Uttale fra politisk referansegruppe
Politisk referansegruppe sin rolle er å gi råd og innspill til Sykehuset Innlandet
sitt arbeid med å utvikle en framtidig sykehusstruktur. I den forbindelse gis
følgende innspill til styret før behandlingen av idéfaserapporten:
Referansegruppa er opptatt av å sikre befolkningen i Oppland og Hedmark et best mulig og
likeverdig helsetilbud. Det forutsetter en samling av de tjenestene som må samles og en
desentralisering av de tjenestene som kan tilbys nærmere pasientens hjem.
Referansegruppa er glad for den høye aktiviteten i høringsperioden og et stort antall
høringsinnspill fra ulike miljøer i Oppland og Hedmark. Aktiviteten og innspillene har vist at
det er stort engasjement for å få til en framtidsretta spesialisthelsetjeneste.
Referansegruppa registrerer at høringen viser størst tilslutning til en hovedsykehusmodell
ved Mjøsbrua, med samling av somatikk og psykiatri. Mange under en rekke gitte
forutsetninger. Vi forventer samtidig at styret vurderer helheten i innspillene og tar innover
seg de bekymringer og spørsmål som framkommer.*
Referansegruppa er opptatt av at en framtidig struktur må videreutvikle og forsterke tilbudet
i distriktene, herunder utvikle de lokalmedisinske sentrene, styrke de prehospitale
tjenestene, etablere en ny luftambulansebase og sikre effektive ambulansetjenester i hele
regionen. Det er også viktig at modellene som utredes videre i neste fase underbygger
strategiarbeidet for utviklingen av Mjøsbyen til en sterk motor for Oppland og Hedmark.
Referansegruppa mener det er avgjørende at prosessen fører til rask avklaring av den
framtidige sykehusstrukturen og at det sikres tilstrekkelige investeringsmidler til å realisere
en framtidsretta sykehusstruktur i Oppland og Hedmark. Referansegruppa påpeker
viktigheten av at kvaliteten i sykehustilbudet opprettholdes og videreutvikles mens
prosessen pågår.
Referansegruppa ber om at det legges til rette for et møte med Helse Sør-Øst før saken
styrebehandles i det regionale foretaket. Politisk referansegruppe vil uttrykke Oppland og
Hedmark sitt behov for en faglig og politisk gjennomførbar løsning.

*Tilleggsforslag fremmet av Espen Granberg Johnsen til fjerde avsnitt som fikk to stemmer og falt:
"..., herunder å utrede alternativ med 2- og/eller 3-sjukehusmodeller."

