
Jeg håper inderlig jeg tar feil! 

Styret i sykehuset Innlandet vedtok Kvinneklinikk 

på Lillehammer.  Ingen har hevdet at det ikke skulle være kvinneklinikk på 

Lillehammer.  Styremedlemmene argumenterte med at fagene må styre 

utviklingen.  Det er jeg helt enig i.  Det er viktig at det ikke er 

forretningslivet på Lillehammer eller andre byer, grasrotbevegelser og 

ambisjoner om politiske gjenvalg, som styrer utvikling av 

sykehusstrukturen. 

Når vi så et så stort engasjement for kvinneklinikk i Hedmark var det ikke primært pga reisevei til 

Lillehammer eller tap av arbeidsplasser i Elverum.  Engasjementet gjaldt mye spørsmålet om 

fagdirektøren hadde vurdert konsekvensen for barneavdelingen på Elverum ved flytting av 

risikofødslene. 

Fødeavdelingen på Elverum har gjennom de siste årene bygget opp god fagkompetanse.  Det er trygt 

å føde på Elverum.  Det er en faglig sterk avdeling under ledelse av Pernille Schønsby.  Vi har ingen 

holdepunkter for at denne avdelingen ligger noe tilbake for avdelingen på 

Lillehammer.  Bekymringen knytter seg til om denne fagkompetansen nå blir værende på 

Elverum.  Morten Lang-Ree lover tiltak for å opprettholde kvaliteten på Elverum, vi må tro ham på 

det og følge opp om vi ser tegn på noe annet. 

Når det gjelder barneavdelingen er situasjonen mer usikker.  Barneavdelingen er ikke nevnt i 

innstillingen til styret.  Har styret og administrasjonen innhentet nok informasjon om mulige 

konsekvenser for nyfødtenheten ved flytting av risikofødslene? 

Jacob Nakling, gynekolog på Lillehammer, uttaler at det er trygt å føde på Gjøvik, der er det ikke 

barneavdeling. Det er ikke barneavdeling der det ikke er risikofødsler. Blir det slik i Elverum også? 



Jeg håper inderlig at jeg tar feil når jeg frykter at grunnlaget for barneavdelingen på Elverum blir 

borte.  

Jeg håper inderlig at jeg tar feil når jeg frykter at konsekvensvurderingen i forhold til 

barneavdelingen ikke var grundig nok. 

Jeg håper inderlig jeg tar feil når jeg frykter at maktbalansen mellom Hedmark og Oppland forrykkes 

slik at et storsykehus blir enda vanskeligere å realisere. 
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