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Høring – videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF
Elverum Mannskor er på stadig flere måter det ledende og mest toneangivende mannskoret i
Innlandet. Vårt banebrytende arbeid har gitt oss stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet og
anerkjennelse gjennom diverse priser og hedersbevisninger. Vår posisjon, særlig i forhold til vårt
internasjonale engasjement, har også gjort at koret har vært en del rundt. Dagens Elverum Mannskor
er et resultat av et hardt og målrettet arbeid der den triple bunnlinjetenkningen har vært helt
retningsgivende. Kort fortalt går denne korpolitiske grunnideen ut på at korets omdømme, det
kunstneriske nivået og kormedlemmenes beste skal styrkes gjennom all vår aktivitet.
Korets ledelse har lenge vært innforstått med at alt henger sammen med alt. Derfor ligger det på
flere nivåer i korets plandokumenter mål om å øke et fra før omfattende samfunnsansvar, sørge for
god og stabil beredskap og sikre medlemmene og deres omgivelsers generelle trygghet. Det er særlig
under dette virksomhetsområdet koret ser med bekymring på den nylig foreslåtte sykehusstrukturen
for Innlandet. Elverum Mannskors samfunnskorpolitiske avdeling har fulgt debatten tett den siste
tiden og med tidvis stor undring registret hvilket faktagrunnlag som legger premissene for denne og
ikke minst hva av fakta som danner grunnlag for ulike meninger og konklusjoner.
På bakgrunn av dette satte Presidentskapet derfor ned en hurtigarbeidende ad hoc-kommisjon med
mål om å kvalitetssikre den samfunnsanalysen som er gjennomført på bestilling av Helse Sør-Øst og
som har vært gjenstand for mye kritikk. I ad-hoc-kommisjonens mandat heter det blant annet
«Kommisjonen skal bringe frem kunnskapsbaserte vurderinger av de direkte og indirekte
ringvirkninger for Elverum Mannskor av de ulike lokaliseringsløsningene. Konklusjonen skal peke på
de korsamfunnsmessige fordelene og ulempene ved de aktuelle løsningsforslagene».
Selv om den bredt faglig og høykompetente kommisjonen har jobbet intenst den siste tiden, har den
ikke vært i stand til å sluttføre den endelige rapporten innenfor den knappe høringsfristen som er
satt. Likevel ønsker Elverum Mannskor å peke på noen svært viktige momenter, sammenhenger,
mangler og åpenbare misforståelser som ad-hoc-kommisjonen så langt har funnet og som vil være
avgjørende i det videre arbeidet mot en ny sykehusstruktur for Innlandet. Kommisjonen har primært
sett på alternativ der sykehuset i Elverum legges ned.







En konsekvensanalyse for mannskor mangler helt. Kommisjonen kan heller ikke se at det er
gjort noen analyse for noen annen type kor, eller for kor generelt.
Hver 17. mai synger Elverum Mannskor ved akuttsykehuset i Elverum. Konsekvensen av å
legge ned Elverum sykehus, er å frakte rundt 50 mannskorsangere til nærmeste akuttsykehus
for avsynging av «Ja, vi elsker dette landet» og «Gamle Norge». Total reiselengde er 110
kilometer. Kommisjonen jobber med å finne de nøyaktige økonomiske og klimamessige
kostnadene.
Rapporter slår fast store konsekvenser for næringsliv, befolkningsutvikling og vekstpotensial
for Elverum kommune med tapet av hundrevis av sykehusansatte. Dette vil, For Elverum
Mannskor, føre til økt gjennomsnittsalder, minsket medlemsgrunnlag og fare for
kompetanseflukt.
Elverum Mannskor har en særlig omfattende virksomhet som i høy grad baserer seg på
samarbeid, bidrag og støtte fra det lokale og regionale næringsliv. Svekkes dette, svekkes
korets mulighet til å bidra i regionens omdømmebygging og til å ta viktig lokalt
samfunnsansvar.









Det er skapt et inntrykk av at Elverum er dårlig stilt i kampen om faglig kompetanse. Dette
må være en misforståelse. Elverum Mannskor har vært dratt fram som en av kor-Norges
beste innenfor rekruttering og vært forbilde for mange. Verken Lillehammer, Hamar eller
Gjøvik er i nærheten av Elverum Mannskors størrelse og kvalitet.
Kommisjonen er kritisk til hvordan Innlandet ufrivillig er blitt dratt inn i en opphetet kamp
om plassering av våre sykehus. Elverum Mannskor har i lang tid jobbet med å samle
mannskor-Innlandet for å løfte samhold og kameratskap på tvers av de gamle
fylkesgrensene. Dette arbeidet er foreløpig lagt på is da samarbeidsviljen er forsvunnet.
Konsekvensene er åpenbare; målet om et velfungerende Innlandet fylke er satt i spill.
Elverum Mannskor jobbet tett på regjeringen ved smitteutbruddet i mars for ett år siden.
Koret bidro og ble særlig nevnt av statsråden blant annet for sin egenproduserte smittevernvideo for mannskor. Dette samfunnsnyttig svært viktige arbeidet kunne ikke blitt
gjennomført uten et lokalt akuttsykehus i ryggen. Konsekvensen kunne, i verste fall, ha
medført en koronavirus ute av kontroll i kor-Norge.
Elverum Mannskor har som kjent vært en del rundt og vi har skaffet oss gode samarbeidskor
Europa rundt. Dette internasjonale initiativet har vist oss at våre samarbeidskor, uten
unntak, har akuttsykehus i sin nærhet. Dette gjelder mannskor både i Praha, Stockholm,
Karlstad, Tallin, Tartu og Galway.

På bakgrunn av den pågående debatten og vår egen kommisjons funn har presidentskapet i Elverum
Mannskor vedtatt følgende uttalelse:
Elverum Mannskor mener det både er viktig og helt nødvendig å ha et sykehustilbud i nærheten av
der sykdom og skader kan oppstå. Dette gjøres best med en sykehusstruktur som tar hensyn til at
sykdom og skader oppstår på steder hvor folk oppholder seg. Elverum er et slik sted. Elverum
Mannskor er i tillegg til å være helsefaglig bekymret, også bekymret for at beslutningstakerne ikke
er oppmerksomme på de vidstrakte ringvirkningene en nedskalering av et mannskor på vår
størrelse vil ha både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette gjelder både kunstnerisk,
omdømmemessig og samfunnspolitisk. Og det gjelder like mye for omgivelsene rundt, som for
selve mannskoret. Elverum Mannskor mener Innlandet fortjener en løsning uten sløsing og en
løsning uten akuttsykehus i Elverum ikke er noen løsning.
Avslutningsvis anbefaler vi Helse Sør-Øst å benytte Elverum Mannskors triple bunnlinjetenkning i sitt
videre arbeid. Dette må selvsagt ta utgangspunkt i foretakets visjon og verdier som jo er å gi gode og
likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det gjennom kvalitet, trygghet og
respekt. Skulle administrasjonen eller styret være interessert i hvordan en slik bunnlinjetenkning i
praksis kan gjennomføres i et helseforetak, er koret selvsagt rede til å gi en faglig innføring. Vi er også
ledige for oppdrag og kan bidra ved både nyåpninger og markeringer av bestående sykehus,
fortrinnsvis der folk finnes.
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