Oppland KrF hadde sykehusstruktur som tema på Fylkesårsmøtet den 18. Mars 2017 og drøftet
idefaserapporten på styremøte den 6. April 2017.
Vi støtter fullt ut prinsippet om å desentralisere det som kan desentraliseres, og sentralisere det
som må sentraliseres.
Oppland KrF støtter forslaget om en samling av de somatiske akuttsykehusfunksjonene i Innlandet
i et hovedsykehus ved Mjøsbrua
Oppland KrF mener at dagens sykehusanlegg i hele regionen fortsatt må gi et bredt og likeverdig
poliklinisk tilbud, dagtilbud og eventuelt døgntilbud. Det er viktig å gi mest mulig helsehjelp
desentralisert, og det er viktig å styrke de prehospitale tjenestene.
Vi mener hovedsykehusmodellen er den modellen som best kan møte morgendagens utfordringer
med sterk økning i antall eldre, forskning og nye behandlingsformer og økt spesialisering. Det vil
være viktig med en gradvis utbygging som er økonomisk forsvarlig slik at utgifter til bygging ikke
går ut over behandlingstilbudet. Vi mener at et nytt sykehus må lokaliseres sentralt, gjerne ved
Mjøsbrua, utenfor byene, slik at utrykningskjøretøy ikke forstyrrer boligstrøk og gjør skoleveier
utrygge. Sykehuset må ha landingsplass for helikopter og gode adkomstveier. Det er viktig at
kollektivtransporten mellom Mjøsbyene og det nye hovedsykehuset styrkes. Det bør være et mål at
alle ansatte skal kunne reise kollektivt til og fra jobb uavhengig av når vakten begynner eller slutter.
Vi trenger et sykehus som er bygget for fremtiden og som tar hensyn til miljøet.
Psykiske og fysiske helseplager henger ofte sammen og vi støtter derfor at et nytt sykehus må
kunne gi et helhetlig tilbud som ivaretar hele mennesket. Samtidig mener vi at de
distriktspsykiatriske sentrene gjør en svært viktig jobb og det må satses ytterligere på disse
sentrene og på samarbeidet mellom DPS og sykehuset. Psykiatrien bør styrkes, da det er mange
som opplever at de ikke får hjelp i tide. Det bør vurderes å opprette flere DPS for å få en god
dekning. DPS kan gjerne samlokaliseres med de lokalmedisinske sentrene.
Vi mener at et lokalmedisinsk senter må opprettes på Hadeland.
Samfunnsmessige konsekvenser som Sykehus Innlandet må vektlegge i sine vurderinger:
- Styrking av prehospitale tjenester
- Styrking av luftambulansetjenesten med en ny base sentralt i Innlandet
- Et Hovedsykehus må ligge sentralt, men utenom tettbebygde strøk
- Det må være godt utbygd kollektivtransport, både for ansatte og besøkende
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