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Høringssvar: Idéfaserapport - Fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF

Norsk Sykepleierforbund Oppland har utarbeidet høringssvar til «Fremtidig sykehusstruktur i
Sykehuset Innlandet HF - Høring av idéfaserapport». Vi takker for at vi har fått mulighet til å
uttale oss.
NSF formål og prinsipper er førende for vårt høringssvar:
Fremtidig sykehusstruktur må tilfredsstille befolkningens krav og behov når det gjelder
kvalitet og tilgjengelighet (NSF formål). Hele befolkningen må sikres et likeverdig tilbud,
der pasientrettigheter, brukerrettigheter og medvirkning blir ivaretatt.
(HELSETJENESTEN OG SAMFUNNET, NSFs prinsipprogram)
NSF Oppland har tidligere gitt høringssvar, i forbindelse med «Strategisk fokus 2025, og
«Samlokalisering fysikalsk medisin og rehabilitering i SIHF»
I vårt høringssvar viser vi ellers til innspill fra NSF til Kvinnslandutvalget: «Utredning av ny
organisering av eierskapet til spesialisthelsetjenesten» og til høringssvar fra NSF - NOU 2016:25
Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten.
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Svar på spørsmålene til høringsinstanser:
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.
 Hvilke spesialisthelsetjenester kan utvikles i felleskap mellom primær- og
spesialisthelsetjenesten?
Innføringen av samhandlingsreformen har bidratt til å styrke samarbeidet mellom
spesialisthelsetjenesten og kommunene, både på administrativt og klinisk nivå.
Rapporter både fra Riksrevisjonen og Helsetilsynet viser imidlertid at det fortsatt er
store mangler i samhandlingen mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste, og at
dette truer både kvalitet og pasientsikkerhet.
Med en økende andel eldre og personer som utvikler og må leve deler av livet sitt med
kroniske lidelser, vil flere ha behov for hjelp og oppfølging over tid, og på tvers av
nivåer (kommune/spesialist). Utviklingen i helsetjenesten med økende spesialisering,
kortere liggetid, forflytning mellom ulike nivå og forskyving av oppgaver, har gjort det
stadig mer krevende å nå målet om helhetlige og koordinerte tjenester for pasientene.
Norsk Sykepleierforbund mener derfor at det er behov for å igangsette et
utredningsarbeid for å se på hvordan en desentralisert spesialisthelsetjeneste kan
utfylle en fremtidig integrert primærhelsetjeneste, herunder bidra til å fylle
kompetansegapet i omsorgssektoren.
Tverrfaglige team:
Systematisk utvikling av tverrfaglige team på tvers av forvaltningsnivåene som
koordinerer pasientenes behov for behandling og ytelser vil for mange pasienter gjøre
hverdagen lettere og bidra til mer effektiv utnyttelse av ressursene.
Kompetanseutvikling og kompetanseoverføring mellom nivåene, spesialisering innen
ulike fagfelt, tett samarbeid med fastlegene er nødvendig for å lykkes. Sykepleiere med
master i avansert klinisk sykepleie vil her kunne bli en viktig ressurs.
Man vil kunne anta at brukere med store og sammensatte behov innen f.eks.
indremedisin, geriatri, habilitering og rehabilitering, psykisk helsevern og rus, har nytte
av et tettere samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.
Hjemmesykehus:
«Hjemmesykehus» for barn som ved OUS og til dels også ved SI Lillehammer for f. eks
tidlig fødte, er gode eksempler på at spesialisthelsetjeneste gis i hjemmet. En kan tenke
seg at dette er områder hvor spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste kan
samarbeide tettere. Videre oppbygging av intermediærsenger ved dagens lokal
medisinske sentre (LMS), samt vurdere behovet for nye LMS kan være riktig for å
redusere behovet for innleggelser i sykehus.
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Prehospitale tjenester:
Prehospitale tjenester må videreutvikles uavhengig av framtidig sykehusstruktur, men i
tråd med utvikling og muligheter. Kommuner og helseforetak har felles ansvar for å
sikre befolkningen et godt akuttmedisinsk tilbud. Ved akutt og kritisk sykdom er
tidsfaktoren innenfor den akuttmedisinske kjeden av avgjørende betydning.
Mangelfulle ressurser prehospitalt, kan aldri kompenseres fullt ut ved godt utbygde
tilbud senere i kjeden. Det må derfor sørges for at de prehospitale tjenestene er godt
utbygd med nødvendig tekniske hjelpemidler, moderne kommunikasjonsutstyr og
kompetansekraft i alle ledd. Sykepleiere og spesialsykepleiere har en kompetanse som
er av avgjørende betydning for å kunne avdekke tegn til sykdomsutvikling på et tidlig
tidspunkt, og iverksette behandling og tiltak.
IKT systemer/Kommunikasjons- og dokumentasjonsløsninger:
Dagens IKT-systemer i helsetjenesten har fortsatt store mangler når det gjelder å
understøtte helhetlige pasientforløp, gi mulighet for gjenbruk av data og informasjon
og sikre nødvendig beslutningsstøtte. Man må videreutvikle kommunikasjons- og
dokumentasjonsløsninger mellom sykehus og kommunale tjenester, herunder
fastlegene, som kan understøtte gode arbeidsprosesser og ivareta pasientsikkerheten.


Hvilke kommunale/interkommunale primærhelsetjenester for øvrig kan eventuelt
lokaliseres i frigjorte arealer?
Samlokalisering av helsetjenester og sosiale tjenester er effektivt faglig og
ressursmessig, men det betyr at kommunene må ha et udekket behov i forhold til
planer og arealer. Det vil også være avhengig av hvilke tilbud kommunene selv har
etablert - som et resultat av blant annet samhandlingsreformen. Eksempler på dette er
KAD- senger, rehabiliteringssenger, samlokalisering i etablerte helsehus m. videre.
Dersom kommuner har behov, er det ingen begrensninger på hvilke
primærhelsetjenester man kan bruke tomme lokaler til. De kommuner som er
vertskommuner til eksisterende sykehusbygg i dag må kunne nytte eksempelvis
bildediagnostikk- og laboratorietjenester i sykehusene, dersom disse tjenestene
opprettholdes i eksisterende bygg.
Eksempel på tjenester som kan, dersom kommunene har behov, legges til eventuelle
frigjorte arealer:
o Helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder: Helsestasjonstjeneste,
svangerskaps- og barselomsorgstjenester.
o

Legevakt, heldøgns medisinsk akuttberedskap og medisinsk nødmeldetjeneste.
Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning.

o

Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering. Andre helse- og
omsorgstjenester, herunder: base for hjemmetjenester, personlig assistanse,
herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt, sykehjem og
avlastningstiltak.

o

Barnevern, Jordmor, PPT, Fysioterapi, Ergoterapi med mere.
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Er det andre helse- og sosialtjenester innen kommunen/regionen som med fordel
kan samlokaliseres i de sykehuslokalene som eventuelt blir frigjort?
Viser til svar i forrige spørsmål. Samlokalisering av helsetjenester og sosiale tjenester
er effektivt faglig og ressursmessig, men det betyr at kommunene må ha et udekket
behov i forhold til arealer.
Eksempel på tjenester hvis behov for arealer: Velferdstjenester

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. Idéfaserapporten
beskriver ulike modeller for en fremtidig sykehusstruktur.


Hvilken modell for en fremtidig sykehusstruktur gir det beste tilbudet til pasientene i
Innlandet?
Rapporten beskriver demografiske, medisinske og teknologiske utviklingstrekk som
betinger at Sykehuset Innlandet for fremtiden må gjøre store endringer. For å sikre
god, rask diagnostisering og behandling med riktig kompetanse i hele pasientforløpet,
og for å sikre tilbud av høy kvalitet og et pasientvolum som sikrer god kvalitet i
behandlingen, bør spesialiserte funksjoner (områdefunksjoner) i foretaket samles.
Under visse forutsetninger som beskrevet i punktene under, mener vi at modell 1A
justert (med poliklinikk og dagbehandling på Hamar, Elverum, Gjøvik og Lillehammer),
er det alternativet som gir mest fremtidsrettet helsetjenester til pasientene, og som
tilfredsstiller befolkningens krav og behov når det gjelder kvalitet og tilgjengelighet.


Når modell er valgt, må det utredes videre hvilke tjenester og tilbud som kan
desentraliserer, ut i fra prinsippet om at alt som kan desentraliseres, må
desentraliseres. Som ulike typer dagbehandling, poliklinisk virksomhet, DPS,
bildediagnostikk- og laboratorietjenester m. mer.



Det forutsettes at LMS - ene i Valdres, i Nord-Gudbrandsdalen og det forestående
senteret på Hadeland, DPS-ene og BUP-ene forblir desentralisert som i dag, disse
må videreutvikles og ha nødvendig tilbud tilpasset framtidig behov.



Det forutsettes også at prehospitale tjenester har høy kvalitet, og at anbefalt
transporttid blir ivaretatt. Kvaliteten på prehospitale tjenester er avhengig av flere
faktorer, blant annet rett kompetanse på personell til å stille diagnose og starte
behandling prehospitalt, og eventuelt rask transport til sykehus som har
kompetanse og ressurser til å behandle pasienten.



Det forutsettes også, slik idefaserapporten beskriver, at det opprettes en
luftambulanse base til i Mjøs området.
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3. Nasjonal helse- og sykehusplan (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?
NSF Oppland støtter prinsippet om samlokalisering. Desentralisere det som man kan
desentralisere, og utvikle DPS videre.

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?
Viser til vårt svar i spørsmål 2.

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?
Vi vurderer to sykehusmodellen som best av modell 2 og 3. Med ett stort akutt sykehus
i hvert fylke. Det vil si modell 2A i hovedsak. Da det gjelder geografisk plassering i
Oppland anser vi Lillehammer og Gjøvik som relativt like godt egnet.
Vedrørende valg av geografisk plassering i Hedmark, følger vi tanken om at
videreutvikling av Hamar Sykehus ikke er aktuelt. Dette bunner i plassering, manglende
utbyggingsmuligheter, bygningsmassens forfatning osv. Da gjenstår alternativene
Sanderud eller Elverum.

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?
En endring av sykehusstrukturen vil ha samfunnsmessige konsekvenser samtidig som
det skaper mulighet for utvikling. Et godt utbygd desentralisert tilbud vil styrke
beredskapen ved ulykker, katastrofer og epidemier, lite desentralisering kan derimot gi
en dårligere beredskap.
For å oppnå best mulig helse og livskvalitet må den offentlige samfunnsplanlegging
vektlegge faktorer av miljø-, sosial- og helsemessig betydning (NSF prinsipprogram,
helsetjenesten og samfunnet). Dette må tas hensyn til ved endringer av
sykehusstruktur.
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Hovedsykehus modellen vil føre til at langt flere enn i dag, må bruke bil, buss eller tog
til arbeidet. For å redusere klimagassutslippene er det derved viktig å få etablert et
godt kollektivtilbud til sykehuset/-ene som sikrer både ansatte, pasienter og pårørende
god tilgjengelighet. Videre drift og utvikling av tilbud som helseekspressen må sikres.
Mange kommer av praktiske årsaker (spesielt turnusarbeidere) til å måtte benytte
egen bil slik at det må tilrettelegges med tilstrekkelig antall parkeringsplasser. Det vil
også være viktig å sikre en god infrastruktur for gående og syklende.
Det bør også vurderes pasienthotell, hvor pasienten og/eller pårørende enten kan
være innlagt og ligge der pga. lite eller ikke pleiebehov, eller være ren gjest. Dette vil
kunne være avbøtende tiltak i forhold til store reiseavstander.
Rekruttering, kompetanse- og utdanning:
Samarbeid mellom høgskole/universitet og helsetjenesten er sentralt for
kunnskapsutveksling og kompetanseutvikling i sykepleie (UTDANNING, FAGUTVIKLING
OG FORSKNING, NSFs prinsipprogram.).
Sykepleiere utgjør den største profesjonen i spesialisthelsetjenenesten, og har
betydelig påvirkning på hvordan helsetjenesten utøves, og hvordan den oppleves for
pasienten. Den sykepleie som utøves må være kunnskapsbasert og må kontinuerlig
utvikles til beste for pasienter, pårørende og samfunnet forøvrig. Forskning og
kunnskapsutvikling på områder innenfor grunnleggende sykepleie og
sykepleietjenesten vil ha positive helsemessige og samfunnsmessige konsekvenser
gjennom å bidra til kvalitetsforbedring, økt pasientsikkerhet og mer effektive
helsetjenester. Økt antall sykepleiere med forskningskompetanse (PhD- grad i
spesialisthelsetjenesten er derfor nødvendig.
Framskrivninger viser en betydelig underdekning av sykepleiere i årene fremover, både
i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Framskrivninger i nasjonal
bemanningsmodell viser fare for en underdekning av spesialsykepleiere. En nasjonal
kartlegging gjennomført av Analysesenteret A/S for Norsk Sykepleierforbund
dokumenterer at det allerede i dag er mangel på spesialsykepleiere innenfor anestesi,
barn-, intensiv- og operasjon (ABIO). Medianalderen er høy (i underkant av 50 år) og
mange vil derfor gå av med pensjon de neste 10 årene.
Det mangler i dag en nasjonal oversikt over behovet for spesialsykepleiere innenfor
ulike fagområder, som grunnlag for en systematisk og langsiktig planlegging av
utdanningskapasiteten. Utdanningsinstitusjonene er avhengig av dette for å kunne
tilpasse sin kapasitet etter behovene. NSF mener at det er et offentlig ansvar å
utarbeide nasjonale og lokale rekrutteringsplaner med virkemidler som gjør det
attraktivt både å utdanne seg til, og å jobbe som, sykepleier (HELSETJENESTEN OG
SAMFUNNET, NSFs prinsipprogram)
For å sikre tilstrekkelig rekruttering av sykepleiere til viktige spesialiseringer må det i
tillegg gis lønn under utdanning.
Analysesenterets kartlegging viser at tilgangen på praksisplasser i dag utgjør den
største hindringen for eventuelt å øke antall studieplasser innenfor videreutdanninger
i ABIO. Problemet er at det er for få relevante praksisplasser ved større sykehus, og at
studentene må ha praksisperioder på mindre lokalsykehus som ikke alltid dekker
kravet i utdanningenes rammeplaner. Andre utfordringer er manglende
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veiledningskompetanse hos praksisveilederne og tid avsatt til veiledingssamtaler og
oppfølging av studentene i praksis
NSF forutsetter at Sykehuset Innlandet lager en plan i samarbeid med
utdanningsinstitusjonene for hvordan fremtidig behov for praksisplasser både for
sykepleiere og sykepleiere i spesialisering kan oppfylles som følge av ny
sykehusstruktur.
Arbeidsgiverpolitikk:
Det foreligger en betydelig arbeidskraftreserve blant sykepleierne, men høye krav til
fleksibilitet, lange arbeidsøkter og hyppig helgearbeid, bidrar både til deltidsarbeid og
lekkasje til andre yrker. Deltidsomfanget i helsesektoren er fortsatt altfor høyt, til tross
for et langvarig fokus for å få det ned. Å benytte denne arbeidskraftreserven vil være
en økonomisk og effektiv måte å øke antall tilgjengelige sykepleierårsverk.
Sykepleierne og andre ansatte for øvrig, må til enhver tid sikres et forsvarlig og
helsefremmende arbeidsmiljø. Arbeidsmiljø og arbeidstidsordninger må derfor
innrettes slik at det er mulig å være i full stilling i ordinært arbeid helt frem til
aldersgrensen. Arbeidstidsordninger må ivareta hensynet til helse, velferd, likestilling
og faglig forsvarlighet (LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR, NSFs prinsipprogram). Turnuser og
vaktordninger må tilpasses kollektivtransport og ta hensyn til at mange vil ha lang
reisevei til jobb. En gjennomsnittlig pensjonsalder på 57 år medfører tap av mange
årsverk og viktig kompetanse og en god seniorpolitikk er avgjørende for å snu denne
trenden.
Tilstrekkelig grunnbemanning, hele faste stillinger og rett kompetansesammensetning
er en forutsetning for god pasientbehandling. Det er viktig å ha fokus på dette i den
videre planleggingen av sykehusstruktur.
Ledelse:
Tilbakemeldinger fra våre tillitsvalgte viser at veien fra sykesenga til de som fatter
beslutningene og styrer økonomien, kan oppleves som lang i dagens styringsmodell.
Systematisk arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet forutsetter imidlertid en ledelse
som setter klare rammer og mål for arbeidet, og at resultatene etterspørres og brukes
i styring og forbedring på alle nivåer.
Sykepleietjenesten har det døgnkontinuerlige ansvaret for pasientene. 39% av
årsverkene utføres av sykepleiere, og de fleste lederne på det pasientnære nivået har
sykepleie som fagbakgrunn. Det er på dette nivået pasientsikkerhet og kvalitet
kontinuerlig utfordres og skapes. Opplevelsen av lange og til dels utilgjengelige
beslutningslinjer er kanskje særlig stor sett fra sykepleietjenesten. Med innføringen av
enhetlig ledelse i spesialisthelsetjenesten, ble det totale ansvaret for hver
resultatenhet lagt på en person. Som en konsekvens av dette har store fagspesifikke
områder som lege- og sykepleietjenesten ikke lenger en sammenhengende linje til
toppledelsen i den enkelte virksomhet, og videre oppover på foretaksnivå.
Ved noen sykehus er det de senere årene etablert organisasjonsmodeller som både
ivaretar lovkravene om enhetlig ledelse, og en mer helhetlig organisering av
sykepleietjenesten (St Olavs hospital, Sykehuset Vestfold, OUS osv.). NSF mener
styringsmodellen for spesialisthelsetjenesten må legge til rette for at sykepleie og
andre helsefag blir synliggjort og sikret tilgang til helhetlige styringslinjer. En effektiv
organisering og drift av sykepleietjenesten forutsetter at:
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-

-

-

Sykepleietjenestens sentrale plass i spesialisthelsetjenesten må avspeiles i
beslutningsstrukturen innenfor den enkelte virksomhet.
Virksomheter organiseres og legger til rette for at ledere av sykepleietjenesten
er representert og samarbeider på alle nivå i organisasjonen, og har tverrfaglig
og tverretatlig samarbeid.
Sykepleiere i førstelinjeledelse har rammebetingelser som gjør det mulig å
utøve ledelse i tråd med helsepolitiske mål, lov/forskrift, profesjonsetiske
retningslinjer og faglig forsvarlig virksomhet.
Sykepleietjenesten gis tilgang til standardiserte og kodede
dokumentasjonsløsninger for sykepleie i EPJ, som legger til rette for å
implementere fag-, kvalitetssystemer og indikatorer som sikrer en helhetlig
styrings- og rapporteringslinje.

Med vennlig hilsen
Ingunn Holtklimpen
Fylkesleder
Kopi:

