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Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF.  

Mange reaksjoner i lokalavisene på mandatet for konseptfasen 
 

Kommunene i Sør-Østerdalregionen har med undring lest mange reaksjoner i lokalavisene i Innlandet 

etter at prosjektleder Tom Einertsen orienterte politisk referansegruppe den 21.01.2022. Vi mener at 

det mandatet som er gitt for konseptfasen, er godt forankret i tidligere vedtak, både i styret for Helse 

Sør-Øst RHF og fra foretaksmøtene. I de utredningene som ligger forut for de nevnte vedtakene og 

som arbeidet i konseptfasen skal bygge på, er det pekt på både fordeler og ulemper ved både den 

såkalte hovedmodellen og ved en videreutvikling av dagens sykehusstruktur. Vi mener derfor at det 

er riktig at begge disse alternativene sees på med kritisk blikk og at begge alternativene gis en reell 

utredning.  

Den presentasjonen av arbeidet i konseptfasen så langt, som ble gitt den 21.01.2022, ga etter vår 

mening, inntrykk av et profesjonelt og godt arbeid så langt.  

Kommunene i Sør-Østerdalsregionen har liten forståelse for kritikken av at null pluss alternativet skal 

undergis en reell utredning. Vi viser her til veileder nr. 8 fra Finansdepartementet, der det i punkt 4, 

heter at «Alternativet må være et alternativ beslutningstakerne har mulighet til å velge.»   

Vi håper at vi i løpet av steg én i konseptfasen skal få svar på: 

• Hvilket alternativ vil best kunne sikre effektive, helhetlige og gode pasientforløp i tett 

samarbeid med pasienter, pårørende, fastleger og de kommunale tjenestene? 

• Hvilket alternativ sikrer størst del av befolkningen i Innlandet nærhet til sitt 

lokalsykehus? 

• Hvilket alternativ vil sikre at fagpersonellet får utnyttet arbeidstiden sin best, til 

pasientnære oppgaver?  

• Hvilket alternativ vil sikre et godt arbeidsmiljø for ansatte, - som også skal ha et liv 

utenfor jobb?  

• Hvilket alternativ vil lettest kunne rekruttere nødvendig fagpersonell til både å drifte 

sykehusene og de desentrale tjenestene? 

• Hvilket alternativ har minst negative samfunnsmessige påvirkninger på berørte 

kommuner?  

• Hvilket alternativ vil best innfri de nye miljø og klimakravene til sykehusbygg gitt den 

3. november 2021? 



• Hvilket alternativ er det mulig å gjennomføre innenfor den gitte økonomiske rammen 

og samtidig sikre at Sykehuset Innlandet HF får en tilfredsstillende økonomisk 

driftsramme i åra framover?  

 

 

 

Vi mener at svarene på disse spørsmålene, gir beslutningstakerne et godt grunnlag for å 

iverksette steg to i konseptfasen.  

 

 

Med vennlig hilsen 
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Ordfører i Elverum   Ordfører i Våler   Ordfører i Trysil 

 

Terje Langfloen(sign)   Ole Erik Hørstad(sign)  Even Moen(sign) 

Varaordfører i Engerdal  Ordfører i Åmot  Ordfører i Stor-Elvdal 
 


