
 

 

 
  
Til Styret i Sykehuset Innlandet                         1 mars 2023 

 

Styreleder 
Toril B. Ressem 
 

Nestleder  
Torbjørn Almlid  

Medlemmer 
Halfdan Aas 
Irene Dahl Andersen 
Iselin Vistekleiven 
Ivar Gladhaug 
Torunn Aass Taralrud 

Valgt av og blant de ansatte 
Øistein Hovde 
Torleiv Svendsen 
Marianne Nielsen 
Per Hillestad Christensen 

 

Åpent brev til styret i Sykehuset innlandet. 

Mitt navn er Ellen Harris Utne, og jeg har blitt oppfordret av medlemmer i 
Brystkreftforeningen som hører under regionen til sykehuset Innlandet, til å 
belyse den håpløse situasjonen som våre medlemmer og andre 
kreftpasienter støter på i denne regionen. Brystkreftforeningen har 12500 
medlemmer i våre 56 foreninger rundt i landet. Det er 17 andre 
pasientforeninger på kreftfeltet som vi samarbeider med, noe som vil si at i 
vårt distrikt er det mange kreftpasienter som opplever unødvendig stress ved 
å måtte forholde seg til flere forskjellige behandlingssteder rundt Mjøsa. I 
tillegg så er det lang reiseveg til de forskjellige plassene hvis en må reise fra 
Ottadalen og til  for eksempel Elverum. 

Jeg har fått et av medlemmene våre som bor på Lillehammer til å summere 
opp hvordan utviklingen har vært.  
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En oppsummering: 

-Før 2008 hadde vi komplett behandling for brystkreftpasienter på 
Lillehammer. Vi hadde brystdiagnostisk senter, kirurgi (med patologisk 
avdeling som gjorde undersøkelser under operasjonen), Nukleærmedisin 
som utfører Sentinel node (merking av vaktpost lymfekjertler) samt kontroller 
om skjellettscintigrafi og Muga scan (kontroll av hjertet ved bl.a Herceptin 
behandling), kreftenhet med onkologer.  

I 2008 ble kirurgen flyttet til Hamar selv om de manglet både patologi og 
nukleær.  

I 2019 ble kreftenhetene på Lillehammer og Gjøvik slått sammen og fra 2021 
ble onkologene samlet på Gjøvik og det er ingen onkologer til stede på 
Lillehammer.  

I 2021 ble nukleær samlet på Elverum.  

Tilbake på Lillehammer er kun sykepleier poliklinikk, som gir cellegift, 
antistoffbehandling, immunterapi m.m. Det er vel også et palliativt team på 
Lillehammer som hjelper med smertebehandling. for medisinsk behandling og 
Brystdiagnostisk senter. BDS er vedtatt flyttet til Hamar i 2022, men er 
foreløpig utsatt. 

I min situasjon har jeg nå kirurgen min på Hamar, onkologen og 
stråleenheten  på Gjøvik, nukleær på Elverum og antistoffbehandling på 
Lillehammer. I tillegg er jeg også operert på OUS Ullevål og hatt 
strålebehandling på OUS Radiumhospitalet. En ganske uholdbar situasjon 
som rammer mange.  

Vi i Brystkreftforeningen ser på dette som en stor ekstra belastning for 
pasientene, spesielt for pasienter med metastatisk sykdom som må forholde 
seg til oppfølging og behandling flere ganger i året i mange år framover. Dette 
gjelder for alle pasientforeningene til kreft. Det er sikket også andre diagnoser 
som sliter med å forholde seg til mange forskjellige behandlingsplasser med 
avstander og lang reiseveg. Det å måtte reise langt og ofte for en 
kreftpasient, er krevende for kroppen og forringer livskvaliteten til pasienten 
som i utgangspunktet har fått livet snudd på hodet. 

Det har vært mye snakk om å sett «pasienten i fokus» og spørsmålet vi stiller 
i Brystkreftforeningen er om dette er å sette pasienten i fokus. 

-Helseminister Bent Høie har avgjort den årelange striden om nytt 
hovedsjukehus i Innlandet. Helseminister Bent Høie har bestemt ny 
sjukehusstruktur i Innlandet. Han følger opp styrevedtakene fra Sykehuset 
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Innlandet og Helse Sør-Øst og har bestemt at det nye hovesjukehuset 
for Innlandet skal bygges i Moelv i Ringsaker. 

Selv om det er et vedtak på dette fra den forrige helseminister Høye så får vi 
inntrykk i media at siste ord ikke er sagt i hvor det nye sykehuset skal bygges. 
I mellomtiden så flyttes behandling rundt i fylket, for så å sannsynligvis bli 
flyttet tilbake når det nye sykehuset står ferdig, dette mener vi er sløsing med 
skattepenger og svært belastende for folk i en sårbar situasjon. Styret i 
sykehuset Innlandet bør derfor se på hvordan denne infrastrukturen påvirker 
pasientene, som skal være i sentrum. 

Med vennlig hilsen | Kind regards 
Ellen Harris Utne 
Styreleder | Brystkreftforeningen 

Direkte +47 951 80 183  
styreleder@brystkreftforeningen.no   

 
Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo 

+47 21492479 

Kongens Gate 6, 0158 Oslo  

www.brystkreftforeningen.no 
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