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Innspill til Sykehuset Innlandets utviklingsplan 2022-2039 
NTNU takker for invitasjonen til å komme med innspill til Sykehuset Innlandets 
utviklingsplan 2022-2039. Utviklingsplanen beskriver sentrale utfordringer, mål, tiltak og 
organisering. Nedenfor følger innspill til de tre områdene dere spesielt ønsker 
tilbakemeldinger på, samt noen øvrige innspill.  

 

Hvordan bør Sykehuset Innlandet møte nye utviklingstrekk og rammebetingelser 

gjennom samarbeid med kommunene og i Helsefellesskap Innlandet? 

Vedtaket på HSØ sitt styremøte i mai og foretaksmøtet i juni 2021 om å lokalisere et 
samhandlingssenter til Elverum nevnes ikke i dokumentet. Vi anbefaler at denne saken 
klargjøres, og mener NTNU og fagmiljøene på Gjøvik har sterke faglige grunner til å delta 
og spille en viktig rolle i et slik senter. 

 

Helseinn – Verksted for integrerte helsetjenester nevnes på side 18. Det vil være bra, 
under tema 6.4. Helsefelleskap og i eller etter kulepunkt 5 på side 44, å trekke frem at 
Helseverkstedet kan være en viktig test- og piloteringsarena for prioriteringer innen 
Helsefelleskap Innlandet. Dette er en nøytral arena for samarbeid mellom kommunene og 
SI. 

 

Vi anbefaler at forholdet mellom det foreslåtte Mjøssykehusets innovasjonsverksted og 
HelseInn sitt helseverksted avklares. Under 6.8. Forskning og innovasjon omtales på side 
53-54 følgende: «Nettverket av innovasjonsverksted i samarbeid med HelseINN må 
videreutvikles, for å tilby gode møteplasser for samarbeidsdrevet tjenesteinnovasjon på 
tvers av sektorer og tjenestenivå i hele Innlandet. Et større innovasjonsverksted ønskes 
sentralt lokalisert i Mjøssykehuset. Lokalet vil tilrettelegge for kunnskapsdeling og 
samarbeid med bruk av innovasjonsmetodikk, i tillegg til tettere samarbeid med akademia 
og næringsliv ved å tilby felles arbeidsplass og utprøving av nye tekniske løsninger». 
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Hvordan bør Sykehuset Innlandet møte nye utviklingstrekk og rammebetingelser 

gjennom bruk av ny teknologi og nye arbeidsformer? 

Flere forhold er viktige for å lykkes med den digitale transformasjonen internt i SI og 
mellom SI og primærhelsetjenesten. En utfordring synes å være samhandlingen med 
HSØ/Sykehuspartner. En annen sentral problematikk synes å være at kommunene har 
liten egenkraft knyttet til den digitale transformasjonen av helsetjenestene. 

 

Vi anbefaler SI å i større grad legge vekt på mulighetsrommet som digitalisering av 
pasientforløp gir gjennom bruk av digitale tvillinger (DT), som er det sentrale grepet som 
Sykehus Østfold og andre næringer bruker. Her kan det tas utgangspunkt i 
kreftbehandlingsforløpet og man kan sondere med ledelsen i tilsvarende 
behandlingsforløp i universitetssykehusene St. Olav og OUS. Det kan være 
hensiktsmessig å ta en gjennomgang av DT forskningen innen helse og andre bransjer slik 
at man finner mer ut av forsknings- og innovasjonsbehovet.  

 

Videre anbefaler vi at planen får tydelig fram at teknologisk og organisatorisk modenhet er 
to sider av samme sak. I andre avsnitt side 27 fremheves: «Ny teknologi og nye 
behandlingsmåter tas ofte først i bruk på de største sykehus, men etter hvert som 
teknologien er ‘moden’, tas den i bruk flere steder.» Det er viktig å presisere at ikke bare 
teknologien må være ‘moden’, men også de ansatte og organisasjonen som skal bruke 
den. Dette gjelder ikke minst arbeidet med den digitale transformasjonen av 
pasientforløpene. Her er kompetanseutvikling og arbeid med kultur viktig, og det er rom for 
læring mellom bransjer som har lignende utfordringer/muligheter. 

 

Hvordan bør Sykehuset Innlandet møte nye utviklingstrekk og rammebetingelser 

gjennom utvikling av riktig kompetanse til pasienter, pårørende og medarbeidere, 
på rett sted i pasientforløpet? 

For å lykkes i det integrerte helsesystemet i Innlandet bør man vurdere en vesentlig endret 
arbeidsfordeling mellom tjenestenivåene og mellom forskjellige personell kategorier. 
Sammenligner vi med industrien vil helsefagarbeidere og helsefagutdannede fra 
fagskolene måtte utgjøre en langt større del av helsetjenestene og det kan ikke 
gjennomføres uten vesentlig bedre DT/beslutningsstøttesystemer. Her er det også 
profesjonsutfordringer (jfr. oppslag i Aftenposten 16.01.22). 

  



  3 av 3 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Vår dato 

19.03.2022 
Vår referanse 

21/62301 
 

 
 

 

 

 

Øvrige innspill 

Virksomhetsidé  

I innledningen beskrives Sykehuset Innlandets virksomhetsideer, herav «Fagmiljøer i 
foretaket videreutvikler og forbedrer behandlingstilbudet i samarbeid med brukere, 
kommunene, fastleger og andre som yter helsetjenester». Vi anbefaler at også akademia 
omtales som samarbeidspartner her. NTNU er positive til samarbeid på flere områder, 
blant annet kompetanseutvikling. 

 

Demografi 

Planen er opptatt av demografi når det gjelder helseutfordringer fremover (mot 2040). En 
svak befolkningsvekst med et fall i andelen yngre og middelaldrene og kraftig økning i 
andelen eldre. Dette er basert på framskriving av fastboende i Innlandet og er et viktig 
underlag. Det som ikke nevnes er at regionen er en av landets største fritidsbolig-regioner 
med rundt 90.000 enheter. I tillegg kommer hoteller og utleieboliger rettet mot 
fritidsmarkedet. I deler av året tilsier dette at regionen, og særlig mer perifere deler av 
regionen, har en kraftig økning i antallet gjester. Med større og bedre hytter og mer 
fleksible kontorløsninger går dette mot en større andel som tilbringer større deler ikke bare 
av fritid, men også arbeidstid i ‘second home’. Dette er potensielt en annen type pasienter 
enn de som ellers preger disse områder og bør tas hensyn til i planleggingen. – Figur 2. 3. 
(1) side 10 viser antall døgnopphold ved andre institusjoner for befolkning bosatt i 
Sykehuset Innlandet HF opptaksområde, 2020. Tilsvarende bør man kunne ha en oversikt 
over antall døgnopphold ved Sykehuset Innlandet for befolkning bosatt utenfor 
opptaksområdet. 

 

Kompetanseutvikling 

Utviklingsplanen beskriver rekrutteringsutfordringer, økende turnover og behovet for 
kompeanseutvikling. Under punkt 2.5.4 står det «Helseforetaket bidrar både med 
studiepraksis og praksisbasert undervisning. Det er tett samarbeid med Høgskolen i 
Innlandet og NTNU Gjøvik gjennom en strategisk samarbeidsavtale og faste møtepunkter 
om bachelorutdanningene. Medisinstudenter fra Universitetet i Oslo er utplassert ved alle 
de store somatiske og psykiatriske enhetene. I tillegg har divisjon Tynset medisinstudenter 
fra NTNU Trondheim». Vi vil i denne sammenhengen understreke at NTNU er klare for å 
tilby medisinutdanning også på campus Gjøvik, etter samme modell som nå etableres i 
Ålesund. Å få etablert dette studietilbudet kan avhjelpe legemangelen i regionen.  

 

NTNU takker avslutningsvis for muligheten til å gi innspill til Sykehuset Innlandets 
utviklingsplan 2022-2039, og ser fram til videre samarbeid.  

 

Med hilsen 

Gro Iren Kvanli Dæhlin 

Viserektor NTNU Gjøvik 


