
Fra Innlandet fylkeskommunes eldreråd 

Høringsinnspill til SI HF Utviklingsplan 2022 – 2039 

Det vises til Deres ref 21/ 04553, hvor eldrerådet er invitert til å komme med 

innspill til Sykehuset Innlandets utviklingsplan. Vi vil komme med følgende 

innspill: 

Vi støtter hovedmålene i Fylkesutvalgets vedtak i denne saken, men vil for vår 

egen del kommentere til de områdene vi prioriterer slik: 

• Det ligger til rette for samhandlingsproblemer i vårt to-delte helsevesen 

hvor primær- og spesialisthelsetjenesten møtes på helt forskjellig 

grunnlag. De skal være partnere til beste for alle pasienter, men da må 

viktige forutsetninger komme på plass. 

• Kommunikasjon er et nøkkelord i all samhandling slik at informasjon kan 

gå fritt mellom alle ledd til beste for pasienten. I Helsefellesskapet må det 

utvikles regler og roller for å unngå konflikter om ansvar og økonomi. Det 

må ryddes opp slik at kommunikasjonsmidler og metoder samsnakker. 

• Behandlingen av pasienter må sees fra et overordnet perspektiv hvor alle 

parter respekteres og gis myndighet til pasientens beste. 

• Forutsetning for at helsefellesskapet skal virke er at de vestligste mangler 

som skaper ubalanse fjernes. Vi tenker først og fremst på 

fastlegeordningen som må rustes opp for å kunne fylle sin rolle. 

• Utdanning av alle kategorier helsepersonell må gjennomgås. Alle ledd i 

helsevesenet må ha tilgang på kvalifiserte fagfolk for å fylle opp 

strukturen og erstatte avgang. Ideelt sett bør det være utdanningsplasser 

for alle kategorier helsepersonell i Innlandet fylke og tilstrekkelig med 

praksisplasser. Det desentrale perspektivet må ivaretas. 

• Vi tror at den beste disponering av helsepersonellet vil være slik at det er 

samsvar mellom utdanning og oppgaver for alle. Da vil alle ha sine 

hovedoppgaver på fagfelt de er autorisert for. Bruk av vikarer tærer på 

ressursene og 100% stillinger bør vær malen. 

• Fra de ytterste og grisgrendte deler av vårt fylke vil det være store 

avstander til sykehus og andre behandlingssteder. Flest mulig pasienter 

må kunne dra fordel av teknologiske løsninger slik at reisebelastningen 

blir minst mulig. 

• Pasienter bør kunne diagnostiseres, overvåkes og behandles i sitt eget 

hjem eller i sykehjem, legevakt eller lokalmedisinsk senter. Dette 

forutsetter godt samvalg og at samspillet mellom de som befinner seg hos 

pasienten og sykehuslegen fungerer.  

• Alle overganger i helsevesenet medfører økt risiko for uønskete hendelser. 

Særlig når grensen mellom primær- og spesialisttjenesten krysses er dette 

krevende. For pasienten må dette oppleves sømløst gjennom hele 

behandlingsforløpet og kreve mye av samhandlingen. 


