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FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I INNLANDET - HØRINGSVAR GJØVIK KOMMUNE
Kommunestyret- 34/2017, har i møte 04.05.2017 fattet følgende vedtak:

1. Konklusjoner om hva som er riktig strukturvalg kan først trekkes når konseptfasen har gått i
dybden på flere enn et alternativ.
2. Gjøvik kommune vil at 2 modeller skal utredes videre i konseptfasen:
A.
Et hovedsykehus for Innlandet med samling av somatikk, psykisk helsevern og rus. For denne
modellen må det finnes fram til en balansert løsning for gjenværende desentrale
spesialisthelsetjenester ved de eksisterende sykehusene, altså en modell med poliklinikk,
dagbehandling og utvalgte elektive sykehustjenester i dagens sykehusbyer i Mjøsregionen.
B.
En 3-sykehusmodell med to akuttsykehus i Oppland og ett i Hedmark (Elverum). Det må
finnes fram til en arbeidsfordeling mellom sykehusene som innebærer
•
et mest mulig helthetlig tilbud for pasientene med en hensiktsmessig fordeling av
spesialiteter mellom sykehusene.
•
en totalløsning som blir mest mulig balansert når det gjelder omfanget av samlet
ressursinnsats i de tre byene.
•
Utvalgte tjenester innenfor psykisk helsevern og rus samlokaliseres ved to av de tre
akuttsykehusene, for Opplands del skjer samlokaliseringen på Gjøvik.
3. Modellene som er utredet inneholder ikke lokalisering av hovedsykehus ved en av Mjøsbyene.
Dersom de statlige føringene om at hovedsykehus skal ligge i en by skal følges, mener Gjøvik
kommune at hovedsykehuset må lokaliseres i Gjøvik.
4. Gjøvik kommune har følgende svar på spørsmålene i høringsbrevet:
Spm. 1 a: Hvilke spesialisthelsetjenester kan utvikles i felleskap mellom primær- og
spesialisthelsetjenesten?
Svar: Det vises til at spørsmålet om samhandling/overføring av oppgaver mellom
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spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten også er vurdert i oppgavefordelingsmeldingen i
forbindelse med kommunereformen (Meld. St. 14(2014-2015). Her er pekt på en rekke oppgaver
innen flere fagområder innenfor helsetjenester - spesielt i denne sammenheng en rekke oppgaver
innen habilitering og rehabilitering. De føringer som SI har nevnt i idefaserapporten er i så måte i tråd
med de signaler som er gitt i denne meldingen. Oppgaver innenfor geriatri, habilitering og
rehabilitering, dialyse, DPS (Distriktpsykiatriske sentre), LMS (Lokal- medisinske sentre) kan være
fremtidige samarbeidsområder.
Spm. 1 b: Hvilke kommunale/interkommunale primærhelsetjenester for øvrig kan eventuelt
lokaliseres i frigjorte arealer?
Svar: Legevakt, KAD (Kommunale akutt døgnplasser), fastleger, helsestasjon/barnas hus og
migrasjonshelsetjeneste.
Spm. 1 c: Er det andre helse- og sosialtjenester innen kommunen / regionen som med fordel kan
samlokaliseres i de sykehuslokalene som eventuelt blir frigjort?
Svar: Eventuelt NAV-kontor.
Spm.2: Hvilken modell for en fremtidig sykehusstruktur gir det beste tilbudet til pasientene i
innlandet?
Svar: Gjøvik kommunes utgangspunkt er at modellen som velges skal gi det beste tilbudet til
befolkningen i Innlandet. Utviklingen knyttet til bl.a. demografi, medisinfag og
teknologi/digitalisering vil måtte føre til store endringer i et perspektiv fram mot 2040. I dette ligger
at de nevnte spesialiserte tjenester bør samles/samordnes mer enn tilfellet er i dag. Behovet for å
samle funksjoner på samme sted blir større grunnet økt faglig kompleksitet. I tillegg er det ønskelig å
unngå at pasientene blir utsatt for unødvendig skytteltrafikk mellom forskjellige behandlingssteder.
Et hovedsykehus må på sin side kunne svare på utfordringene og samtidig utnytte mulighetene. Det
blir viktig å bygge opp gode og spesialiserte fagmiljøer, med koordinering på tvers av ulike
fagområder. Det må utvikles nye kompetansearbeidsplasser og interessante fagmiljøer.
Spm.3: Gjennom hvilken modell kan psykisk helsevern, rus og somatikk skal integreres bedre i
fremtidens helsetjeneste?
Svar: Gjøvik kommune viser til at det i dag er en betydelig underbehandling av somatiske lidelser hos
pasienter med rus og psykiatridiagnoser. Gjøvik kommune mener at vurderingene som må gjøres i
konseptfasen på de foreslåtte alternativene må gi klare svar på hvordan tettere samarbeid rundt
pasientforløpene kan bli. Det forutsettes at de desentraliserte behandlingstilbudene skal skje ved
DPS og i kommunene. Opprettholdelse av tilbud ved Reinsvoll sykehus må også vurderes.
Spm. 4: Hvilken hovedsykehusmodell vil gi det beste tilbudet til pasientene i Innlandet?
Svar: Med litt forskjellig føringer i innledning og vinkling er dette spørsmålet tilnærmet det samme i
spm. 2. Gjøvik kommune mener «Alternativ 1A /justert 1A» gir det beste tilbudet til pasientene i
Innlandet.
Spm. 5: Hvilket alternativ av to- eller tre-sykehusmodellene ivaretar best befolkningens behov for
spesialisthelsetjenester og ved hvilke sykehus bør områdefunksjonene samles?
Svar: Når det gjelder to- eller tresykehusmodellen, mener Gjøvik kommune at tresykehusemodellen
bør vurderes nærmere i konseptfasen (se svar på Spm 1). Når det gjelder områdefunksjoner i 2- eller
3-sykehusmodellen, mener Gjøvik kommune at utredningene også må omfatte alternativene der
Gjøvik sykehus får tildelt akutte områdefunksjoner - alternativ 2D og 3B. Et svært relevant argument
for dette er det faktum at befolkningstyngdepunktet i Oppland - både i dag og i fremtiden – vil være
slik at Gjøvik vil være det nærmeste sykehuset for de fleste innbyggerne. Argument knyttet til
manglende utvidelsesmuligheter ved Gjøvik sykehus er ikke relevante. En etablering på Gjøvik er av
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en slik samfunnsmessig betydning at tomtearealer vil kunne frigjøres i den utstrekning det er
nødvendig gjennom aktiv bruk av de muligheter lovgivningen gir. I disse modellene er også
mulighetene knyttet til et tett samarbeid med NTNU et argument som bør tillegges stor vekt i både
to- og tre-sykehusmodellen.
Spm. 6: Hvilke samfunnsmessige hensyn bør Sykehuset Innlandet vektlegge sterkest i sin vurdering?
Svar: Samfunnsmessig bør lokalisering av hovedsykehus følge de statlige retningslinjene for areal- og
transportplanlegging. Klima- og transporthensyn er viktige samfunnsmessige hensyn som tilsier at et
hovedsykehus ved Mjøsbrua er et dårlig alternativ.
Med klare forutsetninger om at SI sikrer et faglig og framtidsrettet tilbud av sykehustjenester, bør
det vektlegges utvikling av en sykehusstruktur hvor Sykehus Innlandet bidrar til en balansert regional
utvikling, et utvidet felles bo- og arbeidsmarked i Mjøsregionen og en bærekraftig byutvikling rundt
Mjøsa. Dette innebærer at et nytt hovedsykehus bør legges i eller inntil en av de tre store
Mjøsbyene, dvs. ingen av alternativene som det i høringen inviteres til å mene noe om.
Uansett valg av sted for hovedsykehus – ved Mjøsbrua eller i en av de tre store byene, vil det vært
samfunnsmessig viktig at det opprettholdes sykehusaktivitet ved dagens sykehus. Videre er det viktig
at Sykehuset Innlandet etablerer og utvikler et godt og framtidsrettet samarbeid med NTNU i Gjøvik.
Dette vil kunne bidra til ressurstilgang, kompetansebygging og innovasjon som hele Mjøsregionen vil
at nytte av.
Av de tre Mjøsbyene er Gjøvik den beste lokaliseringen for et hovedsykehus. Hensynet til balansert
regional utvikling og det faktum at befolkningstyngdepunktet i Oppland er slik at Gjøvik vil være det
nærmeste sykehuset for de fleste innbyggerne tilsier denne lokaliseringen. Mulighetene knyttet til et
tett samarbeid med NTNU er også et sterkt argument som bør tillegges stor vekt. Det foreligger flere
gode tomter i tilknytning til NTNU.
5. I forhold til tomtevalg forutsetter Gjøvik kommune at de forskjellige alternativer i Biriområdet blir
vurdert ut fra samme premisser som alternativer på Moelv-siden. Denne vurdering forutsettes skje i
nært samarbeid og dialog med kommunen.
6. Gjøvik Kommune ber om en redegjørelse for hva som vil bli igjen av tilbud og spesialisttjenester
ved Gjøvik Sykehus dersom det etableres et hovedsykehus. Redegjørelsen må inneholde en
kvalifisert faglig vurdering og begrunnelse samt vise til økonomisk dekning for tilbudet.
Redegjørelsen må inneholde en avklaring på hva som skal skje med bygningsmassen:- blir SI fortsatt
eier av hele bygningsmassen?- skal hele eller deler av bygningsmassen selges?- dersom noe skal
selges, hvem ser SI for seg skal kjøpe bygningsmassen?Redegjørelsen må legges fram før vedtak om
konseptfasens konklusjoner.

Side 3 av 46

Med hilsen

Sigmund Egner
Rådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Vedlegg
FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I INNLANDET - HØRING

1342118

10.05.2017

Mottakere
Sykehuset Innlandet Hf

2381

BRUMUNDDAL

Side 4 av 46

Postboks 104

Arkiv:
JournalpostID:
Saksbehandlar:
Dato:

17/7471
Sigmund Egner
02.03.2017

Saksframlegg

Saksnr.
46/2017
34/2017

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
26.04.2017
04.05.2017

FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I INNLANDET - HØRING
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Gjøvik kommune støtter forslaget om et hovedsykehus for Innlandet med samling av
somatikk, psykisk helsevern og rus.
2. Gjøvik kommune forutsetter at den modell som gir de beste forutsetning for
desentralisering av tjenester utredes videre i konseptfasen, dvs. en justert modell 1A med
poliklinikk og dagbehandling i dagens sykehusbyer i Mjøsregionen.
3. Modellene som er utredet inneholder ikke lokalisering av hovedsykehus ved en av
Mjøsbyene. Dersom de statlige føringene om at hovedsykehus skal ligge i en by skal følges,
mener Gjøvik kommune at hovedsykehuset må lokaliseres i Gjøvik.
4. Gjøvik kommune har følgende svar på spørsmålene i høringsbrevet:

Spm. 1 a: Hvilke spesialisthelsetjenester kan utvikles i felleskap mellom
primær- og spesialisthelsetjenesten?
Svar: Det vises til at spørsmålet om samhandling/overføring av oppgaver
mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten også er vurdert i
oppgavefordelingsmeldingen i forbindelse med kommunereformen (Meld.
St. 14(2014-2015). Her er pekt på en rekke oppgaver innen flere
fagområder innenfor helsetjenester - spesielt i denne sammenheng en
rekke oppgaver innen habilitering og rehabilitering. De føringer som SI har
nevnt i idefaserapporten er i så måte i tråd med de signaler som er gitt i
denne meldingen. Oppgaver innenfor geriatri, habilitering og
rehabilitering, dialyse, DPS (Distriktpsykiatriske sentre), LMS (Lokalmedisinske sentre) kan være fremtidige samarbeidsområder.
Spm. 1 b: Hvilke kommunale/interkommunale primærhelsetjenester for øvrig kan
eventuelt lokaliseres i frigjorte arealer?
Svar: Legevakt, KAD (Kommunale akutt døgnplasser), fastleger,
helsestasjon/barnas hus og migrasjonshelsetjeneste.
Spm. 1 c: Er det andre helse- og sosialtjenester innen kommunen / regionen som
med fordel kan samlokaliseres i de sykehuslokalene som eventuelt blir
frigjort?
Svar: Eventuelt NAV-kontor.
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Spm.2: Hvilken modell for en fremtidig sykehusstruktur gir det beste tilbudet til
pasientene i innlandet?
Svar: Gjøvik kommunes utgangspunkt er at modellen som velges skal gi
det beste tilbudet til befolkningen i Innlandet. Utviklingen knyttet til bl.a.
demografi, medisinfag og teknologi/digitalisering vil måtte føre til store
endringer sykehusstrukturen i et perspektiv fram mot 2040. I dette ligger
at
de nevnte spesialiserte tjenester bør samles/samordnes mer enn tilfellet
er i
dag. Behovet for å samle funksjoner på samme sted blir større grunnet
økt
faglig kompleksitet. I tillegg er det ønskelig å unngå at pasientene blir
utsatt
for unødvendig skytteltrafikk mellom forskjellige behandlingssteder.
Et hovedsykehus må på sin side kunne svare på utfordringene og samtidig
utnytte mulighetene. Det blir viktig å bygge opp gode og spesialiserte
fagmiljøer, med koordinering på tvers av ulike fagområder. Det må utvikles
nye kompetansearbeidsplasser og interessante fagmiljøer. Justert modell 1A
med poliklinikk og dagbehandling i dagens sykehusbyer i Mjøsregionen vil
gi det beste tilbudet.
Spm.3: Gjennom hvilken modell kan psykisk helsevern, rus og somatikk skal
integreres bedre i fremtidens helsetjeneste?
Svar: Gjøvik kommune viser til at det i dag er en betydelig underbehandling
av somatiske lidelser hos pasienter med rus og psykiatridiagnoser. Gjøvik
kommune mener at modell 1A med felles hovedsykehus både for somatikk
og rus/psykiatri vil gi bedre forutsetninger for å behandle flere tilstander
hos pasientene på samme sted, i tråd med føringene i nasjonal helse- og
sykehusplan. Det vil legge til rette for et tettere samarbeid rundt
pasientforløpene. Det forutsettes at de desentraliserte
behandlingstilbudene skal skje ved DPS og i kommunene.
Spm. 4: Hvilken hovedsykehusmodell vil gi det beste tilbudet til pasientene i
Innlandet?
Svar: Med litt forskjellig føringer i innledning og vinkling er dette
spørsmålet tilnærmet det samme i spm. 2. Gjøvik kommune
mener «Alternativ 1A /justert 1A» gir det beste tilbudet til pasientene i
Innlandet. Flere akuttsykehus vil kunne skape usikkerhet
prehospitalt, om hvor pasienten skal. Dette gir fare for forsinkelser i
behandling og forverring av tilstander. Planlagt heldøgnskirurgi bør skje
ved
hovedsykehuset for å unngå behov for overføring ved komplikasjoner.
Spm. 5: Hvilket alternativ av to- eller tre-sykehusmodellene ivaretar best
befolkningens
behov for spesialisthelsetjenester og ved hvilke sykehus bør
områdefunksjonene samles?
Svar: Gjøvik kommune mener at ingen av disse alternativene som er nevnt i
spørsmålet vil kunne gi befolkningen det beste helsetilbudet.
Gjøvik
kommune viser til at det av to-sykehusmodellens alternativer – kun
er alt 2 B
med Lillehammer som akuttsykehus med områdefunksjoner i
Oppland –
som er vurdert som liv laga. Dersom det blir slik at noen av
modellene som
er nevnt i dette spørsmålet skal utredes videre i
konseptfasen – så ber Gjøvik kommune om at utredningene også omfatter
alternativene ved at Gjøvik sykehus får tildelt akutte
områdefunksjoner - alternativ 2 D og 3B. Et svært relevant
argument for dette er det faktum at befolkningstyngdepunktet i
Oppland - både i dag og i fremtiden – vil være slik at Gjøvik vil være det
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nærmeste sykehuset for de fleste innbyggerne. Argument knyttet til
manglende utvidelsesmuligheter ved Gjøvik sykehus er ikke relevante. En
etablering på Gjøvik er av en slik samfunnsmessig betydning at tomtearealer
vil kunne frigjøres i den utstrekning det er nødvendig gjennom aktiv bruk av
de muligheter lovgivningen gir. I disse modellene er også mulighetene knyttet
til et tett samarbeid med NTNU et argument som bør tillegges stor vekt i
i både to- og tre-sykehusmodellen.
Spm. 6: Hvilke samfunnsmessige hensyn bør Sykehuset Innlandet vektlegge
sterkest i
sin vurdering?
Svar: Samfunnsmessig bør lokalisering av hovedsykehus følge de statlige
retningslinjene for areal- og transportplanlegging. Klima- og transporthensyn er
viktige samfunnsmessige hensyn som tilsier at et hovedsykehus ved Mjøsbrua er et
dårlig alternativ.
Med klare forutsetninger om at SI sikrer et faglig og framtidsrettet tilbud av
sykehustjenester, bør det vektlegges utvikling av en sykehusstruktur hvor Sykehus
Innlandet bidrar til en balansert regional utvikling, et utvidet felles bo- og
arbeidsmarked i Mjøsregionen og en bærekraftig byutvikling rundt Mjøsa.
Dette innebærer at et nytt hovedsykehus bør legges i eller inntil en av de tre store
Mjøsbyene, dvs. ingen av alternativene som det i høringen inviteres til å mene noe
om.
Uansett valg av sted for hovedsykehus – ved Mjøsbrua eller i en av de tre store
byene, vil det vært samfunnsmessig viktig at det opprettholdes sykehusaktivitet ved
dagens sykehus.
Videre er det viktig at Sykehuset Innlandet etablerer og utvikler et godt og
framtidsrettet samarbeid med NTNU i Gjøvik. Dette vil kunne bidra til
ressurstilgang, kompetansebygging og innovasjon som hele Mjøsregionen vil at
nytte av.
Av de tre Mjøsbyene er Gjøvik den beste lokaliseringen for et hovedsykehus.
Hensynet til balansert regional utvikling og det faktum at
befolkningstyngdepunktet i Oppland er slik at Gjøvik vil være det nærmeste
sykehuset for de fleste innbyggerne tilsier denne lokaliseringen. Mulighetene
knyttet til et tett samarbeid med NTNU er også et sterkt argument som bør
tillegges stor vekt. Det foreligger flere gode tomter i tilknytning til NTNU.
5. I forhold til tomtevalg forutsetter Gjøvik kommune at de forskjellige alternativer i
Biriområdet blir vurdert ut fra samme premisser som alternativer på Moelv-siden. Denne
vurdering forutsettes skje i nært samarbeid og dialog med kommunen.
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Kommunestyret 04.05.2017:
Behandling:
SV stiller seg bak forslaget til posisjonen.
Innstillingen fra Formannskapet enstemmig vedtatt.

KOM- 34/2017 Vedtak:

1. Konklusjoner om hva som er riktig strukturvalg kan først trekkes når konseptfasen har gått i
dybden på flere enn et alternativ.
2. Gjøvik kommune vil at 2 modeller skal utredes videre i konseptfasen:
A.
Et hovedsykehus for Innlandet med samling av somatikk, psykisk helsevern og rus. For denne
modellen må det finnes fram til en balansert løsning for gjenværende desentrale
spesialisthelsetjenester ved de eksisterende sykehusene, altså en modell med poliklinikk,
dagbehandling og utvalgte elektive sykehustjenester i dagens sykehusbyer i Mjøsregionen.
B.
En 3-sykehusmodell med to akuttsykehus i Oppland og ett i Hedmark (Elverum). Det må
finnes fram til en arbeidsfordeling mellom sykehusene som innebærer
•
et mest mulig helthetlig tilbud for pasientene med en hensiktsmessig fordeling av
spesialiteter mellom sykehusene.
•
en totalløsning som blir mest mulig balansert når det gjelder omfanget av samlet
ressursinnsats i de tre byene.
•
Utvalgte tjenester innenfor psykisk helsevern og rus samlokaliseres ved to av de tre
akuttsykehusene, for Opplands del skjer samlokaliseringen på Gjøvik.
3. Modellene som er utredet inneholder ikke lokalisering av hovedsykehus ved en av Mjøsbyene.
Dersom de statlige føringene om at hovedsykehus skal ligge i en by skal følges, mener Gjøvik
kommune at hovedsykehuset må lokaliseres i Gjøvik.
4. Gjøvik kommune har følgende svar på spørsmålene i høringsbrevet:
Spm. 1 a: Hvilke spesialisthelsetjenester kan utvikles i felleskap mellom primær- og
spesialisthelsetjenesten?
Svar: Det vises til at spørsmålet om samhandling/overføring av oppgaver mellom
spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten også er vurdert i oppgavefordelingsmeldingen i
forbindelse med kommunereformen (Meld. St. 14(2014-2015). Her er pekt på en rekke oppgaver
innen flere fagområder innenfor helsetjenester - spesielt i denne sammenheng en rekke oppgaver
innen habilitering og rehabilitering. De føringer som SI har nevnt i idefaserapporten er i så måte i tråd
med de signaler som er gitt i denne meldingen. Oppgaver innenfor geriatri, habilitering og
rehabilitering, dialyse, DPS (Distriktpsykiatriske sentre), LMS (Lokal- medisinske sentre) kan være
fremtidige samarbeidsområder.
Spm. 1 b: Hvilke kommunale/interkommunale primærhelsetjenester for øvrig kan eventuelt
lokaliseres i frigjorte arealer?
Svar: Legevakt, KAD (Kommunale akutt døgnplasser), fastleger, helsestasjon/barnas hus og
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migrasjonshelsetjeneste.
Spm. 1 c: Er det andre helse- og sosialtjenester innen kommunen / regionen som med fordel kan
samlokaliseres i de sykehuslokalene som eventuelt blir frigjort?
Svar: Eventuelt NAV-kontor.
Spm.2: Hvilken modell for en fremtidig sykehusstruktur gir det beste tilbudet til pasientene i
innlandet?
Svar: Gjøvik kommunes utgangspunkt er at modellen som velges skal gi det beste tilbudet til
befolkningen i Innlandet. Utviklingen knyttet til bl.a. demografi, medisinfag og
teknologi/digitalisering vil måtte føre til store endringer i et perspektiv fram mot 2040. I dette ligger
at de nevnte spesialiserte tjenester bør samles/samordnes mer enn tilfellet er i dag. Behovet for å
samle funksjoner på samme sted blir større grunnet økt faglig kompleksitet. I tillegg er det ønskelig å
unngå at pasientene blir utsatt for unødvendig skytteltrafikk mellom forskjellige behandlingssteder.
Et hovedsykehus må på sin side kunne svare på utfordringene og samtidig utnytte mulighetene. Det
blir viktig å bygge opp gode og spesialiserte fagmiljøer, med koordinering på tvers av ulike
fagområder. Det må utvikles nye kompetansearbeidsplasser og interessante fagmiljøer.
Spm.3: Gjennom hvilken modell kan psykisk helsevern, rus og somatikk skal integreres bedre i
fremtidens helsetjeneste?
Svar: Gjøvik kommune viser til at det i dag er en betydelig underbehandling av somatiske lidelser hos
pasienter med rus og psykiatridiagnoser. Gjøvik kommune mener at vurderingene som må gjøres i
konseptfasen på de foreslåtte alternativene må gi klare svar på hvordan tettere samarbeid rundt
pasientforløpene kan bli. Det forutsettes at de desentraliserte behandlingstilbudene skal skje ved
DPS og i kommunene. Opprettholdelse av tilbud ved Reinsvoll sykehus må også vurderes.
Spm. 4: Hvilken hovedsykehusmodell vil gi det beste tilbudet til pasientene i Innlandet?
Svar: Med litt forskjellig føringer i innledning og vinkling er dette spørsmålet tilnærmet det samme i
spm. 2. Gjøvik kommune mener «Alternativ 1A /justert 1A» gir det beste tilbudet til pasientene i
Innlandet.
Spm. 5: Hvilket alternativ av to- eller tre-sykehusmodellene ivaretar best befolkningens behov for
spesialisthelsetjenester og ved hvilke sykehus bør områdefunksjonene samles?
Svar: Når det gjelder to- eller tresykehusmodellen, mener Gjøvik kommune at tresykehusemodellen
bør vurderes nærmere i konseptfasen (se svar på Spm 1). Når det gjelder områdefunksjoner i 2- eller
3-sykehusmodellen, mener Gjøvik kommune at utredningene også må omfatte alternativene der
Gjøvik sykehus får tildelt akutte områdefunksjoner - alternativ 2D og 3B. Et svært relevant argument
for dette er det faktum at befolkningstyngdepunktet i Oppland - både i dag og i fremtiden – vil være
slik at Gjøvik vil være det nærmeste sykehuset for de fleste innbyggerne. Argument knyttet til
manglende utvidelsesmuligheter ved Gjøvik sykehus er ikke relevante. En etablering på Gjøvik er av
en slik samfunnsmessig betydning at tomtearealer vil kunne frigjøres i den utstrekning det er
nødvendig gjennom aktiv bruk av de muligheter lovgivningen gir. I disse modellene er også
mulighetene knyttet til et tett samarbeid med NTNU et argument som bør tillegges stor vekt i både
to- og tre-sykehusmodellen.
Spm. 6: Hvilke samfunnsmessige hensyn bør Sykehuset Innlandet vektlegge sterkest i sin vurdering?
Svar: Samfunnsmessig bør lokalisering av hovedsykehus følge de statlige retningslinjene for areal- og
transportplanlegging. Klima- og transporthensyn er viktige samfunnsmessige hensyn som tilsier at et
hovedsykehus ved Mjøsbrua er et dårlig alternativ.
Med klare forutsetninger om at SI sikrer et faglig og framtidsrettet tilbud av sykehustjenester, bør
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det vektlegges utvikling av en sykehusstruktur hvor Sykehus Innlandet bidrar til en balansert regional
utvikling, et utvidet felles bo- og arbeidsmarked i Mjøsregionen og en bærekraftig byutvikling rundt
Mjøsa. Dette innebærer at et nytt hovedsykehus bør legges i eller inntil en av de tre store
Mjøsbyene, dvs. ingen av alternativene som det i høringen inviteres til å mene noe om.
Uansett valg av sted for hovedsykehus – ved Mjøsbrua eller i en av de tre store byene, vil det vært
samfunnsmessig viktig at det opprettholdes sykehusaktivitet ved dagens sykehus. Videre er det viktig
at Sykehuset Innlandet etablerer og utvikler et godt og framtidsrettet samarbeid med NTNU i Gjøvik.
Dette vil kunne bidra til ressurstilgang, kompetansebygging og innovasjon som hele Mjøsregionen vil
at nytte av.
Av de tre Mjøsbyene er Gjøvik den beste lokaliseringen for et hovedsykehus. Hensynet til balansert
regional utvikling og det faktum at befolkningstyngdepunktet i Oppland er slik at Gjøvik vil være det
nærmeste sykehuset for de fleste innbyggerne tilsier denne lokaliseringen. Mulighetene knyttet til et
tett samarbeid med NTNU er også et sterkt argument som bør tillegges stor vekt. Det foreligger flere
gode tomter i tilknytning til NTNU.
5. I forhold til tomtevalg forutsetter Gjøvik kommune at de forskjellige alternativer i Biriområdet blir
vurdert ut fra samme premisser som alternativer på Moelv-siden. Denne vurdering forutsettes skje i
nært samarbeid og dialog med kommunen.
6. Gjøvik Kommune ber om en redegjørelse for hva som vil bli igjen av tilbud og spesialisttjenester
ved Gjøvik Sykehus dersom det etableres et hovedsykehus. Redegjørelsen må inneholde en
kvalifisert faglig vurdering og begrunnelse samt vise til økonomisk dekning for tilbudet.
Redegjørelsen må inneholde en avklaring på hva som skal skje med bygningsmassen:- blir SI fortsatt
eier av hele bygningsmassen?- skal hele eller deler av bygningsmassen selges?- dersom noe skal
selges, hvem ser SI for seg skal kjøpe bygningsmassen?Redegjørelsen må legges fram før vedtak om
konseptfasens konklusjoner.

Formannskapet 26.04.2017:
Behandling:

Torvild Sveen ble erklært inhabil.Ordfører fremmet forslag på vegne av AP, Rødt og
MDG:1. Konklusjoner om hva som er riktig strukturvalg kan først trekkes når
konseptfasen har gått i dybden på flere enn et alternativ. 2. Gjøvik kommune vil at 2
modeller skal utredes videre i konseptfasen:A. Et hovedsykehus for Innlandet med
samling av somatikk, psykisk helsevern og rus. For denne modellen må det finnes
fram til en balansert løsning for gjenværende desentrale spesialisthelsetjenester ved
de eksisterende sykehusene, altså en modell med poliklinikk, dagbehandling og
utvalgte elektive sykehustjenester i dagens sykehusbyer i Mjøsregionen.B.
En
3-sykehusmodell med to akuttsykehus i Oppland og ett i Hedmark (Elverum). Det må
finnes fram til en arbeidsfordeling mellom sykehusene som innebærer • et
mest
mulig helthetlig tilbud for pasientene med en hensiktsmessig fordeling av
spesialiteter mellom sykehusene.•
en totalløsning som blir mest mulig balansert
når det gjelder omfanget av samlet ressursinnsats i de tre byene. • Utvalgte tjenester
innenfor psykisk helsevern og rus samlokaliseres ved to av de tre akuttsykehusene,
for Opplands del skjer samlokaliseringen på Gjøvik.3. Modellene som er utredet
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inneholder ikke lokalisering av hovedsykehus ved en av Mjøsbyene. Dersom de
statlige føringene om at hovedsykehus skal ligge i en by skal følges, mener Gjøvik
kommune at hovedsykehuset må lokaliseres i Gjøvik. 4. Gjøvik kommune har
følgende svar på spørsmålene i høringsbrevet: Spm. 1 a: Hvilke
spesialisthelsetjenester kan utvikles i felleskap mellom primær- og
spesialisthelsetjenesten? Svar: Det vises til at spørsmålet om samhandling/overføring
av oppgaver mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten også er vurdert
i oppgavefordelingsmeldingen i forbindelse med kommunereformen (Meld. St.
14(2014-2015). Her er pekt på en rekke oppgaver innen flere fagområder innenfor
helsetjenester - spesielt i denne sammenheng en rekke oppgaver innen habilitering
og rehabilitering. De føringer som SI har nevnt i idefaserapporten er i så måte i tråd
med de signaler som er gitt i denne meldingen. Oppgaver innenfor geriatri,
habilitering og rehabilitering, dialyse, DPS (Distriktpsykiatriske sentre), LMS (Lokalmedisinske sentre) kan være fremtidige samarbeidsområder. Spm. 1 b: Hvilke
kommunale/interkommunale primærhelsetjenester for øvrig kan eventuelt
lokaliseres i frigjorte arealer? Svar: Legevakt, KAD (Kommunale akutt døgnplasser),
fastleger, helsestasjon/barnas hus og migrasjonshelsetjeneste. Spm. 1 c: Er det andre
helse- og sosialtjenester innen kommunen / regionen som med fordel kan
samlokaliseres i de sykehuslokalene som eventuelt blir frigjort? Svar: Eventuelt NAVkontor. Spm.2: Hvilken modell for en fremtidig sykehusstruktur gir det beste tilbudet
til pasientene i innlandet? Svar: Gjøvik kommunes utgangspunkt er at modellen som
velges skal gi det beste tilbudet til befolkningen i Innlandet. Utviklingen knyttet til
bl.a. demografi, medisinfag og teknologi/digitalisering vil måtte føre til store
endringer i et perspektiv fram mot 2040. I dette ligger at de nevnte spesialiserte
tjenester bør samles/samordnes mer enn tilfellet er i dag. Behovet for å samle
funksjoner på samme sted blir større grunnet økt faglig kompleksitet. I tillegg er det
ønskelig å unngå at pasientene blir utsatt for unødvendig skytteltrafikk mellom
forskjellige behandlingssteder. Et hovedsykehus må på sin side kunne svare på
utfordringene og samtidig utnytte mulighetene. Det blir viktig å bygge opp gode og
spesialiserte fagmiljøer, med koordinering på tvers av ulike fagområder. Det må
utvikles nye kompetansearbeidsplasser og interessante fagmiljøer. Spm.3: Gjennom
hvilken modell kan psykisk helsevern, rus og somatikk skal integreres bedre i
fremtidens helsetjeneste? Svar: Gjøvik kommune viser til at det i dag er en betydelig
underbehandling av somatiske lidelser hos pasienter med rus og psykiatridiagnoser.
Gjøvik kommune mener at vurderingene som må gjøres i konseptfasen på de
foreslåtte alternativene må gi klare svar på hvordan tettere samarbeid rundt
pasientforløpene kan bli. Det forutsettes at de desentraliserte behandlingstilbudene
skal skje ved DPS og i kommunene. Opprettholdelse av tilbud ved Reinsvoll sykehus
må også vurderes. Spm. 4: Hvilken hovedsykehusmodell vil gi det beste tilbudet til
pasientene i Innlandet? Svar: Med litt forskjellig føringer i innledning og vinkling er
dette spørsmålet tilnærmet det samme i spm. 2. Gjøvik kommune mener «Alternativ
1A /justert 1A» gir det beste tilbudet til pasientene i Innlandet. Spm. 5: Hvilket
alternativ av to- eller tre-sykehusmodellene ivaretar best befolkningens behov for
spesialisthelsetjenester og ved hvilke sykehus bør områdefunksjonene samles? Svar:
Når det gjelder to- eller tresykehusmodellen, mener Gjøvik kommune at
tresykehusemodellen bør vurderes nærmere i konseptfasen (se svar på Spm 1). Når
det gjelder områdefunksjoner i 2- eller 3-sykehusmodellen, mener Gjøvik kommune
at utredningene også må omfatte alternativene der Gjøvik sykehus får tildelt akutte
områdefunksjoner - alternativ 2D og 3B. Et svært relevant argument for dette er det
faktum at befolkningstyngdepunktet i Oppland - både i dag og i fremtiden – vil være
slik at Gjøvik vil være det nærmeste sykehuset for de fleste innbyggerne. Argument
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knyttet til manglende utvidelsesmuligheter ved Gjøvik sykehus er ikke relevante. En
etablering på Gjøvik er av en slik samfunnsmessig betydning at tomtearealer vil
kunne frigjøres i den utstrekning det er nødvendig gjennom aktiv bruk av de
muligheter lovgivningen gir. I disse modellene er også mulighetene knyttet til et tett
samarbeid med NTNU et argument som bør tillegges stor vekt i både to- og tresykehusmodellen. Spm. 6: Hvilke samfunnsmessige hensyn bør Sykehuset Innlandet
vektlegge sterkest i sin vurdering? Svar: Samfunnsmessig bør lokalisering av
hovedsykehus følge de statlige retningslinjene for areal- og transportplanlegging.
Klima- og transporthensyn er viktige samfunnsmessige hensyn som tilsier at et
hovedsykehus ved Mjøsbrua er et dårlig alternativ. Med klare forutsetninger om at SI
sikrer et faglig og framtidsrettet tilbud av sykehustjenester, bør det vektlegges
utvikling av en sykehusstruktur hvor Sykehus Innlandet bidrar til en balansert
regional utvikling, et utvidet felles bo- og arbeidsmarked i Mjøsregionen og en
bærekraftig byutvikling rundt Mjøsa. Dette innebærer at et nytt hovedsykehus bør
legges i eller inntil en av de tre store Mjøsbyene, dvs. ingen av alternativene som det i
høringen inviteres til å mene noe om. Uansett valg av sted for hovedsykehus – ved
Mjøsbrua eller i en av de tre store byene, vil det vært samfunnsmessig viktig at det
opprettholdes sykehusaktivitet ved dagens sykehus. Videre er det viktig at Sykehuset
Innlandet etablerer og utvikler et godt og framtidsrettet samarbeid med NTNU i
Gjøvik. Dette vil kunne bidra til ressurstilgang, kompetansebygging og innovasjon
som hele Mjøsregionen vil at nytte av. Av de tre Mjøsbyene er Gjøvik den beste
lokaliseringen for et hovedsykehus. Hensynet til balansert regional utvikling og det
faktum at befolkningstyngdepunktet i Oppland er slik at Gjøvik vil være det
nærmeste sykehuset for de fleste innbyggerne tilsier denne lokaliseringen.
Mulighetene knyttet til et tett samarbeid med NTNU er også et sterkt argument som
bør tillegges stor vekt. Det foreligger flere gode tomter i tilknytning til NTNU. 5. I
forhold til tomtevalg forutsetter Gjøvik kommune at de forskjellige alternativer i
Biriområdet blir vurdert ut fra samme premisser som alternativer på Moelv-siden.
Denne vurdering forutsettes skje i nært samarbeid og dialog med kommunen.6.
Gjøvik Kommune ber om en redegjørelse for hva som vil bli igjen av tilbud og
spesialisttjenester ved Gjøvik Sykehus dersom det etableres et hovedsykehus.
Redegjørelsen må inneholde en kvalifisert faglig vurdering og begrunnelse samt vise
til økonomisk dekning for tilbudet. Redegjørelsen må inneholde en avklaring på hva
som skal skje med bygningsmassen:- blir SI fortsatt eier av hele bygningsmassen?skal hele eller deler av bygningsmassen selges?- dersom noe skal selges, hvem ser SI
for seg skal kjøpe bygningsmassen?Redegjørelsen må legges fram før vedtak om
konseptfasens konklusjoner.Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt.

FOR- 46/2017 Vedtak:

1. Konklusjoner om hva som er riktig strukturvalg kan først trekkes når konseptfasen
har gått i dybden på flere enn et alternativ. 2. Gjøvik kommune vil at 2 modeller skal
utredes videre i konseptfasen:A. Et hovedsykehus for Innlandet med samling av
somatikk, psykisk helsevern og rus. For denne modellen må det finnes fram til en
balansert løsning for gjenværende desentrale spesialisthelsetjenester ved de
eksisterende sykehusene, altså en modell med poliklinikk, dagbehandling og utvalgte
elektive sykehustjenester i dagens sykehusbyer i Mjøsregionen.B. En
3sykehusmodell med to akuttsykehus i Oppland og ett i Hedmark (Elverum). Det må
finnes fram til en arbeidsfordeling mellom sykehusene som innebærer • et
mest
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mulig helthetlig tilbud for pasientene med en hensiktsmessig fordeling av
spesialiteter mellom sykehusene.•
en totalløsning som blir mest mulig balansert
når det gjelder omfanget av samlet ressursinnsats i de tre byene. • Utvalgte tjenester
innenfor psykisk helsevern og rus samlokaliseres ved to av de tre akuttsykehusene,
for Opplands del skjer samlokaliseringen på Gjøvik.3. Modellene som er utredet
inneholder ikke lokalisering av hovedsykehus ved en av Mjøsbyene. Dersom de
statlige føringene om at hovedsykehus skal ligge i en by skal følges, mener Gjøvik
kommune at hovedsykehuset må lokaliseres i Gjøvik. 4. Gjøvik kommune har
følgende svar på spørsmålene i høringsbrevet: Spm. 1 a: Hvilke
spesialisthelsetjenester kan utvikles i felleskap mellom primær- og
spesialisthelsetjenesten? Svar: Det vises til at spørsmålet om samhandling/overføring
av oppgaver mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten også er vurdert
i oppgavefordelingsmeldingen i forbindelse med kommunereformen (Meld. St.
14(2014-2015). Her er pekt på en rekke oppgaver innen flere fagområder innenfor
helsetjenester - spesielt i denne sammenheng en rekke oppgaver innen habilitering
og rehabilitering. De føringer som SI har nevnt i idefaserapporten er i så måte i tråd
med de signaler som er gitt i denne meldingen. Oppgaver innenfor geriatri,
habilitering og rehabilitering, dialyse, DPS (Distriktpsykiatriske sentre), LMS (Lokalmedisinske sentre) kan være fremtidige samarbeidsområder. Spm. 1 b: Hvilke
kommunale/interkommunale primærhelsetjenester for øvrig kan eventuelt
lokaliseres i frigjorte arealer? Svar: Legevakt, KAD (Kommunale akutt døgnplasser),
fastleger, helsestasjon/barnas hus og migrasjonshelsetjeneste. Spm. 1 c: Er det andre
helse- og sosialtjenester innen kommunen / regionen som med fordel kan
samlokaliseres i de sykehuslokalene som eventuelt blir frigjort? Svar: Eventuelt NAVkontor. Spm.2: Hvilken modell for en fremtidig sykehusstruktur gir det beste tilbudet
til pasientene i innlandet? Svar: Gjøvik kommunes utgangspunkt er at modellen som
velges skal gi det beste tilbudet til befolkningen i Innlandet. Utviklingen knyttet til
bl.a. demografi, medisinfag og teknologi/digitalisering vil måtte føre til store
endringer i et perspektiv fram mot 2040. I dette ligger at de nevnte spesialiserte
tjenester bør samles/samordnes mer enn tilfellet er i dag. Behovet for å samle
funksjoner på samme sted blir større grunnet økt faglig kompleksitet. I tillegg er det
ønskelig å unngå at pasientene blir utsatt for unødvendig skytteltrafikk mellom
forskjellige behandlingssteder. Et hovedsykehus må på sin side kunne svare på
utfordringene og samtidig utnytte mulighetene. Det blir viktig å bygge opp gode og
spesialiserte fagmiljøer, med koordinering på tvers av ulike fagområder. Det må
utvikles nye kompetansearbeidsplasser og interessante fagmiljøer. Spm.3: Gjennom
hvilken modell kan psykisk helsevern, rus og somatikk skal integreres bedre i
fremtidens helsetjeneste? Svar: Gjøvik kommune viser til at det i dag er en betydelig
underbehandling av somatiske lidelser hos pasienter med rus og psykiatridiagnoser.
Gjøvik kommune mener at vurderingene som må gjøres i konseptfasen på de
foreslåtte alternativene må gi klare svar på hvordan tettere samarbeid rundt
pasientforløpene kan bli. Det forutsettes at de desentraliserte behandlingstilbudene
skal skje ved DPS og i kommunene. Opprettholdelse av tilbud ved Reinsvoll sykehus
må også vurderes. Spm. 4: Hvilken hovedsykehusmodell vil gi det beste tilbudet til
pasientene i Innlandet? Svar: Med litt forskjellig føringer i innledning og vinkling er
dette spørsmålet tilnærmet det samme i spm. 2. Gjøvik kommune mener «Alternativ
1A /justert 1A» gir det beste tilbudet til pasientene i Innlandet. Spm. 5: Hvilket
alternativ av to- eller tre-sykehusmodellene ivaretar best befolkningens behov for
spesialisthelsetjenester og ved hvilke sykehus bør områdefunksjonene samles? Svar:
Når det gjelder to- eller tresykehusmodellen, mener Gjøvik kommune at
tresykehusemodellen bør vurderes nærmere i konseptfasen (se svar på Spm 1). Når
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det gjelder områdefunksjoner i 2- eller 3-sykehusmodellen, mener Gjøvik kommune
at utredningene også må omfatte alternativene der Gjøvik sykehus får tildelt akutte
områdefunksjoner - alternativ 2D og 3B. Et svært relevant argument for dette er det
faktum at befolkningstyngdepunktet i Oppland - både i dag og i fremtiden – vil være
slik at Gjøvik vil være det nærmeste sykehuset for de fleste innbyggerne. Argument
knyttet til manglende utvidelsesmuligheter ved Gjøvik sykehus er ikke relevante. En
etablering på Gjøvik er av en slik samfunnsmessig betydning at tomtearealer vil
kunne frigjøres i den utstrekning det er nødvendig gjennom aktiv bruk av de
muligheter lovgivningen gir. I disse modellene er også mulighetene knyttet til et tett
samarbeid med NTNU et argument som bør tillegges stor vekt i både to- og tresykehusmodellen. Spm. 6: Hvilke samfunnsmessige hensyn bør Sykehuset Innlandet
vektlegge sterkest i sin vurdering? Svar: Samfunnsmessig bør lokalisering av
hovedsykehus følge de statlige retningslinjene for areal- og transportplanlegging.
Klima- og transporthensyn er viktige samfunnsmessige hensyn som tilsier at et
hovedsykehus ved Mjøsbrua er et dårlig alternativ. Med klare forutsetninger om at SI
sikrer et faglig og framtidsrettet tilbud av sykehustjenester, bør det vektlegges
utvikling av en sykehusstruktur hvor Sykehus Innlandet bidrar til en balansert
regional utvikling, et utvidet felles bo- og arbeidsmarked i Mjøsregionen og en
bærekraftig byutvikling rundt Mjøsa. Dette innebærer at et nytt hovedsykehus bør
legges i eller inntil en av de tre store Mjøsbyene, dvs. ingen av alternativene som det i
høringen inviteres til å mene noe om. Uansett valg av sted for hovedsykehus – ved
Mjøsbrua eller i en av de tre store byene, vil det vært samfunnsmessig viktig at det
opprettholdes sykehusaktivitet ved dagens sykehus. Videre er det viktig at Sykehuset
Innlandet etablerer og utvikler et godt og framtidsrettet samarbeid med NTNU i
Gjøvik. Dette vil kunne bidra til ressurstilgang, kompetansebygging og innovasjon
som hele Mjøsregionen vil at nytte av. Av de tre Mjøsbyene er Gjøvik den beste
lokaliseringen for et hovedsykehus. Hensynet til balansert regional utvikling og det
faktum at befolkningstyngdepunktet i Oppland er slik at Gjøvik vil være det
nærmeste sykehuset for de fleste innbyggerne tilsier denne lokaliseringen.
Mulighetene knyttet til et tett samarbeid med NTNU er også et sterkt argument som
bør tillegges stor vekt. Det foreligger flere gode tomter i tilknytning til NTNU. 5. I
forhold til tomtevalg forutsetter Gjøvik kommune at de forskjellige alternativer i
Biriområdet blir vurdert ut fra samme premisser som alternativer på Moelv-siden.
Denne vurdering forutsettes skje i nært samarbeid og dialog med kommunen.6.
Gjøvik Kommune ber om en redegjørelse for hva som vil bli igjen av tilbud og
spesialisttjenester ved Gjøvik Sykehus dersom det etableres et hovedsykehus.
Redegjørelsen må inneholde en kvalifisert faglig vurdering og begrunnelse samt vise
til økonomisk dekning for tilbudet. Redegjørelsen må inneholde en avklaring på hva
som skal skje med bygningsmassen:- blir SI fortsatt eier av hele bygningsmassen?skal hele eller deler av bygningsmassen selges?- dersom noe skal selges, hvem ser SI
for seg skal kjøpe bygningsmassen?Redegjørelsen må legges fram før vedtak om
konseptfasens konklusjoner.
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Fakta:
Vedlegg: Se linker merket HER i saken.

Sykehuset Innlandet Helseforetak (i saken forkortet til SI) eies av Helse Sør-Øst RHF. Foretaket ble
stiftet 05.12.2001. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og opplæring av
pasienter og pårørende. I 2015 hadde SI gjennomsnittlig 7 555 årsverk og 10 241 ansatte.
Omsetning i 2015 på om lag 8,8 milliarder kroner. SI tilbyr spesialisthelsetjenester til ca. 400 000
innbyggere i 48 kommuner i Hedmark og Oppland, i tillegg til Nes kommune i Akershus og Røros og
Holtålen kommuner i Sør-Trøndelag. SI driver virksomhet på 42 steder i Hedmark og Oppland, blant
annet seks somatiske sykehus, to psykiatriske sykehus, to lokalmedisinske sentre (LMS), flere
distriktspsykiatriske sentre (DPS), barne- og ungdoms-psykiatriske poliklinikker (BUP) og habiliteringog rehabiliteringsenheter. I tillegg har sykehuset 28 ambulansestasjoner.
Bakgrunnen for dagens sykehusstruktur:
«Dagens sykehusstruktur i Innlandet ble etablert i en tid hvor sykehus med datidens kompetanse kunne
behandle hele pasienten. Somatiske sykehus i de største byene betjente befolkningen i lokale
opptaksområder, mens psykiske tilstander ble behandlet utenfor byene. I takt med den medisinske og
teknologiske utviklingen har sykehusenes innhold vært i stadig endring. Fagområder har blitt forgrenet
til nye spesialiteter. Nye fagmiljøer har blitt formet – noen konsentrert på ett sted - andre på flere.
Sykehusene har fått ulike tilbud.
Mens sykehusenes innhold er endret har den fysiske strukturen tilnærmet vært uforandret. Etablert i en
tid da relativt korte avstander kunne ha større betydning, ligger de fire største somatiske sykehusene
innenfor to prosent av Innlandets areal. Utviklingen åpner for en høyere ambisjon om desentralisering.
Nye teknologiske løsninger, nye samhandlingsmuligheter og avanserte ambulansetjenester åpner
sykehuset mot pasientens hjem.»

Med utgangspunkt i både nasjonale føringer og føringer Helse Sør-Øst RHF har SI – gjennom mange
år - gjennomført ulike prosesser om sykehusstrukturen i Innlandet.
I denne sammenheng nevnes at Gjøvik kommunestyre tidligere - i sak 55/12 - vedtok en
høringsuttalelse i forbindelse med behandlingen av utviklingsplanen «Strategisk fokus 2025». Denne
vil bli kommentert nærmere i egenvurderingen.

Kort om prosessen
Fram til nåværende tidspunkt

Planprosesser i forhold til ny sykehusstruktur skjer i h.t. «Helsedirektoratets veileder for
tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter». Veilederen beskriver og gir anbefalinger om hvordan
planprosessen for investeringsprosjekter i helseforetakene bør gjennomføres. Veilederen er sentral
og kan leses ved å trykke HER.
Figuren under illustrerer prosessen:
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Prosesser knyttet til utviklingsplan for SI er gjennomført gjennom flere år. I det følgende gjengis kort
noen sentrale beslutningspunkter i styret:
1. 19.03.10: Vedtak om å sette i gang et arbeid med utarbeidelse av en strategi for
utviklingen av spesialisthelsetjenestetilbudet innlandet for perioden 2011 – 2014
(Strategisk fokus 2011-2014). Styret ville også vurdere tiltak som kunne gi en mer
effektiv ressursutnyttelse og sikre at spesialisthelsetjenestene både kvalitativt og
ressursmessig blir best mulig innenfor de økonomiske rammene som SI til enhver tid
rår over.
2. 01.04.11: Vedtak om å utrede følgende tre scenarier for en fremtidig somatisk
sykehusstruktur i Innlandet:
1. Videreutvikling av dagens nettverksmodell
2. To akuttsykehus i Mjøsregionen med desentraliserte lokalsykehus/LMS
tilbud(lokalmedisinske sentra)
3. Ett akuttsykehus i Mjøsregionen med desentraliserte
lokalsykehus/LMS tilbud(lokalmedisinske sentra)
I oppstarten av planprosessen ble lagt til grunn en planhorisont frem til 2014. Det ble senere vedtatt
at dokumentet skulle ha en planhorisont frem til 2025, og at navnet endres til «Strategisk fokus
2025». Utviklingsplanen «Strategisk fokus 2025» ble godkjent i styret i sak 46/2014 og i sak 047/2014
godkjente styret mandatet for idéfasen - jfr. beslutningspunkt B1 i figuren over.
Tabellen under viser historikk gjennom styresaker hvor mandat og rammer for idéfasearbeidet har
blitt behandlet:
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Det er planlagt styrebehandling i møte 16. juni 2017 hvor høringsinnspill og vurdering av evnt.
Tilleggsutredninger i etterkant av høringsperioden skal behandles. Endelige strukturvalg er planlagt å
skje i styremøtet i SI i oktober 2017. Til dette styremøtet legges idéfaserapporten med utvidet
samfunnsanalyse og forslag til mandat for konseptfasen frem, sammen med prosjekteiers anbefaling
om fremtidig sykehusstruktur.
Idéfaserapporten og SI sin anbefaling om fremtidig sykehusstruktur oversendes deretter Helse SørØst for behandling.
Dette blir beslutningspunkt B2. Veilederen beskriver dette beslutningspunktet slik:
«I B2 identifiseres og godkjennes de alternative løsningene som er ”liv laga” og som skal
videreføres i konseptfasen. Alternativene kan omfatte løsninger både for virksomheten og
byggene, og idéfasen skal sikre at alle mulige alternativer (både virksomhetsmessige og
byggmessige) blir vurdert. Det besluttes oppstart og godkjenning av mandat for konseptfasen
(eller ikke).»
Det understrekes at det vesentlige i idéfasen er å treffe beslutning om hovedstruktur, og at det er
naturlig å detaljutrede ulike varianter av en hovedsykehusmodell i konseptfasen (neste fase). I
konseptfasen forutsettes å komme frem til en helhetlig løsning hvor både plassering av et
hovedsykehus og innhold i eksisterende sykehus rundt Mjøsa inngår.
Slik dette skal forstås er at det til konseptfasen kan være igjen alternative løsninger innenfor én av
hovedmodellene, dvs. at en etter styrebeslutningen i oktober kun går videre med modell 1, 2 eller 3.
Videre prosess

Etter beslutning B2 går prosjektet inn i konseptfasen.
Denne fasen er beskrevet slik:
«Konseptfasen bygger på utviklingsplanen og idéfaserapporten. I konseptfasen skal forslagene
til alternative løsninger fra idéfasen utredes i detalj. Utredningene skal være tilstrekkelig
detaljerte og omfattende til å kunne gi grunnlag for å velge ett alternativ og dokumentere
konsekvenser av det valget som gjøres. Utredningene skal være likeverdige for alle
alternativene, de skal vise om alternativene kan innpasses i investeringsrammene og hvilken
effekt gjennomføringen har på helseforetakets økonomisk bæreevne.
Alternativene skal analyseres og vurderes i forhold til de oppsatte målene og et definert sett av
kriterier. Det beste alternativet anbefales som grunnlag for gjennomføring av et
investeringsprosjekt.
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På grunnlag av utredningen av alternativene (konseptrapporten) skal det
gjennomføres ekstern kvalitetssikring (KSK).»
Etter ekstern kvalitetssikring - KSK - skal konseptrapporten behandles/besluttes i beslutningspunkt
B3. Avhengig av prosjektets størrelse skjer denne behandlingen på Helseforetak(HF) eller Regionalt
Helseforetak(RHF)-nivå. Både konseptrapporten og KSK-rapporten er grunnlag for styringsdialogen
som RHF’et har med departementet. Med utgangspunkt i det som defineres/konkluderes er det
«beste alternativ», starter forprosjektfasen. Forprosjektrapporten sammen med konseptrapporten
gir grunnlag for
beslutning om gjennomføring av investeringsprosjektet
Det er i Helse Sør-Østs styresak 044-2015, og videre i Sykehuset Innlandets styresak 066-2015,
presisert at byggestart tidligst kan skje fra 2022.

Høringsbrevet
Høringsbrevet er datert 01.02.17 – høringsfrist er 12.05.17. Hele høringsbrevet kan leses ved å rykke
HER.
I høringsbrevet sies følgende om endringsbehovet:
«I tiden fremover står SI overfor store utfordringer for å kunne tilby gode og likeverdige
helsetjenester til befolkningen. Både pasientenes krav og behov samt medisinsk utvikling, gjør
at behandling og oppfølging stadig må utvikle seg. Spørsmålet er hvordan SI skal sørge for at
pasienter blir vurdert likt og behandlet like godt døgnet rundt i hele Innlandet i 2040 og hvilke
tjenester som skal tilbys hvor for å oppfylle dette.»
Hovedspørsmålet som stilles er formulert slik:
«Hvordan Sykehuset Innlandet skal sørge for at pasienter blir vurdert likt og behandlet like godt
døgnet rundt i hele Innlandet i 2040 og hvilke tjenester som skal tilbys hvor for å oppfylle dette.
Hovedformålet med høringsprosessen er å få fram synspunkter på utformingen av framtidige
faglige tilbud som skal tilbys i Sykehus Innlandet.»
De enkelte spørsmål og svar på disse fremgår i egenvurderingen. Det vises til denne.

Mandat for idéfaserapporten
Mandatet er behandlet i SI’s styresaker 047/2014, med tilpasninger i styresak 066/2015, 082/2015 og
037-2016. Her gjengis en sammenfatning av mandatet:
«Følgende alternative løsningsmodeller skal utredes i idéfasen:
•
Fremtidig modell med nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua
•
Fremtidig modell med 2 store akuttsykehus i Mjøsregionen
•
Fremtidig modell med 3 store akuttsykehus i Mjøsregionen
•
Fremtidig modell med 4 akuttsykehus i Mjøsregionen (nullalternativet, videreføring
av dagens modell)»
De enkelte modellene skal også vurderes med hensyn til tilbudet innenfor øvrig somatisk
spesialisthelsetjeneste inkludert det desentraliserte spesialisthelsetilbudet, psykisk helsevern,
habilitering/rehabilitering og prehospitale tjenester.
Andre sentrale føringer i mandatet:
•
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Idéfasearbeidet skal gjennomføres i henhold til Helsedirektoratets veileder for

tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter
•
De alternative løsningsmodellene vil i ulik grad legge til rette for en trinnvis
etablering av fremtidig sykehusstruktur. Dette skal belyses i modellene og vurderes
tiltak for å sikre tilgang til investeringsmidler i Helse Sør-Øst
•
Perspektivet for framskrivningen skal være 2040
•
Refleksjoner rundt forventninger om fremtidige faglige retningslinjer,
kompetansebehov og kapasitetsbehov med konsekvenser for organisering og
lokalisering av tjenester skal legges frem

som

Videre er det et presisert at det i idéfasen skal utredes kriterier for valg av lokalisering og tomt for de
ulike modellene. Når det gjelder tomtevalg for eventuelt nytt sykehus ved Mjøsbrua vil vurderingen
av dette være en del av konseptfasen. Det er kun i modellene med nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua
hvor valg av tomt er aktuelt. De utredede tomtevalgskriteriene er beskrevet i kapittel 13 i rapporten.

Overordnede føringer for planarbeidet
Nasjonal helse og sykehusplan
I 2015 la Regjeringen frem Nasjonal helse- og sykehusplan. Denne gjelder for perioden 2016-2019,
men beskriver og drøfter utviklingstrekk frem mot 2040. I planen gis de overordnede politiske
rammene for utvikling av fremtidens spesialisthelsetjeneste.
Hele planen kan leses ved å trykke HER
En kortversjon kan leses ved å trykke HER.

Noen hovedpunkter fra planen:
I planen er gitt følgende definisjoner på de forskjellige betegnelser på sykehus:
•
Betegnelsen regionsykehus skal brukes om det ene sykehuset i hver helseregion som
er utpekt som hovedsykehus. De fire regionsykehusene er Universitetssykehuset i
NordNorge, St. Olavs Hospital, Haukeland universitetssykehus og Oslo
universitetssykehus. Disse sykehusene vil ha det største tilbudet av
regionsfunksjoner og nasjonale behandlingstjenester i helseregionen
•
Betegnelsen stort akuttsykehus brukes om sykehus med opptaksområde på mer enn
60 - 80 000 innbyggere, og som har et bredt akuttilbud med akutt kirurgi og flere
medisinske spesialiteter
•
Betegnelsen akuttsykehus brukes om sykehus som minst har akuttfunksjon i
indremedisin, anestesilege i døgnvakt og planlagt kirurgi. Sykehuset kan ha
akuttkirurgi dersom geografi og bosettingsmønster, avstand mellom sykehus,
tilgjengelighet til bil-, båt- og luftambulansetjenester og værforhold gjør det
nødvendig
•
Betegnelsen sykehus uten akuttfunksjoner brukes om sykehus med planlagt
behandling som ikke har akuttfunksjoner
Gjennom vedtaket i Nasjonal helse- og sykehusplan har Stortinget tydeliggjort oppdraget. Stikkord:
3. Pasienten skal medvirke i utformingen av tjenesten, delta i valg av egen behandling
og få bedre muligheter til å mestre eget liv.
4. Helsetjenesten skal møte pasienten med vennlighet og respekt og ta ansvar for
helhet, sammenheng og gjennomføring av behandlingen.
5. Kravene til kvalitet skal være like, uavhengig av region, behandlingssted eller hvem
som utfører tjenesten.
6. Det forutsetter at pasientene har tilgang på god informasjon når de trenger det, og
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samhandler med helsetjenesten gjennom enkle, gode og trygge elektroniske
løsninger.
7. Pasientene skal møte dyktige fagfolk som er godt kvalifisert for oppgaven alle
steder i helsetjenesten.»

I planen pekes på at det er en rekke forhold knyttet til samfunnsutviklingen som nødvendiggjør en
slik nasjonal plan. Bl.a.:
•
At det blir 1 million flere innbyggere i Norge i 2030
•
50 % flere innbyggere over 70 år i 2030
•
Flyttestrømmen mot bysentra fortsetter og andel eldre i spredtbygde strøk øker.
•
Uten endringer trengs 30 000 nye helsearbeidere i 2030 og 40 000 i 2040.
•
Den medisinske utvikling
•
Teknologisk/digital utvikling
Om sykehusstruktur sies spesielt:
•
Det skal fortsatt være en desentralisert og differensiert sykehusstruktur i Norge. En
«ryggrad» av akuttsykehus er nødvendig for å sikre beredskap og øyeblikkelig hjelp.
•
Funksjoner skal samles når det er nødvendig av hensyn til kvalitet, men samtidig
desentraliseres når det er mulig – for å gi et bredest mulig tilbud med god kvalitet i
nærmiljøet.
•
For pasienter med behov for mer spesialiserte akutte tjenester, vil
behandlingstilbudet som hovedregel være ved store akuttsykehus. Stort
akuttsykehus har et befolkningsgrunnlag på minst 60–80 000 innbyggere og et bredt
tilbud innen akuttkirurgi og andre medisinske spesialiteter.
•
Andre akuttsykehus skal behandle pasienter med vanlige tilstander som har behov
for øyeblikkelig hjelp i sykehus. Akuttsykehus skal minst ha akuttfunksjon i
indremedisin, anestesilege i døgnvakt og planlagt kirurgi
•
De nasjonale kvalitetskravene til fødetilbudet som er nedfelt i stortingsmeldingen
«En gledelig begivenhet (2008–2009) og i Helsedirektoratets veileder Et trygt
fødetilbud fra 2011», ligger fast.

Idéfaserapporten
Hele rapporten kan leses ves å trykke HER
Følgende hovedspørsmål drøftes:
•
Antall store akuttsykehus i Mjøsregionen (sykehusstrukturen i Mjøsregionen).
•
Sikre samling av områdefunksjoner/spesialiserte tjenester for å oppnå
tverrfaglig/komplementær kompetanse av høy kvalitet.
•
Sikre gode desentraliserte spesialisthelsetjenester nær der pasienten bor i et stort og
vidstrakt opptaksområde.
•
Samlokalisering av somatikk og psykisk helsevern/rus og herunder spørsmålet om
samling av sentralsykehusfunksjoner i psykisk helsevern til ett sted i Innlandet.
Sentrale faktorer som påvirker utviklingen
8. Befolkningsutvikling
9. Medisinsk utvikling
10. Teknologisk utvikling
11. Pasientrollen/fritt sykehus- og behandlingsvalg
12. Hele helsevesenets utvikling – herunder oppgavefordeling/samhandling med primær- og
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kommunehelsetjenesten

Nærmere om noen av faktorene:

Demografisk utvikling i Innlandet.(fra idéfaserapporten)

Den demografiske utviklingen viser at befolkningen i Innlandet øker med ca. 14 % fra 403 851 i 2014
til 461 193 i 2040. Økningen er størst for aldergruppen 70+ år, hvor det forventes en økning på ca.
73 %. I aldersgruppene under 70 år forventes en økning på ca. 5-6 %. I 2040 forventes det at antallet
personer over 70 år er større enn gruppen under 18 år.
Da eldre i aldersgruppen 70+ år har størst forbruk av helsetjenester, blir forventet demografisk effekt
for aktiviteten på sykehuset mere enn de gjennomsnittlige 14 %. For eksempel forventes at de
demografiske endringene vil føre til en økning av døgnaktivitet med ca. 38 % (uten omstilling til
dagbehandling mm). Det sies videre om dette bl.a.:
Eldre har stadig bedre helse, men fordi dødeligheten synker og det blir flere gamle, vil det bli
langt flere som lever med sammensatte og kroniske sykdommer. De største somatiske
sykdomsgruppene for denne aldersgruppen er hjerte- og karlidelser, kreft, demens og
hjerneslag, diabetes, KOLS, infeksjoner, hoftebrudd, artrose, osteoporose og urinlekkasje. Angst
og depresjon er de lidelsene innen psykisk helsevern som er mest utbredt blant eldre.40
Utviklingen krever styrking av tilbudet til eldre i Sykehuset Innlandet, både i form av
kompetanse og organisering.

Faglig utvikling
«SI - Faglige utviklingstrekk mot 2040 – rapport av 09.11.2016»
Hele rapporten kan leses ved å trykke HER.
Kort om hovedpunktene:
Pasientforløp
Pasientene skal oppleve at de tilbys helsetjenester i forutsigbare forløp. Det skal være gode
sammenhengende behandlingskjeder for akutt og planlagt behandling og en tydelig organisering for
henviser og pasient. Ofte er samlokalisering av områder og i vesentlig grad også tverrgående
funksjoner avgjørende for å kunne etablere sømløse pasientforløp.
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Akutte og elektive forløp
En gjennomgang av de vesentligste pasientforløpene har vist hvor viktig de faglige avhengighetene
mellom ulike områder er. Ofte er samlokalisering avgjørende for at kunne etablere sømløse
pasientforløp. Eksempelvis er de faglige sammenhenger mellom akuttmottak, bildediagnostikk,
intensiv og operasjon nødvendige for å sikre akutt diagnostikk og behandling for mange pasienter.
Poliklinikk og dagbehandling
Trenden innen medisinsk behandling med overgang fra døgn til dagbehandling og poliklinikk
fortsetter både i somatikk og psykisk helsevern. For SI forutsettes sitt område at 10 300
døgnopphold skal overføres til poliklinikk og dagbehandling i perioden fra 2014 til 2040. Dette
nødvendiggjør at en i konseptfasen har fokus på hvordan dette skal realiseres.
Samling av spesialiserte funksjoner
En viktig ambisjon for ny struktur er at det skal være tilgang på relevant og riktig kompetanse på det
stedet pasienten tas imot slik at flytting av pasienter mellom enheter unngås. Akutt syke pasienter
skal møtes av personale på spesialistnivå hele døgnet. Samlokalisering av faglige avhengigheter er en
forutsetning for å sikre god, rask diagnostisering og behandling med riktig kompetanse i hele
pasientforløpet. For å sikre tilbud av høy kvalitet og et pasientvolum som gir god kvalitet i
behandlingen, vil en samle spesialiserte funksjoner (områdefunksjoner) i foretaket
Samlokalisering av psykisk helsevern, rus og somatikk
Ett av de viktigste strategiske valgene er å samlokalisere psykisk helsevern, rus og somatikk, og
etablere et felles akuttmottak og et eget rusakuttmottak.
Det er både nasjonale og internasjonale anbefalinger om å samlokalisere pasienttilbud innenfor
psykisk helsevern, rus og somatikk. I nasjonal helse- og sykehusplan sies bl.a.:
«Regjeringen legger derfor til grunn at framtidens
sykehus i størst mulig grad bør samlokalisere somatikk,
psykisk helsevern og rusbehandling, slik at pasientene
Kan få et helhetlig tilbud på samme sted.»
I idéfaserapporten er dette fulgt opp. Det sies bl.a. at SI har kommet langt med å flytte oppgaver fra
sentralsykehusene på Reinsvoll og Sanderud til Distriktspsykiatriske sentre(DPS) i hele Innlandet. I
alle alternative som er utredet er det beskrevet hvordan tilbudet innen for psykisk helsevern og rus
kan struktureres i en fremtidig sykehusstruktur. Det er forutsatt at DPS og BUP (Barne- og
ungdomspsykiatrisk poliklinikk) skal være desentralisert som nå. Følgende tabell beskriver de ulike
scenariene for sentralsykehuspsykiatriene i de utredede alternativene.

Flytting av sentralsykehusfunksjonene fra SI Reinsvoll (hele volumet) til SI Gjøvik (Scenario 3)
forutsetter funksjonsfordeling, slik at fag det er mest viktig å samlokalisere med somatikken
prioriteres.
Samhandling/desentralisering
For å sikre pasientene sammenhengende pasientforløp skal det nye driftskonseptet legge til rette for
god samhandling med kommunehelsetjenesten. Samhandlingsreformen skal gjennomføres for
somatikk, rehabilitering og psykisk helsevern og rus, og har som intensjon at pasienter som tidligere
har vært behandlet i spesialisthelsetjenesten i stedet kan få sitt tilbud i kommunene
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Sykehuset Innlandet vil i forkant av eller underveis i konseptfasen ta initiativ til et formelt samarbeid
med kommuner og andre interessenter for å legge til rette for god og fremtidsrettet
pasientbehandling og god bruk av ressurser.
Desentralisering av tjenester
Sykehuset Innlandet har som et bærende prinsipp «å desentralisere det som kan
desentraliseres og
sentralisere det som må sentraliseres». En ny sykehusstruktur i Innlandet skal bidra til videreutvikle
det desentraliserte tilbudet. Samlokalisering av desentraliserte spesialisthelsetjenester og
kommunale tjenester gir også en større mulighet til å etablere helhetlige pasientforløp mellom
primær- og spesialisthelsetjenesten.
Desentraliserte tjenester kan tilbys i:
13. Pasientens hjem med telemedisinske løsninger, velferdsteknologi, sensorteknologi,
web-baserte tjenester etc.
14. Kommunale helsehus/intermediærenheter/legevaktssentraler e.l. med mobile
spesialisthelsetjenester/telemedisinske løsninger
15. Lokalmedisinske sentre /distriktspsykiatriske sentre
16. Sykehus uten akuttfunksjoner

I rapporten er dette er generelt beskrevet slik:
«Sykehuset Innlandet har de siste årene satset på økt samarbeid med
primærhelsetjenesten, fastlegene og kommunene. Hele 51 kommuner benytter
Sykehuset
Innlandet sine tjenester til sin befolkning. Hvis pasientene skal få gode
sammenhengende
pasientforløp og behandling på rett omsorgsnivå, er
videreutvikling av samarbeidet med
alle disse kommunene av avgjørende
betydning.
Sykehuset skal i større grad innrette ressursene på å yte hjelp til pasientene uten
innleggelse i spesialisthelsetjenesten, gjennom flere og mer desentraliserte dag- og
polikliniske tilbud og ved mer systematisk bistand til kommunene.
Sykehuset og kommunene må sammen definere hvilke oppgaver
primærhelsetjenesten
skal ha ansvaret for, og når pasientene har behov for
spesialisthelsetjenester. Aktørene i
de enkelte pasientforløpene må ha en kritisk
gjennomgang av sine prioriteringer,
arbeidsoppgaver og rutiner.
Videre må de sammen med kommunene drøfte hva som i fremtiden bør
videreutvikles innen spesialisthelsetjenesten, hva som bør utvikles i kommunen, og
hvilke områder en trenger en samordnet innsats. Standardiserte utrednings- og
behandlingsforløp gir bedre kvalitet, bedre kostnadskontroll, kompetanseheving og
grunnlag for forskning og utvikling.»

på

Det er utredet ulike grader av desentralisering i modellene. Dette skal detaljeres i samarbeid med
primærhelsetjenesten og kommunene i neste fase – dvs. i konseptfasen.
Teknologisk utvikling
Den teknologiske utvikling innen diagnostisering og behandling vil ha påvirkning på
sykehusstrukturen. Fremtidens muligheter for bildebehandling vil kreve nytt og komplisert utstyr, og
dette kan være et incentiv for sentralisering av pasientbehandling
Fleksibilitet og standardisering
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l vurderingskriteriene som er definert i sak 057-2015 har styret i Sykehuset Innlandet sagt at ny
struktur skal realisere målet om «moderne og hensiktsmessige behandlingsfasiliteter (bygg) og en
tilstrekkelig fleksibel bygningsmasse, herunder enerom for pasientene.» Enerom er i studier vist å
øke pasientsikkerheten, gi bedre konfidensialitet, økt fleksibilitet og bedre pasientmiljø.

Rapport samfunnsutvikling
Det er utarbeidet en egen samfunnsanalyse som en del av idefasen. Rapporten er utarbeidet av
Asplan Viak. Samfunnsanalysen innehar en vurdering av mulige samfunnsmessige konsekvenser av
ulike strukturelle løsningsmodeller i et 2040-perspektiv.
Hele rapporten klan leses ved å trykke HER.
Temaene som er utredet i samfunnsanalysen er:
•
•
•
•
•

Regional utvikling
Persontransport
Energibruk i bygg
Rekrutteringsmuligheter
By- og regionutvikling

Det er også gjort en vurdering av mulige avbøtende tiltak.
Noen hovedfunn
Analysen viser at visse drivkrefter forventes å virke ulikt i aktuelle modeller for en fremtidig
sykehusstruktur. Momenter i analysen:
17. Det vil være befolkningsvekst i alle bo- og arbeidsmarkedsregionene i Innlandet
hvor det i dag er sykehus, uansett hvilken modell som velges.
18. Modeller med to og tre akuttsykehus gir intern omfordeling av
befolkningsutviklingen.
19. Hovedsykehus gir en jevnt fordelt vekst i «Mjøsbyen». De sykehusansatte vil i stor
grad bo i de største tettstedene slik som nå.
20. Det vil kunne bli økt persontransport i alle modeller, størst økning ved stor grad av
samling.
21. Det vil kunne bli mindre energiforbruk ved nybygg og samlokalisering.
22. Et større sykehus vil kreve rekruttering fra flere av dagens bo- og
arbeidsmarkedsregioner.
23. Lokalisering i bysentrum gir positiv effekt på sentrumsutvikling i de byene som
velges.
24. Lokalisering utenfor bysentrum er ikke forventet å svekke befolkningsutviklingen i
byene.

Ved samfunnsanalysen i 2014 ble det i tillegg omtalt temaene samfunnssikkerhet og folkehelse. Disse
analysene ga ingen særlige funn, og disse temaene ansees å være tilstrekkelig avklart.
Trinnvis utvikling
Under byggeprosessen blir det en svært viktig oppgave å sørge for at tjenestetilbudet fra SI
opprettholdes i hele perioden inntil de nye løsninger er klare til bruk. Det er derfor forutsatt at det i
forkant av endelig styrebehandling av idéfaserapporten skal utarbeides en beskrivelse og utredning
av forslag til trinnvis utvikling. Nærmere om dette er beskrevet i idéfaserapporten del III kap. 11.
Nærmere om alternativene
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I alt 17 forskjellige alternativer er beskrevet fordelt på 3 hovedmodeller – dagens struktur
(nullalternativet) er også beskrevet.
Modellene har ulik grad av samling:
25. Hovedsykehus ved Mjøsbrua (1A-1E)
26. To akuttsykehus i Mjøsregionen (2A-2F)
27. Tre akuttsykehus i Mjøsregionen (3A-3E)
28. Nullalternativet (dagens struktur)

Alle modeller vurdert i forhold til:
29. Faglige vurderingskriterier
30. Investeringsbehov
31. Realiseringsmuligheter

Modell 1. Nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua

Kommentarer:
32. Hovedsykehusmodellen - mod. 1 A dvs. ett nytt, felles stort akuttsykehus i Mjøsregionen
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for Hedmark og Oppland - med samling av somatikk og psykisk helsevern og rus er relevant,
gjennomførbar og levedyktig. Den vurderes derfor til å være «liv laga», i tråd med kravene i
tidligfaseveilederen.
33. Av hovedsykehusmodellene vurderes et justert alternativ av modell 1A (med poliklinikk og
dagbehandling i dagens sykehusbyer) og 1C (med Elverum som rent elektivt sykehus) til å
være de beste da disse svarer best ut de faglige og økonomiske kravene til fremtidens
pasientbehandling. Dette er ikke et utredet alternativ, men er en mellomting av 1A og 1C.
34. Alternativ 1B, 1D og 1E vurderes til å ha for mange akuttsykehus utover hovedsykehuset
ved Mjøsbrua. Disse løsningene anbefales ikke, fordi behandlingsvolumet på hvert av
sykehusene blir lavt

Oppsummering:
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Kommentarer:
35. Denne modellen forstås som to store akuttsykehus i Mjøsregionen, ett i hvert
fylke. Dette innebærer et valg av Elverum eller Hamar i Hedmark og av Gjøvik eller
Lillehammer i Oppland
36. Av alternativene av to-sykehusmodellen med stort akuttsykehus med akutte
områdefunksjoner ved eksisterende sykehus, vurderes 2B (med akutte
områdefunksjoner på Lillehammer) samlet sett til å være bedre enn 2D og 2F (med
akutte områdefunksjoner på henholdsvis Gjøvik og Elverum).
37. Alternativ 2B er vurdert til å være tilstrekkelig relevant, gjennomførbart og
levedyktig, og vurderes til å være den eneste av to-sykehusmodellene med stort
akuttsykehus med akutte områdefunksjoner ved eksisterende sykehus som er «liv
laga».
38. Alternativene av to-sykehusmodellen med Sanderud som stort akuttsykehus med
akutte områdefunksjoner (2C og 2E) med samling av somatikk og psykisk helsevern
og rus er relevante, gjennomførbare og levedyktige, og vurderes derfor til å være
«liv laga», men har høye investeringskostnader tilsvarende de rimeligste
hovedsykehusalternativene. Den økonomiske bæreevnen er lavere for disse
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modellene enn hovedsykehusalternativene

Oppsummering

Modell med 3 store akuttsykehus i Mjøsregionen
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Kommentarer:
39. I mulighetsstudiet er det vurdert at tre-sykehusmodellene er realiserbare. Etablering av
stort akuttsykehus med akutt områdefunksjoner i tre-sykehusmodellen tilsier en økning i
aktivitetsvolum i forhold til dagens sykehus. Der et av de eksisterende sykehusene skal ha
akutte områdefunksjoner må arealene utvides, men det er vurdert at disse utvidelsene er
mulige.
40. Selv om det er beregnet at tre-sykehusmodellen kan være økonomisk levedyktig og
gjennomførbar, vurderes denne hovedmodellen til ikke å være «liv laga» som fremtidig
sykehusstruktur.
41. Tre-sykehusmodellen gir liten mulighet til å tilfredsstille faglige forventninger og krav til
virksomheten. Denne modellen vil i mindre grad gi muligheter for å desentralisere tjenester
utenfor Mjøsområdet, og vil ikke gi muligheter til å samle fag som bør samles. Modellen
vurderes til ikke å være ønskelig som en fremtidig løsning for sykehusstrukturen i Innlandet. .
Oppsummering
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Modell med fire akuttsykehus i Mjøsregionen

Kommentarer:
42. En fire-sykehusmodell med ytterligere funksjonsfordeling enn i dag vil i enda mindre grad enn
tre-sykehusmodellene svare ut de faglige kravene til virksomheten som er beskrevet i
delrapporten «Faglige utviklingstrekk mot 2040».
43. Fire- sykehusmodellen oppfyller effektmålene på en lite tilfredsstillende måte
44. Investeringsnivået til en fire-sykehusmodell (også nullalternativet) er beregnet til å være
omtrent på nivå med de to- og tre-sykehusmodellalternativene som ikke innebærer nybygg av
et nytt sykehus på Sanderud.
45. Fire-sykehusmodellen vurderes med dette til ikke å være «liv laga».

Egenvurdering:
Innledning
Denne saken handler om å finne den beste løsning for framtidens spesialisthelsetjeneste for
befolkningen i Innlandet.
I vurderingen av dette har rådmannen også sett det nødvendig å vurdere om også andre
samfunnstrender knyttet til sentralisering og profesjonalisering, herunder endringer i organisering,
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kultur og ledelse, skal tillegges vekt. Utrykk som «sentralisering for å kunne desentralisere» er f.eks.
argumenter som er brukt både i denne saken og i andre store pågående samfunnsreformer. I forhold
til faglig og digital utvikling, kan det ofte synes som eneste løsning er at tilbud og tjenester
sentraliseres. Selv om digitalisering og faglig utvikling er inngående vurdert i fagrapportene, må det
være legitimt å stille spørsmålet om de nye muligheter som ligger framtidens oppgaveløsning og
organiseringsformer kan brukes til å bygge opp et best mulig spesialisthelsetilbud uten å bygge et
nytt stort akuttsykehus ved Mjøsbrua.
Generelt er det mange eksempler på at tunge samfunnsmessige beslutninger er gjort på sviktende
grunnlag, med dertil feilinvesteringer og skadevirkninger. Med utgangspunkt i at dagens sannheter
kanskje ikke gjelder i morgen så mener rådmannen at det må være relevant både å stille og
reflektere over følgende spørsmål:
-Er det alltid sentralisering og store enheter som er svaret på fremtidens utfordringer?
I denne sammenheng viser rådmannen til en orientering ledelsen i SI hadde med den politiske
referansegruppen 20.03.17 – kommentert i GD 21.03.17. Bl.a. fremgår:
46. 7 av 10 pasienter til polikliniske konsultasjoner, dagbehandling, dagkirurgi og planlagte
ortopediske inngrep kan få dette tilbudet utenfor et spesialisert akuttsykehus, enten ved
lokalmedisinske sentre eller i frigjorte arealer i eksisterende sykehus.
47. Flere tjenester kan i fremtiden også tilbys digitalt, gjennom telemedisinske løsninger og
tjenester i pasientens hjem.

I GD’s kommentarer om denne orienteringen pekes bl.a. på den raske tekniske utvikling:
48. Dagens sykehus får en helt avgjørende rolle i framtidas helsetjeneste i Oppland og
Hedmark.
49. Det planlagte nye hovedsykehuset vil ikke bli det altoppslukende sykehuset mange har
fryktet.
50. Større fokus på framtidsløsninger – f.eks. at spesialister ved et sykehus kan gjennomføre
operasjoner ved andre sykehus. Dette åpner for nye perspektiver for hvor pasienter må
være, hvor helsepersonale må være – og hvordan ulike sykehusanlegg kan samvirke i fellesskap og hver for seg.
51. Vil faglig og teknologisk utvikling skje i så omfattende grad at dagens forutsetninger for
planlegging vil svikte? Helseforetaket svarer at dette er utredet og vurdert – og har
konkludert: «Nei, forutsetningene svikter ikke. Det må bygges et nytt sykehus – samtidig
som dagens sykehus skal brukes.»
52. Unngå at milliarder blir bundet opp i fortidas løsninger når dørene for et nytt sykehus blir
åpnet.

I OA 27.03.17 er det vist til uttalelser fra SI ‘s prosjektledelse om noe av samme
tematikken:
53. Det understrekkes at å flytte all virksomhet fra dagens sykehus til et nybygg ved Mjøsbrua
ikke er en anbefalt løsning.
54. Men de som utreder framtidens sykehus mener noen funksjoner ved dagens sykehus må
samles under samme tak. Mens andre funksjoner kan, og kanskje bør, bli igjen. Spørsmålet
er med andre ord hvor balansepunktet skal settes. Skal graden av samling være stor,
middels eller liten?
55. Et hovedsykehus vil ha «moderfunksjon» for øvrige sykehus og lokalmedisinske sentre med
samling av en rekke akuttfag som kun skal gis her og hvor den tyngste kompetansen

Side 31 av 46

naturlig vil ha base. I dag er slike fag spredd på de ulike sykehus.
56. Som eksempel er nevnt at diagnostisering og kirurgisk behandling av kreft bør skje ved
hovedsykehuset, mens oppfølging av kreftpasienter eksempelvis med cellegift, fint kan skje
nær der folk bor. For eksempel på Gjøvik sykehus.
57. Det er mulig å tenke seg en hovedsykehusmodell der sju av ti pasienter kan få polikliniske
konsultasjoner, dagbehandling, dagkirurgi og planlagte ortopediske inngrep utenfor et
spesialisert akuttsykehus. Enten ved lokalmedisinske sentre eller i eksisterende sykehus.
Men det mest komplekse, det som krever høyspesialisert utstyr eller tverrfaglig ekspertise,
må håndteres på hovedsykehuset.
58. Oppsummert: Dersom det etableres et nytt hovedsykehus, kan sykehuset i Gjøvik
videreføres enten med ren dagbehandling og poliklinikk, altså uten akuttfunksjoner, eller,
ved en mindre grad av samling, kan sykehuset videreføre oppgaver som akutt
indremedisin, anestesi og planlagt kirurgi med eller uten døgnopphold. Omfang av senger,
bemanning og oppgavefordeling kommer altså an på hvor det nevnte balansepunktet
mellom hovedsykehus og lokasjonene utenfor plasseres.
59. Det understrekes at hovedprinsippene gjelder i alle tilfeller: Ett av sykehusene må bli
«modersykehus», et nav for resten av tjenestene. Og at flest mulig tjenester skal, så sant
det er mulig, legges ut i distriktene.
60. Et hovedsykehus vil føre til mindre virksomhet ved hvert av dagens sykehus.

Rent generelt oppfatter rådmannen at utredingene fra SI synes å ha en svært høy faglig
standard. Rådmannen har derfor ingen konkrete innvendinger eller grunnlag for å peke
på områder hvor utredningene generelt ikke er gode nok. I enkelte forhold som er omtalt
vil det vil likevel være slik at det kan stille spørsmål om mangler eller presiseringer.
Forutsetninger/premisser knyttet til f.eks. befolkningsutvikling er mulig å ha klare
oppfatninger om, men den teknologiske og faglige utviklingen – som er helt sentrale
områder i vurderingen - går så raskt at det kan være en fare for at de løsninger en ser for
seg som de riktige i dag ikke er de riktige i morgen. Av rapporten er bl.a. nevnt om dette:
«Utviklingen i medisinske behandlingsmetoder, teknologi og IKT støtter både
sentralisering og desentralisering av funksjoner. Behandlinger som stiller store krav til
prosedyreferdigheter, som er avhengig av dyrt og avansert utstyr og større team av
helsearbeidere, bør ofte sentraliseres. På den andre siden letter IKT og telemedisinsk
kommunikasjon kompetanseoverføring og kan bidra til å desentralisere tjenester.
Tverrfaglige team på tvers av sykehus med virtuelle møter kan i mange tilfelle
kompensere for små fagmiljøer og lite pasientgrunnlag. Ny teknologi og nye
behandlingsmåter tas ofte først i bruk på de største sykehusene, men etter hvert som
teknologien er «moden», tas den i bruk flere steder.»
Det som det synes å være stor enighet om er at dagens sykehus - som i Gjøvik - sammen
med lokalmedisinske sentre og en aktiv samhandling med kommunene og
primærhelsetjenesten – fortsatt skal ha en viktig og sentral rolle i fremtidens
helsetjenester. Som OA kommenterer – «Gjøvik sykehus kan/vil videreføres som et
sykehus uten akuttfunksjoner - eller et akuttsykehus med minst akuttfunksjon i
indremedisin, anestesilege i døgnvakt og planlagt kirurgi».
Eller skal sykehuset være et stort akuttsykehus med akutt kirurgi og flere medisinske spesialiteter?
Samfunnsmessige hensyn
I arbeidet med vurdering av denne samfunnsvirkningen har rådmannen utarbeidet et eget notat
knyttet til samfunnsutviklingen. Rådmannen gjengir under de viktigste momentene fra notatet.
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Notatet i sin helhet kan leses ved å trykke HER.
Balansert samfunnsutvikling
Det er en uttalt politikk at det må legges til rette for en balansert samfunnsutvikling. For at en skal få
til dette er det nødvendig med en koordinert prioritering og lokalisering av samfunnsinvesteringer.
Lokalisering av sykehus er blant flere av de elementene som må vurderes i en slik sammenheng.
Arbeidsplassene for administrasjonen av Hedmark og Oppland fylker er i dag lokalisert på Hamar og
Lillehammer, med både fylkesmann, vegmyndighet og fylkeskommune. Administrasjon av Innlandet
politidistrikt er lokalisert og under oppbygging på Hamar. Administrasjonen av Sykehus Innlandet er
samlet i Brumunddal. Det finnes flere andre eksempler på plassering av offentlige arbeidsplasser og
sentrale samfunnsinstitusjoner og bedrifter.
NTNU i Gjøvik ble etablert i 2016. Mellom Lillehammer og Hamar er denne etableringen møtt med
sammenslåing av høgskoler til Høgskolen Innlandet – med universitetsambisjon på sikt.
Gjennom de nasjonale samferdselsprioriteringene i NTP bygges E6 og Dovrebanen ut som nasjonale
transportårer på østsiden av Mjøsa – med firefelts motorveg og på sikt dobbeltspor og Intercitytog
mellom Oslo og Hamar/Lillehammer.
I dette bildet ser en at vestsiden av Mjøsa, med Gjøvik/Gjøvikregionen, er i en presset situasjon i
forhold til samferdselsløsning, arbeidsplassutvikling og befolkningsvekst. Plasseringen av de tunge
samfunnsfunksjonene og utbyggingen av infrastruktur påvirker bosettingsmønster, flyttestrømmer
og næringslivets prioriteringer og lokaliseringsvalg. Derfor er det viktig at lokalisering og utbygging av
sykehus vurderes i en helhetlig overordnet sammenheng.
Felles bo- og arbeidsmarked
Det er gitt klare føringer for at det skal utvikles et felles bo- og arbeidsmarked rundt Mjøsa. Det er
derfor i Mjøsregionens og storsamfunnets interesse at det investeres og gjøres strukturvalg som
styrker en slik utvikling.
Mjøsbrua ble bygd for bl.a. å knytte byene Gjøvik. Lillehammer og Hamar tettere sammen. Om en
regner et pendlingsomland på 45 minutter har sammenknytningen åpnet for nærmere kontakt og
ønsket utvikling.
Dette innebærer at utviklingen av et felles bo- og arbeidsmarked gjerne kan skje gjennom
etableringer i en av byene. Omfanget av pendling mellom byene viser hvor langt denne utviklingen
har kommet i dag. Med bedre utbygging av intern infrastruktur og tilrettelegging av et bedre og mer
attraktivt kollektivtransporttilbud vil dette markedet kunne videreutvikles.
De pågående og planlagte store investeringene i utbygging av E6, rv 4, Dovrebanen og Gjøvikbanen
er prioriteringer som bygger opp under ønsket samfunnsutvikling.
Det blir en vurdering om en skal legge opp til gjennomføring av tunge samfunnsinvesteringer utenfor
de store byene. Det kan hevdes at utvikling av et felles bo- og arbeidsmarked i Mjøsregionen ikke er
avhengig av dette. Etablering av arbeidsplasser i en av byene kan i et regionalt overordnet perspektiv
være positivt for alle byene.
Samordnet areal- og transportplanlegging - klimapåvirkning
Hovedsykehus ved Mjøsbrua er i strid med Statlige planretningslinjer for samordnet bolig,- areal- og
transportplanlegging, fra 2014. Målet er at utvikling og vekst skal skje i tilknytning til byer og
tettsteder. Videre peker retningslinjen på at «utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes
for å oppnå effektive løsninger, og slik at transportbehovet kan begrenses og det legges til rette for
klima- og miljøvennlige transportformer».
«Faglig råd for bærekraftig byutvikling fra Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og
moderniseringsdepartementet fra des. 2013» gir en generell føring om at «Offentlige institusjoner
som sykehus, tinghus, høyskoler o.l. skal plasseres i byene».
Det er videre mål - både nasjonalt, regionalt og lokalt - om at vekst i persontrafikk skal tas ved
kollektiv, sykkel og gåing. Dette er tillagt stor vekt i forslag til Handlingsprogram for fylkesveger for
Oppland.
Transport er en av de store kildene for klimautslippene, samtidig er transport en av de mest
utfordrende kildene å påvirke. Etablering av et storsykehus ved Mjøsbrua vil øke transportarbeidet
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og igjen føre til økt klimagassutslipp – og følgelig stride mot målene om å redusere klimagassutslipp,
samt at vekst i persontrafikk skal skje ved kollektiv, gåing og sykling. Sykehuset vil bli bilbasert og
andelene som vil kunne gå og sykle er svært begrenset.
Det bør legges opp til en lokaliserings- og utbyggingspolitikk som reduserer bilbruk, øker
kollektivandelen og stimulerer til økt sykkel og gange – noe som igjen er positivt for folkehelsebildet.
Utbygging av tunge samfunnsinstitusjoner som sykehus bør derfor skje i tilknytning til de etablerte
byene.
Byutvikling
Samfunnsutviklingstrenden er at vi flytter til byene. Regjeringen sier derfor at sykehuskapasiteten i
framtiden tilpasses bosettingsmønsteret. Ønsket er å opprettholde og videreutvikle desentralisert
sykehusstruktur, samtidig som behovet for sykehusutbygging i eller nær byene ivaretas.
Byutvikling vil være viktig en faktor og drivkraft for regional stabilitet og vekst. De mellomstore byene
er i dag motorer for regional vekst og utvikling. Det er viktig at det gjøres strategiske vurderinger og
tas beslutninger som sikrer ønsket attraktivitet, kraft og utvikling i regionsentrene rundt Mjøsa.
Sykehuslokalisering i eller nær bykjernen vil styrke byene og legge til rette for en bærekraftig
byutvikling – med livskraftig sentrumsaktivitet. Motsatt vil en etablering utenfor bykjernen kunne
svekke en bærekraftig byutvikling. De ulike modellene for sykehusstruktur er ikke likeverdige med
hensyn til hvordan de støtter opp under dette.
Etablering av et hovedsykehus ved Mjøsbrua vil isolert sett ikke være i byenes interesse – men mer
et valg for å unngå omfordeling av bosetting og arbeidsplasser mellom byene.
Med den infrastruktur som finnes i byene kan det stilles spørsmål ved om det er samfunnsmessig
økonomisk fornuft å bygge ut et hovedsykehus med tilliggende funksjoner og servicetilbud i
mellomlandet, for eksempel på Moelv eller Biri.
Om storsykehuset blir lagt til Gjøvik vil det kunne redusere bruk av bil. Bylokalisering legger til rette
for at en større andel av alle reiser til/fra sykehuset kan tas med kollektiv, sykkel eller gåing. Nytt
storsykehus i Østfold, etablert på Kalnes – mellom Fredrikstad og Sarpsborg, har vist seg var uheldig
med tanke på transport. Der er bilen blitt det enkleste transportmiddelet.
Mjøsbrua og/eller byene
I det utsendte høringsmaterialet ligger det ikke inne noe alternativ med lokalisering av et
hovedsykehus i eller nær Gjøvik, Lillehammer eller Hamar – kun lokalisering ved Mjøsbrua. Dette er
resultat av tidligere prosess – som har gitt som mandatet for idefaserapporten at lokalisering av et
hovedsykehus i en by ikke skal utredes, kun plassering ved Mjøsbrua. Dette er begrunnet gjennom
flere utredninger i forhold til blant annet bosetting, beredskap og rekrutteringsmuligheter.
Styret i Sykehuset Innlandet har ved flere anledninger også gitt uttrykk for at det vil være krevende å
oppnå oppslutning i Innlandet for et valg mellom én av de tre nevnte byene. Ut fra vurdering av
strategisk utviklingsretning for SI ble det i forbindelse med mandatet for arbeidet med foreløpig
samfunnsanalyse vurdert om det av plantekniske grunner burde utredes et tilleggsalternativ med
hovedsykehus i en by. Dette alternativet ble imidlertid valgt ut av analysens mandat.
Beliggenheten ved Mjøsbrua ligger i høringen som en premiss for en hovedsykehusmodell, og det er
derfor kun dette alternativet som er utredet.
En av byene?
Ut fra de samfunnsutviklingsperspektiver og vurderinger som gjengis her kan det sammenfattes at
sykehuslokalisering ved Mjøsbrua vil svekke en bærekraftig byutvikling. Det kan derfor stilles
spørsmål alternativet med et storsykehus lokalisert i en av byene bør tas med inn i det videre
strukturutredningsarbeidet – inn i konseptfasen.
Etablering av et hovedsykehus ved Mjøsbrua vil på sikt svekke utviklingen av de øvrige byene rundt
Mjøsa – og sikre en sterk vekst lokalt ved Mjøsbrua. Dette kan få uønskede konsekvenser i forhold til
framtidig tilflytting og næringsaktivitet i både Gjøvik, Lillehammer og Hamar.
Ved etablering av sykehus ved Mjøsbrua må alle reise, ved etablering i Gjøvik vil ikke alle måtte reise.
I forhold til klima, transportarbeid og folkehelse er det en fordel at det er færre som har reiseveg enn
at alle har det. Reisevaneundersøkelse av Sykehuset Innlandet viser lav pendlervilje blant de ansatte.
Ved plassering ved Mjøsbrua vil ingen bosatt i Gjøvik, Lillehammer eller Hamar kunne gå eller sykle til
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sykehuset som arbeidsplass.
NTNU i Gjøvik
Utvikling av tenkningen rundt framtidig sykehusstruktur har skjedd uavhengig av etableringen av
NTNU i Gjøvik. Med NTNU i Gjøvik åpner det seg spennende og viktige muligheter for utviklingen
innenfor sykehussektoren – som det er viktig at SI ser og forholder seg til.
NTNU i Gjøvik har en klar målsetting om at de skal bygge framtidens helse- og sosialutdanning og
bidra med forskning og tjenesteutvikling av høy kvalitet. Utviklingen skal skje innen et bredt spekter
av fagområder. For å ivareta en bærekraftig utvikling på disse områdene inviterer NTNU til et tettere
samarbeid med spesialisthelsetjenesten. NTNU i Gjøvik har tilgang på en unik kompetanse og
forskningsaktivitet – som vil få stor betydning også for sykehussektoren. En ser at tilbudene innenfor
spesialisthelsetjenesten må spisses og tilføres spesialisert kompetanse – blant annet via forskning.
Samlokalisering av et hovedsykehus for Innlandet i nærheten av NTNU på Gjøvik kan utløse
synergieffekter som bør tillegges vekt i saken. Institusjonen representerer tunge kompetansemiljøer
med faglige koblinger. En samlokalisering av slike miljøer er en kjent metode for å stimulere til
utvikling og innovasjon.
Det kan også ligge et potensial for utvikling av næringsvirksomhet innen helse- og omsorgsrelatert
kunnskapsindustri rundt en slik innovativ klynge. Helse- og omsorgsrelatert kunnskapsindustri kan
skape både arbeidsplasser og økonomisk vekst. Dette er av stor betydning for både regional utvikling
og byutvikling.
Ved valg av lokalisering av nytt akuttsykehus bør det oppsummert legges betydelig vekt på hvor en
best kan bygge et sykehusfaglige tyngdepunkt for Innlandet - med helsekompetanse og fremtidig
innovasjonskraft. I Gjøvik finnes det spennende tomtealternativer i umiddelbar nærhet til NTNU.
Disse bør vurderes i den videre prosessen.
Kommunal lokal tilrettelegging – Gjøvik og Biri
Samfunnsanalysen er utført uten kunnskap om framtidige regionale eller kommunale grep for å
stimulere eller møte aktuelle muligheter og utfordringer. Det er kun pekt på enkelte avbøtende tiltak
– som etablering kollektivtransportløsninger. De befolkningsutviklingsprognoser som er lagt til grunn
kan påvirkes av regionale eller lokale planer og prioriteringer.
Både i Gjøvik og på Biri kan det i det 2040-perspektivet som er brukt i samfunnsanalysen utvikles og
bygges ut infrastrukturer og tilbud som imøtekommer de behov og krav som sykehusetablering eller
fortsatt sykehusdrift tilsier.
Det kan ikke brukes som en innvending eller begrensing i forhold til Gjøvik at det er knapt med
arealer rundt dagens sykehus til nødvendig utbygging. Dette kan løses ved dagens sykehus – eller ved
regulering og utbygging av andre tomtemuligheter som foreligger i byområdet. SWECO har på
oppdrag for Gjøvik kommune utredet flere tomtealternativer for nytt hovedsykehus i Gjøvik by.
Rapporten viser til at det er flere områder som vil kunne være egnet til etablering av hovedsykehus.
Om en samler seg om lokalisering av et hovedsykehus ved Mjøsbrua og dette legges til Biri, vil det i
det tidsperspektivet som foreligger for sykehusetablering kunne være gjennomført store endringer i
det tilbud som finnes på Biri. Også her foreligger det tomtealternativer. Behovet for utvikling av
boligtilbud og lokale tjenester og service kan løses lenge før et hovedsykehus er ferdig bygd.
For både Gjøvik og Biri vil det på sikte ha skjedd vesentlige endringer i de samferdselsmessige
rammeforutsetninger. Med henvisning til de anbefalinger som ligger i KVU transportsystemet OsloGjøvik-Mjøsbrua, vil framtidas samferdselstilknytning kunne være helt annerledes enn i dag. Med
jernbaneforbindelse nær Biri og med motorveg mellom Gjøvik og Mjøsbrua. Ved utbedret ny rv.4
mellom Mjøsbrua og Gjøvik anslås det at reisetiden vil kunne reduseres fra 15 til 12 min.
Fortsatt sykehusdrift i Gjøvik
Ved plassering av et hovedsykehus ved Mjøsbrua er det samfunnsmessig viktig at det legges opp til
en fortsatt sykehusaktivitet i dagens bygg. Dette vil redusere negative konsekvenser og bidra til
stabilisering av bosetting og sikre sentrumsaktiviteten i byene.
Sykehusaktiviteten kan utvikles i dialog og samarbeid med den kommunale helsetjenesten i
kommunen i regionen. Med bruk tilgjengelig spesialistkompetanse og i samspill med lokale ressurser.
Det ligger spennende muligheter for videreutvikling av samhandling og samarbeid på tvers av
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kommune- og spesialisthelsetjenesten – og på tvers av kommunegrenser.
Rådmannens konklusjon samfunnsmessige hensyn
Samfunnsmessig bør lokalisering av hovedsykehus følge de statlige retningslinjene for areal- og
transportplanlegging. Klima- og transportmessig vil et hovedsykehus ved Mjøsbrua være et dårlig
alternativ.
Med klare forutsetninger om at SI sikrer et faglig og framtidsrettet tilbud av sykehustjenester, bør de
offentlige myndigheter vektlegge utvikling av en sykehusstruktur hvor Sykehus Innlandet bidrar til en
balansert regional utvikling, et utvidet felles bo- og arbeidsmarked i Mjøsregionen og en bærekraftig
byutvikling rundt Mjøsa.
Dette innebærer at et nytt hovedsykehus bør legges i eller inntil en av de tre store Mjøsbyene, dvs.
ingen av alternativene som det i høringen inviteres til å mene noe om.
Uansett valg av sted for hovedsykehus – ved Mjøsbrua eller i en av de tre store byene, vil det vært
samfunnsmessig viktig at det opprettholdes sykehusaktivitet ved dagens sykehus.
Videre er det viktig at Sykehuset Innlandet etablerer og utvikler et godt og framtidsrettet samarbeid
med NTNU i Gjøvik. Dette vil kunne bidra til ressurstilgang, kompetansebygging og innovasjon som
hele Mjøsregionen vil at nytte av.
Av de tre Mjøsbyene mener rådmannen at Gjøvik er den beste lokaliseringen for et hovedsykehus.
Hensynet til balansert regional utvikling og det faktum at befolkningstyngdepunktet i Oppland er slik
at Gjøvik vil være det nærmeste sykehuset for de fleste innbyggerne tilsier denne lokaliseringen.
Mulighetene knyttet til et tett samarbeid med NTNU er også et sterkt argument som bør tillegges
stor vekt. Det foreligger flere gode tomter i tilknytning til NTNU.
Valget om å ikke inkludere et hovedsykehus i en av byene som utredningsalternativ er i praksis et
valg for å unngå omfordeling av bosetting og arbeidsplasser mellom byene. Rådmannen ser at en
lokaliseringsdiskusjon mellom Mjøsbyene vil kunne skape stor splid, slik det har skjedd andre steder i
landet. Rådmannen har lagt merke til at rådmannen i Hamar likevel har foreslått Hamar som
lokalisering for et hovedsykehus. Etter rådmannens vurdering har Gjøvik bedre argumenter for en
lokalisering av et hovedsykehus enn både Hamar og Lillehammer, og det er derfor viktig at Gjøvik
signaliserer dette i sin høringsuttalelse.
Økonomi
Høringsinstansene er ikke bedt om å uttale seg til økonomien knyttet til alternativene. Disse er
beskrevet i idefaserapporten – kap. 9 «Økonomiske analyser». En faglig vurdering av dette vil kreve
svært omfattende analysearbeid som evnt. Måtte vært gjort ved at kommunen i stor grad knyttet til
seg ekstern kompetanse. De økonomiske vurderingene som det er henvist til tas derfor til
etterretning, dvs. at rådmannen ikke legger disse til grunn i sin egenvurdering. Men en refleksjon om
realismen i å bygge opp en egenkapital i SI på 30 % av investeringskostnadene kan det kanskje være
grunn til å gjøre.
Kort om hovedelementene
I forhold til finansiering er det lagt til grunn at 70 % av investeringskostnadene skal dekkes ved lån fra
Helse- og Omsorgsdepartementet og 30 % egenkapital. Sykehuset Innlandet er estimert til å ha 3
200–3 700 mill. kroner i tilgjengelig egenfinansiering på forutsatt tidspunkt for overtakelse av
prosjektet (utgangen av 2026). Dette består av basisfordring mot Helse Sør-Øst, oppspart positivt
resultat i plan- og byggeperioden og salgsinntekter fra eventuell avhending av eiendom. Det
presiseres at endelig finansieringsløsning fastsettes av styret i Helse Sør-Øst i forbindelse med den
enkelte investeringsbeslutning.
Følgende figur viser investeringskostnadene som er lagt til grunn i de økonomiske analysene av
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hovedscenario for de utvalgte alternativene.

I følgende tabell oppsummeres resultatene fra bæreevneanalyser av de utvalgte alternativene.

Behov for endringer
Rådmannen viser til rapportenes konklusjoner knyttet til forskjellige faktabaserte forutsetninger og
vurderinger av disse. Dette er sentrale faktorer i vurderingen om fremtidens sykehusstruktur. F.eks.
gjelder denne befolkningsutvikling, alderssammensetning og sykdomsrelatert utvikling. Disse
utviklingstrekk tas til etterretning.
Flere utviklingstrekk er mer vurderingsbasert som f.eks.:
61. den faglig medisinske utvikling
62. den digitale utvikling
63. status i forhold til bygninger/infrastruktur i dagens sykehus
64. sentrale målsettinger/føringer knyttet til pasientrollen som f.eks. kvalitet i behandlingen og
fritt sykehusvalg
65. desentralisering
Her er det slik at noen av disse kan vurderes forskjellig. Rådmannens oppfatning er at alle
disse samlet sett viser at behovet for endringer åpenbart er å tilstede.
I den videre vurdering vil rådmannen derfor ta utgangspunkt i de konklusjonene som i
idéfaserapporten er benevnt «LIV LAGA». Dvs. at modellene - som i saken og i rapporten – er
benevnt «modell med 3 store akuttsykehus i Mjøsregionen» og «modell med 4 akuttsykehus i
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Mjøsregionen (fire-sykehusmodellen)» og «nullalternativet» ikke vurderes som aktuelle.
Gjøvik kommunestyres uttalelse til utredningen «Strategisk Fokus 2025».
Som nevnt innledningsvis i saken vedtok Gjøvik kommunestyre i sak 55/12 en uttalelse om denne
utredningen. I utredningen ble vurdert mange av de samme problemstillinger som er beskrevet i
idéfaserapporten som nå er til høring. Det var her utredet 3 scenarioer:
1. Videreutvikling av dagens nettverksmodell (struktur)
2. To akuttsykehus i Mjøsregionen med desentraliserte lokalsykehus/LMS - tilbud.
3. Ett akuttsykehus i Mjøsregionen med desentraliserte lokalsykehus/LMS - tilbud.
Vedtakets innledning og konklusjon (33 mot 11 stemmer):
\\gkfs03\brukere\dseg\Gj'f8vik kommune\Sykehusstruktur\Saksprotokoll 2012.docx
Innledning:
«Gjøvik kommunestyre ønsker utredning av ett hovedsykehus for Innlandet. Scenario 3A hva
er, under visse forutsetninger, det alternativet som best ivaretar framtidige behov for
spesialisttjenester, økt kompetanse, høy kvalitet og rekruttering av fagpersonell. Det nye
hovedsykehuset bør ligge nær Mjøsbrua, og vi mener Biri er det beste området for en slik
etablering.»
Konklusjon:
«Gitt de føringer og premisser for videre arbeid som er lagt til grunn i uttalelsen mener
Gjøvik kommune at scenario 3A er det alternativet som bør utredes videre. Et hovedsykehus i
Innlandet vil kunne ivareta behovet for økt kompetanse, høy kvalitet og rekruttering av
fagpersonell. Pasientene i Innlandet skal ha like god tilgang til behandling som krever
spesialisert og moderne utstyr. De skal ha tilgang til solide fagmiljø. Dette er viktige avveininger
for valg av modell. Dette må sikre det mest avgjørende målet av alle; å tilby et faglig godt
tjenestetilbud til samtlige pasienter i hele opptaksområdet.»
Hele vedtaket kan leses ved å trykke HER
Som det fremgår var det i kommunestyret i 2012 et bredt flertall for å anbefale et nytt stort
akuttsykehus (hovedsykehus) lokalisert til Mjøsbrua/Biri. I forhold til dagens alternativer er dette
tilnærmet lik alternativene i modell 1 – «nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua». Selv om
grunnlagsdokumentene knyttet til idéfaserapporten både er oppdatert og mye mer omfattende enn
de var i 2012, oppfatter rådmannen det slik at det i prinsippet er mye av de samme problemstillinger
som nå blir vurdert.
Øvrige vurderinger
Rådmannen understreker at denne høringen kun gjelder idéfaserapporten. I forhold til den
overordnede planprosessen som er beskrevet i faktadelen er denne rapporten en del av tidligfasen.
Beslutninger knyttet til denne fasen - beslutningspunkt B2 - skal identifisere og godkjenne de
løsningene som er definert som «liv laga» og som ønskes videreført i konseptfasen. Det er først etter
konseptfasen – i beslutningspunkt B3 – det tas stilling til hvilket alternativ som skal utredes i et
forprosjekt.
Mandatet beskriver videre at et tomtevalg for eventuelt nytt sykehus ved Mjøsbrua vil være en del av
konseptfasen. Det er kun i modellene med nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua hvor valg av tomt er
aktuelt. De utredede tomtevalgskriteriene er beskrevet i kapittel 13.
Rådmannen legger derfor til grunn at det først er i konseptfasen det tas stilling til tomtevalget ved
Mjøsbrua dersom det besluttes å lokalisere et nytt hovedsykehus i dette området.
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Hovedformålet med høringsprosessen er å få fram synspunkter på utformingen av Sykehuset
Innlandets framtidige faglige tilbud.
Innledningsvis viser rådmannen til følgende avsnitt i idéfaserapporten som rådmannen oppfatter sier
mye om hva denne saken handler om:
«Etableringen av en fremtidig sykehusstruktur berører en rekke interesser. Det skal være en god
løsning for pasienter og pårørende, være en attraktiv arbeidsplass og legge til rette for god
ressursutnyttelse.
Sykehusutvikling berører også organisasjonskultur og samfunnsmessige forhold.
Dagens modell, som har samlet fagmiljøer gjennom funksjonsfordeling av spesialiserte
tjenester, har resultert i langvarige og energikrevende debatter om tjenestetilbudet på ulike
steder, spesielt i forbindelse med omstillingsprosesser. En avklaring av fremtidig
sykehusstruktur kan bidra til at mer oppmerksomhet rettes mot sykehusets faglige utvikling.
Det gir kraft til å realisere pasientens helsetjeneste i Innlandet.»
Spørsmålene i høringsbrevet
I alt er det formulert 6 spørsmål. Noen av spørsmålene er mer konkrete enn andre og basert på
faglige vurderinger. Rådmannen har - ut fra den omfattende offentlige diskusjon i saken – sett det
som naturlig at spørsmålene må vurderes inn i en sammenheng som gir en best mulig
helhetsvurdering knyttet til valg av modell(er) som skal vurderes videre inn i konseptfasen. I så måte
vil noen av spørsmålene veie mer enn andre – herunder mer drøfting/kommentarer.
Spm. 1.
Sykehuset Innlandet vil i en ny struktur legge til rette for en god desentralisert
spesialisthelsetjeneste, med flere tjenester nær der pasienten bor. Det må planlegges i samarbeid
med primærhelsetjenesten og kommunene. Sykehuset Innlandet er interessert i størst mulig aktivitet
desentralt for å gi pasientene et faglig godt tilbud nærmere der de bor, dersom dette er
hensiktsmessig. Sykehusstrukturen vil åpne for et annet tilbud i lokalmedisinske sentre og i frigjorte
arealer i enkelte av dagens sykehus. Dette gir mulighet for økt samhandling mellom primær- og
spesialisthelsetjenesten.
1. Hvilke spesialisthelsetjenester kan utvikles i felleskap mellom primær- og
spesialisthelsetjenesten?

1. Hvilke kommunale/interkommunale primærhelsetjenester for øvrig kan eventuelt lokaliseres i
frigjorte arealer?

1. Er det andre helse- og sosialtjenester innen kommunen / regionen som med fordel kan
samlokaliseres i de sykehuslokalene som eventuelt blir frigjort?

Rådmannens kommentarer:
Rådmannen viser til at spørsmålet om samhandling/overføring av oppgaver mellom
spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten også er vurdert i oppgavefordelingsmeldingen i
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forbindelse med kommunereformen (Meld. St. 14(2014-2015). Her er pekt på en rekke oppgaver
innen flere fagområder innenfor helsetjenester - spesielt i denne sammenheng en rekke oppgaver
innen habilitering og rehabilitering. De føringer som SI har nevnt i idefaserapporten er i så måte i tråd
med de signaler som er gitt i den prosessen.
I forhold til samhandlingsreformen er det i rapporten lagt til grunn at den forventede veksten i behov
for en samlet helsetjeneste i størst mulig grad må finne sin løsning i kommunene og at flere tjenester
som i dag er i spesialisthelsetjeneste i fremtiden løses i kommunene.
Det er forutsatt at det i konseptfasen skal gjennomføres en forpliktende dialog om samhandling og
oppgaveoverføring til kommunene. Det er - utover hab./rehab.-tjenester - fra kommunens
fagadministrasjon pekt på at oppgaver/ansvar innen geriatri, dialyse, DPS (Distriktpsykiatriske
sentre), LMS (Lokalmedisinske sentre) kan overføres til kommunene.
Som i andre sammenhenger kreves at dette følges opp med økte ressurser knyttet til økonomi og
kompetanse. Gjøvik kommune vil kunne ta ansvar for denne type oppgaver alene, men om disse
eventuelt skal organiseres/utøves i egen kommune eller i interkommunal regi må tas stilling til
senere.
I denne sammenheng nevnes at spørsmålet om lokalisering av den fremtidige rehabiliteringstjeneste
for SI er under utredning i SI. I denne sammenheng vil Solås - Fysikalsk medisin og rehabilitering
Gjøvik bli vurdert.
Gjøvik kommune har i egen sak initiert et tilbud til SI med utgangspunkt i å velge Solås som sted for
fremtidig samlokalisering. Av SI’s svarbrev fremkommer at sak om samlokalisering skal behandles
etter at styret i okt. 2017 har tatt stilling til fremtidig sykehusstruktur. Avgjørelsen om Solås sin
fremtid er derfor koblet direkte mot fremtidig sykehusstruktur.
I denne saken har Gjøvik kommune signalisert et klart standpunkt knyttet til en sentral lokalisering i
Gjøvik. Selv om noen av argumentene som er brukt er slik at de også kan være gjeldene i spørsmålet
om sykehusstruktur og at saken beslutningsmessig skal ses i sammenheng med denne, ser
rådmannen at en samlokalisering av tjenester som i dag gis på Solås - ikke er avgjørende for valg av
ny sykehusstruktur.
Utviklingen knyttet til desentralisering og samhandling med kommunene kan videreføres innenfor
flere av alternativene – både en justert modell 1A og innen for et av alternativene i modell 2.
Rådmannen er enig i konklusjonen i rapportene hvor det framgår at dette best kan gjennomføres
med et nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua.
Konkret til spørsmålene er det vurdert at oppgaver innenfor geriatri, habilitering og
rehabilitering, dialyse, DPS, LMS kan være fremtidige samarbeidsområder mens områder
som kan nyttes i frigjorte lokaler/event. samlokalisering kan være legevakt, KAD
(Kommunale akutt døgnplasser), fastleger, helsestasjon/barnas hus,
migrasjonshelsetjeneste og event. NAV-kontor.
Spm.2.
Samtidig som tjenestene i så stor grad som mulig bør være nær der pasientene bor, er det behov for
å samle de mest spesialiserte tjenestene. Dette gjelder f.eks. tilbud innen mage-tarmkirurgi,
ortopedi, urologi, karkirurgi, gynekologi/føde, barnemedisin, hjertemedisin, nyremedisin, nevrologi,
øre-nese-hals og øye.
2. Hvilken modell for en fremtidig sykehusstruktur gir det beste tilbudet til pasientene i
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innlandet?

Rådmannens kommentarer:
Dette er hovedspørsmålet – hvilken modell gir det beste tilbudet til befolkningen. Og det er det
spørsmålet som må være overordnet uansett hvilken modell en velger. Andre hensyn vil og skal
vurderes i denne sammenheng, men det pasientenes beste som må veie tyngst. Rådmannens
utgangspunkt er at utviklingen knyttet til bl.a. demografi, medisinfag og teknologi/digitalisering vil
måtte føre til store endringer sykehusstrukturen i et perspektiv fram mot 2040. I dette ligger at de
nevnte spesialiserte tjenester bør samles mer enn tilfellet er i dag.
Det vanskelige spørsmålet er om det kun er en samling av disse i et nytt stort hovedsykehus
(akuttsykehus) ved Mjøsbrua som kan gi befolkingen den beste spesialisthelsetjenesten – eller kan
det samme (like godt tilbud som det beste) oppnås ved noen av de andre løsninger som er vurdert?
Fra kommunens fagadministrasjon er det uttalt:
«Valg av utviklingsscenario må gjøres med et mål om å skape en sterkest mulig
spesialisthelsetjeneste. I tillegg til dagens utfordringer vil kravene til innholdet i framtidas
spesialisthelsetjeneste bli enda større. Strukturen må fornyes for å kunne gi et godt og
spesialisert behandlingstilbud til innlandets befolkning.
Behovet for å samle funksjoner på samme sted blir større grunnet økt faglig kompleksitet. I
tillegg er det ønskelig å unngå at pasientene blir utsatt for unødvendig skytteltrafikk mellom
forskjellige behandlingssteder.
Et hovedsykehus må på sin side kunne svare på utfordringene og samtidig utnytte mulighetene.
Det blir viktig å bygge opp gode og spesialiserte fagmiljø, med koordinering på tvers av ulike
fagområder. Det må utvikles nye kompetansearbeidsplasser og interessante fagmiljø. I tillegg
bør SI’s prinsippvedtak om ønsket utviklingsretning derfor sikre en enhetlig struktur, tilpasset en
ny tid og nye krav.
Det anses at modell 1 A, alternativt en justert 1A, gir størst pasientsikkerhet og robuste
fagmiljøer, og ved det - best kvalitet på tjenestene. Man unngår transport av pasienter mellom
sykehus. Transport av dårlige pasienter er et stort risikomoment.»
I oppsummeringen i idefaserapporten heter det bl.a.:
«De faglige vurderingene av virksomhetsutviklingen frem mot 2040, oppsummert i kapittel 6,
peker på større krav til spesialisering og tverrfaglighet for å kunne tilby pasienter den beste,
mest helhetlige, sammenhengende og effektive behandlingen. Ut fra dette faglige perspektivet
vurderes en samling av funksjoner, både somatiske og psykiatriske, i ett hovedsykehus som den
beste fremtidige løsningen for pasientene innenfor mange av fagområdene. Gjennomgangen
av sentrale pasientforløp i Sykehuset Innlandet sett i sammenheng med befolkningsgrunnlaget i
Innlandet, indikerer behovet for å samle funksjoner for å oppnå et tilstrekkelig
behandlingsvolum. Et tilstrekkelig behandlingsvolum legger til rette for økt spesialisering innen
flere pasientforløp. Det gir bedre mulighet til å oppnå høyere kvalitet i pasientbehandlingen, og
en trygg og likeverdig behandling for pasientene.»
I forhold til behandlingsvolum – som oppfattes som et helt vesentlig argument for et stort nytt
akuttsykehus - fremgår også at etablering av et stort akuttsykehus med akutte områdefunksjoner i en
to-sykehusmodell vil gi et økt volum som anses tilstrekkelig for å kunne gi god nok behandling til
pasientene også i denne modellen. Det vises til idefaserapporten - spesielt til kap. 10 - hvor det er
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gjort en samlet vurdering av alternativene.
Mulighetsstudiene viser videre at det er svært vanskelig å etablere gode løsninger for et stort
akuttsykehus med akutte områdefunksjoner på eksisterende sykehus på grunn av de store utvidelser
som er nødvendig. Av alternativene av to-sykehusmodellen med stort akuttsykehus med akutte
områdefunksjoner ved eksisterende sykehus, vurderes 2B (med akutte områdefunksjoner på
Lillehammer) samlet sett til å være bedre enn 2D og 2F (med akutte områdefunksjoner på
henholdsvis Gjøvik og Elverum).
Slik rådmannen oppfatter denne konklusjonen er den gjort med stor vekt på framtidige
utbyggingsmuligheter hvor disse vurderes som bedre på Lillehammer enn på Gjøvik. Etter
rådmannens oppfatning bør dette argumentet ikke tillegges vekt i forhold til et valg mellom Gjøvik og
Lillehammer. Det kan være andre argumenter, men i forhold til utbyggingsmuligheter viser
rådmannen til at en etablering på Gjøvik er av en slik samfunnsmessig betydning at tomtearealer vil
kunne frigjøres i den utstrekning det er nødvendig gjennom aktiv bruk av de muligheter lovgivningen
gir.
Et annet forhold som ikke er nevnt i utredningene eller vurdert – men som har kommet opp bl.a. i
mediedebatten - er det faktum at etableringen av NTNU i Gjøvik har gjort Gjøvik til en universitetsby.
NTNU har en klar målsetting om at de skal bygge opp framtidens helse- og sosialutdanninger og bidra
med forskning og tjenesteutvikling av høy kvalitet. Utviklingen skal skje innen et bredt spekter av
fagområder knyttet til forebygging, diagnostikk, pleie, omsorg, rehabilitering og behandling. Fra
kommunens tilbud til SI vedr. Solås er bl.a. nevnt at:
3. NTNU inviterer til et tettere samarbeid med spesialisthelsetjenesten innenfor områdene som
er nevnt – bl.a. samarbeid innen fysikalsk medisin og rehabilitering.
4. Utvikling av spesialistkompetanse kan skje gjennom samarbeide knyttet til
utdanning/forskning på ulike fagområder mellom SI og NTNU.

Etter rådmannens oppfatning vil det være mer å vinne på denne type samarbeid ved at det etableres
et nytt hovedsykehus enn at akuttfunksjonene spres på flere sykehus.
Spm.3
Nasjonal helse- og sykehusplan (Meld. St.11 (2016-2019) legger føringer for at psykisk helsevern, rus
og somatikk skal integreres bedre i fremtidens helsetjenester. Sykehuset Innlandet vil i en fremtidig
sykehusstruktur legge til rette for dette gjennom større grad av samlokalisering av disse
pasienttilbudene.
5. Gjennom hvilken modell kan dette best bli ivaretatt i Innlandet?

Rådmannens kommentarer:
Iflg. kommunens fagadministrasjon er det i dag en betydelig underbehandling av somatiske lidelser
hos pasienter med rus og psykiatridiagnoser. Modell 1A med felles hovedsykehus både for somatikk
og rus/psykiatri vil gi bedre forutsetninger for å behandle flere tilstander hos pasientene på samme
sted, i tråd med føringene i nasjonal helse- og sykehusplan. Det vil legge til rette for et tettere
samarbeid rundt pasientforløpene. De desentraliserte behandlingstilbudene vil - som i dag - skje ved
DPS og i kommunene.

Side 42 av 46

Rådmannen er enig i denne vurderingen.

Spm. 4.
Idéfaserapporten anbefaler en modell med hovedsykehus ved Mjøsbrua. Denne modellen er utredet
med ulik grad av gjenværende aktivitet i de eksisterende sykehusbyggene, dette gjelder akutt
indremedisin, planlagt heldøgnskirurgi, dagbehandling og poliklinikk.
1. Hvilken hovedsykehusmodell vil gi det beste tilbudet til pasientene i Innlandet?

Rådmannens kommentarer:
Med litt forskjellig føringer i innledning og vinkling er dette spørsmålet tilnærmet det samme som i
spm. 2. Kommentarene må derfor delvis ses i sammenheng.
Fagadministrasjonen i kommunen uttaler:
«Alternativ 1A /justert 1A gir det beste tilbudet til pasientene i Innlandet. Flere akuttsykehus vil
kunne skape usikkerhet prehospitalt, om hvor pasienten skal. Dette gir fare for forsinkelser i
behandling og forverring av tilstander. Ikke ønskelig å splitte fagmiljøene. Vi ønsker planlagt
heldøgnskirurgi kun ved hovedsykehuset for å unngå behov for overføring ved komplikasjoner.
Dette oppleves som et problem i Oslo. Dagbehandling og poliklinisk virksomhet kan skje lokalt
ved de eksisterende sykehusene.»
Denne konklusjonen er i samsvar med vurderingen fra SI hvor det heter: «Justert modell 1A med
poliklinikk og dagbehandling på Hamar, Elverum, Gjøvik og Lillehammer og en justert modell 1C med
elektiv aktivitet på Elverum, vurderes å være alternativene som samlet sett vil kunne gi det beste
akutte og elektive spesialisthelsetjenestetilbudet i Innlandet».
Igjen må svaret ta utgangspunkt i hva som er den beste løsning for pasientene. Rådmannen er enig i
fagadministrasjonens vurdering om at det kun er justert modell 1 A som samlet sett vil kunne gi det
beste akutte og elektive spesialisthelsetjenestetilbudet i Innlandet. De nærmere vurderinger omkring
disse spørsmål forutsettes utredet videre i konseptfasen.

Spm. 5.
I to- og tre-sykehusmodeller forutsetter Sykehuset Innlandet at områdefunksjoner / spesialiserte
tjenester samles på ett sted.
·

Hvilket alternativ av to- eller tre-sykehusmodellene ivaretar best befolkningens
behov for spesialisthelsetjenester og ved hvilke sykehus bør områdefunksjonene
samles?
1. Hvilke samfunnsmessige hensyn bør Sykehuset Innlandet vektlegge sterkest i
sin vurdering?

Rådmannens kommentarer:
Rådmannen viser til at av to-sykehusmodellens alternativer – kun er alt 2 B med Lillehammer som
akuttsykehus med områdefunksjoner i Oppland – som er vurdert som «liv laga».
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Med dette som utgangspunkt har rådmannen i sin vurdering søkt å finne holdepunkter for at disse
modellene i prinsippet kan gi like gode (de beste) tjenester til befolkningen. Det vises til
kommentarer innledningsvis i egenvurderingen og til spm. 1.
Slik rådmannen vurderer dette er det ingen av alternativene som er nevnt i spm. 5 som vil kunne gi
befolkningen det beste helsetilbudet.
Dersom det likevel blir slik at en av disse modellene skal utredes videre i konseptfasen – så må
utredningene omfatte alternativene ved at Gjøvik sykehus får tildelt akutte områdefunksjoner alternativ 2D og 3B. Et svært relevant argument for dette er det faktum at befolkningstyngdepunktet
i Oppland - både i dag og i fremtiden – vil være slik at Gjøvik vil være det nærmeste sykehuset for de
fleste innbyggerne. Argument knyttet til manglende utvidelsesmuligheter ved Gjøvik sykehus er ikke
relevante, jfr. kommentarer foran. I disse modellene er også mulighetene knyttet til et tett
samarbeid med NTNU et argument som bør tillegges stor vekt i forhold til alternativer i både to- og
tre-sykehusmodellen.
Spm. 6.
En endring av sykehusstrukturen vil ha samfunnsmessige konsekvenser og skaper samtidig
muligheter til utvikling.
2. Hvilke samfunnsmessige hensyn bør Sykehuset Innlandet vektlegge sterkest i sin vurdering?
Rådmannens kommentarer:
Det vises til rådmannens konklusjoner om samfunnsmessige hensyn over. De gjengis her som
rådmannens forslag til svar på spm. 6.
Samfunnsmessig bør lokalisering av hovedsykehus følge de statlige retningslinjene for areal- og
transportplanlegging. Klima- og transporthensyn er viktige samfunnsmessige hensyn som tilsier at et
hovedsykehus ved Mjøsbrua er et dårlig alternativ.
Med klare forutsetninger om at SI sikrer et faglig og framtidsrettet tilbud av sykehustjenester, bør
det vektlegges utvikling av en sykehusstruktur hvor Sykehus Innlandet bidrar til en balansert regional
utvikling, et utvidet felles bo- og arbeidsmarked i Mjøsregionen og en bærekraftig byutvikling rundt
Mjøsa.
Dette innebærer at et nytt hovedsykehus bør legges i eller inntil en av de tre store Mjøsbyene, dvs.
ingen av alternativene som det i høringen inviteres til å mene noe om.
Uansett valg av sted for hovedsykehus – ved Mjøsbrua eller i en av de tre store byene, vil det vært
samfunnsmessig viktig at det opprettholdes sykehusaktivitet ved dagens sykehus.
Videre er det viktig at Sykehuset Innlandet etablerer og utvikler et godt og framtidsrettet samarbeid
med NTNU i Gjøvik. Dette vil kunne bidra til ressurstilgang, kompetansebygging og innovasjon som
hele Mjøsregionen vil at nytte av.
Av de tre Mjøsbyene er Gjøvik den beste lokaliseringen for et hovedsykehus. Hensynet til balansert
regional utvikling og det faktum at befolkningstyngdepunktet i Oppland er slik at Gjøvik vil være det
nærmeste sykehuset for de fleste innbyggerne tilsier denne lokaliseringen. Mulighetene knyttet til et
tett samarbeid med NTNU er også et sterkt argument som bør tillegges stor vekt. Det foreligger flere
gode tomter i tilknytning til NTNU.
Andre momenter
Tomtevalg
Når det gjelder tomtevalg for eventuelt nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua fremgår av mandatet at det
vil være en del av konseptfasen. Det er kun i modellene med nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua hvor
valg av tomt er aktuelt. De utredede tomtevalgskriteriene er beskrevet i kapittel 13. Sykehuset
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Innlandet har identifisert følgende kriterier som de mest relevante for tomtevalg rundt Mjøsbrua:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Klimatilpasning (flomfare og skredfare)
Miljø- og naturmangfold (landskap, forurensning)
Trafikk, veiadkomst, jernbane m.m.
Kapasitet og mulighet for fremtidig utvidelse
Topografi m.m.
Tomtekostnader (økonomi og tidsaspekt)
Arealplanstatus (regulering)

Rådmannen viser til at SWECO - på oppdrag fra Gjøvik kommune – har laget en rapport «Tomtestudie
sykehus Gjøvik kommune» av 05.01.17. I denne er det vist flere tomtealternativer på og rundt Biri
som kan være aktuelle. Kriteriene som er nevnt foran er i hovedsak er i stor grad vurdert i denne
rapporten. Uten å gå i detalj viser rapporten at flere av alternativene vil kunne tilfredsstille de
kriterier som er beskrevet i idefaserapporten på en god måte.

Rådmannens oppsummering
Etter rådmannens oppfatning er det viktigste i denne saken å finne «den beste» løsningen for å
kunne gi innbyggerne Gjøvik, Gjøvikregionen og hele Innlandet det beste spesialisthelsetilbud i
fremtiden. Ingen modeller har bare fordeler – ingen har bare ulemper.
Et tilbud som er «godt nok» er ikke et alternativ i denne saken. I en situasjon hvor pasientrollen
utvides med fritt sykehus- og behandlingsvalg kan et tilbud som ikke gir den beste behandling føre til
at mange innbyggerne velger sykehus utenfor SI’s område.
Denne diskusjonen handler ikke om i dag eller i morgen. Det handler om å se langt inn i framtiden mot 2040. Planlegging og avgjørelser i en slik tidshorisont gir mange utfordringer knyttet til at de
fleste faktorene som må vurderes blir mer usikre til lenger inn i framtiden det planlegges for.
Spesielt vanskelig blir dette innenfor et fagområde hvor utvikling knyttet til fag, teknologi,
digitalisering skjer veldig fort.
I arbeidet med denne saken har rådmannen hatt en åpen holdning til hvilken av modellvariantene
som er utredet som vil gi det beste tilbudet. Bl.a. med utgangspunkt i kommentarene innledningsvis i
egenvurderingen om at det kanskje ikke alltid er sentralisering og store enheter som er svaret. Kan
en eller flere av de andre modellene gi det beste tilbudet?
Videre har rådmannen lagt til grunn:
c. At idéfaserapporten og utredningen som er laget til denne har en høy faglig standard bl.a. i
vurderinger knyttet til:
1. At fagmiljøer blir sterke nok til å tilby den beste behandlingen
2. Muligheter for desentralisering og samhandling med kommunene
3. Likt tilbud til alle innbyggere i Innlandet
4. Befolkningsutvikling
5. Medisinsk utvikling
6. Teknologisk utvikling
d. Politiske føringer i nasjonal helse- og sykehusplan bl.a. om felles hovedsykehus både for
somatikk og rus/psykiatri.
e. Samfunnsanalysen og virkninger i Innlandet, Gjøvik og Gjøvikregionen.
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Etter en samlet vurdering er rådmannens konklusjon at det kun er en hovedsykehusmodell med
samling av behandlingstilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rus som vil gi innbyggerne i
Innlandet det beste tilbudet.
En viktig forutsetning for denne konklusjonen er at SI følger opp de målsettinger som er lagt om
desentralisering av tjenester - "desentralisering av det som kan, sentralisering av det som må". Den
praktiske funksjons- og oppgavefordeling må til enhver tid tilpasses nye medisinske og teknologiske
muligheter.
Konklusjonen er også i tråd med de vurderinger Gjøvik kommunestyre gjorde i 2012. Rådmannens
oppfatning av foreliggende utredninger er at argumentene for et hovedsykehus er forsterket.
Rådmannen konkluderer derfor med at:
1. Gjøvik kommune bør støtte forslaget om et hovedsykehus med samling av somatikk, psykisk
helsevern og rus.
2. Det forutsettes at den modell som gir de beste forutsetning for desentralisering av tjenester
utredes videre i konseptfasen, dvs. en justert modell 1A med poliklinikk og dagbehandling i
dagens sykehusbyer i Mjøsregionen.

Konsekvenser for folkehelse:
Lokalisering av sykehus har åpenbart konsekvenser for folkehelsen. I forhold til Gjøvik kommunes
innbyggere anses at valg av modell ikke påvirker folkehelsen.
SI har i sammenheng med pågående prosess gjort en analyse av folkehelse i 2014. Her framkommer
bl.a.:
1. God helse dreier seg ikke bare om fravær av sykdom, men også om nærhet til de
faktorene som forebygger sykdom og gir trygghet i hverdagen. Dette spenner fra
økonomisk trygghet som gir grunnlag for gode boforhold, til muligheter for fysisk
og kulturell aktivitet, sosialt nettverk mm.
2. Et moment for folkehelsen er sykehusets evne til å yte forutsatt tjenester. Gitt et
dekkende tilbud av spesialisthelsetjenester, er dette i hovedsak påvirket av
reisetid.
3. Lengre avstand til sykehuset vil trolig bli opplevd å medføre økt opplevd utrygghet
for dem som får lengre reiseavstand til akuttsykehuset.
4. Ulemper må møtes fra sykehusets side med saklig informasjon om forbedringer i
helsetilbudet som følge av et nytt hovedsykehus. Sentralisering har potensial for å
tilby høyere kvalitet i behandlingstilbudet. Dette bør også bidra til å skape større
trygghet.
5. Det tredje momentet gjelder valg av reisemiddel til og fra arbeid for de ansatte. I
en desentralisert struktur som i dag gjør at mange kan gå eller sykle til jobb. En
lokalisering av et nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua vil kunne svekke mulighetene
for de ansatte til å gå eller sykle til og fra jobb. En styrking av forebyggende tiltak
må ha som mål å redusere behovet for behandling ved et nytt hovedsykehus, og
gjennom et bedre tilbud på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten kan det tenkes
at det desentraliserte helsetilbudet vil bedres.
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