Høringssvar til Sykehuset Innlandet fra Partiet De Kristne (PDK)
Hedmark!
PDK ønsker at omsorgen for syke og pleietrengende skal være så nær og personlig som
mulig. Vi ser det som uheldig for pasienten at tilbudet blir upersonlig, langt hjemmefra og
uten sammenheng med resten av tilværelsen.
PDK ønsker at det skal være kortest mulig vei til nærmeste fødestue. Vi ønsker akuttsykehus
i alle byer. Vi ønsker ikke å «anlegge en ny by» ved Mjøsbrua. PDK går derfor inn for
Alternativ 3B, men i tillegg ønsker vi også at Hamar eller Sanderud kan få ha akuttsykehus,
selv om det ikke er nevnt i utredningsmodellen. Vi ser det som mere naturlig at Hamar
(Sanderud) har en akuttfunksjon fremfor Elverum, siden Hamar har flere innbyggere enn
Elverum. Det er bra at Tynset har akuttsykehus, siden de har lang avstand til Trondheim og
Elverum.

Modell med tre store akuttsykehus i Mjøsregionen; våre motsvar!
Vi mener at psykiatri og det somatiske fortsatt kan være på forskjellige steder, så får heller
de pasientene med sammensatte problemer reise i mellom de aktuelle sykehusene. I våre
tekniske tider, må det gå fint å ha faglig samarbeid med helsepersonell som jobber på andre
sykehus enn sitt eget.
Angående at det å ha akuttfunksjoner mange steder gir flere vaktordninger, så gir det en
trygghet for befolkningen som er vel verdt pengene. Alt kan ikke måles i kr. og øre. Har vi
hatt råd til det i tidligere tider så bør vi kunne ha råd til det nå! Et menneske som
Helsevesenet tar hånd om og gir behandling, pleie og omsorg, har mye mere verdi, enn
pengene, som kun er et byttemiddel.
Det er ok for PDK at ikke alle lokalsykehus er like. Spesielt rundt Mjøsa, hvor avstanden
mellom byene ikke er så store. Det er ok å ha noen spesialiteter på hvert sykehus. Samtidig
tror vi det er lurt at ikke lokalsykehusene blir for «smale», altså for få felt som det har
kompetanse til å ta seg av. Spesielt gjelder det de sykehusene som har lengre avstand til
andre sykehus. En bør også tenke på ubehaget det medfører for pasienten å fraktes lange
avstander, slik at når en planlegger sykehusstruktur, at en unngår at f.eks. gamle mennesker
med lårbeinsbrudd må fraktes lengre enn nødvendig. I tegneserien Professoren så definerer
professoren en spesialist slik: En spesialist er en mann som vet mere og mere – om mindre
og mindre – helt til han vet praktisk talt alt – om nesten ingenting! Sitat slutt. Så vi mener at
lokalsykehusene ikke bør være alt for «smale» men ha litt bredde i forskjellige sykdommer.
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