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HØRINGSUTTALELSE 
om fremtidig sykehusstruktur.  
 
Hvilken modell for en fremtidig sykehusstruktur gir det beste tilbudet til pasientene i 
Innlandet? 
 
Brukerrådet for divisjon Habilitering og Rehabilitering har tatt utgangspunkt i de seneste føringer 
som gjelder for fagområdene;  
 

 Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering. 2016 

 Veileder til forskrift for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. 2015 

 Prioriteringsveilederen for fysikalsk medisin og rehabilitering. 2014 

 IS-1947 Rapport om ansvarsavklaring innen rehabilitering. 2013 
 

Videre vises til føringer gitt av Helse Sør-Øst RHF 2017 om fremtidig organisering av 
fagområdene habilitering og rehabilitering. Her beskrives at foretaket skal utarbeide en  
Utviklingsplan som beskriver hvor og hvordan et rehabiliteringsfaglig tyngdepunkt er synlig 
organisert, hvilken virksomhet og kompetanse som inngår, samt tilhørende roller og oppgaver. 
 
En essens av disse dokumentene er at det skal skje en ansvarsoverføring til kommunene med 
henvisning til at hovedtyngden av habilitering og rehabilitering bør skje der pasienten/brukeren 
bor og virker.  
 
Samtidig støttes tanken om å desentralisere tjenestene i en omfattende grad, gjennom styrking av 
de Lokalmedisinske sentra LMS, oppbygging av ambulerende tjenester  med høy grad av 
spesialisering samt benytte teknologiske systemer for samhandling gjennom økt bruk av 
videokonsultasjoner med mere.  På denne måten vil fagområdene habilitering og rehabilitering 
kunne utvikle sine tjenester i felleskap mellom primær- og spesialisthelsetjenesten slik at 
tjenestene i spesialisthelsetjenesten ikke blir bygd ned før kommunene har fått etablert tjenester 
som ivaretar pasientenes behov for en sømløs behandling.    
 
På grunnlag av de nevnte dokumenter støtter Brukerrådet for divisjon Habilitering og 
Rehabilitering anbefalingen om et hovedsykehus ved Mjøsbrua. Et hovedsykehus gir muligheter 
for et høyere pasientvolum og økt spesialisering. 
Gjennom en slik organisering vil tjenesteområdene kunne samlokalisere fagkompetansen for 
fagområdene i et framtidig hovedsykehus og derigjennom nå målet om ” en dør inn” for 
pasientene.  
 
Brukerrådet for divisjon Habilitering og Rehabilitering mener at de alternative modellene med to- 
eller tre-sykehusmodellene i liten grad kan ivareta befolkningens behov for spesialisthelsetjenester 
innenfor disse fagområdene.  
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