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Høringsuttalelse SNR med fokus på :
Tilbudet til barn og unge generelt og spesielt
Tilbudet til barn og unge med behov for spesialisert habilitering
Tilbudet til voksne med behov for spesialisert habilitering
12.2 Funksjonsprogram og driftsmodell SNR
Kommentar: SNR skal være et sykehus for mennesker i alle aldre og med ulike typer
utfordringer. Det er viktig at det beskrives tydelig at sykehuset skal tilrettelegges generelt for
barn og ungdom – både som pasienter, men også som nære pårørende til andre pasienter.
Dette gjelder både i selve sykehuskroppen men også på pasienthotellet.
12.2.1 Pasientopphold
Pasienthotell
Pasienthotellet må ha rom som er tilpasset familier med barn/ungdom generelt, men også
familier med barn/ungdom med funksjonshemming.
12.2.2 Barn
Punkt 12.2.2 har betegnelsen barn. Punktet må endres til Barn og Ungdom. I Norge settes det
nå et spesielt fokus på ungdomshelse. Et nytt sykehus må ta dette på alvor og beskrive tilbud
til barn og ungdom.
Spesialisthelsetilbudet til barn og ungdom skal sikres likeverdige tjenester. I det nye sykehuset
må det tilrettelegges for et forsvarlig døgntilbud for barn og unge som ivaretar beredskap for
pasientgruppene uavhengig av vær og føreforhold.
Man må sikre døgnkontinuerlig god kompetanse både hos barneleger i vakt og på
sykepleiersiden. Barn og ungdom må legges inn på eget sengeareal som ivaretar det som
poengteres i Forskrift om barns opphald i helseinstitusjon
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-01-1217. Planlegging av sengeområde må
gjøres nå og ikke skyves frem i tid. Dette er viktig for å sikre å beholde og rekruttere
spesialister til fagområdet barn og ungdom. Et nytt moderne sykehus som man skal forvente
vil ha fra 1100-1200 fødsler pr. år må også planlegge inn vaktordning for barneleger knyttet til
fødetilbud.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For barne- og ungdomsmedisin og habilitering til barn og unge er det spesielle behov man må
tilrettelegges for. Det forventes derfor at det er egne areal i poliklinikken til disse gruppene.
I presentasjonen av tilbudet til barn og unge i konseptrapporten savnes det en presentasjon av
fagområdet spesialisert habilitering til barn og unge. I SNR planlegges det inn egen
seksjon som skal gi spesialisert tilbud til pasienter under 18 år med komplekse og
sammensatte funksjonshemminger. Dette er tilstander som tidlig ervervede hjerneskader,
fødselsskader, utviklingsforstyrrelser og sammensatte funksjonsvansker, genetisk betingede
tilstander, utviklingshemming og/eller multifunksjonshemming. I konseptrapporten må dette
tilbudet og fagområdet synliggjøres.
12.2.3 Psykisk helsevern
Her mangler en beskrivelse av tilrettelagt tilbud til voksne med behov for spesialisert
habilitering.
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