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Målbildet for Sykehuset Innlandet HF og samhandlingen med kommunene 
 

Den 8. mars 2019 bekreftet foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF, det vedtaket som styret for Helse 

Sør-Øst fattet den 31.01.2019. Vedtaket i foretaksmøtet lyder:  

 

Foretaksmøtet godkjenner at Helse Sør-Øst RHF kan endre framtidig sykehusstruktur i 

Sykehuset Innlandet HF, i tråd med sitt framtidige målbilde for Sykehuset Innlandet HF, jfr. 

sak 005-2019 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF. Dette innebærer en 

samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset, et akuttsykehus på Tynset 

og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus, -  i form av ett akuttsykehus og 

ett elektivt sykehus med døgnfunksjoner. Prehospitale tjenester og lokalmedisinske sentra 

skal videreutvikles. 

 

Elverum kommune tar vedtaket om bygging av Mjøssykehuset, med dertil samling av spesialiserte 

sykehusfunksjoner til etterretning. Vi ser dette vedtaket som første skritt i en årelang prosess mot en 

avklaring av framtidig sykehusstruktur for Innlandet. Elverum kommune merker seg at det i tillegg 

til Mjøssykehuset og til Tynset sykehus, skal være døgndrift ved ett sykehus for i hovedsak 

planlagte behandlinger og ett akuttsykehus. Selv om Elverum kommune forstår behovet for å samle 

fagmiljø i færre enheter, mener vi at det er en klok beslutning, bla. av beredskapsmessige hensyn, å 

opprettholde noen sykehusenheter i tillegg til Mjøssykehuset. Vi mener dessuten at fortsatt bruk og 

videreutvikling av bygningsmessige investeringer, er samfunnsøkonomisk fornuftig.   

    

Som vertskommune for dagens sykehus i Elverum, merker Elverum kommune seg følgende fra 

foretaksmøtets vurdering av saksframlegget: 

 

Det skal igangsettes et arbeid i 2019 for å konkretisere virksomhetsinnholdet internt i 

Sykehuset Innlandet HF og videreutviklingen av lokalmedisinske sentra og prehospitale 

tjenester. Virksomhetsinnholdet vil være førende, - og deretter skal lokalisering av 

sykehusene konkretiseres, basert på det definerte virksomhetsinnholdet. 
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Elverum kommune er, i samråd med de øvrige kommunene i Sør-Østerdalsregionen, opptatt av at 

Sykehuset Innlandet HF skal understøtte de helse- og omsorgstjenestene som kommunene har 

ansvar for. Det er i kommunene det meste av helse- og omsorgstjenestene utøves og det er som 

regel etter henvisning fra fastleger og kommunalt ansatte leger, at pasientene kommer til utredning 

og behandling i sykehuset. Sykehusbehandlingen er kun en kortvarig del av pasientforløpet og 

stadig mer av behandlingen foregår utenfor sykehuset. Samhandlingsreformen har medført at de 

kommunale helse- og omsorgstjenestene stadig blir tildelt nye oppgaver, som tidligere kun ble 

utført på sykehus. Samhandlingen mellom de kommunale tjenestene og spesialisthelsetjenesten blir 

stadig viktigere, men det går en grense for hvor mange og hvilke helse- og omsorgsoppgaver som 

skal overføres til kommunene. Vi mener derfor at kommunene må få en rolle i den utredningen av 

det framtidige virksomhetsinnholdet for Sykehuset Innlandet HF. 

 

Visjonen for Sykehuset Innlandet HF lyder slik: 

Sykehuset Innlandet HF skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, 

når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet, kjønn og økonomi. 

 

Mange pasienter på norske sykehus opplever i dag dessverre at planlagte operasjoner, utredninger 

og andre sykehustiltak, blir utsatt på grunn av behov for akuttbehandling av andre pasienter. Dette 

er belastende for de pasientene som rammes og ressurskrevende for helsesektoren. Elverum 

kommune mener derfor at det er hensiktsmessig å skille sykehus som primært skal drive elektiv 

virksomhet, fra sykehus som primært skal drive akuttmedisinsk virksomhet. Dessuten mener 

Elverum kommune at det er viktig at akuttmedisinsk virksomhet skal foregå i mer enn bare det nye 

Mjøssykehuset alene. Elverum kommune mener at det ligger godt til rette for at sykehuset i 

Elverum kan inngå som et akuttsykehus i tillegg til Mjøssykehuset og Tynset Sykehus.   

   

Gjennomsnittsalderen på befolkningen i mange av kommunene i Innlandet er økende og med det, 

endrer sykdomspanoramaet seg. Både sykehus og de kommunale helse- og omsorgstjenestene må 

innrettes mot dette. Prognosene viser dessuten at det vil være  en økende mangel på kvalifiserte 

helse- og omsorgspersonell i tiden framover. Kommunene og sykehus vil konkurrere om den 

samme arbeidskraften. Både nye pakkeforløp og krav til gode pasientforløp vil stille nye krav til 

koordinering og samhandling mellom spesialisthelsetjenestene og de kommunale helse- og 

omsorgstjenester framover. Helseministeren peker i sin sykehustale om behovet for at sykehus og 

kommunene går fra å være forhandlingsparter til å være likeverdige partnere i 

pasientbehandlingen. Sammen med de øvrige kommunene i Sør-Østerdal ønsker Elverum kommune 

å øve reell innflytelse på utredningen av virksomhetsområdet, kapasiteten og for 

bemanningsbehovet ved Sykehuset Innlandet HF. 

 

Kommunene i Sør-Østerdal er bekymret for de økonomiske forventningene som stilles til Sykehuset 

Innlandet HF, før det nye målbildet kan realiseres. Med tanke på de senere års samlede økonomiske 

resultater for Sykehuset Innlandet HF, er kommunene i Sør-Østerdal bekymret over kravet om at 

Sykehuset Innlandet HF selv skal bidra med et betydelig beløp for å finansiere det nye 

Mjøssykehuset. Vi ser det som et paradoks at en viktig begrunnelse for bygging av Mjøssykehuset, 

har vært at det er kostbart å drive sykehusvirksomhet på for mange enheter, - samtidig som man 

pålegger Sykehuset Innlandet HF betydelige innsparinger før det nye Mjøssykehuset er i drift. 

Elverum kommune mener at Sykehuset Innlandet HF er klart underfinansiert i dag og spesielt fram 

til en ny sykehusstruktur er en realitet. 

 

Videre er Elverum kommune bekymret for det siste avsnittet i foretaksmøtets vurdering: 
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Foretaksmøtet viste til at det er Helse Sør-Øst RHF sitt ansvar å sørge for forsvarlig 

organisering av tjenesten framover. Dette ansvaret må gjennomføres innenfor økonomiske 

rammer og i tråd med føringene i dette foretaksmøtet. Foretaksmøtet merket seg at det 

legges til grunn at fagområder og funksjoner som kan og bør samles, så langt de er mulig, 

skal samles i forkant av en framtidig innflytting i et nytt bygg.  

 

Her er det ikke nevnt et ord om at en slik flytting av fagområder og funksjoner, i stor grad vil berøre 

kommunene og de kommunale tjenestene. Elverum kommune frykter at en omorganisering nå, med 

sikte på flytting av funksjoner, nedskalering av sengekapasitet og dertil nedbemanning, vil føre til 

langvarig uro i de ulike sykehusenhetene og i samhandlingen mellom sykehuset og kommunene. 

Nok en gang ser vi at det regionale helseforetaket, med helseministeren i spissen, «glemmer» at et 

godt pasientforløp starter og slutter i kommunene og at sykehusopphold er en stadig mer kortvarig 

del av både pasientforløpet og de nye «pakkeforløpene». Økonomiske innstramminger i Sykehuset 

Innlandet HF, har en tendens til at fleire ressurskrevende oppgaver overføres til kommunene. Ferske 

eksempler på dette, er overføring av pasienter med hjemmerespirator, hjemmedialyse, pasienter 

med behov for tett overvåking 24/7, - og ikkje minst, pasienter med alvorlige og kroniske psykiske 

lidelser. Kommunene er bekymret for at en flytting av sykehusfunksjoner, før endelig 

sykshusstruktur for Innklandet er fastlagt, vil føre til lavere kapasitet og at flere oppgaver flyttes 

over til kommunene. Med en meget stram kommuneøkonomi, er det ikke rom for at kommunene 

kan løse flere «sykehusoppgaver» enn i dag, - uten at kommunene blir tilført flere ressurser.  

 

Elverum kommune er også bekymret for hvorledes en slik midlertidig flytting og samling av 

funksjoner, kan påvirke rekrutteringssituasjonen for sentrale fagpersoner. Vi frykter at utsikter til 

flytting av arbeidssted i flere faser, vil innebære at dyktige fagpersoner vil tenke seg om flere 

ganger, før de søker seg til Sykehuset Innlandet HF. Enhver nedbemanning ved sykehus, vil merkes 

i vertskommunene. Ansatte ved sykehuset har ofte familier som også fyller viktige funksjoner i 

lokalsamfunnet og har selvsagt betydning for bosettingen.    

 

Siden Helse og omsorgskomiteen ikke fant rom for å besøke sykehuset i Elverum og for å ha et 

dialogmøte med Elverum kommune og de øvrige kommunene i Sør-Østerdal i denne omgangen, 

inviterer vi til et slikt besøk i nær framtid. Vi oppfordrer komitemedlemmene til å ta kontakt med 

ordføreren i Elverum for en snarlig avtale om et slikt møte.  

 

 

 
 
 

 

Med hilsen 

 
 
Arnfinn Uthus 

fung. ordfører 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes derfor uten underskrift 
 
 

 



  Side 4 av 4 

 
Mottakere: 
Helse- og omsorgskomiteen    

 
 


