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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

1. Østre Toten kommune har positive forventninger til gjensidighet og likeverd i 
planprosesser som angår samhandling mellom Sykehuset Innlandet HF og 
kommunene.  

2. Vedlagte høringsinnspill til utviklingsplan 2022-2039 tas til orientering 

 
Kort innledning:  
Kommunene i Innlandet ble i høringsbrev, datert 20.12.2021, invitert til å komme med 
innspill til Sykehuset Innlandets utviklingsplan 2022-2039. Helseregion Gjøvik-Hadeland ved 
helse- og omsorgslederne har forberedt et felles høringsutkast som er gått ut i de respektive 
kommunene i regionen til oppfølging i politiske utvalg og styre. Høringsinnspillet er vedlagt 
denne saken.  
 
Saksopplysninger: 
Som oppfølging av Nasjonal Helse og sykehusplan skal alle helseforetak utarbeide en 
utviklingsplan. Utviklingsplanen er en plan for hvordan helseforetaket vil utvikle sin 
virksomhet for å møte framtidige behov for spesialisthelsetjenester. Sammen med 
helseforetakets økonomiske langtidsplan(2021-2024), oppdragsdokumentene fra Helse Sør-
ØST RHF og den fireårige virksomhetsstrategien, er utviklingsplanen de viktigste 
styringsdokumentene for Sykehuset Innlandet HF i perioden.  
 
Sykehuset Innlandet ber om innspill spesielt på følgende områder:  



 
Hvordan bør Sykehuset Innlandet møte nye utviklingstrekk og rammebetingelser gjennom:  

· Samarbeid med kommunene og i Helsefellesskap Innlandet  
· Bruk av ny teknologi og nye arbeidsformer  
· Utvikling av riktig kompetanse til pasienter, pårørende og medarbeidere, på rett 

sted i pasientforløpet 

 
Det pågår flere parallellprosesser i Sykehuset Innlandet/Helsefellesskap Innlandet med 
avhengigheter til hverandre.  

· 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.  

Kommunene i Gjøvikregionen og Hadeland har gitt sine kommentarer i vedlagte 
høringsinnspill.  
 
Vurdering:  
I kommunenes høringsinnspill er det særlig noen områder som vies oppmerksomhet. Det er 
blant annet:  

· Tidspunktet for revidering av utviklingsplanen 
· Kommunene i regionen ser positivt på etablering og utvikling av helsefellesskapet  

 og har forventninger om et mer likeverdig samarbeid 
· Planen beskriver i liten grad kommunens utfordringer og behov i samhandlingen 

med helseforetaket 
· Planen viser i liten grad hvilken kontekst helseforetaket inngår i, og hvilke 

avhengigheter det har til andre tjenester og forvaltningsnivåer 

 
Utviklingsplanen inneholder en større fakta og analysedel som er relevant for 
helseforetaket. I tillegg bygger planutkastet på flere forutsetninger som foreløpig mangler 
avklaring. Flere av disse berører også kommunene.  
 
Konklusjon: 
Kommunene har positive forventninger til gjensidighet og likeverd i planprosesser som 
angår samhandling mellom Sykehuset Innlandet og kommunene. Helsefellesskapet gir 
gode muligheter til dette.  
Høringsinnspillene tas til orientering.  
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Behandling i møte: 
Innledning ved kommunalsjef Lisbet Kjøniksen. 
Avstemning: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 



 
 
FSK- 035/22Vedtak: 
 

1. Østre Toten kommune har positive forventninger til gjensidighet og likeverd i 
planprosesser som angår samhandling mellom Sykehuset Innlandet HF og 
kommunene.  

2. Vedlagte høringsinnspill til utviklingsplan 2022-2039 tas til orientering 

 
 
06.04.2022 Kommunestyret - (KST) 
 
Behandling i møte: 
 
Fellesforslag fra Sp, H, FrP og V: Tilleggsforslag til høringssvaret v/ordfører Bror Helgestad 
(SP): 

1. Østre Toten kommune har positive forventninger til gjensidighet og likeverd i 
planprosesser som angår samhandling mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunene. 
Vedlagte høringsinnspill til utviklingsplan 2022-2039 tas til orientering. 
 
2. Kommunestyret i Østre Toten mener at «Utviklingsplan 2022-2039 Sykehuset Innlandet 
HF» gir en god oversikt over de utfordringer foretaket står ovenfor når det gjelder å gi tilbud 
til befolkningen i Innlandet. 
 
3. Østre Toten kommune mener det er viktig at sykehusstrukturen avklares så snart som 
mulig i tråd med vedtakene i styret i Helse Sør-Øst RHF og foretaksmøtene, slik at man kan 
komme videre i prosessen for å realisere det planlagte Mjøssykehuset. 
 
4. Sykehuset Innlandet HF må styrkes og sikres gode nok rammebetingelser til både å kunne 
løse sykehusstrukturen samt vedlikeholde og utvikle bygningsmassen. Det må også sikres 
midler til å investere i nødvendige tekniske løsninger, og til å videreutvikle solide fag- og 
kompetansemiljøer i samarbeid med andre viktige institusjoner. Det bør stilles krav til 
finansiering, uavhengig av overskudd, for å sikre nødvendig vedlikehold og modernisering av 
bygningsmassene. 
 
5. Sykehuset Innlandet må ha en plan som sikrer vedlikehold og oppgradering av 
sykehusene, også inntil en ny struktur foreligger. Dette er nødvendig for at alle innbyggerne i 
opptaksområdet skal få gode og likeverdige helsetjenester. 
 
6. Kommunestyret i Østre Toten viser til vurderingene i saksframlegget når det gjelder 
utdanningskapasitet i Innlandet. Kompetansetiltakene må styrkes og konkretiseres for å 
bidra til rekruttering av fagfolk til sykehuset og kommunene med desentraliserte tilbud. 
Dette gjelder særskilt satsing på medisinutdanning ved NTNU på Gjøvik, økt kapasitet på 
helse- og sykepleieutdanninger og flere desentraliserte praksisplasser innenfor 
sykepleierfaget. 
 
7. Kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjenesten til den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten er spesielt viktig og det må være en plan for dette innenfor rammen av 



helsefellesskapet. Østre Toten kommune er bekymret for kapasiteten innenfor vårt psykiske 
helsevern, og mener utviklingsplanen ikke synliggjør godt nok hvordan nedskaleringen av 
antall døgnplasser innen psykiatrien vil påvirke kommunehelsetjenesten. Dette gjelder 
særskilt tilbudet overfor barn og unge som har fått utfordringer under og i etterkant av 
koronapandemien. 
 
8. Kommunestyret i Østre Toten viser til erfaringene fra koronapandemien i over to år. Den 
har tydeliggjort at vi trenger en annen organisering med nye, moderne fasiliteter. Mangel på 
intensivkapasitet, med tilhørende fagfolk, mangel på enerom, rom med toalett og bad mv. er 
blitt enda mer tydeliggjort. 
 
9. Kommunestyret i Østre Toten er opptatt av at vi skal lykkes med løsninger som gir 
fleksibel oppfølging av våre felles pasienter, og her må kommunenes rolle vektlegges 
ytterligere. Den store satsningen på teknologi i de kommende år blir spesielt viktig og det er 
vesentlig at kommunene tas med i tett samarbeid allerede i planleggingsperioden. 
 
10. Det er allerede gjort mye arbeid i kommunene når det gjelder utvikling og innføring av 
velferdsteknologi. Kompetansen og kapasiteten i sykehjemmene, i hjemmesykepleien og hos 
fastlegene er avgjørende for effektiviteten, kvaliteten og økonomien i norsk helsetjeneste. 
En god oppgavedeling og samhandling generelt, mellom sykehus og kommuner spesielt er 
en forutsetning for en fremtidsrettet helsetjeneste. Det vil også bidra til å realisere 
pasientens helsetjeneste. 
 
11. Østre Toten kommune er opptatt av etterbruken av sykehuset på Gjøvik og Reinsvoll ved 
en eventuell endring av sykehusstrukturen. Vi ønsker derfor at Sykehuset Innlandet HF, i god 
dialog med vertskommunene for dagens sykehus innen somatikk og psykiatri, lager en 
helhetlig plan for etterbruken av sykehusene. Målet må være at kommunene i regionen og 
helsefellesskapet kan etablere gode samhandlingsarenaer for pasientbehandling, forskning 
og utvikling ved sykehusene. 

 
Avstemning: 
Innstillingen fra formannskapet sammen med fellesforslag fra SP, H, FrP og V, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
KST- 025/22Vedtak: 

1. Østre Toten kommune har positive forventninger til gjensidighet og likeverd i 
planprosesser som angår samhandling mellom Sykehuset Innlandet HF og 
kommunene.  

2. Vedlagte høringsinnspill til utviklingsplan 2022-2039 tas til orientering 
3. Østre Toten kommune har positive forventninger til gjensidighet og likeverd i 

planprosesser som angår samhandling mellom Sykehuset Innlandet HF og 
kommunene. Vedlagte høringsinnspill til utviklingsplan 2022-2039 tas til 
orientering. 

4. Kommunestyret i Østre Toten mener at «Utviklingsplan 2022-2039 Sykehuset 
Innlandet HF» gir en god oversikt over de utfordringer foretaket står ovenfor 
når det gjelder å gi tilbud til befolkningen i Innlandet. 

5. Østre Toten kommune mener det er viktig at sykehusstrukturen avklares så 
snart som mulig i tråd med vedtakene i styret i Helse Sør-Øst RHF og 
foretaksmøtene, slik at man kan komme videre i prosessen for å realisere det 



planlagte Mjøssykehuset. 
6. Sykehuset Innlandet HF må styrkes og sikres gode nok rammebetingelser til 

både å kunne løse sykehusstrukturen samt vedlikeholde og utvikle 
bygningsmassen. Det må også sikres midler til å investere i nødvendige tekniske 
løsninger, og til å videreutvikle solide fag- og kompetansemiljøer i samarbeid 
med andre viktige institusjoner. Det bør stilles krav til finansiering, uavhengig av 
overskudd, for å sikre nødvendig vedlikehold og modernisering av 
bygningsmassene. 

7. Sykehuset Innlandet må ha en plan som sikrer vedlikehold og oppgradering av 
sykehusene, også inntil en ny struktur foreligger. Dette er nødvendig for at alle 
innbyggerne i opptaksområdet skal få gode og likeverdige helsetjenester. 

8. Kommunestyret i Østre Toten viser til vurderingene i saksframlegget når det 
gjelder utdanningskapasitet i Innlandet. Kompetansetiltakene må styrkes og 
konkretiseres for å bidra til rekruttering av fagfolk til sykehuset og kommunene 
med desentraliserte tilbud. Dette gjelder særskilt satsing på medisinutdanning 
ved NTNU på Gjøvik, økt kapasitet på helse- og sykepleieutdanninger og flere 
desentraliserte praksisplasser innenfor sykepleierfaget. 

9. Kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjenesten til den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten er spesielt viktig og det må være en plan for dette innenfor 
rammen av helsefellesskapet. Østre Toten kommune er bekymret for 
kapasiteten innenfor vårt psykiske helsevern, og mener utviklingsplanen ikke 
synliggjør godt nok hvordan nedskaleringen av antall døgnplasser innen 
psykiatrien vil påvirke kommunehelsetjenesten. Dette gjelder særskilt tilbudet 
overfor barn og unge som har fått utfordringer under og i etterkant av 
koronapandemien. 

10. Kommunestyret i Østre Toten viser til erfaringene fra koronapandemien i over 
to år. Den har tydeliggjort at vi trenger en annen organisering med nye, 
moderne fasiliteter. Mangel på intensivkapasitet, med tilhørende fagfolk, 
mangel på enerom, rom med toalett og bad mv. er blitt enda mer tydeliggjort. 

11. Kommunestyret i Østre Toten er opptatt av at vi skal lykkes med løsninger som 
gir fleksibel oppfølging av våre felles pasienter, og her må kommunenes rolle 
vektlegges ytterligere. Den store satsningen på teknologi i de kommende år blir 
spesielt viktig og det er vesentlig at kommunene tas med i tett samarbeid 
allerede i planleggingsperioden. 

12. Det er allerede gjort mye arbeid i kommunene når det gjelder utvikling og 
innføring av velferdsteknologi. Kompetansen og kapasiteten i sykehjemmene, i 
hjemmesykepleien og hos fastlegene er avgjørende for effektiviteten, kvaliteten 
og økonomien i norsk helsetjeneste. En god oppgavedeling og samhandling 
generelt, mellom sykehus og kommuner spesielt er en forutsetning for en 
fremtidsrettet helsetjeneste. Det vil også bidra til å realisere pasientens 
helsetjeneste. 

13. Østre Toten kommune er opptatt av etterbruken av sykehuset på Gjøvik og 
Reinsvoll ved en eventuell endring av sykehusstrukturen. Vi ønsker derfor at 
Sykehuset Innlandet HF, i god dialog med vertskommunene for dagens sykehus 
innen somatikk og psykiatri, lager en helhetlig plan for etterbruken av 
sykehusene. Målet må være at kommunene i regionen og helsefellesskapet kan 
etablere gode samhandlingsarenaer for pasientbehandling, forskning og 
utvikling ved sykehusene. 

 
 




