
Til styret i Sykehuset Innlandet 
 
Uavhengig av fremtidig sykehusstruktur i Innlandet er det besluttet at Tynset sykehus skal 
bestå som i dag, men med økt elektiv virksomhet. Vi har på ortopedisk avdeling, Tynset, 
ønske om å utføre enkel ryggkirurgi som det er stort behov for, spesielt utenfor vårt 
opptaksområde. Det er kommet en henvendelse fra nevrokirurgisk avdeling ved St. Olavs 
hospital om et samarbeid om operasjon av prolaps og spinal stenose som gjestepasienter 
ved Tynset (se vedlagte brev). Vi har kompetanse på huset til å utføre slik kirurgi. 
Ovennevnte ryggoperasjoner, det vil si dekompresjonsoperasjoner, passer godt inn i vår 
virksomhet, der vi i stor grad utfører elektiv kirurgi på gjestepasienter utenfor vårt distrikt. 
Det vil styrke vårt mandat om samarbeid i hele Fjellregionen. Denne type ryggkirurgi vil også 
sørge for at vi beholder nødvendig kompetanse ved huset som også kan bidra i den 
ortopediske traumeberedskapen sykehuset har. Ikke minst vil disse operasjonene gi økte 
inntekter til Sykehuset Innlandet. 
 
Dekompresjonsoperasjon ved prolaps og spinal stenose utgjør over 80 prosent av 
ryggoperasjonene som utføres i landet (Kilde: Ryggregisteret). Dekompresjon gjøres på 
dagkirurgiske avdelinger eller med en natts overnatting på rundt 40 sykehus i landet. Dette 
passer godt inn i den pasientkategorien som kan opereres desentralisert (Ref.: 
oppdragsdokument). Disse inngrepene krever få sengeplasser samtidig som de holder 
operasjonsaktiviteten oppe. Det er ikke fremlagt noen medisinske motforestillinger mot at 
dette kan gjøres på Tynset, og henvendelsen fra St. Olavs hospital viser at også de mener 
dette kan gjøres desentralisert. Vi vet at det også er underkapasitet i Nord-Norge på denne 
type kirurgi, og det er også kommet tilsvarende forespørsler om ryggkirurgi på Tynset fra 
svensk side av grensen.  Dette vil Tynset kunne levere uten at det går ut over aktiviteten ved 
andre sykehus i Innlandet. 
 
Administrasjonen ved AD har imidlertid satt foten ned for slik virksomhet her. Det etter en 
høyst diskutabel prosess der fagrådet og de øvrige ryggkirurgene i Innlandet skulle 
presentere sin framtidsvisjon for ryggkirurgi ved sykehuset via e-post. De ville samle 
ryggkirurgien.  
 
Det er ingen uenighet i fagmiljøet om at samling ville vært det ideelle. Men vi ville da få en 
av landets største ryggkirurgiske avdeling med mellom 400 og 500 inngrep i året. Det meste 
av denne kirurgien er enkel kirurgi som det vil være riktig å desentralisere. Erfaringen er at 
nye sykehus bygges med for liten operasjonskapasitet. Den avanserte delen av ryggkirurgien 
utføres i dag på to sykehus (fiksasjoner, fremre kirurgi på ryggsøylen, frakturbehandling). 
Disse operasjonene bør absolutt foregå på ett sted i fremtiden. Imidlertid er det lite 
sannsynlig at all ryggkirurgi vil kunne utføres på et fremtidig storsykehus da det vil ta en for 
stor del av operasjonskapasiteten. Det er sterke føringer for at det som kan desentraliseres, 
skal eller bør desentraliseres. Denne delen av ryggkirurgien vi her snakker om kan 
desentraliseres.  
 
Det er etter vårt syn en underlig framgangsmåte å ta utgangspunkt i et usikkert 
fremtidsscenario for å løse dagens utfordringer ved Tynset sykehus. Vi tror ikke vi kan utvikle 
et robust sykehus på Tynset ved å utføre en spørreundersøkelse på e-post ved de andre 
sykehusene, slik det her ble gjort. Vi tror heller ikke at insentivet til å lage et robust Tynset 



sykehus ligger i fagmiljøene på de andre sykehusene. Vi tror at insentivet for å utvikle Tynset 
sykehus ligger ved Tynset sykehus, og må baseres på de resursene vi har der.  
 
Et samarbeid med St. Olavs hospital om ryggpasienter vil ikke påvirke de andre sykehusenes 
i Sykehuset Innlandet sin drift. Det vil imidlertid styrke Tynset, og dermed Sykehuset 
Innlandet, både økonomisk (økte antall gjestepasienter) og faglig (ryggkirurg er ortoped som 
også styrker den generelle ortopediske beredskap). Å utføre nevnte ryggoperasjoner på 
Tynset vil også være i tråd med de føringer som sentralt er lagt for Tynset Sykehus. I denne 
saken opplever vi at administrasjonen ved AD undergraver de sentrale føringene sykehuset 
på Tynset har fått. 
 
Vi ønsker at styret tillater at Tynset sykehus utvikler sin virksomhet, sin totale kompetanse 
og sitt pasienttilbud utfra lokale tilgjengelig ressurser i et samarbeide med St. Olav - uten at 
det går utover de andre sykehusene i Sykehus Innlandet, og uten at det vil legge føringer for 
fremtidig organisering av sykehusstrukturen i Mjøsregionen. Da dette dreier seg om 
behandling av gjestepasienter, vil oppretting av et slikt tilbud være økonomisk fordelaktig 
for Sykehuset Innlandet.  
 
Samarbeidsavtalen som er inngått mellom sykehuset på Tynset, St. Olavs og Region Jämtland 
og Härjedalen i Sverige, gir 110% ISF ved behandling av svenske pasienter.  
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