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NSF Nord-Gudbrandsdalen. Representert ved Tillitsvalgte: Lene Skaugen Åsbakk (DPS Otta- døgnavd),
Anne Toril Jakobsen (Sel kommune), Tone Jorun Bulling (DPS Otta-Poliklinikk).
Vi viser til regionsrådet i Nord-Gudbrandsdalen Idèfaserapport (bakgrunn, oppsummering og
forslag) for fremtidige sykehusstruktur og støtter denne:
-

-

-

-

NSF anbefaler at det arbeides videre med modell for nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua. Det
er viktig med tilgjengelighet for offentlig kommunikasjon i forhold til plassering,
tilgjengelighet og kvalitet på helsetjenester .
NSF mener det er viktig med egen plan for desentraliserte spesialisthelsetjenester lokalisert
til de lokalmedisinske sentrene (LMSene) må ha en sentral plass og være en integrert del av
planen for fremtidig sykehusstruktur. Det v il være viktig at sykehuset er konkret og
forpliktende til oppbygging av LMSene. Det vil også være viktig hvilke spesialisthelsetjenester
og hvilket volum av disse som skal gis lokalt og hvordan sykehuset har tenkt å sikre at
tilbudene blir forutsigbare for innbyggerne.
Ved desentralisering av tjenester vil det være viktig med godt utbygd
hjemmesykepleietjeneste som vil være tilbud for innbyggere med somatiske lidelser, rus og
psykiske lidelser.
Vi mener det vil være helt nødvendig med styrket hjemmesykepleietjeneste og døgntjeneste
med samlokalisering til LMS. Ofte har pasienten sammensatte lidelse og dvs.kombinasjon
somatikk, rus, psykiske plager.

Vi viser til styringsmål for sykehuset-innlandet HF februar 2017.
Det nevnes her at tilgjengeligheten til tjenesten innen psykisk helsevern for barn og ung voksne
innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) skal bedres og tjenestene skal i størst mulig grad tilbys
lokalt. Der det er nødvendig skal spesialist helsetjenesten samarbeide med kommunale tjenester for
at pasientene skal få tilrettelagt helhetlig og sammenhengende tjenester.
-

-

NSF mener at egen plan for desentraliserte spesialisthelsetjenester bør være i tilknytning til
de lokalmedisinske sentrene.
Det vil være viktig å opprettholde DPS med psykiatrisk poliklinikker, DPS døgnavdeling med
tilbud om døgnplasser og ambulerende tilbud. Dette tilbudet bør bevares og styrkes. Det
gjelder både tilbud, volum og fagkompetanse.
Samlokalisering vil gi bedre fagmiljøer, stimulere til rekruttering og bidra til gode
helsetjenester for hele Nord Gudbrandsdalen.
Det vil være viktig at spisskompetanse som er nødvendig er tilgjengelig.
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