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Høringsuttalelse for utviklingsplan Sunnaas sykehus HF 2035
Først og fremst ønsker vi å takke for muligheten til å bli hørt i utformingen av fremtidige
behandlingstilbud som omfatter vår målgruppe.
Som vi leser av statistikken representert i deres rapporter, samt som en logisk følge av at dette
primært er knyttet til multitraume tilfeller, utgjør amputerte og protesebrukere en svært liten andel av
pasientgruppen.
Som det også nevnes, ser også vi det som mest hensiktsmessig at amputerte og protesebrukere i all
hovedsak rehabiliteres sammen med andre amputerte og protesebrukere. Dette vil gi dem en bedre
forutsetning for å kunne orientere seg om hvilke muligheter og begrensninger som er i en slik situasjon
gjennom å komme i kontakt med andre likesinnede og dele erfaringer. Samtidig vil det der være langt
enklere å få flere fagpersoner spesialisert innenfor denne type rehabilitering, som jo må sies å være noe
annerledes enn det er for slagpasienter, ryggmargsskadde eller andre.
I tilfellene hvor amputerte og protesebrukere likevel skulle bli rehabilitert på en slik institusjon vil vi i
utgangspunktet anbefale at de får en tverrfaglig oppfølging av både ortopediingeniør, fysioterapeut,
ergoterapeut og lege som sammen vurderer situasjonen underveis i rehabiliteringen. Dette gjelder
spesielt mellom fysioterapeut og ortopediingeniør hvor gangtrening og tilpassing av protese
gjennomføres. Dette krever gjerne spesiell kompetanse på feltet.
Videre ser vi det som nødvendig at pasienter som er amputerte og/eller protesebrukere også får den
informasjonen de har krav på, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2. Dette slik at de blir i stand til
å kunne utøve sin rett til medvirkning og bruk av for eksempel fritt sykehusvalg og ortopedisk verksted,
jf. §§ 3-1 og 2-4. Vår erfaring er at dette er noe mange pasienter og pårørende i dag opplever som
særlig mangelfullt. I den forbindelse anser vi det som hensiktsmessig og nødvendig med skriftlig avtale
om tilbud om likepersonbesøk for disse pasientene og deres pårørende, slik at vår organisasjon med
vår kompetanse og kunnskap kan bidra til at situasjonen kan bli noe mer oversiktlig og avlaste
helseinstitusjonen og helsepersonellet på dette området.
Vi håper på videre godt samarbeid.
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