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Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2022-2039, Sykehuset Innlandet HF 

fra helsefellesskapet i Nord Gudbrandsdalen. 
 

 

Vi viser til brev datert 20.12.21 med invitasjon til å komme med innspill til sykehuset innlandets 

utviklingsplan 2022-2039. 

 

Bakgrunn. 

Sykehuset Innlandets utviklingsplan tar opp i seg føringer fra Nasjonal Helse og sykehusplan 2020-

2023 (Meld. St.7 (2019-2020) og Regional utviklingsplan 2035. 

Sykehuset Innlandets mål er å skape pasientenes helsetjeneste gjennom samhandling med 

primærhelsetjenesten, prioritering av desentraliserte spesialisthelsetjenester, utvikling av 

prehospitale tjenester og spesialiserte tilbud med høy kompetanse. 

 

Sykehuset Innlandet vil utvikle pasientforløp med utgangspunkt i pasientenes behov og i samarbeid 

mellom brukere, primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Videre sikre at pasienter og 

brukere opplever forutsigbarhet gjennom informasjon om pasientforløp fra hjem til hjem og god 

samhandling med trygge overganger mellom sykehus og kommune. Samt sikre at behandling av 

pasienter skjer på rett nivå og med rett kompetanse i akuttsykehus, desentralisert eller i pasientens 

hjem avhengig av pasientens tilstand og behov. 

 

Pasientene skal oppleve trygge og forutsigbare tjenester uavhengig om det er akutt helsehjelp eller 

elektive tjenester. Det betyr at den akuttmedisinske kjede også må fungere i alle ledd uavhengig hvor 

man bor eller oppholder seg i vår fjellregion. 

Etableringen av helsefellesskap er et hovedgrep i Meld. St.7 (2019–2020) Nasjonal helse- og 

sykehusplan 2020–2023. 

 

I Nasjonal helse- og sykehusplan pekes det på fire pasientgrupper som helsefelleskapene skal 

prioritere. Dette er personer med sammensatte behov som ofte trenger hjelp både i kommunen og 

på sykehus, og som opplever fragmenterte helse- og omsorgstjenester; 

 

• Barn og unge 

• Personer med psykiske helse- og rusproblemer 

• Personer med flere kroniske lidelser 

• Skrøpelige eldre 
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Høringsuttalelse: 

I høringsbrevet ber Sykehuset Innlandet tilbakemelding på hvordan møte nye utviklingstrekk og 

rammebetingelser gjennom: 

 

• Samarbeid med kommunene og i Helsefellesskap Innlandet 

Regionen stiller seg positiv til et tettere og likeverdig samarbeid mellom kommunene og 

spesialisthelsetjenesten via de regionale helsefellesskapene. Siste årene har det vært stort fokus på 

desentralisering av spesialisthelsetjenester. Dette til Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter, 

men også til de enkelte kommuner. Vi erfarer at kommunene er ulike både når det gjelder tilgang på 

kompetanse, ressurser og kapasitet for å løse alle oppgavene som nå tillegges kommunene. Det er 

derfor viktig for oss at samarbeidet i helsefelleskapet oppleves som likeverdig og at også 

spesialisthelsetjenesten kan bistå slik at kommunene kan løse oppgavene på en kostnadseffektiv og 

hensiktsmessig måte. Gode og forutsigbare pasientforløp, og gode overganger mellom 

behandlingsnivåene er vesentlig for de prioriterte pasientgruppene. Viktig at man går i samme takt 

og at det gjøres forventningsavklaringer før nye oppgaver legges til kommunene. Kommunene har fra 

før mange krevende oppgaver og tjenester som skal ytes, så hensynet til hva som er gjennomførbart 

til enhver tid er det viktig å ha en god dialog om.  For at vi skal lykkes, er det sentralt at kommunene 

har nødvendig kompetanse og kapasitet på plass for å yte de tjenester og oppgaver som forventes 

løst i kommunene. Dette krever at spesialisthelsetjenesten sammen med kommunene tar ansvar for 

å sikre kompetanseoverføring i takt med at oppgavefordeling. Dette betyr at en ikke kan overføre 

spesialisthelsetjenesteoppgaver til kommunene uten at kompetanseoverføringen er sikret i forkant. 

 

• Bruk av ny teknologi og nye arbeidsformer 

De 6 kommunene i Nord Gudbrandsdalen deltar i prosjekt «Smart velferdsregion Nord-

Gudbrandsdal» som skal mobilisere kommunene til å videreutvikle kompetanse innen digitalisering 

og ny teknologi. 

Helseregionen har gjennom flere år gjort gode erfaringer med bruk av ny teknologi. Spesielt nevner vi 

dette med konsultasjoner på skjerm med Sykehuset Innlandet via Norsk helsenett, beslutningsstøtte 

for legene/helsepersonell og avstandsoppfølging. Lesja og Sel kommuner ble plukket ut 2018 til å 

teste dette ut, og erfaringen er meget god.  Med de lange avstander som er til sykehus i 

fjellregionene, mener vi at spesielt dette med avstandsoppfølging og konsultasjon på skjerm må 

videreutvikles på alle relevante områder. Dette vil også spare pasienter/brukere for mange og lange 

reiser til sykehuset. 

Flere bykommuner har gjort gode erfaringer med spesialiserte helsetilbud hjemme hos folk. Det vil 

kunne lette kapasitetskrisen, effektivisere det ordinære helsetjenestetilbudet og redusere pasientens 

egen behandlingsbyrde. Ambulante spesialistteam med spesialutdannede sykepleiere kan behandle 

pasienten i hjemmet, eller gi råd og ha konsultasjoner som avstandsbehandling. Moderne digitale 

verktøy, som sensorer og automatiske overvåkningssystemer, gjør det lettere å levere 

sykehustjenester på nye måter og nye steder, og pasienten slipper reiser og innleggelser. Dette er 

også områder man i større grad bør kunne vurdere i tiden som kommer. Eks. bruk av kamera/digitale 

verktøy på lokale legekontor, sykehjem og hjemmetjenesten. 

 

• Utvikling av riktig kompetanse til pasienter, pårørende og medarbeidere, på rett sted i 

pasientforløpet 

Tema er også omtalt under første kulepunkt. For at pasienter skal få nødvendig behandling og 

oppfølging i hele forløpet, er vi avhengige av at det er rett kompetanse og nok ressurser til enhver 
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tid. Dvs. vi må ha et mottak-apparat i kommunene som kan ivareta nye oppgaver og tjenestetilbud til 

enhver tid. Både kommunene og spesialisthelsetjenesten sliter med rekruttering av helsepersonell i 

kompetansestillinger, og her må man i fellesskap se på nye løsninger for å sikre rett kompetanse i alle 

ledd. Eks. fast opplæringsprogram, fast hospitering/utveksling, trainee stillinger og mulig åpne for at 

sykehusleger kan påta seg legevakt i distriktet ved behov. 

Kommunene er også i stor grad dimensjonert for direkte tjenesteyting og i mindre grad til innovasjon 

og utvikling. Dette vil i praksis bety at innovasjon og implementering av nye tiltak/løsninger kan by på 

noen utfordringer i kommunene da vi har ulik endringstakt, og dette kan av naturlige grunner ta 

lengre tid også fordi det da må rekrutteres eller opparbeides nye kompetanser. 

Det er også viktig med opplæring av pasienter og pårørende, slik at de kan ivareta oppgaver selv og 

føle seg trygge i en behandlingssituasjon. 

Forventningsavklaring mellom kommune og spesialisthelsetjenesten er nødvendig, ikke minst overfor 

pasientene/pårørende. De må være trygge på hva de kan forvente av spesialisthelsetjenesten og hva 

de kan forvente av kommunene. 

 

Det er positivt med en felles plan for utvikling av tjenester og samarbeid, men vi vil presisere at 

iverksetting og gjennomføring av planene også må gjøres på samarbeidskommunenes premisser. 

God dialog, gjensidig virkelighetsforståelse og tilpassede løsninger er en forutsetning for å lykkes. 

 

 

På vegne av  

Helseregion Nord-Gudbrandsdal 

 

 

 

Therese Gjersøe Hole 

Helse- og utviklingssjef, Lesja kommune   lesja 17.03.22.  

 

 

 


