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Sammendrag
Kommunestyretstøtter modell 1A i rapportenmed ett nytt, hovedsykehus
i Mjøsregionen,lokaliserti
nærhetenav Mjøsbrua,og avviklingav de fire eksisterendesykehusrundt Mjøsa.For Grankommuneer det
avgjørendeat ett, nytt bygningskompleks
gir det bestegrunnlagetfor å få til strukturelleomstillingstiltak
somvil gagnepasienteneog som vil bidra til å fremmegod kvalitet og rasjonelldrift i behandlingen.
Enslik hovedsykehusmodell
med samlingav sentralsykehus
psykiatriener den av de utrededemodellenesom
leggerbest til rette for faglig kvalitet og utvikling i fremtidig virksomhet.Det er sværtstor avhengighet
mellomfageneog fagmiljøenehar vel begrunnedekrav og forventningertil størrefagmiljøer.
I til legg er dette modellensomgir best økonomiskbæreevne.
Forden kommendekonseptfasenvil kommunestyretspesieltvisetil en justert modell 1A, der det fortsatt er
noe polikliniskaktivitet og dagbehandlingpå Hamar,Elverum,Gjøvikog Lillehammer.De mer alminnelige
spesialistkonsultasjonene
og undersøkelsene
bør fortsatt tilbys i bysentra.Slikeoppgaverhar tradisjonelt
vært ivaretatt av private spesialisterså vel som offentlige poliklinikker.Det kan svekketilslutningentil en god
og lett tilgjengelig offentlig helsetjenesteom også«enklere»konsultasjonerog behandlingerinnen for
eksempeløye-, øre-nese-halssykdommer,gynekologiog indremedisinskaloverlatestil private alene.
Idefaserapportenangir at en begrensettilgang på investeringsmidlerkan gjøreen hovedsykehusmodell
krevendeå realisere,men det vurdereslikevelbedreå realiseredennemodellentrinnvis enn å iverksetteenn
to-sykehusmodell.Kommunestyretsier segenig i dette. I et levetidsperspektiv30-50 år ansestilrettelegging
for bedret kvalitet, logistikkog driftsøkonomiviktigereenn en noe lavereinvesteringskostnad.

Høringenssekstemaer
Hovedformåletmed høringsprosessen
er å få fram synspunkterpå utformingen av Sykehuset
Innlandetsframtidige fagligetilbud. I Idefaserapporten er listet seksspørsmålsom det ønskessvar
på. Disseer behandletnedenfor.
1) SykehusetInnlandet vil i en ny struktur leggetil rette for en god desentralisert
spesialisthelsetjeneste,med flere tjenester nær der pasientenbor. Det må planleggesi
samarbeidmed primærhelsetjenestenog kommunene.SykehusetInnlandet er interessert i
størst mulig aktivitet desentralt for å gi pasienteneet faglig godt tilbud nærmereder de bor,
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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.
a. Hvilke spesialisthelsetjenester kan utvikles i felleskap mellom primær- og
spesialisthelsetjenesten?
SI planlegger som en pilot å etablere et tilbud om røntgen og polikliniske spesialisttjenester i Gran
allerede i 2017. Et slikt tilbud vil gi bedre tilgjengelighet ved å redusere pasientenes reiseveg til
undersøkelse og behandling men gir forøvrig små samhandlingsflater med kommunenes helse og
omsorgstjenester.
Kommunestyret mener det er behov for et lokalmedisinsk senter i Hadeland med fra SI sin side flere
polikliniske tilbud. Hvilke polikliniske tilbud som det på sikt er aktuelt å etablere i et lokalmedisinsk
senter i Gran vil måtte skje ut fra behov. Her finnes erfaringer fra andre lokalmedisinske sentra i
Innlandet.
Kommunestyret vil særlig peke på behovet for et lokalmedisinsk senter i Hadeland som base og
plattform for gode samhandlingsarenaer med kommunenes såkalte halvannenlinjetjenester.
Gjennom «halvannenlinjetjenestene» fremmer den kommunale helse- og omsorgstjenesten
utvikling av særskilte ferdigheter og kunnskaper hos særlig leger og sykepleiere – men ikke hos alle.
Eksempler på slike områder er arbeid ved intermediæravdelinger, utredning og behandling av
kognitiv svikt, geriatriske utredninger, lindrende omsorg, legemiddelgjennomganger mv.
Fagfolkene som driver «halvannenlinjetjeneste», må brukes både i og utenfor institusjon. I tillegg
må nødvendig spredning av basiskompetanse til øvrige ledd i helse- og omsorgs-tjenesten ivaretas.
Det blir behov for spesialiserte team.
Samhandlingsreformen og senere oppfølgende dokumenter, herunder Idéfaserapporten fra SI,
forutsetter at kommunenes helse og omsorgstjenester skal kunne ta seg av vesentlig mer
komplekse oppgaver. Det hitsettes fra Idéfaserapporten (s.40): «Oppgavedeling mellom primær- og
spesialisthelsetjenesten reduserer antall døgnopphold med opptil 20 %.» Og videre (s. 42): «Det er i
utredningen forutsatt desentralisering av tjenester og dermed en aktivitetsøkning ved de
lokalmedisinske sentrene (LMS) i Nord-Gudbrandsdalen, Valdres og på Hadeland. Det er på grunn av
dette tatt ut noe aktivitet fra SI Lillehammer og SI Gjøvik (til sammen 30 senger, 6 dagplasser og 6
poliklinikkrom) før beregning av samlet kapasitetsbehov for somatiske spesialisthelsetjenester i
Mjøsregionen».
Rett nok heter det (s.41): «Samtidig vurderes det som mindre sannsynlig at primærhelsetjenesten i
Innlandet skal klare å ta imot den aktiviteten fra spesialisthelsetjenesten som det er forventet, ut fra
endringsfaktorene, spesielt i de små kommunene….. Det er derfor vurdert at å fremskrive dagens
aktivitet er den mest riktige fremskrivningen av aktivitetsnivået for 2040, samtidig som det gir et
dimensjoneringsgrunnlag der man ikke risikerer å planlegge med for liten virksomhet og størrelse på
bygg i fremtidig sykehusstruktur». Og videre (s. 43): «Det er knyttet usikkerhet til om det er mulig
for de fremtidige sykehusene å ha utnyttelsesgrad på senger, dagplasser, poliklinikkrom og
operasjonsstuer tilsvarende det som er lagt til grunn i utredningen. For nye bygg er det lagt høy
utnyttelsesgrad til grunn. Erfaringer fra andre nye sykehusbygg viser at det er risiko for å planlegge
med for liten kapasitet ved å benytte denne utnyttelsesgraden».
Nedskalert kapasitet og høy utnyttelsesgrad er ambisiøse mål. Skal disse kunne realiseres, er det av
stor viktighet at SI sine desentraliserte tilbud understøtter de kommunale og interkommunale helse
og omsorgstilbudene, spesielt halvannenlinjetjenestene. Det gjelder ikke kun de tre omtalte LMS i
Valdres, Nord-Gudbrandsdalen og Hadeland, men i enda større grad de LMS som bør vurderes
bygget i byene Hamar, Elverum, Lillehammer og Gjøvik når sykehusvirksomheten flyttes til
hovedsykehuset. Halvannenlinjetjenester bør tilbys ved eller med base i de lokalmedisinske sentra.
Et lokalmedisinsk senter med en intermediæravdeling som døgnbasert sengeavdeling med såkalte
«flerbrukssenger» for alle pasientgrupper, bør bygges opp til å bli navet i samhandlingsflatene
sykehus-sykehjem-legevakt-allmennlege-tjeneste. Avstanden til hovedsykehuset er her ikke det
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avgjørende, men at kommuner i samarbeid faktisk settes i stand til å ta over flere av oppgavene som
har ligget til spesialisthelsetjenesten. Sykehuset Innlandet bør ta en pådriverrolle for å få også
byregionene til å etablere lokalmedisinske sentre. Kun gjennom et slikt samarbeidskonsept kan
samhandlingsflatene mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste utvikles til gode arenaer.
Særlig viktig blir dette dersom Sykehuset Innlandet også etablerer desentraliserte sykehussenger.
Desentraliserte tjenester er heller ikke kun et spørsmål om medisinsk-faglig trygghet, reiseveg og
bekvemmelighet. Noen pasienter ønsker en større grad av medisinsk trygghet, og derfor innleggelse
i sykehus. Svært mange, særlig multisyke eldre, ønsker derimot en innleggelse lokalt, med en
opplevd større grad av lokal tilhørighetstrygghet. De vil derfor foretrekke innleggelse i et
kommunalt øyeblikkelig hjelp-tilbud, en kommunal eller interkommunal seng eller en «desentral
sykehusseng». Det vises særlig til den solide forskningen rundt Hallingdal sjukestugu som klart viser
at svært mange pasienter verdsetter et slikt lokalt tilbud.
Enhver innleggelse må følgelig vurderes individuelt. Gruppering og kategorisering av pasienter i
henhold til rett behandlingsnivå vil alltid kun være veiledende. Det er pasienten og legen, ev. de
pårørende, som må fatte avgjørelsen om hvilket tilbud som er rett i den aktuelle situasjonen. I
utarbeidelsen av en «kommunehelsetjenestens beste praksis» for å håndtere dette, vil kommunene
kunne ha stor nytte av samarbeid med SI lokalt.
SI bygger ned sitt rehabiliteringstilbud og mer av ansvaret for rehabiliteringen legges til
kommunene, i tråd med sentrale føringer. I tillegg til de brede tjenestene i et lokalmedisinsk senter
bør SI bistå i etableringen av en rehabiliteringsenhet samlokalisert i et lokalmedisinsk senter. En
rehabiliteringsenhet med senger kan legges til en intermediæravdeling, i tilstrekkelig antall til å
dekke behovet for den mer krevende rehabilitering som ikke kan foregå ved kommunenes
sykehjem, poliklinisk eller i pasientens hjem. Med basis i rehabiliteringsenheten, og i tett samarbeid,
bør det etableres rehabiliteringsteam med deltakere fra både SI og kommunen.
Oppsummert bør det etableres gode arenaer og grensesnitt mellom nivåene, noe som best skjer
gjennom samhandling i et lokalmedisinsk senter. Regelmessig samvær og erfaringsutveksling
mellom leger og sykepleiere fra hhv. primær- og spesialisthelsetjenesten og arbeid rundt samme
pasient gir også trygghet og trivsel for helsearbeiderne. Det fremmer arbeidet med å rekruttere og
beholde dyktig fagpersonell.
b.

Hvilke kommunale/interkommunale primærhelsetjenester for øvrig kan eventuelt
lokaliseres i frigjorte arealer?
c.
Er det andre helse- og sosialtjenester innen kommunen/regionen som med fordel kan
samlokaliseres i de sykehuslokalene som eventuelt blir frigjort?
Gran kommune er ikke direkte berørt av denne problemstillingen. Kommunestyret er likevel opptatt
av hva som må til for å få realisert hovedsykehuset. For å få aksept for en hovedsykehusmodell også
i de byene som «mister sine sykehus» og for i det hele tatt å få gjennomført prosjektet, bør SI legge
noe poliklinikk og dagbehandling til lokalmedisinske sentra i de samme byene. Deler av eksisterende
sykehusbygg kan trolig nyttes til dette. SI bør vurdere sammen med nåværende vertskommuner for
sykehus å invitere nabokommuner i sine regioner og med en justert modell 1A utrede dette i
konseptfasen. Byene som taper store arbeidsplasser vil vinne noe annet og demografien er på deres
side. Store lokalmedisinske sentra i byene vil i mange tilfeller være en bedre erstatning for et
nedlagt sykehus enn det mange ser i øyeblikket. Arbeidsplassene her vil bli mange, og problemet i
fremtiden blir å få tak i nok fagfolk, ikke omvendt.
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 magetarmkirurgi, ortopedi, urologi, karkirurgi, gynekologi/føde, barnemedisin, hjertemedisin,
nyremedisin, nevrologi, øre-nese- hals og øye. Idéfaserapporten beskriver ulike modeller for
en fremtidig sykehusstruktur.
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Hvilken modell for en fremtidig sykehusstruktur gir det beste tilbudet til pasientene i
Innlandet?
Det framgår av Idéfaserapporten (se f.eks. s. 82-Tabell 24) at en rekke fagområder pga. nødvendig
befolkningsgrunnlag og/eller gjensidige avhengigheter kun bør etableres ett sted i Innlandet.
Kommunestyret merker seg at dette er synspunkter som er kommet til uttrykk fra fagfolk fra alle
sykehusene i Innlandet og at det er sterk støtte i nasjonale og internasjonale miljøer for
vurderingene, jfr. underrapporten "Faglige utviklingstrekk mot 2040".
Som konsekvens av slike volumbetraktninger og etter faglige anbefalinger anses det f.eks. kun å
være behov for én enhet i Innlandet innen fagområdene karkirurgi, bryst- og endokrinkirurgi,
urologi, spesialisert lungemedisin, nevrologi, kreftmedisin og blodsykdommer, gynekologi og
fødselshjelp, barnesykdommer og nyfødtmedisin, ØNH (øre-nese-halssykdommer), øyesykdommer
samt psykisk helsevern og rus. Listen er lang men likevel neppe uttømmende i et 2040-perspektiv.
Ved to- eller flersykehusmodellene vil disse spesialiserte funksjonene måtte «fordeles» mellom
akuttsykehusene, noe som sterkt svekker flerfagligheten. Faren for påny å måtte etablere doble
eller triple vaktsjikt øker og fagmiljøene vil svekkes, med fare for rekrutteringen og kvaliteten.
Kommunestyret støtter derfor ett nytt, hovedsykehus i Mjøsregionen, lokalisert i nærheten av
Mjøsbrua, og avvikling av de fire eksisterende sykehus rundt Mjøsa som grunnlag for det videre
arbeidet med ny sykehusstruktur. For Gran kommune er det avgjørende at ett, nytt
bygningskompleks gir det beste grunnlaget for å få til strukturelle omstillingstiltak som vil gagne
pasientene og som vil bidra til å fremme god kvalitet i behandlingen.
En slik hovedsykehusmodell med samling av sentralsykehuspsykiatrien anses å være den av de
utredede modellene som legger best til rette for faglig kvalitet og utvikling i fremtidig virksomhet.
Det vektlegges her den store avhengighet som eksisterer mellom fagene og fagmiljøenes nokså
entydige krav og forventninger til større fagmiljøer. I tillegg er dette modellen som gir best
økonomisk bæreevne.
Idefaserapporten angir at en begrenset tilgang på investeringsmidler kan gjøre en
hovedsykehusmodell krevende å realisere, men det vurderes likevel bedre å realisere denne
modellen trinnvis enn å iverksette enn to-sykehusmodell. Kommunestyret er enig i dette. I et
levetidsperspektiv 30-50 år er tilrettelegging for bedret kvalitet, logistikk og driftsøkonomi viktigere
enn en noe lavere investeringskostnad.
Fra et pasientperspektiv løser heller ikke to- eller flersykehusmodellene problemet med belastende
transport og gjentatte innskrivinger med venting i de forskjellige sykehusmottakene. Det er
særdeles lite tilfredsstillende å måtte skysses «Mjøsa rundt», noe som ikke er et folkemytologisk
uttrykk, men en reell plage også for pasienter fra Hadeland.
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.
Gjennom hvilken modell kan dette best bli ivaretatt i Innlandet?
Kommunestyret støtter samlokalisering av psykisk helsevern og rus med somatikken i et
hovedsykehus. Med ytterligere styrking av DPSene blir sentralsykehusene innen psykisk helsevern
en enda tydeligere tredjelinjetjeneste. Det er naturlig at bemannings- og svært høyt
kompetansekrevende deltjenester som lukket akuttavdeling, sikkerhetspsykiatri, spiseforstyrrelser,
alderspsykiatri, døgnbehandling for tverrfaglig spesialisert rusbehandling, akutt døgnbehandling for
barn og unge og deler av psykosebehandlingen fortsatt legges til sentralsykehusnivå.
Psykiske lidelser har dels nær sammenheng med biologiske forandringer på den ene siden og sosiale
og psykologiske komponenter på den andre siden.
Det vil være pasienter for hvem samhandling med somatisk sykehus har liten eller ingen betydning.
På den andre siden kan umiddelbar nærhet til somatiske funksjoner ha stor betydning for
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rusbehandling, visse psykoser, alderspsykiatri og andre psykiske lidelser. Hensynene må kunne
forenes ved å samlokalisere et nytt hovedsykehus med sentralsykehusfunksjonen for psykisk
helsevern og rus på en slik måte at de omgivelsesmessige kvaliteter som de to gamle asylene
utvilsomt hadde innenfor en psyko-sosial ramme, også tilveiebringes rundt ett, nytt hovedsykehus.
Dette dreier seg om valg av beliggenhet, tomt og innpasning i landskapet, så vel som om landskapsog bygningsmessig arkitektur og design.
Kommunestyret støtter altså at SI sine sentralsykehusfunksjoner innen psykisk helsevern og rus
samlokaliseres med et nytt somatisk hovedsykehus og at SI Sanderud og SI Reinsvoll avvikles i sin
helhet.
Kommunestyret forventer også at DPS Hadeland skal utgjøre hovedtyngden i det psykiske
helsevernet og ha befolkningsansvar for psykisk helsevern og rus på Hadeland. Det er allerede et
meget godt samarbeid med kommunene om tilbudet til pasientene. Det må videreutvikles akutt- og
krisetjenester i form av døgntilbud, dagtilbud, poliklinisk tilbud, og tilbud om hjemmebehandling.
Akutt- og krisetjenestene lokalt må ha ytterligere utvidet åpningstid på kveld og en viss åpningstid i
helger og høytider. Utviklingen må skje i samarbeid også med et fremtidig lokalmedisinsk senter,
med de kommunale psykisk helse tilbud, NAV rus og med fastleger og legevakt. Den samme
forventning har vi til utviklingen av psykisk helsevern for barn og unge gjennom BUP Hadeland.
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.
Hvilken hovedsykehusmodell vil gi det beste tilbudet til pasientene i Innlandet?
Kommunestyret vil spesielt støtte en justert modell 1A, der det fortsatt er poliklinikk og noe
dagbehandling på Hamar, Elverum, Gjøvik og Lillehammer. De mer alminnelige konsultasjonene og
høyfrekvente spesialistundersøkelsene bør fortsatt tilbys i bysentra. Dette har tradisjonelt i stor
grad vært ivaretatt av privat spesialistpraksis og offentlige sykehuspoliklinikker i fellesskap, og det
vil neppe finne aksept i Mjøsbyene om enklere konsultasjoner og behandlinger innen øye-, ørenese-halssykdommer, gynekologi og indremedisin skal overlates til private alene.
Vi mener at verken akutt indremedisin eller planlagt heldøgnskirurgi bør bibeholdes ved enkelte av
de eksisterende sykehusene. Slike løsninger har de samme svakheter som to- og
flersykehusmodellene for andre mer spesialiserte fagområder enn indremedisin og kirurgi.
Kommunestyret kan ikke støtte dette.
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?
Kommunestyret finner ikke å kunne støtte noen av to- eller flersykehusmodellene. I Innlandet vil SI
Tynset iht. presiseringen i Nasjonal helse- og sykehusplan fortsatt være en variant av et
akuttsykehus, med akutt indremedisin, akuttkirurgi og anestesi. Situasjonen for SI Kongsvinger er
derimot uavklart ift. fortsatt foretakstilhørighet, men vil kunne ende opp som en variant av
akuttsykehus eller sykehus uten akuttfunksjoner med poliklinikk og dagbehandling – under SI.
Selv med en hovedsykehusmodell 1 A vil Innlandet altså fortsatt ha minst to, eventuelt tre, sykehus
med akuttfunksjoner. Vi ser derfor ingen faglige eller driftsmessige fordeler ved to- eller
flersykehusmodellene. Det bør kun være ett sykehus i Mjøsregionen, et hovedsykehus.
6. En endring av sykehusstrukturen vil ha samfunnsmessige konsekvenser og skaper samtidig
muligheter til utvikling.
Hvilke samfunnsmessige hensyn bør Sykehuset Innlandet vektlegge sterkest i sin
vurdering?

Saksnr:17/00585-5
6
_________________________________________________________________________________________

I rapporten «Samfunnsanalyse ved fremtidig sykehusstruktur» er vurdert temaer som regional
utvikling, persontransport og energibruk i bygg, rekrutteringsmuligheter samt by- og regionutvikling.
Kommunestyret vil i det følgende peke på noen forhold vi mener bør hensyntas i konseptfasen.
Utvikling av region Innlandet
Befolkningsutviklingen i langt de fleste av Innlandets kommuner er negativ og større deler av
regionen strever med lav etableringstakt for bedrifter og institusjoner. Kommunene rundt Mjøsa,
«Mjøsbyen», kan imidlertid på sikt bli et naturlig senter for byutvikling, som kan avlaste den enorme
veksten i hovedstadsområdet og som kan konkurrere med Romerike og Ringerike. Da må det satses
offensivt på og skapes rom for flere offentlige og private årsverk. Et sykehus er en slik kompleks
kunnskapsorganisasjon, med over 100 forskjellige yrkesgrupper og et ekstremt høyt teknologisk
nivå, med forskningsvirksomhet og dag-til-dag virksomhet der spisskompetanse er selve premisset
for eksistensen. Konkurransen med Osloområdet og vekstsentrene rundt er imidlertid sterk og
særlig det å attrahere spisskompetanse i de medisinske småfagene vil være vanskelig. Løsningen
mener vi er å satse på gjennomgående tunge og store nok fagmiljøer, noe som kun er mulig med en
hovedsykehusmodell. Et hovedsykehus vil være en motor for samfunnsutviklingen i hele Innlandet
og til glede ikke kun for Mjøsregionen.
Persontransport
I rapporten «Samfunnsanalyse ved fremtidig sykehusstruktur» er det sett på hvordan ulik
sykehusstruktur påvirker reiselengder og reisemiddelvalg for ansatte, pasienter og pårørende, og
det er beregnet virkningen av endret struktur på CO2-utslipp fra persontransporten.
Alternativet med et hovedsykehus ved Mjøsbrua vil gi en økning i gjennomsnittlig reiseavstand ved
at andelen gående og syklende går ned, og andre transportmidler øker tilsvarende.
Bortsett fra nullalternativet (dvs. dagens situasjon med fire sykehus rundt Mjøsa) innebærer færre
sykehus enn fire alle en økning i transportarbeidet og klimagassutslipp fra persontransport, med
økninger fra 20 til 54% og der modell 1A gir den sterkeste økningen.
Det er derfor viktig at det i forhold til reiseveg og persontransport settes inn avbøtende tiltak, som å
påvirke reisemiddelvalg blant ansatte, pasienter og pårørende. Det må også etableres svært gode
kollektivtilbud til sykehuset som sikrer både ansatte, pasienter og pårørende god tilgjengelighet.
Kommunestyret viser her til det KVU-arbeidet som foreligger for RV4 og særlig forlengelse av
Gjøvikbanen nordover. God jernbaneforbindelse vil være av betydning for reisende fra Hadeland til
hovedsykehuset.
Energibruk i bygg
Alternativ 1A med ett hovedsykehus kommer i analysen ut med lavest totalt energibehov, noe som
skyldes lavest arealbehov. De andre vurderte alternativene har noe høyere energibehov, men
innebærer fortsatt en stor reduksjon sammenlignet med dagens bygningsmasse. Analysen av
energibehov og klimafotavtrykk fra bygg er gjort svært overordnet, men det antas likevel at et
hovedsykehus bør gi et lavere totalt klimafotavtrykk fra energiforbruk enn om flere sykehus
rehabiliteres/ bygges ut basert på at det vil være et mindre areal som skal driftes.
Rekrutteringsmuligheter
Behovet for kompetent arbeidskraft i spesialisthelsetjenestene øker og i dagens situasjon med hele
seks akuttsykehus i Innlandet, hvorav fire er lokalisert i Mjøsregionen, og dertil to sentralsykehus
innen psykisk helsevern, er flere avdelinger ved helseforetaket vurdert som sårbare når det gjelder
kompetanse og ressurser. Dette skyldes blant annet små fagmiljø der kompetansen til dels er
knyttet til enkeltpersoner. Nøkkelmannsproblemer preger svært mange små avdelinger.
Med en samling av fagmiljøene i alternativet med et hovedsykehus (1A) vil gevinsten for
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rekruttering være størst. I analysen uttrykkes videre at byer i seg selv har en tiltrekningskraft, særlig
for unge nyutdannede. Fordi Mjøsbrua er lokalisert innenfor akseptabel pendleravstand fra byer
som Hamar, Gjøvik og Lillehammer, er det imidlertid svært usikkert hvor stor betydning det vil ha
om sykehuset lokaliseres i en av de største byene i Innlandet eller noe utenfor.
Kommunestyret sier seg enig i disse vurderingene.
By- og regionutvikling
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging sier at planlegging av
arealbruk og transportsystem skal «bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette
for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet». Retningslinjene sier
også at besøks- og arbeidsplassintensive statlige virksomheter kan lokaliseres ut fra en «regional
helhetsvurdering tilpasset eksisterende og planlagt senterstruktur og kollektivknutepunkter».
Det samme vil gjelde også større besøks- og arbeidsplassintensive regionale, interkommunale og
kommunale virksomheter.
Sykehuslokalisering i eller nær bykjernen vil normalt styrke byutvikling og best legge til rette for en
bærekraftig byutvikling. Motsatt vil en etablering utenfor bykjernen kunne svekke en bærekraftig
byutvikling. Som Idefaserapporten viser er de ulike modellene for en fremtidig sykehusstruktur
derfor ikke likeverdige med hensyn til i hvilken grad de støtter opp om bærekraftig byutvikling.
I et samfunnsutviklingsperspektiv bør nye sykehus legges til byer, i Innlandet enten til Hamar eller til
Gjøvik. Det har imidlertid vist seg vanskelig eller umulig å få til nye sykehusbygg i Norge annet enn
som «kompromisser mellom byer». Eksempelvis er Sykehuset Østfold Kalnes lagt tre kilometer fra
Sarpsborg sentrum, og Sjukehuset Nordmøre og Romsdal skal bygges på Hjelset ca. 20 minutt
utenfor Molde, og ca. tre kvarters kjøring fra Kristiansund. I Innlandet taler for Gjøvik en mulighet
for samlokalisering med eller nærhet til NTNU og det aktive helsemiljøet der, mens det kan anføres
andre og svært gode argumenter for Hamar.
Likevel erkjenner kommunestyret at man for i det hele tatt å få til et hovedsykehus bør velge en
lokalisering ved Mjøsbrua slik Idéfaserapporten foreslår.

Andre tema
Forebyggende arbeid
Den beste måten å møte de helseutfordringene befolkningen i Innlandet står overfor vil være å
prioritere forebyggende arbeid slik at en mindre andel av befolkningen får behov for
behandling. Sykehuset Innlandet vil være den organisasjonen i regionen som har den største
kompetansen på dette området. Sykehuset forbindes likevel i alt vesentlig med helsesvikt og
reparativ virksomhet, mens mange eldre og multisyke langt på vei og først og fremst trenger bistand
i sitt nærmiljø og i det daglige til å bibeholde og tidvis gjenvinne de daglige funksjonene. Andre vil
ha behov for å endre livsstil, særlig hva gjelder fysisk aktivitet, kosthold, røyking og rusmidler og
trenger bistand til det. Best effekt har universelle, befolkningsrettede tiltak, og både
kommunehelse-tjenesten og spesialisthelsetjenesten bør se sin roll som premissleverandører for
viktige samfunnsvalg, spesielt for tiltak utenfor helsetjenesten.
Hvordan sykehuset forebyggingskompetanse kan benyttes bør beskrives i en strategisk
utviklingsplan. På gruppe- og individnivå kan kommunene i samarbeid med SI vektlegge læring og
mestring f.eks. gjennom utstrakt kursvirksomhet ved lokalmedisinske sentre, og dertil bruke mer
ressurser på rask rehabilitering for å bibeholde funksjon.
Prehospitale tjenester
I Idefaserapporten uttrykkes at det vil være riktig å opprette en luftambulansebase sentralt i
Innlandet. Innlandet er et av de områdene i Norge med lengst flytid, og i dag er de nærmeste
luftambulansebasene ved Lørenskog, Ål og Dombås. Erfaring viser at disse bruker 35–50 minutter til
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det sentrale Mjøsområdet, noe som er betydelig lengere enn til andre områder i Norge.
Sykehuset Innlandet mener derfor at det bør prioriteres nyetablering av base i Innlandet, før en
utvider kapasiteten på andre baser.
Kommunestyret sier seg enig i dette.
Ambulansestasjonen i Gran betjener Hadeland med bilambulansetjenester og akuttmedisinsk
bistand til befolkningen generelt og fastleger, legevakt, politi, brann og redning og kommunens
sykehjem spesielt. Med sin høye kompetanse og korte responstid ved hendelser representerer
ambulansestasjonen i Gran et svært verdifullt element i den akuttmedisinske kjeden.
Kommunestyret sier seg vel tilfreds med dette og mener at ambulansetjenesten også bør spille en
viktig rolle i utviklingen av mer spesialiserte tjenester i et lokalmedisinsk senter.

Med vennlig hilsen

Willy Westhagen
Ordfører
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SAKSPROTOKOLL
Høringsuttalelse - fremtidig sykehusstruktur Sykehuset Innlandet HF

Kommunestyret har behandlet saken i møte 18.05.2017 sak 33/17
Kommunestyrets behandling 18.05.2017:
Votering
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 18.05.2017:
Kommunestyret vedtar høringsuttalelse til «Sykehuset Innlandet HF - Idéfaserapport Fremtidig
sykehusstruktur» i samsvar med vedlagte utkast.

