
                                     KOMMENTARER TIL          

       UTVIKLINGSPLAN 2022-2039, SYKEHUSET INNLANDET HF. 

 

Etter flere år, med skiftende politisk ledelse på sentralt hold, strammes nå 

grepet om behandlingsplaner skikkelig til.  

Eldrebølgen har i lang tid vært et kjent begrep, mangel på sykepleiere og leger 

når bølgen “når land”, likeens. 

Høringsutspillet gjengir en visjon, “Sykehuset Innlandet skal gi gode og 

likeverdige helsetjenester til alle som trenger det”. 

Verdiene som skal være ledende, “kvalitet, trygghet og respekt”, ser også fint 

ut på papiret. 

Foretaksmodellen vil oppleve bratte motbakker mot målet i visjonen og denne 

verdibeskrivelsen. 

Eventuelt nytt hoved-sykehus i Moelvområdet planlegges for å spare 200-230 

sengeplasser i Innlandet, antallet eldre (65+) øker ifølge prognosene 28 % i 

planperioden. En slik økning vil etter vår mening være synonymt med økende 

behov for de fleste typer helsehjelp. Som følge av redusert sengeantall skal 

pasientene rasker tilbake til hjemkommunen for oppfølging/etterbehandling. 

En hjemkommune som antagelig sliter med å ansette kvalifisert helsepersonell 

i dagens situasjon og nå skal tilføres oppgaver som klart vil kreve 

kvalifikasjoner som ikke finnes i kommunen p.t.. (mangel på sykepleiere og 

leger) 

Å velge en modell for helsereform som skal driftes etter bedriftsøkonomiske 

prinsipper, vil aldri kunne bli til “pasientens beste”!  

Betegnelsen bærekraft er et uttrykk som florer i dagens samfunn. I en 

helsepolitisk sammenheng er dette for oss et begrep som ikke er oppnåelig, ei 

heller ønskelig, når betydningen egentlig er økonomisk lønnsomhet.  

Storsamfunnet MÅ gjøre andre prioriteringer enn å kreve økonomisk 

lønnsomhet i arbeidet med å sikre befolkningen et tilfredsstillende- og 

likeverdig behandlingstilbud uavhengig av bosted. Dette lar seg gjøre, men 

krever omprioriteringer. Den private velstanden har kanskje nådd toppen av 



stigen og samfunnets samlede midler må benyttes på en måte som gavner 

folket på et bedre og mer menneskevennlig vis. 

Som tilhørende i gruppen eldre (65+) har vi ingen illusjoner om at dagens 

vedtatte organisasjonsmodell vil gi oss den samlede helsehjelp som visjon- og 

verdibeskrivelse i høringsdokumentet så fint beskriver. 

Nye kommunale oppgaver, uten medfølgende økonomi. Kommuner som 

allerede etterstreber at de eldre skal bli boende lenger hjemme, løst via mer 

bruk av tekniske og digitale “hjelpedingser”. Disse trengende blir taperne, ikke 

minst som sosialt isolerte, i morgendagens grissgrendte samfunn. 

Det er hendene og samtalene som kan dekke disse behovene, ikke dulpeditter 

på veggen, på armen, i senga eller på do/badet. 

 

Stor-Elvedal Eldreråd, i møte 14.03.2022. 


