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Høringsutkast - Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst 
Det vises til høringsutkastet Regional utviklingsplan 2035. Planutkastet inneholder mange gode og 

framtidsrettede strategier som Elverum kommune støtter. Allikevel vil Elverum kommune peke på 

følgende punkter:  

  

Pasientens helsetjeneste 

Elverum kommune støtter at Helse Sør-Øst vil etablere flere helsetjenester utenfor sykehus gjennom 

å bidra til finansiering av nye tjenesteformer og tilrettelegge for bruk av teknologi som ivaretar 

pasientsikkerhet og personvern. Vi mener at slike tjenester vil bidra til å styrke pasientrollen og 

fremme samarbeidet mellom pasient, spesialisthelsetjenesten og de kommunale tjenestene.  

 

Samhandling og oppgavedeling mellom kommunene og helseforetaket 

Elverum kommune merker seg at Helse Sør-Øst vil styrke samarbeidet mellom helseforetakene og 

de kommunale tjenestene, bla. gjennom etablering av nye pakkeforløp, bedre digitale 

kommunikasjonsmuligheter, telemedisinske løsninger og gjensidig hospiteringsordninger for 

fagpersonell. Elverum kommune støtter en slik strategi. 

 

Demografi og de multisyke eldre 

Elverum kommune er bekymret for at Helse Sør-Øst ikke legger større  vekt på å styrke 

kompetansen og kapasiteten innen geriatri. I planen trekkes den demografiske utviklingen fram. Vi 

vet at andelen eldre vil øke betydelig i mange av kommunene våre i Hedmark og Oppland. 

Allikevel opplever vi at Sykehuset Innlandet HF har for liten kapasitet på geriatriske utredninger og 

veiledning til kommunene. Elverum kommune mener at Helse Sør-Øst må styrke geriatrisk 

kompetanse og kapasitet ved Sykehuset Innlandet HF.    

 

Helse Sør-Øst vil ha en mer bevisst satsing på forebygging 

Omfanget av livsstilssykdommer og den demografiske utviklingen, viser at det er behov for en 

sterkere satsing på forebygging, også fra spesialisthelsetjenestens side. Spesialisthelsetjenesten bør 

ha et spesielt ansvar for å identifisere «de fem prosent av sykehuspasientene som bruker 50% av 

spesialisthelsetjenestens ressurser». Å styrke samarbeidet med fastlegene og de kommunale 

tjenestene om pasient- og pårørende opplæring, er et viktig sykdomsforebyggende tiltak. 

 

Gjennom et styrket samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, de ulike pasientorganisasjonene, 

kommunen og frivillige organisasjoner, kan det utløses mye ressurser for forebyggende tiltak.   
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Større vekt på gode pasientforløp «fra hjem til hjem» 

Erfaringer fra samarbeidet mellom kommuner og Sykehuset Innlandet HF, for å analysere, 

kvalitetssikre og effektivisere pasientforløpene for store pasientgrupper, viser at denne metodikken 

vil kunne gi bedre helse-, rehabiliterings og omsorgstjenester.  

 

Gjennom disse prosessene, er det avdekket uhensiktsmessige forskjeller i tjenestetilbudet både 

mellom de ulike sykehusenhetene og i kommunene. Dessuten er det vist til et betydelig ubenyttet 

potensial gjennom å styrke samhandlingen mellom helse og omsorgstjenestene, pasienter og 

pårørende og frivillige organisasjoner. Elverum kommune anbefaler at Helse Sør- Øst viderefører 

prosessene for å styrke gode pasientforløp «fra hjem til hjem».  

 

Psykiatriske helsetjenester og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Elverum kommune støtter behovet for å styrke psykisk helsevern, bla. gjennom å videreutvikle 

ambulante tilbud, styrke de distriktspsykiatriske sentra og øke de polikliniske tilbudene. Dette må 

imidlertid ikke gå på bekostning av tilbudet til de pasienter som har behov for institusjons-

innleggelser. 

 

Vi mener at det er spesielt viktig å styrke det spesialiserte psykiatriske helsetjenestetilbudet til barn 

og unge og det alderspsykiatriske tilbudet. 

  

Vi merker oss også at Helse Sør-Øst ønsker å styrke samhandlingen mellom private 

avtalespesialister, helseforetakene og de kommunale tjenestene innen psykisk helsevern og de 

distriktspsykiatriske sentra. Vi mener at dette vil kunne styrke helse- og omsorgstilbudet til de som 

sliter med psykiske lidelser og rusrelaterte lidelser.  

 

Forskning og innovasjon 

Elverum kommune støtter Helse Sør-Øst sin vilje til å satse mer på forskning og innovasjon, da vi 

mener at dette vil styrke kompetansen og bedre kvaliteten på pasientforløpene. Elverum kommune 

mener at det er viktig at forsknings- og innovasjonsmidler knyttes tettere til de strategiske 

satsingsområdene i Helse Sør-Øst, bla  ved å bruke ressurser og kompetanse til å evaluere effekten 

av endringer i tjenesteorganisering og nye samarbeidsformer med fastlegene og de kommunale 

tjenestene.  

 

Teknologi og utstyr 

Elverum kommune støtter Helse Sør-Øst i viljen til å bruke teknologi og gode IKT løsninger for å 

styrke samhandlingen på tvers av omsorgsnivåer. Det er viktig å sørge for at pasienter og ansatte, på 

tvers av omsorgsnivåer, har tilgjengelig informasjon når og der de trenger det. Vi mener at det er 

riktig å satse mer på lettvekts-IKT og mobile løsninger; «hjemmesykehus/avstandsoppfølging», 

«brukerstyrte poliklinikker». «E-konsultasjoner» og utvidet bruk av sensorteknologi, må imidlertid 

ikke erstatte de menneskelige møtene mellom pasient og behandlere, men kan være et viktig 

supplement. 

 

Framtidig sykehusstruktur  

Elverum kommune mener at det er viktig at det snarest fattes endelige vedtak om framtidig 

sykehusstruktur, og en tidsplan for sykehusstrukturen i Innlandet. Å få fastlagt den endelige 

sykehusstrukturen og den framtidige funksjonsdelingen mellom de eksisterende sykehusenhetene, 

er viktig både for Sykehuset Innlandet HF og for de enkelte kommunene i Hedmark og Oppland. 
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For uten alle de utfordringene som en fortsatt usikkerhet om den framtidige sykehusstrukturen 

skaper for Sykehuset Innlandet HF, vanskeliggjør denne usikkerheten også kommunal planlegging. 

Dette gjelder selvsagt ikke bare planer for helse og omsorgstjenestene, men også planer for 

befolkningsutvikling, arbeidsplasser, skoler, barnehager, arealdisponering, etc.  

 

Elverum kommune ser derfor fram til at Helse Sør–Øst snarest avklarer den framtidige 

sykehusstrukturen for Innlandet, og fremmer en tidsplan for gjennomføring.  

 

 

 
 
 
 
 

Med hilsen 

Aasmund Hagen Roy Heine Olsen 
assisterende rådmann SLT-/Folkehelsekoordinator 
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