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Debattredaksjonen 
 
 
Lar politikerne Innlandet visne på rot? 
 
Det er noe sykt med tilstanden i Innlandet. Slik har det vært lenge uten at politikerne har vist tegn til 
å gjøre noe med det. Livskraften renner stadig ut mens politikerne pusler med nedbrytende øvelser 
basert på primitiv egoisme opphengt i fortid! Et ferskt og freidig eksempel er ordfører Busterud som 
på ny har gått inn for å lokalisere det fremtidige hovedsykehuset i Hamar. Hvor er medfølelsen for 
folket i Fjellregionen? Både for fastboende og for fritidsboende? Kan det vedlagte kartet over 
Innlandet hjelpe for å erkjenne at Hamar er og blir i utkanten av dette store området? Forholdet 
forsterkes fra 1. februar d.å. Da overføres Kongsvinger-regionen til Akershus Universitetssykehus 
slik at Sykehuset Innlandet mister ca. 10 prosent av sitt opptaksområde. Men Hamar-ordføreren skal 
gis rett i at Sykehus ved Mjøsbrua er selvskading. 
 
«Det må tas hensyn til geografi og avstander.» har regionrådslederne Bjarne Holø i Nord-
Gudbrandsdalen, Ragnhild Aashaug i Fjellregionen og Inger Torunn Klosbøle i Valdres uttalt om 
lokalisering av det nye Sykehuset. Det er kloke og forståelige ord.    
 
Den store og alvorlige saken for Innlandet kom på ny til uttrykk i Aftenposten 21. november 2018 
da leder i Oppland legeforening, Stein Helge Tingvoll, foretakstillitsvalgt i overlegeforeningen 
Sykehus Innlandet, Fredrik Eng og leder i Hedmark legeforening, Marte Kvittum Tangen sa bl. a. at 
«Befolkningen blir stadig eldre.» Dette uttrykker igjen at utviklingen går i gal retning. Ungdommen 
renner ut av området – sørover! Snart 20 år har gått siden fylkesmennene Korseth og Johnsen slo 
fast den samme alvorlige tilstanden i Innlandet - tvers over førstesiden på Aftenposten. Det sa også 
tidl. fylkesmann Tremoen da han avsluttet sitt embete ved siste årsskifte. Alle begriper at Sykehuset 
Innlandet «kneler» under slike forhold. Ja, det er med gamle mennesker som med gamle biler: 
«Verkstedsoppholdene» kommer oftere og blir gjerne lengre og dyrere. Men forgubbingen griper 
inn over alt. Samfunnet visner. Dette er politikernes ansvar! Og det er en sak som krever 
nytenkning og endring av nåværende planer. 
 
Et nøkkelbegrep til en god begynnelse er samhandling, eller rettere sagt: Mangel på samhandling. 
Men da må det være klart at der samhandling mangler, der trengs nytt veisamband - selve 
grunnlaget for at samhandling skal kunne inntreffe. Alle som interesserer seg for temaet, vet at 
etablering av ny vei mellom tettsteder eller næringsområder fører til ny dynamikk og nye 
virksomheter. Det er som å legge inn nye «blodårer» til musklene. Selv om det har vært sagt før, må 
det sies igjen: Innlandet mangler to hovedveier: Én som gir samhandling mellom Valdres m/flyplass 
og Gudbrandsdalen, Rendalen og Trysil og én som gir direkte samband mellom Innlandet og 
Stockholms-området, d.v.s. Elverum – Malung. Sistnevnte vil ikke bare føre til betydelig kortere 
transportdistanser, men vil også være et alternativ til ruten over Storskog øst for Trondheim. Skal 
Innlandet forsette å ha reiseliv som satsningsområde, vil begge disse prosjektene føre til betydelige 
økninger i nye, varige arbeidsplasser. Det er vel «medisinen» som Innlandet virkelig trenger? 
 
 


