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Utviklingsplan Sykehuset Innlandet HF – høringsuttalelse 
 
Innlandet fylkes råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (heretter kalt rådet) 
oversender følgende innspill, som er støttet fullt ut av Innlandet flerkuturelle råd, til 
utviklingsplan for Sykehuset Innlandet HF:  

1. Rådet slutter seg til og støtter Fylkesutvalgets uttalelse til planen, med følgende tillegg i 
kulepunkt 2: «Etter- og videreutdanning innen helsefagene (medisin og sykepleie) må 
vektlegges.» 

2. Rådet mener at utviklingsplanen gir en god beskrivelse av de utfordringer man står ovenfor i 
Innlandet og støtter de foreslåtte hovedmålene, men ønsker å presisere følgende: 

 

Rådet mener at følgende overordna forutsetninger må på plass, for å kunne få til en videre 
utvikling av Sykehuset Innlandet HF: 

 En snarlig avklaring av sykehusstrukturen 
 Gode rammebetingelser både faglige og økonomiske 
 Koordinering av datasystemer; de teknologiske systemene må kommunisere med hverandre 

 

Prioriterte områder, for at pasienten til enhver tid, nå og i framtida, skal kunne motta fullgodt 
behandlingstilbud, jfr. verdiene kvalitet, trygghet og respekt: 

 Bygningsmassene må vedlikeholdes og utvikles til dagens standard 
 Opprusting av teknisk utstyr og investering i moderne løsninger innen pasientbehandling 
 Medisinskfaglig utvikling og styrking av ansattes kompetanse både innen fag- og 

kompetansemiljøene 
 Det må arbeides aktivt med rekruttering av helsepersonell 
 Legge til rette for flere utdanninger og videreutdanninger innen helserelaterte yrker i 

Innlandet 
 Styrke tilbudet innen psykisk helsevern og rusmiddelomsorg  
 Utarbeide gode rutiner for pasientinformasjon, deri rettigheter, pasientsikkerhet og 

medvirkning 
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Svar på spørsmålene i høringsbrevet: 

Hvordan bør Sykehuset Innlandet møte nye utviklingstrekk og rammebetingelser gjennom 

1. Samarbeid med kommunene og Helsefellesskap Innlandet: 
For at SI best skal kunne samarbeide med kommunene og Helsefellesskapet forutsettes: 

 At Helsefellesskapet brukes aktivt og er et supplement i utviklingen av helsetjenesten 
i Norge, da det er kommunene som vet best hvor skoen trykker. Det må arbeides for 
at alle datasystemer snakker sammen, og at informasjonen blir tilgjengelig for alle. 
Alle burde hatt krav til å legge all informasjon inn på Helsenorge.  

 Prinsippet om likeverdige tjenester av høy kvalitet, det vil si kompetanse, må gjelde i 
alle kommuner uavhengig av beliggenhet, størrelse og antall innbyggere. 

 En styrkning av personlige og økonomiske ressurser er en forutsetning for at 
pasienten skal kunne overføres til hjemkommunen for habilitering og rehabilitering. 
Dette bør ikke være den enkelte kommunes sak, men et samarbeid mellom flere 
kommuner.  

 Pasientens rettigheter - samvalg: Utskriving av pasienter skal foregå i samråd med 
pasienten. Dette skjer i alt for liten grad i dag, og oppleves som svært vanskelig for 
mange. Systemet fremstår lite ivaretakende. Både pasienten og pårørende har en 
klar rett til medvirkning og informasjon. Pasientens stemme må ikke bli glemt. 

 Kompetansen må følge pasienten, for eksempel innen daghabilitering. Det er ikke 
tilfredsstillende at pasientene er prisgitt den kompetansen som er i kommunene. 

 Det må komme tydelig fram hvem det er pasientene skal forholde seg til.  
 Uansett om pasienten skal inn på institusjon i hjemme-kommunen, på rehabilitering 

eller følges opp i eget hjem skal det koordinerende teamet/enhet være på plass. Det 
må være samme tilbud i alle kommuner, eventuelt samarbeid mellom kommuner.  

 Individuell plan: En rettighet brukere med langvarige behov for helse- og 
omsorgstjenester har, da vel og merke etter eget ønske. Dette er et tilbud alle 
kommuner skal ha. Brukes dette riktig, er det er godt verktøy. Ved mye turnover og 
nye behandlere er dette nyttig også som informasjon. Individuell plan krever en god 
koordinator med god kompetanse.  
 
 

2. Bruk av teknologi og nye arbeidsformer: 
Rådet mener at dette er framtida, og at flere og flere vil mestre ny teknologi. Det å kunne 
overvåke flere diabetespasienter samtidig er et godt eksempel.  

Men, det er viktig å ikke overvurdere folks digitale ferdigheter. Blant andre eldre med f.eks 
kognitiv svikt, og noen mennesker med funksjonsnedsettelser vil ikke mestre elektroniske 
verktøy. Kommunene må ta ansvar for opplæring av pasientene, og kunne tilby alternativer 
til elektroniske verktøy. Noen pasienter vil ikke kunne nyttiggjøre seg helsehjelp gitt digitalt.  

Velferdsteknologien benyttes i størst mulig grad der dette er hensiktsmessig. Kompetanse 
innen feltet er en forutsetning samt at det offentlige har ansvaret for infrastruktur og utstyr. 
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Tilbudet må være likt i alle kommuner. Pasientens helsetilbud kan ikke være avhengig av 
kommunens økonomi. Vil NAV Hjelpemiddelsentral være en samarbeidspart her?  

Bredbåndsutviklingen må fortsette slik at det er god dekning i alle husstander. Dette for å 
forhindre de økte forskjellene mellom by og land.  

Utvikling og bruk av ny teknologi vil i seg selv utgjøre nye arbeidsformer. Opplæringen av 
både fagfolk og pasienter blir derfor viktig. 

 

3. Utvikling av riktig kompetanse til pasienter, pårørende og medarbeidere, på rett 
sted i pasientforløpet 

Det må etableres gode rutiner for når en pasient er utskrivningsklar og lages rutiner for 
kompetanseoverføring mellom sykehusene og kommunene. Sykehusene må sørge for god 
opplæring av ansatte i kommunene. Videre må dialogen være toveis, og kommunene må 
sørge for å overbringe nødvendig informasjon til sykehusene.  

De fleste pasientene kan og skal ta aktivt del i eget helsetilbud, men dette forplikter mellom 
nivåene; 1. og 2. linjetjeneste. Lik helsehjelp skal bygges rundt pasientens behov og 
ressurser. Pakkeforløp er et nyttig verktøy, og burde utvikles og brukes ved flere diagnoser 
enn i dag.  

Kommunehelsetjenesten: Det faktum at vi i dag ikke har nok fastleger er ødeleggende for 
folks trygghetsfølelse og for psykisk og fysisk helse. Utfordringen må raskt tas tak i. Dette er 
fundamentet for å forhindre innleggelser og for å oppnå en rask og god tilbakeføring til 
hjemkommune. 

Oppfølgingen av familier som har barn med fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser må 
styrkes slik at ikke institusjonsomsorgen «tvinger» seg frem igjen.  

Overgangen mellom ungdom og voksen på sykehus må forbedres, både ved 
sykehusbehandling og ved overføring til annen behandling når barnet er 18 år. Pårørendes 
rolle må ikke glemmes. Alle overganger for barn og unge fra ungdom til voksen må 
forbedres, og kompetansen må bedres.  

Tjenestene må fullfinansieres slik at alle kommuner har samme utstyr og arbeidskraft.  

 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Anders Nupen Hansen, leder 
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