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Kritiserte
toppledelsen – nå
får hun toppjobb
GJØVIK: Ellen
Henriette Pettersen overtar som
konstituert fagdirektør Sykehuset
Innlandet.
Per Hovland

per.hovland@oa.no

hvordan kommunene, gjerne i
samspill, kan overta oppgaver
som inntil nå har vært gjort på
sykehusene. Det er nemlig bestemt fra høyeste hold at mer
psykiatri, rusbehandling, rehabilitering skal gjøres ute i
distriktene.
Anne Enger er overbevist
om at også andre oppgaver,
som enkel dagkirurgi og poliklinikk, med fordel kan gis
ute, der folk bor, framfor på et
stort sykehus. Gjennom høringen vil hun vite hvilke tjenester
innlandssamfunnet
mener det viktig at SI legger til
rette for desentralt.

Tomme sykehuskropper
Så til noe mange venter på å
svare på. Hva skal skje i dagens bysykehus som havner
utenfor framtidens modell.
Den manglende beskrivelsen
har frustrert politikerne. Enger og Andersgaard stiller
foreløpig spørsmål framfor å
svare.
– Vi har nå en fantastisk anledning nå til å få innspill fra
hele Innlandet før vi tar våre
valg, sier Andersgaard, som

understreker at beslutning for
framtiden også vil kunne vise
veg når mer kortsikte omstillingstiltak skal fattes.
Ny sykehusstruktur vil etter
alt å dømme «tømme» noen av
dagens sykehus i Gjøvik, Lillehammer, Elverum og Hamar.
Nestleder i styret, Tor Berge,
mener dette kan bli en arena
for økt samhandling mellom
primær- og spesialisthelsetjenesten. Sykehuset Innlandet
spør altså gjennom høringen:
På hvilken måte kan framtidig
samhandling foregå? Hvilke
spesialisthelsetjenester (for
eksempel poliklinikk, dagbehandling) kan utvikles i fellesskap mellom primær- og spesialisthelsetjenesten?
Og,
hvilke kommunale/interkommunale tilbud kan etableres av
primærhelsetjenesten?

Hva skal vektlegges?
Siste tema er virkningen på
samfunnet. Hvilke samfunnsmessige hensyn bør Sykehuset Innlandet vektlegge sterkest i sin vurdering? Og, hvordan kan den framtidige utviklingen av spesialisthelsetje-

nesten virke inn på andre utviklingsområder i Innlandssamfunnet?

Benedicte
Thorsen-Dahl
fra Gjøvik har vært konstituert fagdirektør etter at
Toril Kolås trakk seg fra stillingen i desember. Dette
fikk stor oppmerksomhet i
media. Protestene på Lillehammer var høylytte etter
et omstillingsforslag som
blant annet fjernet urologisenger, pacemakerinnleggelser og operasjon av
tykktarmskreft fra sykehuset. Tarmkreftkirurgi ble
foreslått samlet på Gjøvik.
Ellen Henriette Pettersen
var blant kritikerne som gikk
hardt ut avisa GD og ytret
mistillit til toppledelsen i Sykehuset Innlandet etter disse forslagene, som senere ble
vedtatt.
Etter dette har Alice Beathe Andersgaard overtatt som
administrerende direktør etter Morten Lang-Ree.
Pettersen skal hun altså
bekle stillingen Kolås trakk
seg ifra. En stilling hvor hun
blir ansvarlig for å kvalitetssikre og gjennomføre omstillingsvedtakene fra desember. Ellen Henriette Pettersen sier til GD at hun reagerte

HARD KRITIKER: Ellen
Henriette Pettersen blir
konstituert fagdirektør for
Sykehuset Innlandet.
Foto: Sykehuset Innlandet

sterkest på samlingen av
tarmkreftkirurgi, og legger
ikke skjul på at hun fortsatt er
uenig i at den skal flyttes til
Gjøvik. Men hun sier også at
hun som fagdirektør må forholde seg til vedtak.
Ellen Henriette Pettersen
blir i første omgang konstituert for seks måneder.
Hun har ledet kirurgisk avdeling ved Lillehammer sykehus, og har blant annet mottatt Sykehuset Innlandets lederpris (2015). Hennes avdeling ble også tildelt prisen
Årets norske Lean-prosjekt
2016 for sitt prosjekt «Pasientforløp, sammedagskirurgi».
Hun tiltrer i stillingen kommende mandag.

Stor interesse
Alice Beathe Andersgaard sier
det later til å være stor interesse
for sykehusplanene.
– Vi skal strekke oss langt for
å reise rundt for å orientere.
Det ligger an til at prosjektlederne får nok å drive med både
kveld og helg fram til 12. mai.

VAREPRØVER
HAGEMØBLER
2017 modeller selges

IDÉFASEHØRINGEN
■■ Sykehuset Innlandet

planlegger framtidens
sykehustilbud.
■■ En idéfaserapport legges
nå ut til høring neste
uke, sammen med en
samfunnsanalyse og en
rekke spørsmål.
■■ Høringsfristen er 12. mai.
■■ SI-styret orienteres om
høringssvarene i juni.
■■ Det er antydet at SIstyret beslutter framtidig
struktur etter sommeren.
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