
Høringsuttalelse Helhetlig Utviklingsplan for 

Sykehuset Innlandet, delplaner 

Styret i Hedmark legeforening har 

styrebehandlet saken og har følgende kommentarer. 

1. Det desentraliserte somatiske helsetilbud: 

Arbeidsgruppen har gitt en god oppsummering av dagens desentraliserte spesialisthelsetjeneste. Det 

blir påpekt flere forhold som Hedmark legeforening støtter. Det aller viktigste er igjen å understreke 

behovet for et komplett og sterkt Mjøssykehus. Dette vil være den sterkeste og beste garantien for 

gode Distriktsmedisinske sentre og gode lokalsykehus. For å bevare og opprettholde gode og sterke 

fagligmiljøer på DPS ’ene og på lokalsykehusene vil man i fremtiden være helt avhengig av en samling 

av kompetanse.  

 

Hedmark legeforening ser helt klart nødvendigheten av å opprettholde et godt sykehustilbud i 

fjellregionen på Tynset /Røros.  Et godt faglig og administrativt samarbeid vil være den eneste 

mulighet til å opprettholde en kirurgisk aktivitet og et traumemottak i fjellregionen. 

Når det gjelder Kongsvinger Sykehus har vi fått klare signaler på at fagpersonellet i 

Kongsvinger  føler en sterkere  tilknytning til Akershus (Ahus)  enn til Sykehuset Innlandet, og  med 

dagens infrastruktur vil det være mest naturlig  at det blir en  både faglig og 

administrativ  tettere  kontakt med Ahus.  For enkelte disipliner innen medisinsk behandling er antall 

pasienter en kritisk faktor for å opprettholde/starte opp behandlingstilbud.  Dette må også tas med i 

vurderingen. 

2. Habiliterings og rehabiliteringstjenestene: 

Hedmark legeforening konstanter at arbeidsgruppen på det sterkeste anbefaler samling av 

tjenestene i ett fellessykehus, men vi stiller spørsmål om hvor viktig er dette når det gjelder 

rehabilitering? Vi vet også at den desiderte største delen av rehabilitering foregår i kommune og at 

rehabilitering er en naturlig del av samhandlingsreformen. Vi vil også påpeke at hovedsenter for 

neurorehabilitering i Norge – Sunnås Sykehus ikke ligger ved et somatisk sykehus. 



3. Prehospitale tjenester: 

Hedmark legeforening støtter på den sterkeste konklusjonen til arbeidsgruppen. Vi vil også påpeke 

behovet for en luftambulanse tjeneste i Innlandet som naturlig vil legges til Mjøssykehuset. 

4. Psykisk helsevern 

Hedmark legeforening mener det spesielt innen akutt psykiatrien er viktig med nært samarbeid med 

somatikken, og at det på et hovedsenter vil være naturlig med en psykiatrisk avdeling. 

Med hilsen 

Hedmark legeforening 

 


