
Høringsuttalelse fra kommunene i Gjøvikregionen og 
Hadeland vedrørende utviklingsplan 2022 – 2039, Sykehuset 
Innlandet 
Kommunene i Gjøvikregionen og Hadeland viser til Sykehuset Innlandets invitasjon til å komme med 
høringsinnspill til forslag til utviklingsplan 2022-2039. Helseregion Gjøvik-Hadeland har forberedt et 
felles høringsutkast som er gått ut i kommunene i regionen til oppfølging i politiske utvalg og styre.  
Utkastet til utviklingsplan er sendt kommunene på høring med frist 20. mars. Helseregion Gjøvik-
Hadeland ved helse- og omsorgslederne formidlet til helseforetaket at det var ønskelig med politisk 
forankring av høringsutkastet, og at høringsinnspillet derfor ikke vil foreligge innen fristen. Saken 
legges frem til politisk behandling og ettersendes Sykehuset Innlandet etter politisk behandling i de 
respektive kommunene.  

Kommunene i Gjøvikregion-Hadeland påpeker at det foregår flere parallellprosesser med 
avhengigheter til hverandre. Det kan være uheldig at disse i ikke samordnes og ses i sammenheng i 
større grad. 

 Høringsinnspill til revidert utviklingsplan Sykehuset Innlandet HF, svarfrist 20. mars 
 Innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan, svarfrist 1. april - sak i strategisk samarbeidsutvalg i 

helsefellesskapet 9.mars. Kommunene/helseregionene kan velge å komme med /ikke komme 
med separate innspill.  

 Strategiplan for Helsefellesskap innlandet, behandles juni i partnerskapsmøtet.  

Ny regjering har varslet at de ønsker en dreining i innhold på Nasjonal helse – og sykehusplan, der 
kommunenes behov og perspektiver skal gis større plass. I tillegg pågår prosessen med strategiplan 
for Helsefelleskap Innlandet frem til sommeren.  

Kommunene i Gjøvikregionen-Hadeland er av den oppfatning at utviklingsplanen kommer for tidlig 
og vil anbefale at revidert plan samordnes med de øvrige prosesser som går den nærmeste tiden. 
Siden dette er en revidering, foreligger det allerede en gjeldende utviklingsplan som kan fortsette å 
løpe frem til ny plan er utarbeidet.  

Kommunene i regionen tar ikke stilling til spørsmål om sykehusstruktur siden dette er håndtert i 
tidligere høringer, men ser samtidig at det fortsatt er spørsmål rundt dette som har stor betydning 
for tematikk og områder som planen tar for seg.  

Innledende kommentarer 
Utviklingsplanen er et uttrykk for Sykehuset Innlandets langsiktige utviklingsstrategi. Helseregion 
Gjøvik-Hadeland tar ikke stilling til Sykehuset Innlandets interne strategier, prosesser, og foreslåtte 
tiltak som omtales i planen. Der disse berører og forutsetter samhandling med 
primærhelsetjenesten, vil det måtte framkomme gjennom de etablerte formelle 
samhandlingsarenaene eller i samarbeidsavtalene, og uttrykkes gjennom kommunens eget planverk. 
Involvering av fastlegene er vesentlig for å lykkes med utviklingsplanens ambisjoner, og må trekkes 
tett inn i gjennomføringen helt fra starten. 

Vi registrerer at perspektivene og utgangspunktet for datagrunnlag og analyser baseres på 
spesialisthelsetjenestens drift og områder. Utviklingsplanen har et stort fokus på effektiv drift, 
økonomiske rammebetingelser og omstillingsbehovet for spesialisthelsetjenesten. I mindre grad 



fokuserer planen på hvilke resultater og effekter som skal oppnås og hvilke strategier som skal føre 
helsetjenestene dit. Planen kan virke vel internt fokusert, gitt helsetjenestenes avhengigheter på 
tvers av tjenester og forvaltningsnivåer. Dette fremgår i mindre grad av høringsutkastet.  

Sykehuset Innlandet ber om innspill spesielt på følgende områder:  
Hvordan bør Sykehuset Innlandet møte nye utviklingstrekk og rammebetingelser gjennom:  
1. Samarbeid med kommunene og i Helsefellesskap Innlandet  
2. Bruk av ny teknologi og nye arbeidsformer  
3. Utvikling av riktig kompetanse til pasienter, pårørende og medarbeidere, på rett sted i 

pasientforløpet 
  

Samarbeid med kommunene og i Helsefellesskap Innlandet 
Gjøvikregionen og Hadeland ser positivt på etableringen av Helsefellesskap Innlandet og har 
forventninger til felles gode resultater og utvikling av et mer likeverdig samarbeid.  
 
I planutkastet fremkommer det i stor grad en overordnet beskrivelse av utfordringsbildet for 
sykehuset.  Samhandling om å løse felles utfordringer stiller krav til partene. Det er behov for at 
partene forstår hverandre sitt utfordringsbilde, samt hvilket utfordringsbilde som er felles.  
Å klare å forenes rundt samfunnsoppdraget, til tross for ulike perspektiver og oppgaver, krever gode 
prosesser og involvering på alle nivåer.  
Videre stilles det krav til å forstå hverandres styringslinjer, samt ønske om å finne mulighetsrommet, 
for å lykkes med strategiske og faglige dialoger. Kultur for samarbeid må utvikles og vedlikeholdes på 
alle nivåer i samarbeidet.  
 
Det må utarbeides et felles overordnet utfordringsbilde for Helsefellesskap Innlandet, og overordnet 
mål for hvordan vi i fellesskap skal møte det, samt satsningsområder. Dette er planlagt som en del at 
det strategiske arbeidet som er startet i Helsefellesskap Innlandet. For å sikre felles forståelse og 
oppfølging i samarbeidet, må det tydeliggjøres ulike nivå for samarbeid blant annet på strategisk 
nivå, for faglig utvikling og innovasjon, samt samarbeid om daglig drift.  
Revidert utviklingsplan beskriver i stor grad sykehusets interne utfordringer og sykehusets antatte 
felles utfordringer med kommunene. Kommunene har ingen innspill til helseforetakets interne 
redegjørelser, men for de områdene som skal løses sammen med andre, er innretningen på planen 
en utfordring. Det fremkommer ikke i planen at kommunale helse- og omsorgstjenestene også står i 
store utfordringer, samt at det er utfordringer med å rekruttere og beholde fastleger og annet 
helsepersonell.  
Et sentralt mål for kommunen er å utvikle helse- og omsorgstjenester sammen med innbyggerne som 
bidrar til at de kan være friskere lenger, og bo og leve selvstendig i eget hjem så lenge som mulig. 
Systematisk forbedringsarbeid og kontinuerlig kvalitetsforbedring av tjenestene forutsetter et godt 
og pålitelig faktagrunnlag. I tillegg til framskrivninger forutsetter dette imidlertid utvikling og bruk av 
styringsinformasjon for å sikre styringsfart og ønsket kvalitet. Det bør være en ambisjon at 
helsefellesskapet utvikler et sett felles styringsindikatorer for å sikre felles utfordringsbilde og 
nødvendig styringskraft. Parallelt må det jobbes aktivt for at alle parter har samme tillit til, og 
tolkning av tilgjengelig styringsinformasjon. 

Det reflekteres ikke i planen, på hvilken måte utfordringer både i spesialisthelsetjenesten og 
kommunene påvirker hverandre, og hvordan dette påvirker det totale utfordringsbildet. Det 
tydeliggjøres ikke i planen, nødvendigheten av felles prosesser, for at alle parter skal lykkes i behovet 
for innovasjon og utvikling.  



 
Det er igjen viktig å ta med seg etablerte samarbeid, som fungerer godt i dag, og bygge videre på det. 
De ulike samarbeidsarenaene må utvikles over tid, understøtte satsinger i strategiplan for 
helsefellesskapet, samt ta hensyn til dagens ulike styringslinjer. 
Kommunene er selvstendige forvaltningsenheter og rettssubjekter som har individuelle avtaler med 
helseforetaket. Forholdene og behovene er ulike, og dette må henyntas når samarbeidet skal 
planlegges og beslutninger skal tas.  

Kommunene har ansvar for rundt 90 prosent av alle helse- og omsorgstjenester i Norge, og 
forutsetningen for å lykkes er at det videreutvikles en felles kultur og forståelse for hverandres 
ansvar og roller i samhandlingen. Mer kunnskap og økt forståelse for hverandres likheter og ulikheter 
i rammebetingelser og handlingsrom er sentralt i denne utviklingen. 

Av hensyn til den pågående prosessen med strategiplan for Helsefellesskap Innlandet, vil helseregion 
Gjøvik-Hadeland anbefale at denne delen av utviklingsplanen avventes utarbeidelsen av vår felles 
strategiplan.  

Bruk av ny teknologi og nye arbeidsformer  
Kommunene i Gjøvikregionen og Hadeland deler helseforetakets syn på viktigheten av ny teknologi 
og nye arbeidsformer i helsetjenestene. Pandemien har gitt oss verdifull innsikt og kompetanse i så 
måte, og har i tillegg vist at det bor uutløst potensiale i tjenestene til å kunne øke farten i innføring av 
ny teknologi. I samhandlingen mellom helseforetaket og kommunene er det samtidig nødvendig å ha 
med seg at det er flere parter med interesser i gevinstrealiseringen av både nye arbeidsformer og ny 
teknologi, og at dette arbeidet ikke kun skal medføre oppgaveoverføring fra helseforetaket til 
kommunene og spare helseforetaket for ressurser. Kommunene bør også gis anledning til å ta del i 
gevinstrealisering i felles utviklingsarbeid på disse områdene.  

Kommunene har forventninger om at samarbeidet rundt verksted for integrerte helsetjenester og 
medlemskap i HelseInn skal kunne gi bedre planmessighet, samordning og resultater av felles 
prosjekter. Skal vi sammen lykkes med denne arenaen, må begge parter ha tilgjengelig kapasitet og 
kompetanse. Her stiller kommunene også ulikt som følge av ulike lokale forhold. Dette må hensyntas 
i planlegging og ved gjennomføring. 

Helsefellesskapets strategiplan må kunne romme felles veivalg, strategier og tiltak på området 
digitalisering, teknologi og nye arbeidsformer, og samtidig gi muligheter for økonomisk 
handlingsrom, kapasitet og kompetanse for alle parter.  

 

Utvikling av riktig kompetanse til pasienter, pårørende og medarbeidere, på rett 
sted i pasientforløpet 
Et styrket mestringsperspektiv 
Helseregionen deler utviklingsplanens perspektiv på utfordringene med å tilby trygge, helhetlige og 
sammenhengende tjenester av god kvalitet til et økende antall mennesker med komplekse 
helseutfordringer og kroniske lidelser. At utviklingsplanen i større grad peker på at utviklingen går 
mer og mer i retning av multidisiplinær og teambasert oppfølging er en utvikling kommunene er 
tilhengere av og har forventninger til. Dette er mennesker som har behov for tjenester på tvers av 
avdelinger, spesialiteter og forvaltningsnivåer – ofte også langvarig. Samtidig er det grunn til å anta at 
døgnopphold ivaretar en helhetlig behandling i større grad enn dagbehandling/ poliklinikk for denne 
pasientgruppen. Ved planlegging av Sykehuset Innlandets døgnkapasitet bør det tas høyde for dette.  



Sett fra kommunenes ståsted er det spesielt to utfordringer for spesialisthelsetjenestene for å møte 
utviklingen med økning av innbyggere med komplekse helseutfordringer og kroniske lidelser. Det ene 
er å sikre et allsidig og variert lærings- og mestringstilbud både til pasienter og pårørende, slik at 
evnen til selv å håndtere egne helseutfordringer styrkes. Dette kan med fordel utvikles og drives 
sammen med kommunene.  
For det andre er det viktig at spesialisthelsetjenesten understøtter pasientens preferanser, 
prioriteringer, og vurdering av funksjon – «Hva er viktig for meg». Det betyr blant annet å inkludere 
brukeren selv, og kommunen, i betydelig større grad ved vurdering av behandling både før, under og 
etter sykehusopphold/-tjenester.  

 

Gjøvikregionen og Hadeland utgjør ett felles rekrutterings- og arbeidsmarked, hvor 
spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenestene er gjensidig avhengig av tilgang på arbeidskraft og 
kompetanse. Det må samhandles, og ikke konkurreres om disse utfordringene. Kommunene og 
helseforetaket må bidra til å gjøre hverandre gode, og utnytte og utvikle kompetansen i felleskap for 
å løse vårt felles samfunnsoppdrag. Rekruttering og å beholde kompetanse er allerede utfordrende 
både for helseforetaket og for kommunene. Mange kommuner har sårbare fagmiljøer og 
kompetansen kan ha store variasjoner kommunene imellom. Dette er forhold helseforetaket må ha 
bevissthet rundt når pasientforløpene planlegges og gjennomføres.  

Det bør vurderes om Helsefellesskap Innlandet skal drive interessepolitisk arbeid for å øke 
utdanningskapasitet i Innlandet, samt øke tilfanget av kvalifisert arbeidskraft i opptaksområdene.  

10 prosent av dagens helseforskning omhandler de kommunale helsetjenestene, til tross for at disse 
tjenestene utgjør 50 prosent av helsebudsjettet, og ca. 90 prosent av de samlede helsetjenestene. 
Kommunene i Gjøvikregionen og Hadeland oppfordrer derfor helseforetaket til å forske sammen 
med, og utvikle kunnskapsgrunnlaget sammen med brukere og primærhelsetjenestene.  

 

Andre forhold 
Det henstilles spesielt til at legene i primærhelsetjenesten tas aktivt med i det videre arbeidet. Dette 
er etter vår mening en forutsetning for at Sykehuset Innlandet skal lykkes med sine ambisjoner.  

Helseregion Gjøvik-Hadeland ser at dagens finansieringsmodeller kan være et hinder for ønsket 
utvikling, og ber Sykehuset Innlandet om å bidra aktivt til at det utvikles finansieringsmodeller som i 
større grad enn i dag stimulerer og tilrettelegger for en helhetlig utvikling av pasientens 
helsetjeneste, og ikke en forskyvning av oppgaver uten at nødvendige rammebetingelser som 
finansiering og kompetanse er tilstede.  

Utviklingsplanen løfter i noen grad frem i hvilken kontekst helseforetaket inngår i. Sykehus har 
betydning i lokalsamfunnet utover det å være leverandør av spesialisthelsetjenester. I den 
innledende delen står det blant annet at det er om lag 346 000 innbyggere fordelt på 42 kommuner i 
opptaksområdet og fordelt på 40 steder i Innlandet. Hvilken rolle helseforetaket skal spille i 
utfordringer Innlandet står overfor, sier planen lite om. Det kan være områder som levekår(som vi 
vet påvirker helsetjenestene direkte), at Innlandet er tidligere ute med en aldrende befolkning og at 
Innlandet har utfordringer med kvalifisert arbeidskraft. Dette er komplekse samfunnsutfordringer 
som helseforetaket og kommunene må møte i fellesskap og med omforente strategier. Kommunene i 
Gjøvikregionen- Hadeland oppfordrer derfor til at prosessen med utviklingsplanen i større grad 



legger til rette for felles planlegging mellom kommunene i Innlandet og Sykehuset Innlandet, og at vi 
arbeider sammen om de store utfordringene vi går i møte. 

 


