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Høringsuttalelse Idèfaserapport 

 

Utdanningsforbundet Hedmark (heretter Utdanningsforbundet) viser til høringsbrev av 

01.02.2017. Ei arbeidsgruppe nedsatt av fylkesstyret har tatt for seg de spørsmålene vi ut fra 

vår kompetansebakgrunn, anser som de meste relevante å svare opp. På bakgrunn av 

arbeidsgruppas vurderinger, oversendes Utdanningsforbundets innspill i saken. 

 

I Idèfaserapporten er skissert ulike modeller for framtidig struktur, på bakgrunn av en rekke 

vurderingskriterier. I tillegg er det i høringsbrevet henvist til ulike faktorer som vil påvirke 

utviklingen frem mot 2040. En framtidig sykehusmodell må møte framtidas reelle behov. 

Vi vil derfor spesielt rette oppmerksomheten på at vi i årene som kommer, får en demografisk 

utvikling som innebærer at en stadig større del av befolkningen vil oppnå høyere levealder. 

Dette vil høyst sannsynlig resultere i at stadig flere får sammensatte sykdommer, noe som 

igjen vil kreve flere parallelle behandlingsbehov. Dette pasientperspektivet må etter vårt syn 

vektlegges i forhold til framtidig valg.  

 

Utdanningsforbundets vil med dette som bakteppe, stille seg skeptisk til å videreføre dagens 

struktur. Vi kan heller ikke se at en modell med tre store akuttsykehus i Mjøsregionen vil 

være hensiktsmessig, tatt i betraktning kombinasjonen av investeringsbehov og årlig kalkulert 

driftsbesparelse, samt nødvendig tverrfaglig kompetanse med høy grad av spesialisering. Vi 

vil videre understreke betydningen av samhandling mellom fagområdene psykisk helsevern, 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling, habilitering, rehabilitering og somatikk. 

 

Utdanningsforbundet har utover dette, ikke tatt stilling til en hovedsykehusmodell framfor en 

modell med to store akutte sykehus i Mjøsregionen. Vi er av den oppfatning at begge disse 

modellene vil kunne ivareta framtidig behov for adekvat medisinsk behandling. Uansett 

modell forutsetter imidlertid behovet for videre medisinsk oppfølging ved utskriving fra 

sykehuset, at samhandlingsreformens intensjoner ivaretas bedre enn hva tilfellet er i dag, både 

faglig og ved økonomiske prioriteringer. 

 

Oppland og Hedmark er sammenlignbare i den forstand at et overveiende flertall av 

befolkningen er konsentrert i Mjøsområdet. En modell med ett eller to store sykehus vil 

således dekke en stor prosentandel av befolkningen. Dette forutsetter imidlertid at øvrige 

regioner i våre to fylker må sikres et forsvarlig tilrettelagt medisinsk helsetilbud, både i en 

akutt- og stabiliseringsfase -og som tidligere nevnt ved utskriving fra sykehuset. Dette vil 

blant annet kreve en betydelig bedre kvalitativ ambulansetjeneste. Vi vil også påpeke 

nødvendigheten av at luftambulansetjenesten må bli betraktelig bedret i de to fylkene. 

Nødvendig friske midler må til for å opprette en ny luftambulansetjenestefunksjon, i tillegg til 

å opprettholde nåværende stasjonering på Dombås. 

 

Utdanningsforbundet har medlemmer som i mange tilfeller i sin arbeidshverdag trenger støtte 

fra ansatte innenfor habilitering og rehabilitering med høy faglig kompetanse. Vi understreker 



også betydningen av at det innenfor barne- og ungdomspsykiatri alltid vil være behov for 

synlige og kompetente tjenestetilbud uavhengig av framtidig modell.  

 

Erfaring fra tidligere sammenslåinger har i noen tilfeller vist seg ikke å være tilstrekkelig 

bærekraftig i forhold til pasientpågang. En endring fra nåværende struktur til færre sykehus 

(ett eller to-modellen) må derfor dimensjoneres tilstrekkelig i forhold til fremtidig 

pasientgrunnlag. Det må tas høyde for at Mjøsregionen vil kunne få en langt større 

befolkningsvekst enn prognosene per i dag tilsier. Fire felts motorvei, dobbeltsporet 

jernbanelinje, nærheten til hovedflyplassen, oppgradering og modernisering av Mjøsbyene og 

økt næringslivsutbygging kan medvirke til dette. 

 

Vi vil avslutningsvis påpeke viktigheten av at byggherren kvalitetssikrer det fysiske og psyko-

sosiale arbeidsmiljøet både i allerede etablerte sykehus og framtidig modell, og at dette har 

tilstrekkelig fokus i alle prosjektets faser.  

 

 

Egil Reinemo       Lise Beathe Hov 

fylkesleder       nestleder  

Utdanningsforbundet Hedmark 

 

 

 

 
 


