HØRINGSUTTALELSE FRA BRUKERUTVALGET I SYKEHUSET
INNLANDET HF OM
FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR VEDTATT 17. MARS 2021

Brukerutvalget (BU) avga uttalelse om fremtidig sykehusstruktur forrige gang
på bakgrunn av helseministerens vedtak i foretaksmøte 8. mars 2019.
Vi støttet modellen med et hovedsykehus ved Mjøsbrua i form av et stort
akuttsykehus. For alle praktiske formål innebar lokaliseringen av
hovedsykehuset enten Biri eller Moelv.
Den videre utredningen ble presentert i media 11. desember 2020.
BU fikk ikke gitt noen uttalelse, da vårt siste møte i 2020 ble avviklet før
fremføringen.
I vårt møte 17. februar 2021 kunne lokaliseringen av hovedsykehuset vedtas til
Moelv. Alternativet til Biri hadde i mellomtiden falt ut da det ikke lengre var
tomt til rådighet.
I samme møtet støttet BU forslaget i utredningen om lokalisering av en
luftambulansebase til Elverum.
Et stort akuttsykehus ved kommunikasjonsknutepunktet Mjøsbrua vil være
gunstig for ambulanser fra vestsiden av Mjøsa og fra Hedemarken. Vedtaket fra
8. mars 2019 slo fast at det skulle være balanse mellom øst og vest i dette
området. Det kommunikasjonsknutepunktet som gir seg selv for det andre
akuttsykehuset er derfor Elverum.
BU vil at all elektiv og poliklinisk virksomhet, samt prehospitale tjenester bør
utredes nærmere. Selv om det er kortere vei fra Moelv til Gjøvik enn til
Lillehammer, er ikke BU trygg på at Lillehammer er det endelige svaret på
lokaliseringen av det elektive sykehuset.
Innføringen av helsefellesskap må føre til at forholdet mellom
kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten blir avklart i et
fremtidsperspektiv.
Det vil være viktig at sykehustjenestene kan virke nærmest mulig pasientenes
hjemsted.

KONKLUSJON:
• Brukerutvalget (BU) anbefaler en modell med et mest mulig komplett
hovedsykehus, et mindre akuttsykehus 2 og et elektivt sykehus.
Hovedsykehuset må ligge i Moelv og gi et samlet tilbud innen somatikk,
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, døgntilbud
innen spesialisert rehabilitering og habilitering, kvinneklinikk og
helhetlig tilbud innen kreftkirurgi med stråleterapi.
Sykehuset må bli knutepunktet for det fremtidige sykehustilbudet i
Innlandet.
• Akuttsykehus 2 anbefales lokalisert til Elverum. BU tar i denne omgang
ikke stilling til hvilke akuttfunksjoner dette sykehuset skal tilby.
• Det elektive sykehuset forutsetter BU en grundigere vurdering av før vi
tar stilling til lokaliseringen.
• De prehospitale tjenestene og lokalmedisinske sentrene må styrkes og
videreutvikles. Dette vil opprettholde beredskap og skape grunnlag for
desentraliserte spesialisthelsetjenester. Det må etableres et LMS på
Hadeland.
• Gode prehospitale tjenester innebærer blant annet etablering av en ny
luftambulansebase i Elverum. Først og fremst for å forbedre dekningen av
østre del av fylket, men også for å gi bedre dekning i Mjøsområdet.
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