor massive nedskjæringer i døgnbehandlingen ved
SI Reinsvoll, og i årets budsjett fortsetter den samme nedbyggingen. Vi frykter at Sykehuset
Innlandet gjennom sine små (men dog svært merkbare) innhugg i dagens struktur,
problematiserer det man har av fagmiljøer og tjenester, for dermed bedre å kunne legitimere
en fremtidig, og mer omfattende strukturendring. Både i Økonomisk langtidsplan (ØLP) for
Sykehuset Innlandet, og i ulike intervjuer i media, har ledelsen antydet at man i løpet av kort
tid må se på- og revurdere en løsning med et psykiatrisk sentralsykehus i hvert fylke. Om man
ser dette i lys av opprusting av tilbud ved SI-Sanderud, og den øvrige trenden med plassering
av sentrale funksjoner i Innlandet på østsiden av Mjøsa; frykter vi for Reinsvoll og det
psykiatriske behandlingstilbudet i Oppland sin fremtid!
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Fagforbundet er ikke blinde motstandere av forandring eller nytenkning, da faget vårt er i
endring og utvikling kontinuerlig. Vi ser imidlertid stadig at de grep som ledelsen i Sykehuset
Innlandet tar, og de prosesser som dermed settes i gang – vitner om hastverk og lite
gjennomtenkte strategier. Vi mener det nå er vesentlig at politikere både lokalt og sentralt
kommer tidlig på banen, slik at man har en reell mulighet til å medvirke på de prosesser og
avgjørelser som etter hvert skal besluttes og gjennomføres.
Fagforbundet Reinsvoll er sykehusets største arbeidstakerorganisasjon, og den eneste
organisasjonen med lokal, aktiv fagforening. Vi organiserer samtlige yrkesgrupper ved
sykehuset, og har sånn sett et relativt profesjonsnøytralt ståsted, med en bred oppslutning og
forankring hos de ansatte.

Vi ønsker med dette å invitere samtlige ordførere, fylkesordfører og stortingsrepresentanter i
Oppland til et felles diskusjons og informasjonsmøte. Dette for å belyse de utfordringer vi
opplever i dagens psykiatriske tilbud i Oppland. Vi tror dette vil være av interesse for
samtlige parter, da alle har et felles behandlingstilbud for sine innbyggere ved SI Reinsvoll.
Samtidig bosetter flere av kommunene de som til daglig arbeider ved sykehuset, og har
dermed en vesentlig økonomisk interesse i deres virke og skattebidrag.
Møtet vil bli avholdt mandag den 02/05-2016 kl. 12:00-15:00. Vi håper samtlige av de
inviterte kan delta, eventuelt at deres stedfortreder vil representere deres kommune og/eller
funksjon. Foreløpig saksliste/program vil bli sendt ut i nærmeste fremtid, og endelig program
senest en uke før møtet.
Sted for møtet er foreløpig ikke avklart, men vil bli i nærområdet Reinsvoll-Gjøvik. Dette
opplyses ved neste henvendelse.
Vel møtt!

Denne invitasjonen og tilhørende respondentliste sendes også til eget fylkeskontor,
fylkessekretær for LO i Oppland, stedlig ledelse ved sykehuset og lokal presse.
Vi ville satt pris på om tilbakemelding på dette brevet kunne vært oss i hende innen 25/04, da
henholdsvis via mail henning.e.karlsen@gmail.com .

For Fagforbundet Reinsvoll
Henning Engeskaug Karlsen (sign)
Leder
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