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Helseregion 7, Helsefellesskap Innlandet. Innspill til utviklingsplan 2022 
-2039 Sykehuset Innlandet HF 
Innledning 
Kommunene i Sør-Østerdal viser til invitasjonen fra Sykehuset Innlandet HF til å komme med innspill 
til sykehusets utviklingsplan 2022 - 2039. Fristen for innspill fra helseregionene er satt til den 20. 
mars 2022. De deltakende kommunene i Sør-Østerdalsregionen interkommunale politiske råd, er 
blitt enige om å sende et felles innspill til denne utviklingsplanen.  

Utkastet til ny plan bygger på Utviklingsplanen 2018 – 2035, er omfattende og inneholder mye 
informasjon om den interne situasjonen i Sykehuset Innlandet HF i dag og hvorledes sykehusledelsen 
ser for seg utviklingen innenfor rammene av en Mjøssykehusmodell. Kommunene i Sør-
Østerdalssamarbeidet opplever at den utviklingen som skisseres, vil ha flere konsekvenser for 
befolkningen og for de kommunale tjenestene. Vi opplever imidlertid at de tre spørsmålene som 
stilles i invitasjonen «henger litt i løse lufta» i forhold til innholdet i planutkastet. Vi innleder derfor 
våre kommentarer knyttet til de tre temaene, før vi gir innspill til selve planutkastet.   

De tre temaene som Sykehuset Innlandet HF ønsker at helseregionene skal vektlegge i 
sine innspill:  
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 på rett sted i pasientforløpet hos pasienter, pårørende og 

medarbeidere. 

Innledende kommentarer:  
1. Samarbeid med kommunene og i Helsefellesskap Innlandet. Det er viktig å minne om at 

kommunene som inngår i Helsefellesskapet er selvstendige forvaltningsenheter, med 
individuelle samarbeidsavtaler med Helseforetaket. De enkelte kommunene er ulike i både i 
størrelse befolkningssammensetning og i helse- og omsorgsressurer. Dette må det tas 
hensyn til når Sykehuset Innlandet HF planlegger samarbeidsformer med kommunene. 
Kommunene i Sør-Østerdal har imidlertid positive forventninger til mulighetene for å utvikle 
nye og mer likeverdige samhandlingsformer mellom helseforetaket og de samarbeidende 
kommunene gjennom Helsefellesskapsmodellen. 

I likhet med helseforetaket, er også kommunene bekymret for den demografiske utviklingen i 
Innlandet og en framtidig rekrutteringssituasjon, både når det gjelder fastleger, men også for 
annet helsepersonell. Vi mener derfor at Helsefellesskapet samlet bør presse på overfor de 
sentrale myndighetene for å styrke rekrutteringssituasjonen, både gjennom å øke 
utdanningskapasiteten, fjerne byråkratiske hindringer for rekruttering av utenlandsk 
helsepersonell med tilsvarende utdanninger som våre, - og virkningsfulle tiltak for å løse opp 
i fastlegekrisen.  

2. Bruk av ny teknologi og nye arbeidsformer. I utgangspunktet har kommunene tro på at bruk 
av ny teknologi og nye arbeidsformer vil være et gode både for pasienter, pårørende og de 
kommunale tjenestene.  
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Vi er selvsagt opptatt av at slik teknologi og arbeidsformer ikke tas i bruk kun for å spare 
ressurser for helseforetaket. Dersom SI forutsetter at desentralisering av spesialisthelse-
tjenester kan gjennomføres ved bruk av ny teknologi og nye arbeidsformer alene, er det 
viktig å minne om at mange «telemedisinske» samarbeidsformer forutsetter at personalet  
«på begge sider» er disponible samtidig, at nødvendig utrustning er tilgjengelig og at det er 
tilstrekkelig kompetanse og kapasitet, både i sykehuset og i kommunene.  

Fjernbehandling fra spesialisthelsetjenesten av pasienter, som er utskrevet fra sykehus, 
forutsetter avklarte forventninger til de kommunale tjenestene, ansvarsforhold og tydelige 
avtaler. 

Flere av kommunene er også opptatt av å ta i bruk ny teknologi, både for å gi et bedre og 
raskere tilbud til pasientene, men også for sikker kommunikasjon med sykehuset. Anskaffelse 
av slikt utstyr bør på «begge sider» koordineres for å sikre at de teknologiske løsningene 
«snakker med hverandre» uten for mange spesielle tilpasninger. Dette bør være tema i 
Helsefellesskapet. 

3. Utvikling av riktig kompetanse på rett sted i pasientforløpet hos pasienter, pårørende og 
medarbeidere. Kommunene er positive til at helseforetaket og kommunene i fellesskap 
utvikler ny kompetanse for å styrke sammenhengende pasientforløp, både før, under og 
etter sykehusopphold. Vi ser for oss at flere pasienter i framtiden vil få mer avansert 
behandling utenfor sykehus. Vi er enige i at dette kan være positivt for mange pasienter og 
pårørende. Her må vi imidlertid ta hensyn til arbeidsbelastningen både for fastleger og for 
annet helse- og omsorgspersonell. 
 
Hjemmesykehus. 
Vi minner imidlertid om at såkalte «hjemme-sykehusbehandlinger» som strekker seg over 
tid, ikke bare påvirker relasjonene mellom pasientene og behandlere, men også påvirker 
livssituasjonen for hele familier. Pårørende, inklusive barn og ungdom, kan oppleve at 
hjemmesituasjonen endres totalt. Ikke bare må det ofte gjøres fysiske tilpasninger i 
hjemmet, men ofte vil hjemmet bli en arbeidsplass for skiftende helsearbeidere store deler 
av døgnet. Faren for at dette får negative konsekvenser for de pårørendes helsetilstand, er 
betydelig. I flere kommuner har vi erfaringer med at pasienter er skrevet ut fra sykehuset 
med fortsatt langvarig behov for respiratorstøttende behandling i hjemmet.  
 
Å yte gode og trygge omsorgstjenester i «hjemmesykehus» er meget krevende, både for de 
pårørende, de ansatte i helse og omsorgstjenesten og for fastlegene. Det er viktig at de 
spesialistene som anbefaler slik behandling, på forhånd har satt seg grundig inn i pasientens 
hjemmesituasjon og på kompetanse og kapasitet i kommunene. Slike behandlingsformer 
krever avklarte ansvarsforhold, relevant kompetanse, inklusive samhandlingskompetanse, 
både i helseforetaket og i de kommunale tjenestene. De pårørende må få saklig informasjon i 
god tid på forhånd, om hva et «hjemmesykehus» innebærer, ikke bare for pasienten, men 
også for de pårørende.     
 
Forebyggingstiltak for negativ sykdomsutvikling. 
Kommunene er opptatt av at spesialistene i helseforetaket samhandler med de kommunale 
tjenestene, - også når det gjelder å utvikle kompetanse innen forebyggende helsearbeid. 
Dette gjelder ikke minst overfor pasienter som står i fare for å utvikle ulike typer 
aldersrelatert helsesvikt, slik som demens, osteoporose og ulike mangelsykdommer. Med 
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den demografiske utviklingen vi ser framfor oss, og med varselet om mangel på utdannet 
helsepersonell, vil vi sannsynligvis få behov for å utvikle gode samarbeidsavtaler med 
frivillige organisasjoner, - som etter enklere opplæring, kan bistå i ulike former for 
forebyggende helsearbeid og i enklere former for gjenopptrening av pasienter.  
 
Siden antall unge uføre fortsatt er høyt i hele Innlandet, er det viktig at spesialist-
helsetjenesten, fastleger, fylkeskommunen, NAV og kommunale tjenester, samarbeider om å 
utvikle komplementær kompetanse for å bistå ungdom som står i fare for å falle utenfor 
utdanning og arbeid. Utenforskap fører ofte til betydelige helse- og sosiale utfordringer, - 
ikke bare for ungdommen selv, men også for familien. Samfunnet har behov for at alle som 
har potensial for det, kan komme i arbeid.      
    

Er tidspunktet for arbeidet med utviklingsplanen heldig valgt? 
I referatet fra foretaksmøtet den 10. januar 2022 heter det under punkt 3.7.4: 

Foretaksmøtet ba Helse Sør-Øst RHF sørge for at «null-pluss» alternativet for videreutvikling 
av Sykehuset Innlandet HF utredes fullt ut. 

Dette arbeide er nå i full gang, men det er først når styret for Helse Sør-Øst RHF skal behandle 
anbefalingen fra konseptfasen trinn 1 i løpet av høsten 2022, at vi får vite om konseptfasearbeidet 
skal gå videre utfra en struktur med et Mjøssykehus i Moelv, - eller en struktur som bygger videre på 
hovedtrekkene i dagens desentrale sykehusstruktur.  

Framtidig sykehusstruktur og funksjonsfordelingen mellom sykehusenhetene har selvsagt betydning 
for utviklingsplanen fram mot 2039, - og for den praktiske samhandlingen mellom helseforetaket; 
pasienter, pårørende og kommunene.  

De viktigste signalene fra trinn en i konseptfasearbeidet for en framtidig sykehusstruktur, er ikke 
klare når Sykehuset Innlandet ber om innspill fra kommunene til dette planutkastet.  

Regjeringen har gitt mange signaler gjennom Hurdalsplattformen om at de vil gjennomføre endringer 
i dagens organisering av helseforetakene og styring av sykehusene. Vi er nå kjent med at regjeringen 
oppnevnte «Magnussen-utvalget» den 04.02. 2022. I mandatet for dette utvalget går det fram det 
skal være en gjennomgang, både av helseforetaksloven, av organisering, finansiering av sykehusene 
og med vekt på reell samhandling med de kommunale helse og omsorgstjenestene. Utvalget skal 
presentere sin rapport i mars 2023, altså før Helse Sør-Øst RHF skal legge fram søknaden om 
finansiering av framtidens sykehusstruktur i Innlandet. Samlet sett utgjør dette en betydelig 
usikkerhet om mange av de faktorene Sykehuset Innlandet baserer sitt utkast til utviklingsplan på. 

I invitasjonen går det fram at innspillene fra helseregionene også vil bli brukt som underlag for å 
utarbeide et felles innspill fra «Helsefelleskapet for Innlandet» til Helse og omsorgsdepartementets 
arbeid med «Nasjonal helse og sykehusplan 2024-2027». 

 
Helse og sykehusplan, eller helse og samhandlingsplan? 
I «Sykehustalen 2022» kunngjorde helse og omsorgsministeren at helse og sykehusplanene framover 
skal erstattes med «helse- og samhandlingsplaner». I løpet av tiden etter at Samhandlingsreformen 
ble innført, har ulike helse og omsorgsministre ønsket å endre retningen på denne reformen 
gjennom å endre ordlyd og begrep i sentrale dokumenter.  
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Eksempler fra Bent Høies periode er:  

 Fra «avtaleparter» til «partnere» 
 Fra behandlingsforløp til sammenhengende pasientforløp 
 Fra helsetjenestens pasienter til pasientenes helsetjenester 
 Fra «hva feiler deg?» til «hva er viktig for deg?» 

I tillegg ble kommunenes med finansiering av sykehusopphold endelig fjernet.  

Vi har lenge hørt om «sømløse» helse- og omsorgstjenester, uten at de statlige styrings- og 
finansieringssystemene av helsetjenesten har underbygget en slik «sømløs» samhandling. 
Samhandlingsreformen bygde på at kommunene skulle rustes opp både bemanningsmessig, 
kompetansemessig og ressursmessig, før nye oppgaver ble overført fra sykehus til kommunene. Sett i 
bakspeilet, kan vi ikke se at kommunene er tilført tilstrekkelige ressurser for å håndtere de 
oppgavene som er skjøvet over på kommunene. I Kommunal rapport den 3. februar viser Helse- og 
omsorgsministeren til at det fram til 2020 ble opprettet 1 110 nye legehjemler i kommunene, mens 
det ble nær 3.900 nye legestillinger i sykehusene.  

Fra avtalebasert samarbeid – til samhandling 
Nå skal vi få en nasjonal plan som signaliserer en utvikling fra «samarbeid» mellom sykehus og 
kommuner, til «samhandling». Ord er kun viktige, dersom de følges opp med holdninger og handling.  
 
Professor Ottar Ness ved NAPA har skrevet en artikkel om forskjellen på begrepene samhandling, 
samarbeid, partnerskap og koordinering. Han peker på at samhandling bygger på «likeverdige 
relasjoner», gjensidighet og åpen dialog mellom partene.  
 
Vil regjeringen legge opp til organisasjonsmodeller og styrings- og finansieringssystemer som 
underbygger dette? 
 
Noe av det kommunene i Sør-Østerdal savner i dette utkastet til utviklingsplan for Sykehuset 
Innlandet HF, er nettopp en gjensidig forståelse og aksept for at samhandling for å oppnå gode og 
helhetlige pasientforløp, handler om noe annet enn meldinger fra sykehuset om at pasienten er 
utskrivningsklar og at helseforetaket vil kreve kr 5 306, per døgn som pasienten er «overliggende».  I 
et samhandlingsperspektiv er det viktig at det er en gjensidig forståelse av at de tiltak som den ene 
samhandlingspartneren iverksetter, har konsekvenser for den andre partneren. Det er viktig at vi 
«spiller på samme lag» i et funksjonelt pasientforløp.   

Ingen sykehusplan uten hensyn til kommunal kompetanse og kapasitet 
Når Sykehuset Innlandet HF planlegger hvorledes de fram mot 2039 skal møte pasientutfordringene, 
er det sentralt at de også setter seg inn i de utfordringene de kommunale tjenestene står overfor.  
 
Tiltak fra sykehuset for å redusere innleggelser og liggetid, har konsekvenser for både fastleger og for 
de kommunale tjenestene. Den gjennomsnittlige liggetiden i Sykehuset Innlandet var for somatiske 
pasienter 3.4 liggedøgn. For voksne pasienter som var innlagt for psykiske lidelser varte oppholdet i 
snitt i underkant av 22 døgn. For tverrfaglig spesialisert rusbehandling var snittet på 32 
oppholdsdøgn og for barn og unge  i psykisk helsevern varte oppholdet i snitt  21,5 døgn.  
 
Dette gir knapp tid til å bli kjent med pasienten, pårørende, hjemmesituasjonen, og de tjenestene 
hjemkommunene kan tilby. Spesielt mange av de eldre pasientene har behov for tjenester fra 
fastleger og fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene i langt tid, både før og etter 
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«snarvisitten» i sykehuset. Skal vi samhandle om gode og helhetlige pasientforløp er det viktig å 
huske at slike forløp starter og avsluttes i kommunene, der pasienten lever og bor sammen med sine 
pårørende. Skal kommunene bidra til «unødige re-/innleggelser» har fastleger, sykehjemsleger og 
annet helsepersonell behov for god kommunikasjon med de riktige spesialistene i sykehusene.    

Kanskje bør meldingen fra den nye helse og omsorgsministeren om mer samhandling, være et signal 
om at en utviklingsplan for Sykehuset Innlandet HF fram mot 2039, i det minste bør omfatte en 
oversikt over utviklingen av kapasitet og kompetanse i helse- og omsorgstjenesten i de ulike 
kommunene.  

Ideelt sett bør utviklingsplanen for Sykehuset Innlandet erstattes av en helhetlig helse- og 
samhandlingsplan for Innlandet, der både helseforetaket og kommunene er deltakere i 
utarbeidelsen. Å planlegge utviklingen av kapasiteten i helseforetaket, uten å ta hensyn til at 
kapasiteten og kompetansen vil variere sterkt fra kommune til kommune i planperioden, vil 
nødvendigvis føre til utfordringer for samhandlingen om de helhetlige pasientforløpene for de 
enkelte pasientene. Vi mener at det er viktig med forskning på de ulike overgangene i 
pasientforløpene for å kunne gjøre disse mer sømløse. 

Dess større sykehuset er, dess flere spesialiserte avdelinger sykehuset omfatter, dess flere pasienter 
og pårørende som sykehuspersonalet i de ulike avdelingen skal forholde seg til, -  og dess flere 
kommuner sykehuset skal samhandle om pasientforløpet med, - dess større utfordringer vil man stå 
overfor, når man skal skape gode og helhetlige pasientforløp for den enkelte pasient.  

Signaler om dette får vi gjennom de årlige rapportene fra Folkehelseinstituttet om «Brukeropplevd 
kvalitet» etter innleggelse, fra store og middelsstore norske sykehus. I flere år har de største 
sykehusene skåret lavest på de kvalitetsindikatorene som har med samhandling å gjøre; «involvering 
av pårørende», «planlegging av utskriving» og «samhandling med kommunene». Det er tydelig at 
pasientene er mest fornøyd etter behandling i de middels store sykehusene, slik vi har i Innlandet i 
dag. 

Asymmetriske maktforhold  
Helt siden samhandlingsreformen ble introdusert, har kommunene  opplevd at maktforholdet i 
samhandlingen mellom sykehuset og den enkelte kommunen er asymmetrisk. Det er sykehuset som 
definerer når pasienten er utskrivningsklar, ofte til tross for at de ikke er kjent med det tilbudet 
pasienten skal skrives ut til. Kommunene opplever at pasienter med stadig mer krevende behov 
skrives ut til kommunene. Dette gjelder både fra de somatiske og de psykiatriske institusjonene.  

Kommunene og fastlegene opplever fortsatt at henvisninger om innleggelser for psykiske lidelser og 
rusavhengighet kommer i retur, eller at pasientene settes på venteliste.  

Mange av de rehabiliteringstilbudene som helseforetaket tidligere tok ansvar for, er nå overlatt til 
kommunene. Det samme gjelder mye av pasient- og pårørendeopplæringen. 

Kommunene i Sør-Østerdal etterlyser mer symmetri i maktforholdet mellom helseforetaket og de 
kommunale tjenestene. Vi er spente på om det nye Helseforetaket og den varslede Helse- og 
samhandlingsplanen fra regjeringen, vil gi oss dette. 

Det tilsendte utkastet til utviklingsplan    
Faktadelen i utkastet til utviklingsplanen gir en grei orientering både om folkehelseprofilen for 
Innlandet, brukertilfredshet blant tidligere pasienter og om aktivitetene og utfordringene for 
Sykehuset Innlandet HF i dag. Selv om dette er viktig bakgrunnsinformasjon for å vurdere en 
utviklingsplan, er det begrenset hvilke kommentarer kommunene har til de enkelte fakta som 
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presenteres i form av statistikk. Imidlertid opplever vi at presentasjonen av utvalgte fakta, implisitt 
brukes som et skjult argument for en bestemt retning for utviklingen av Sykehuset Innlandet. Til det 
har vi kommentarer. 

Signaler om framtiden 
I kommunene vet vi at det vil skje betydelige endringer både internt i Sykehuset Innlandet HF og i de 
42 ulike kommunene i opptaksområdet. Prognosene for den demografiske utviklingen i Innlandet 
representerer en felles utfordring, som både gir signaler om den forventede omsorgsbyrden i den 
enkelte kommunen og for helseforetakets og kommunenes framtidige økonomi. Tilgangen på 
kvalifisert helsepersonell begynner allerede å bli en knapphetsfaktor, noe som allerede har ført til 
flere uheldige sider ved konkurransen i rekrutteringsbestrebelsene. Både helseforetaket og 
kommunene er avhengige av kompetente medarbeidere også i tiden framover. Hverken 
kommunene eller sykehusene kan stole på at import av utenlandske helsearbeidere, eller 
digitalisering og ny teknologi alene, skal redde oss ut av denne situasjonen.  

Bør helseforetaket og kommunene, f.eks. gjennom KS, og/eller fylkeskommunen, legge opp til en 
felles strategi for økt utdanning og rekruttering av helsepersonell? Påvirkningskraften vår vil 
sannsynligvis øke, dersom vi står sammen om en slik strategi.   

Uroen rundt folkeavstemmingen om evt. oppløsing av Innlandet fylke, har også utløst en diskusjon 
på kommunenivå om framtidig tilknytning til fylker. Hva dette i framtiden vil bety for opptaks-
området for Sykehuset Innlandet HF og dermed grunnfinansieringen, er det for tidlig å spå om.  

Gjennom den pågående pandemien er det tydeliggjort at både intensiv- og sengekapasiteten ved 
sykehusene er på strekk. Sykehusene peker på at «utskrivningsklare overliggere» skaper 
kapasitetsutfordringer. Mindre oppmerksomhet i media, er at pandemien også fører til betydelige 
utfordringer for kommunene.  

Kommuner over hele landet opplever at fastlegesituasjonen er i krise. Fastlegene opplever at 
arbeidsmengden er blitt for stor og yngre leger kvier seg for å overta ledige hjemler på de vilkår som 
gjelder i dag. Ofte handler dette om utilfredsstillende arbeidsrutiner i samhandlingen mellom 
sykehus og den enkelte fastlegen og i samhandlingen mellom fastlegen og de kommunale tjenestene.  

Uten en velfungerende fastlegeordning, vil  utfordringene i samhandlingen mellom de kommunale 
helsetjenestene og helseforetaket, bli store. Dette kan raskt utvikle seg til å bli den aller største 
utfordringen for Helsefellesskapet.  

Kommunene har behov for hjelp fra helseforetaket til å finne langsiktige løsninger på hvorledes 
arbeidssituasjonen for fastlegene kan bli bedre. Er dagens arbeidsdeling mellom fastleger og 
spesialister optimal? Er det noe i kommunikasjons- og samhandlingsrutinene som kan gjøres enklere? 
Fungerer de gjensidige hospiteringsavtalene mellom sykehusleger og fastleger godt nok? Dekker 
praksiskonsulentordningen og samarbeidsorganet «SLIPS» behovet for gjensidig forståelse for 
hverandres arbeidssituasjon?  

Framtidig sykehuskapasitet 
Kommunene er bekymret for at utredningene om framtidig sykehusstruktur skal ende opp med 
redusert behandlings- og sengekapasitet i Sykehuset Innlandet. Vi minner om at det i 
Hurdalserklæringen heter at nye sykehus skal bygges med tilstrekkelig kapasitet ut i fra behovet i 
befolkningen.  
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Den demografiske utviklingen i Innlandet peker mot en befolkning med økende aldersrelaterte 
sykdommer og flere yngre med kroniske lidelser. I Nasjonal helse og sykehusplan (2016 -2019) vises 
det til at eldre over 70 år bruker dobbelt så mye helsetjenester som 40 åringer. I følge denne planen 
vil befolkningsgruppen over 65 år vil ha behov 60 % flere døgn- og dagbehandlinger fram mot 2030. I 
følge denne nasjonale planen betyr dette økt behov for sengekapasitet.  

I et opplag i Aftenposten den 11. januar 2022 pekes det på at antall sykehussenger er redusert med 
23 % i løpet av de siste 15 år. I utredningene om framtidig kapasitetsbehov for Sykehuset Innlandet 
HF, varsles det om en ytterligere reduksjon av sengekapasiteten fram mot 2040, - dersom 
Mjøssykehusmodellen blir vedtatt. Dette vekker bekymring i kommunene.      

I Hurdalsplattformen understreker regjeringen bla. at:  
«Norge skal ha en desentralisert sykehusstruktur som sikrer beredskap og gir alle innbyggerne 
forsvarlig og trygg behandling på sykehus» De skriver også at ambulanseberedskapen skal sikres, 
særlig der det er lange avstander til sykehus. Avisoppslag om at ambulansedekningen i distriktene 
her i Innlandet kan bli redusert, skaper derfor bekymringer.     
 
Det såkalte målbildet som utredes i konseptfasen, vil kunne resultere i en av landets mest 
omfattende sentraliseringer av akuttsykehustilbudet, bortsett fra Østfold som har atskillig kortere 
avstander. I Østfold er man allerede er godt i gang med endringer og påbygginger. Vi minner om at 
Innlandet er et fylke der areal og avstander er større enn hele Danmark. Dersom planen om 
Mjøssykehuset realiseres, vil Mjøssykehuset bli det 6. største sykehuset i landet, målt i 
sengekapasitet. I tillegg blir Lillehammer sykehus et stort akuttsykehus, bare i kort avstand fra 
hovedsykehuset. Siden prognosene for 10 av de 12 kommunene i Gudbrandsdalen, som utgjør 
dagens opptaksområde, vil ha negativ befolkningsvekst fram mot 2030, vil opptaksområdet for et 
stort akuttsykehus på Lillehammer, måtte utvides betydelig. Betyr det at befolkningen sør for 
Mjøsbrua må passere Mjøssykehuset for å få dekket sitt behov for akutt-tjenester?  

Vi mener at utfordringene med samhandlingen mellom hver av de 42 kommunene i helseforetakets 
opptaksområde og Sykehuset Innlandet i en eventuell ny sykehusstruktur er undervurdert.    

I planutkastet understrekes det at et nært og godt samarbeid mellom spesialistene i sykehusene og 
helse- og omsorgspersonellet i kommunene er av vesentlig betydning for sikre, gode og 
sammenhengende pasientforløp. Det er utfordrende å se for seg at dette nære samarbeidet skal 
kunne videreutvikles gjennom digitale løsninger og ambulerende virksomhet alene.  

Utviklingsplanen dreier seg om framtiden 
Prognosene fra SSB viser at Innlandet vil ha en beskjeden befolkningsvekst fram mot 2030 og 2050. 
Mye tyder på at urbaniseringstrenden vil fortsette og at flere av distriktskommunene vil få en 
utfordrende øking i «omsorgsbyrde», dvs. forholdstallet mellom de som står utenfor yrkeslivet og de 
som er yrkesaktive. I virksomhetsideen for Sykehuset Innlandet, heter det at: 

Sykehuset Innlandet skaper pasientens helsetjenesten gjennom å gi trygg og god behandling 
nærmest mulig der pasientene bor.  

Fagmiljøer i foretaket videreutvikler og forbedrer behandlingstilbudene i samarbeid med 
brukerne, kommunene, fastleger og andre som yter helsetjenester. 

 Sykehuset Innlandet skal samle spesialiserte helsetjenester innenfor somatikk, psykisk 
helsevern og tverrfaglig rusbehandling, videreføre desentralisering av helsetjenester, styrke 
samhandlingen med primærhelsetjenesten og videreutvikle prehospitale tjenester. 
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Her gis det signaler om både samling («sentralisering») og desentralisering i samme avsnitt. Kravet 
om at spesialisthelsetjenesten skal dekke behovet til hele befolkingen med likeverdige tjenester, 
uavhengig av bosted, er sentral i dag og må være en sentral premiss i en utviklingsplan for 
helseforetaket. Som vi har vært inne på tidligere i dette innspillet, innebærer samhandling en 
likeverdig relasjon, der primærhelsetjenestens behov likestilles med helseforetakets behov. 

Målet er at organisering av Helsefelleskapet skal gi oss de formelle organisatoriske arenaene for 
likeverdige drøftinger og konsensusbeslutninger. Den pasientnære samhandlingen mellom 
helseforetaket og kommunene, foregår imidlertid hver dag og fordrer trygg og god 
toveiskommunikasjon mellom helse- og omsorgspersonell i det enkelte sykehuset og i de 
kommunene sykehuset skal samhandle med. Dette fordrer gjensidig respekt og kjennskap til 
hverandres forutsetninger for å løse oppgavene, til beste for pasientene. Samhandling innebærer 
også at ansatte både i sykehus og i de kommunale tjenestene, utveksler erfaringer og bygger 
kompetanse sammen. 

Signaler til Helse Sør-Øst RHF fra Foretaksmøtet 10. januar 2022 
Dette var det første formelle møte mellom ny helse- og omsorgsminister og ledelsen i Helse Sør-Øst. 
Her ble den nye regjeringens signaler fra Hurdalsplattformen stadfestet. Dette gjelder bla. at Norge 
skal ha en desentralisert sykehusstruktur, at hvert sykehus skal ha stedlig ledelse, at helseforetaket 
skal ha spesiell oppmerksomhet på virksomhetens påvirkning på klima og miljø, - og at det fastsettes 
mål for tilstandsgrad for sykehusbygg. I oppdragsdokumentene til Helse Sør-Øst RHF har det gjennom 
mange år pekt på at det må avsettes tilstrekkelige midler til vedlikehold. Sykehusledelsen skriver selv 
at vedlikeholdet av dagen sykehus er forsømt. 

Det ble spesielt presisert overfor Helse Sør-Øst RHF at de skal sørge for at «null-pluss» alternativet 
for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF utredes fullt ut. I følge veileder nr. 8, Nullalternativet, 
fra Finansdepartementet, innebærer dette at alternativene må gi beslutningstakeren mulighet til å 
velge også andre alternativ enn hovedalternativet. 

Kvalitet og pasientsikkerhet 
At det fortsatt registreres uønsket variasjon i pasienttilbudet, er selvsagt bekymringsfullt. 
Kommunene stiller imidlertid spørsmål om registrerte avvikstilfeller kan ha sammenheng med for 
stor arbeidsbelastning blant de ansatte? Jfr. oppslag i media om et stort omfang av overtidsarbeid, 
betydelig bruk av vikarer og gjentatte brudd på arbeidsmiljøloven.     

Kommunene er derfor tilfredse med at toppledelsen i Sykehuset Innlandet HF er engasjert i arbeidet 
med å øke behandlingskvaliteten og pasientsikkerheten og at resultatene av dette arbeidet 
offentliggjøres gjennom tertial- og årsrapporter. Dette er viktig for at sykehusstyret kan fatte riktige 
beslutninger om prioriteringer. Det er selvsagt viktig at det arbeides kontinuerlig med kvalitets-
forbedringer og at uheldige hendelser blir rapportert og fulgt opp. Vi er kjent med at avvik og brudd 
på fastlagte rutiner ofte skjer i overganger mellom ulike sykehusavdelinger og mellom sykehus og 
kommunale tjenester. Vi ser derfor for oss at samhandling om kvalitetsarbeid, vil bli et 
gjennomgangstema for både sykehus og kommuner framover. 

Nåsituasjonen, - økonomi   
Økonomiske langtidsplaner viser at Sykehuset Innlandet HF står i en krevende økonomisk situasjon 
både nå og i framtiden. I månedsrapporten for desember 2021 står det at  det foreløpige 
årsresultatet viser minus 16 millioner kroner, dvs. en minus på 41 millioner etter budsjett. Dette  
etter at helseforetaket har mottatt 311 millioner kroner i kompensasjon for Covid 19 tiltak. I media 
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leser vi at flere andre helseforetak i HSØ har atskillig bedre økonomiske resultater enn dette. Er 
kostbar innleie som kompensasjon for lav fast bemanning, en av årsakene? 

I de siste Foretaksmøtene er det understreket at veien mot det framtidige målbildet fordrer at SI må 
vise til nødvendig økonomisk bærekraft.  

Kommunene i Sør-Østerdal er bekymret for at dette kan innebære at Sykehuset Innlandet HF ser seg 
nødt til å gjennomføre omfattende omstillinger og driftstilpasninger som både vil ramme 
pasienttilbudet og bemanningen. Vi er også bekymret over oppslag i media som viser at 
Helseforetaket hverken har tilstrekkelige midler til å skifte ut medisinteknisk utrustning eller 
bygningsmessig vedlikehold, samtidig som det pekes på at det er gjennom å ta i bruk ny teknologi og 
nye behandlingsmetoder at Sykehuset Innlandet HF, kan nærme seg økonomisk balanse. 

Vil dette innebære større belastninger for de kommunale tjenestene enn i dag?   

Estimerte årlige driftsøkonomiske gevinster ved et nytt målbilde 
Det understrekes at selv etter at Mjøssykehusmodellen eventuelt er realisert, vil det ta flere år før 
Sykehuset Innlandet HF vil komme i økonomisk balanse. Sentralbanksjefen varsler renteoppgang i 
årene framover. Omstilling, omorganisering og nyrekruttering som erstatning for det 
helsepersonellet som forlater Sykehuset Innlandet HF, vil ta tid. Hva da med de forsømte 
vedlikeholdsoppgavene og framtidige investeringer i medisinteknisk utrustning? 

I følge konseptmandatet vil den gitte kostnadsrammen kun dekke nybygg. Øvrige utgifter må i 
hovedsak dekkes over helseforetakets driftsbudsjett. På side 55 i planutkastet finner vi tabell 6.9 der 
det er en oppstilling av estimerte årlige driftsøkonomiske gevinster i 2040, dersom Mjøssykehus-
modellen gjennomføres. Her går det fram at hoveddelen av den estimerte årlige gevinsten på 375 
millioner, skal dekkes gjennom redusert bemanning. Det eneste området man har regnet med økte 
utgifter er pre-hospitale tjenester og pasientreiser.  

Kommunene i Sør-Østerdal spør om den estimerte årlige driftsinnsparingen er realistisk når det 
samtidig legges opp til sentralisering av de akutte sykehustjenestene og økt ambulerende virksomhet 
for å dekke distriktenes behov for spesialisthelsetjenester?   

Oppgaver og samhandling 
 SLIPS. Kommunene i Sør-Østerdal er fornøyd med at det er etablert et Samarbeidsforum for 

Leger i primærhelsetjenesten og Sykehus Innlandet HF. Selv om kommunene for tiden 
opplever fastlegekrisen og må basere mye av legetjenesten på vikarer og midlertidige 
løsninger, mener vi at et slikt samarbeidsforum er viktig. 

 Fact-team og SAMAKS. De kommunene som deltar i Fact-team og i SAM-AKS opplever dette 
som nyttig og mener at dette er samhandlingsmetoder som kan videreutvikles, også til andre 
områder. 

 Habilitering og rehabilitering. Ressurser knyttet til habilitering og rehabilitering er ulikt 
organisert og med ulike kapasitet i de enkelte kommunene. De individbaserte avtalene innen 
habilitering fungerer bra. Med økende antall innbyggere som  bla. rammes av hjerneslag, vil 
behovet for å komme raskt i gang med spesialisert rehabilitering øke. 

 Rekruttering. Både kommuner og helseforetaket vil stå overfor økende rekrutterings-
utfordringer framover. Dette øker behovet for gode utdannings- og rekrutteringsplaner. 
Dette gjelder hele landet og fordrer både nasjonale og regionale tiltak.  

 Gjensidig hospitering. Som vi var inne på innledningsvis, innebærer samhandling en tettere 
relasjonell form enn samarbeid. Dette forutsetter bedre kjennskap til hverandre og gjensidig 
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tillit og respekt for hverandres arbeidssituasjon. Vi mener at gjensidig hospitering kan være 
et godt virkemiddel for å oppnå dette.   

I Innlandet må vi se på om vi legger godt nok til rette for gode praksisplasser- og gjensidige 
hospiteringsordninger som kan stimulere til kompetanseheving.  

Både fylkeskommunen og kommunene har ansvar for å fremstå som attraktive for framtidig helse- og 
omsorgspersonell. Fylkeskommunen og kommunene må i fellesskap løfte fram de fortrinnene 
Innlandet har for familier som ønsker å bosette seg her. Ikke minst er det viktig at unge innbyggere i 
Innlandet i dag, ser på hjemfylket sitt som et framtidig arbeids- og bosted for seg og for en framtidig 
familie. Rekruttering til Sykehuset Innlandet HF vil sannsynligvis henge sammen med lokalisering av 
de ulike sykehusenhetene, bostedsattraktivitet og reiseavstand til arbeidsplassen.    

Utviklingstrekk    
 I utkastet til utviklingsplan, slås det tidlig fast at prognosene for den demografiske utviklingen 

i Innlandet er utfordrende. Dette tilsier at større andel av pasienter med behov for 
sykehustjenester, vil være eldre, ensligboende og at flere pasienter i alle aldre vil ha kroniske 
lidelser. Det er disse pasientgruppene Sykehuset Innlandet HF må innrette en stor del av sin 
virksomhet mot. God utredning og kartlegging av disse pasientene vil sannsynligvis fordre 
noe lengre sykehusopphold enn i dag, samtidig som mer av behandling kan skje ved 
nærsykehuset.  I «Nasjonal helse og sykehusplan 2016 – 2019» kan vi lese: For gruppen over 
65 år er det beregnet at behovet for døgn og dagbehandling vil øke med 60% fram mot 2030. 
Dette må det tas hensyn til i kapasitetsberegningene. 

 Under punkt 4.1 utviklingstrekk, pekes på at det forventes en økende grad av spesialisering 
og derav sentralisering. Samtidig pekes det i flere avsnitt på økende bruk av digitalisering og 
det vi oppfatter som telemedisinske løsninger. Er det slik at spesialister i framtiden vil ha like 
sterkt behov for å være fysisk samlokalisert som tidligere?  

 I neste avsnitt pekes det på en trend mot hjemmebehandling og økende samhandling med 
primærhelsetjenesten. Selvsagt er kommunene opptatt av at helse- og omsorgstjenestene 
skal videreutvikles i samhandling med sykehuset. En slik utvikling må skje i likeverdig 
samarbeid og ikke kun føre til at sykehuset overfører flere ressurskrevende oppgaver til 
kommunene.   

 Det pekes på og  to hovedtrender innen teknologisk- og kompetanseutvikling: 

o Samling av behandling som er komplisert, kompetanse- og utstyrskrevende. 
o Desentralisering i form av enklere behandling, dagbehandling, poliklinikk 

og hjemmebehandling. 
 Kommunene ser behovet for at helseforetaket vil samle utredning og behandling 

av spesielle sykdomstilstander til færre behandlingssteder. Dette mener vi kan 
løses med en klar funksjonsdeling og ikke nødvendigvis på en slik måte at flere 
pasienter med «enklere lidelser» får lengre reisevei til sitt nærsykehus. Vi minner 
om at Sykehuset Innlandet HF har som sin virksomhetside: 

 
Sykehuset Innlandet skaper pasientens helsetjeneste gjennom å gi trygg og 
god behandling nærmest mulig der pasienten bor.  
 

 Vi peker på at regjeringen i Hurdalserklæringer gjentar tidligere regjeringers 
mantra, om at Norge skal ha en desentralisert sykehusstruktur som sikrer 
beredskap og gir alle innbyggere forsvarlig og trygg behandling i sykehus.  
Vi minner om at Helse Sør-Øst RHF har valgt å opprettholde flere sykehus i fylker 
med atskillig kortere avstander enn i Innlandet. 
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 Egendekningsgraden. Sykehuset Innlandet har en egendekningsgrad for 
døgnopphold på 81 prosent. At pasienter med spesielle behov henvises videre til 
universitetssykehusene våre, bidrar til å opprettholde en medisinskfaglig utvikling 
som etter hvert kommer alle sykehus til gode, - og bør ikke fremstilles som noe 
negativt, eller som et argument om å bygge «et konkurrerende storsykehus» i 
Innlandet.  
 

 Når det pekes på at somatiske døgnopphold/1000 innbyggere i Innlandet ligger 
noe over et gjennomsnittet i landet, er det viktig å minne om at Innlandet har en 
høyere gjennomsnittsalder enn de fleste andre fylker, at Innlandet har en høy 
andel ensligboende og at det oftere er lang avstand mellom bosted og det 
nærmeste sykehus.   

 
 I punkt 6.2 i planutkastet heter det:  

Med utgangspunkt i beskrevne utviklingstrekk, nåsituasjon og framskrivninger vil 
større del av behandlingen foregå nærmere der pasienten bor og ofte ved hjelp av 
digitale løsninger. 
 
Vi minner igjen om at en stadig større andel av pasientpopulasjonen vil være eldre 
og ensligboende. Med en sterkt sentralisert sykehusstruktur, slik som 
Mjøssykehusmodellen innebærer, vil planlegging for at en større andel av 
spesialisthelsetjenesten skal foregå nærmere der pasienten bor, forutsette en 
større involvering av fastleger og kommunalt helse og omsorgspersonell, i de 
oppgavene som spesialisthelsetjenesten har ansvar for. Vi gjentar at det åpenbart 
er behov for å erstatte en helse- og sykehusplan med en helse og samhandlings-
plan, der det tas tilbørlig hensyn til de helse- og omsorgsressursene kommunene 
rår over.  
 

 Kvalitetsindikatorer, måloppnåelse ved 24 ulike kvalitetsindikatorer 
Matrisen som vises på side 13 i utkastet, viser at behandlingen av pasienter fra 
Innlandet, med dagens sykehusstruktur, har langt mindre andel av indikatorer 
med lav måloppnåelse, enn der befolkningen er henvist til behandling ved store og 
sentraliserte sykehus! Jfr. f.eks. måloppnåelsen for befolkningen i Østfold, - som jo 
er henvist til å bruke Kalnsessykehuset.   
  

 Totaloverlevelse ved hjerneslag og førstegangsinfarkt. Når det i dokumentet 
pekes på at Sykehuset Innlandet har signifikant dårligere overlevelse etter 30 døgn 
ved hjerneslag og ved førstegangshjerteinfarkt, enn landsgjennomsnittet, er det 
naturlig å stille flere spørsmål om hvem disse pasientene er. Bla.: 

o Har dette noe med alder og andre helseutfordringer å gjøre?  
o Var pasienten ensligboende?  
o Hvem oppdaget og varslet AMK om tegnene på disse sykdomstilstandene?  
o Hvor lang tid tok det før pasienten fikk den første livreddende 

behandlingen av pre-hospitale tjenester, eller i det nærmeste 
akuttsykehuset?  
 

Det kan ikke være enkelt å konkludere med at en nedleggelse av det nærmeste 
akuttsykehuset, til fordel for et stort spesialisert Mjøssykehus, i seg selv vil bedre denne 
statistikken.  

 
Med nasjonale standardiserte prosedyrer og pasientforløp, vil tidsfaktoren fra hendelsen 
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til anbefalt behandling settes i gang, sannsynligvis spille inn. I forhold til om argumentet 
om sykehusstruktur er relevant i denne forbindelsen, er det viktig å vite hvor mange 
pasienter dette egentlig dreier seg om,- og hvor stor variasjonen mellom resultatene ved 
landets sykehus faktisk er.   
 
Vi minner om at legeforeningen skrev i sitt innspill til nasjonal sykehusplan i 2014: 
«Imidlertid er det desentralisering og ikke sentralisering av akuttfunksjoner som har vist 
bedre overlevelse og behandlingsresultat når de vanligste tidskritiske tilstander oppstår.» 
s.32 

 

Sykdomsutvikling  
Sykdomsutviklingen i befolkningen rammer ikke kapasiteten i Helseforetaket og i kommunene likt. 
Pasientpopulasjonen i de kommunale helse-, omsorgs- og velferdstjenestene er ikke alltid 
sammenfallende med de spesialisthelsetjenesten og sykehusene kommer i befatning med. Ved 
gjennomlesing av dette utkastet til utviklingsplan, synes det som at det fortsatt er nødvendig å minne 
helseforetaket om at de aller fleste og de mest langvarige helse-, rehabiliterings- og omsorgs-
tjenestene ytes i kommunene. Dette gjelder ikke minst innbyggere med aldersrelaterte lidelser som 
demens, psykiske lidelser og ulike mangelsykdommer.  

Det er bare en mindre andel av befolkningens sykdomstilfeller som ender opp i sykehus og i 
spesialisthelsetjenesten. Da dreier det seg heldigvis som oftest om kortere opphold og deretter 
mindre ressurskrevende poliklinisk oppfølging. Jfr. tallene for gjennomsnittlig liggetid ved somatiske 
døgnopphold som i 2020 var på 3.4 døgn.  

De siste to årene har vist oss med all tydelighet at det ikke stemmer at «de store infeksjonenes tid er 
over», slik mantraen var for noen få ti-år siden. Den pågående pandemien har satt hele samfunnet på 
prøve. Pandemien har med all tydelighet vist oss at «samfunnskritiske funksjoner» er langt mer 
omfattende, enn det de fleste beredskapsplaner har tatt høyde for. Ikke minst har vi sett at hverken 
pasienter, pårørende eller helsepersonell er beskyttet, når nye epidemier og pandemier dukker opp. 
Det er derfor viktig at Innlandet har en sykehusstruktur som gjør at «ikke alt stenges ned», dersom 
avdelinger i ett sykehus blir utsatt for omfattende smitte. 

Framtidig samhandling om planer 
Andrelinjetjenesten spiller selvsagt en viktig rolle for befolkningen og for de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene. Når det i utkastet til plan pekes på at framtidens helseutfordringer i stor grad vil 
preges av eldres sykdommer, kroniske lidelser, rusavhengighet og psykiske lidelser, er det viktig at 
både spesialitshelsetjenesten og den primære helse- og omsorgstjenesten rustes for dette. Derfor 
hilser kommunene velkommen helse og omsorgsministerens melding i årets sykehustale om at de 
framtidige Helse- og sykehusplanene, skal erstattes med Helse- og samhandlingsplaner. Framtidens 
helse og omsorgstjenester må utvikles i en tettere samhandling, enn det som har vært tilfelle til nå.  

Skal vi opprettholde bosetting i hele landet, er vi også avhengige av at de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene styrkes ressursmessig. Det er viktig at også helseforetaket er bevisst på at det er 
primærhelsetjenesten som er fundamentet i landets helse og omsorgstjenester og at 
behovsdekningen i sykehusene må balanseres med behovsdekning i primærhelsetjenesten.  

Konklusjon:     
 Kommunene i Sør-Østerdal mener at dette utkastet til plan ikke tilstrekkelig grad tar opp i 

seg de helsepolitiske signalene som regjeringen har gitt gjennom Hurdalsplattformen. 
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 Planen er bygget opp utfra forutsetningen om at det er Mjøssykehusmodellen som skal 
gjennomføres. Det er ikke tatt hensyn til at det skal være en reell utredning av null-pluss 
alternativet, før endelig beslutning skal tas av styret i Helse Sør-Øst RHF og før en lånesøknad 
sendes til Stortinget. 

 I tråd med signalene i Hurdalsplattformen er det nå satt i verk en utredning av organisering, 
styring og ledelse av framtidens sykehus. Rapporten fra denne utredningen ventes å være 
klar i løpet av mars 2023. Behandling av denne rapporten kan føre til omfattende endringer, 
både internt i Sykehuset Innlandet HF, i forholdet til Helse Sør-Øst RHF og ikke minst i 
forholdet til samhandlingen med de kommunale tjenestene.    

 Planutkastet er i for stor grad opptatt av å løse sykehusets interne utfordringer og ser ikke i 
tilstrekkelig grad behovet for reell samhandling mellom likeverdige parter i 
sammenhengende og helhetlige pasientforløp. 

 Kommunene er gitt ansvar for primærhelsetjenesten som omfatter helsetjenester fra 
«unnfangelse til grav». Dette forutsetter at kommunene bygger opp breddekompetanse, 
inklusive spesialister innen allmennlegemedisin og innenfor de kommunale helse- og 
omsorgsfagene.  

 De aller fleste pasientene får tilfredsstilt behovet for utredning, behandling, rehabilitering og 
omsorg uten innleggelse i sykehus. Det er først behov for spesialisthelsetjenesten når 
pasientene har behov for spesiell utredning eller spesialisert behandling innenfor en kortere 
del av pasientforløpet. 

 Sett fra kommunenes side er det i dette planutkastet lagt til grunn en rekke forutsetninger 
om hvilke nye oppgaver kommunene skal påta seg, uten at vi er kjent med at det har vært en 
tilstrekkelig samhandlingsprosess rundt dette. 

 Kommunene i Sør-Østerdal anbefaler at det videre arbeidet med denne utviklingsplanen 
settes på vent, inntil forutsetningene for planarbeidet blir mer avklart.  

 

 


