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Ringsaker kommunestyret har i møtet den  19.4.2017, sak nr. 018/17 behandlet
høringsuttalelse  -  Fremtidig sykehusstruktur for sykehus innlandet  HF — høringsuttalelse til
idefaserapport. Det ble fattet slikt vedtak:
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KST-018/17:

1.  Ringsaker kommune avgir  høringsuttalelse slik det fremgår av saksframlegget.
2.  Med innlandets geografi og bosettingsmønster, vil det være riktig å  opprette en

luftambulansebase ved Mjøsbrua. Denne basen vil kunne dekke behovet for
spesialisert utrykningstjeneste for store deler av innlandet.
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Vedlagt følger kopi av saksframlegget.

Med hilsen

Jørn Str d

Ole Martin  H  ansen

spesialrâd  '

f':*s.fi;";.~;:: <7 :“-.:':--:" Telefon 62335000

Brugata  2 Facebook nngsakerkomrnune

2381  BRUMUNDDAL 2381 BRUMUNDDAL Orgamsasjonsnummer 864 950 582

Epost postmottak@nngsaker kommune no Nett nngsakerkommune no  /  nngsakerno



F»

EY

RINGSAKER KOMMUNE

FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR  FOR  SYKEHUS  INNLANDET HF  -
HØRINGSUTTALELSE TIL IDEFASERAPPORT

Sluttbehandles i: Kommunestyret

ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

17/681 17/8297 K2  -  GOO Ole Martin Hermansen

DokumentNR: 3

Behandling: Dato: Saksnummer:
FORMANNSKAPET 05.04.2017 036/17

OMSORGSKOMITEEN 05.04.2017 012/17

KOMMUNESTYRET 19.04.2017 018/17

Dokumenter:

Sykehuset Innlandet — Idéfaserapport — høringsbrev Vedlegg l

Sykehuset Innlandet- Idefaserapport  -  høringsdokument Vedlegg 2

Sykehuset Innlandet  -  Idéfase: Samfunnsanalyse ved Vedlegg 3

fremtidigsykehusstruktur

Sykehuset Innlandet- Idéfaserapport — saksinnstilling fra adm. direktør Vedlegg 4

Sykehuset Innlandet- Samfunnsanalyse  -  saksinnstilling fra adm. Vedlegg 5

direktør

Befolkning innen 30 minutter — reisetid med ambulanse Vedlegg 6

Fakta  /  bakgrunn:

Innledning

Styret for Sykehuset Innlandet vedtok i møte 26.1 .2017 å sende Idefaserapport  -  Fremtidig

sykehusstruktur av november 2016 på høring og at Samfunnsanalyse ved fremtidig

sykehusstruktur av januar 2017 vedlegges høringsdokumentet. Høringsfristen er satt til l2.mai

2017, jf. vedlegg l. Selve høringsdokumentene følger som vedlegg 2 og 3. Innstillinger til

styret fra administrerende direktør følger som vedlegg 4 og 5.

I høringsbrevet, jf. vedlegg l, blir høringsinstansene spesielt bedt om å uttale seg om følgende

spørsmål:

0  Hvilke spesialisthelsetjenester kan utvikles  i  felleskap mellom primær- og
spesialisthelsetjenesten?

0  Hvilke kommunale/interkommunale primærhelsetjenester for øvrig kan eventuelt

lokaliseres i fiigjorte arealer?

0  Er det andre helse- og sosialtjenester innen kommunen/regionen som med fordel kan

samlokaliseres i de sykehuslokalene som eventuelt blir frigjort?

0  Hvilken modell for en fremtidig sykehusstruktur gir det beste tilbudet til pasientene i

Innlandet?

0  Gjennom hvilken modell kan en bedre integrering av psykisk helsevem, rus og

somatikk bli best ivaretatt i Irmlandet?



ø  Hvilken hovedsykehusmodell vil gi det beste tilbudet til pasientene i Innlandet?

0  Hvilket alternativ av to- eller tre-sykehusmodellene ivaretar best befolkningens behov
for spesialisthelsetjenester og ved hvilke sykehus bør ornrådefunksjonene samles?

0  Hvilke samfunnsmessige hensyn bør Sykehuset Innlandet vektlegge sterkest i sin

vurdering?

Utredning av fremtidig sykehusstruktur for Sykehuset Innlandet har pågått nærmest
kontinuerlig siden 2003. Dagens sykehusstruktur ble sist vedtatti 2006 etter en lengre prosess.

En sykehusstruktur under navnet ”Innlandsmodellen” ble den gangen vedtatt videreført.

Tidligfaseplanleggingen for Sykehuset Innlandets fremtidige sykehusstruktur startet i 2010.
Styret i Sykehuset Innlandet vedtok utviklingsplanen for foretaket i sak 046-2014 og

Helse Sør-Øst ga sitt tilsagn om oppstart av idéfase i sin styresak 066-2014.

Figur 1: Faser og beslutningspunkter i tidligfasen. 1
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i Helsedirektoratet, IS—1369 Veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter, desember 201 1

Idéfasen skal presisere behovet og identifisere mulige, prinsipielle løsningsalternativer for det

definerte behovet. Det omfatter både løsninger som går på virksomheten og fysiske

bygningsløsninger (investeringsprosjekt). I idéfasen skal det avklares hvilke av de utredede

alternativ som er «liv laga». At et prosjekt (eller en løsning) er <<liv laga» innebærer at det er:

0  Relevant- og dermed oppfyller de overordnede målene som gjelder for

helseforetaket.

0  Gjennomførbart  -  og dermed kan gjennomføres innenfor helseforetakets finansielle

handlingsrom.

0  Levedyktig — ved at helseforetakets økonomiske bæreevne kan opprettholdes

gjennom prosjektets levetid.

Idéfasen som idéfaserapporten, jf. vedlegg 2, omhandler er første fase av tidligfaseprosessene

i tråd med den nasjonale veilederen. I idéfasen skal Sykehuset Innlandet innstille overfor

Helse Sør-Øst på valg av fremtidig sykehusstruktur, basert på vurderinger av faglig og

økonomisk bærekraft. Idéfaserapporten rangerer og konkluderer i sin tilråding på hvilke

modeller som kommer best ut. Det er i konseptfasen at de valgte altemativer skal utredes i

detalj.

Endringsbehov

Idéfaserapportens kapittel 3 til  6  beskriver bakgrunnen for behovene for endring. I kapittel 6.6

blir det gitt en oppsummering av pasientens helsetjeneste. Demo grafiske, medisinske og

teknologiske utviklingstrekk betinger at Sykehuset Innlandet gjør store endringer. Disse er



oppsummert i rapportens kapittel 7:

Andelen eldre mennesker øker

Flere behandles mer effektivt

Høyere krav til kvalitet

Flere fagmiljøer rundt pasienten

Spesialisering og desentralisering

En endret pasientrolle

Nye teknologiske muligheter

Behov for tilpasningsdyktige bygg

Det forventes en stor vekst i antall eldre. Dette bidrar til at den totale aktiviteten til Sykehuset

Innlandet (antall pasientkontakter) vil øke frem til 2040. Denne økningen vil i hovedsak

komme innen dagbehandling, poliklinisk behandling og dagkirurgiske inngrep, aktivitet som

krever en annen kompetanse, bemanning og organisering enn hva som er tilfelle ved

innleggelser og lengre sykehusopphold. Forutsatt at overføringen av aktivitet til

kommunehelsetjenesten fortsetter, vil antall liggedager i Sykehuset Innlandet reduseres frem

mot 2040. Det gjør at det blir mindre behov for sykehussenger. Med økt kunnskap og stadig

mer avansert utstyr kan flere mennesker behandles for flere sykdommer på en bedre måte enn

tidligere. Noen tjenester kan bli mer spesialiserte i større fagmiljø, mens andre tjenester kan

tilbys nærmere pasientens hjem. De faglige vurderingene i rapportens kapittel 6 beskriver

utviklingstrekk innen ulike fagområder. Utviklingen møter en rekke utfordringer i dagens

sykehusstruktur, blant annet at:

flere fagmiljøer er små og sårbare

det ikke er høy kompetanse til stede hele døgnet

somatikk, psykisk helsevern og rus behandles på ulike steder

fagmiljøer som er avhengige av hverandre holder til på ulike steder

flere sykehus trenger det samme utstyret

vaktberedskap flere steder gir mindre ressurser til pasientbehandling

sykehusene er ikke bygget for dagens arbeids- og pasientflyt

pasienter må fraktes mellom sykehus

For å løse disse utfordringene og styrke den faglige kvaliteten i pasientbehandlingen er det

behov for store endringer. Nasjonal helse- og sykehusplan nevner spesielt behovet for en

bedre samordning av psykiske og somatiske helsetjenester.

Den teknologiske utviklingen gir store muligheter i spesialisthelsetjenesten. For å legge til

rette for denne utviklingen må det gjøres store investeringer i avansert medisinsk-teknisk

utstyr og bygningsmessige tilpasninger. Større investeringer i avansert utstyr forutsetter i
mange tilfeller et større pasientvolum og et spesialisert fagmiljø. Den teknologiske

utviklingen legger også til rette for større grad av desentralisering. Mye utstyr blir mindre,

billigere og mer tilgjengelig, slik at det kan utnyttes utenfor sykehus, i enklere behandling,

dagbehandling, poliklinikk og hjemmebehandling.

Kapitlene 3 til 6 i idéfaserapporten peker på store behov for tilpasning av pasienttilbudet til

den medisinske og teknologiske utviklingen. Dette stiller krav til bygningsmassens egnethet

og tilpasningsdyktighet for fremtidig pasientbehandling. Sykehuset Innlandet klarer med

dagens drift ikke å skaffe tilstrekkelige midler til å vedlikeholde dagens bygningsmasse. Store



deler av bygningsmassen er av eldre dato og er bygget for en annen virksomhet enn dagens.

Det har gitt et betydelig etterslep i vedlikehold av bygningsmassen. For  å  kunne prioritere

investeringsmidler til aktiv pasientbehandling, er det behov for en betydelig effektivisering av

bygningsmassen.

Samlet sett er det et stort behov for endring av virksomheten og sykehusstrukturen i

Sykehuset Innlandet.

Utredningsmodeller

I idéfaserapporten er det i henhold til mandatet sett på en helhetlig løsning for hele Innlandet.

For å kunne tilby best mulige tjenester til hele befolkningen i Oppland og Hedmark har det

vært avgjørende å vurdere ulike modeller for fremtidig somatisk sykehusstruktur i

Mjøsregionen (definert som Elverum, Gjøvik, Hamar og Lillehammer):

1. Fremtidig modell med nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua

Fremtidig modell med  2  store akuttsykehus i Mjøsregionen

3. Fremtidig modell med  3  store akuttsykehus i Mjøsregionen

Fremtidig modell med  4  akuttsykehus i Mjøsregionen (nullaltemativet, videreføring av

dagens modell)

5°:P

I tillegg inneholder idéfasearbeidet utredning av tilbudet innenfor øvrig somatisk

spesialisthelsetjeneste ved Tynset, Kongsvinger, de lokalmedisinske sentre (LMS) i Valdres

og i Nord-Gudbrandsdal, samt tilbudet innenfor psykisk helsevem og rus,

habilitering/rehabilitering og prehospitale tjenester.

Innenfor hver av de fire modellene finnes flere ulike alternativer til sykehusstruktur. Med

utgangspunkt i definisjonene til Nasjonal helse- og sykehusplan av ulike somatiske sykehus jf.
kapittel 8.1.1, er det i utredningsarbeidet utarbeidet 17 ulike strukturelle løsningsmodeller.

Disse er beskrevet skj ematisk for hver hovedmodell i idéfaserapporten.

I alle modellene er sykehuset på Tynset definert som en variant av akuttsykehus i henhold til

presiseringer i Nasjonal helse- og sykehusplan. Sykehuset på Kongsvinger er i alle modellene

utredet med ulike aktivitetsvolum og typer virksomhet. Etter avklaring av foretakstilhørighet

for Kongsvinger sykehus, foreslås det at nærmere beskrivelse av funksjonen til Kongsvinger

avklares i konseptfase. Det er lagt som en forutsetning i idéfasearbeidet at LMS-ene i Valdres,

i Nord-Gudbrandsdalen og eventuelt på Hadeland, DPS-ene (distriktspsykiaktrisk senter) og

BUP-ene (bame- og ungdomspsykiatri) forblir desentralisert som i dag.

Som beskrevet i idéfaserapportens kapittel 2.2.3 ble fire effektmâl for ny sykehusstruktur for

Sykehuset Innlandet vedtatt i styresak 057-2015.

Disse effektmålene er:

1. Trygge og gode tilbud

2. God tilgjengelighet

3. Organisering som underbygger gode pasientforløp

4. God ressursutnyttelse

For hvert av de fire effektinålene er det i samme styresak definert en rekke

vurderingskriterier. Ut fra disse er de ulike modellene vurdert ut fra hvor godt (ingen, dårlig,

gjennomsnittlig, god, særlig god) de oppfyller vurderingskiiteriene og dermed effektmålene.



\

Vurderingen av disse fremgår av idéfaserapportens kapittel 8.2.

Nedenfor følger en forkortet beskrivelse av utredningsmodellene med underliggende utredede

alternativer og vurderinger slik de presenteres i idefaserapporten.

Hovedsykehusmodellen (modell med  nytt  hovedssykehus ved Mjøsbrua)

Utredningsalternativene som er utredet i idéfaserapporten fremgår av tabell 1.

Tabell 1, Utredningsalternativ, fremtidig modell med nytt  hovedsykehus  ved Mjøsbrua:

Stort Akumykohus Akuttsykuhus  Sykehus uten Psykisk helsevern og

akuttsykehus med med akuttfunksjoner rus

' drernediain indremedisin (sentralsylrehus-u am a  ll '" ’ ’
". nvmo G .r anestesi og anestesi og funksjonene)

elektiv dagirirurgi (Hovedscenario)

heldognskirurgi

Fremtidig modell med

hovedsykehus ved TVllOSUFUG 5' TVUSGY' 51 KOHESVlHEEF LM5' ' Sentralsykehus-

Mjøsbrua DPS m/akutt' ' ' funksjonene samles

Alternativ 1A ved hovedsykehuset

Frzmfiji‘ ride!‘ mded Mjøsbrua SI Kongsvinger SI Elverum Si Hamar S t  I  k'

°v.Ms_:s:r:: v. Si Tynset' Si Lillehammer Si Gjøvik f  :n_ ra SV c  “Isl:
I: 1  _ LMS, _ un sjonene sam ea

u, Alternativ 18 ved hovedsylxe-huset
g DPS n‘./akutt‘ ‘  '

E‘
“å çmmgidig mad." rngd Mjøsbrua Si Elverum SI Kongsvinger Si Hamar
.9. . Sentralsykehus-
2 hovedsykehus ved Si Tynset' SI Lillehammer _
__ , .  _ funksjonene samles

"' Mwsbnfl 5' Gjevik ved hoveds kehusetå Alternativ 1c LMS‘ - Y
">‘_ DPS m/akutt"'
å'

'å Fmmgidi: m°¢l.ll med Mjøsbrua SI Tynset' SI Elverum SI Gjøvik gem_,al5ykehu5_

E hovgdsykghus Vgd SI Kongsvinger SI Lillehammer Si Hamar funkgjonene
..-
3 Mjøsbrua LMS' ' beholdes på Si

“J Alternativ ID DP5 m/akuçt' ‘  '  Sanderud, SI Reinsvoll

flyttes til SI Gjøvik

Frgmtidig modell med Mjøsbrua SI Elverum Si Hamar 5en;,al5yl.(ehU5.

hovedsykehus ved SI Lillehammer Si Gjøvik funksjonene

Mjøsbrua Si Tvnset' Si Kongsvinger beholdes på SI

Alternativ 1E LMS' ' Reinsvoll og Si

DPs m/akutt‘ ^ ' Sande-rud
') St Tynset beholder alruttkirurgi i tråd med Nasjonal helse- og sykehusplan (20152019)

' 'j Det er to LMS i dag i Nord~Gudbrandsdal og i Valdres. Det planlegges i tillegg et LMS i Hadelandsregionen

' ' ') Det er totalt fem DPS-er fordelt på 13 geografiske steder i dag

En beskrivelse av sykehustypene fremgår av idéfaserapportens kapittel 8.1.1.

Hovedsykehusmodellen inneholder kun ett stort akuttsykehus i Mjøsregionen, definert som

hovedsykehus, som forstås som ett nytt, felles stort akuttsykehus i Mjøsregionen for Hedmark

og Oppland. Uavhengig av hvilke andre somatiske sykehustyper som finnes i altemativene

lA-IE, skal alle akuttinnleggelser innenfor følgende fagområder være på hovedsykehuset:

0 Gastrokirurgi 0 Gynekolo gi/ føde

0 Ortopedi 0 Pediatri

0 Urologi 0 Kardiolo gi

0 Karkirurgi 0 Nefrologio

0 Øre, nese, hals 0 Nevrologi

(ØNH) og øye



Alternativene IA og IC er utredet med ulike scenarier for psykisk helsevern og rus.

De faglige vurderingene av virksomhetsutviklingen frem mot 2040, oppsummert i idéfaserapportens

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 et hovedsykehus som den beste

fremtidige løsningen for pasientene innenfor mange av fagområdene. En samling av funksjoner for å

oppnå et tilstrekkelig behandlingsvolum vil legge til rette for økt spesialisering innen flere
pasientforløp.

På grunn av faglige avhengigheter, spesielt knyttet til akutte, komplekse eller uavklarte situasjoner, er

det vurdert at samling av funksjoner er viktig i en fremtidig sykehusstruktur for å kunne tilby

pasientene nødvendig behandling på stedet der de tas imot. Det gir bedre mulighet til å oppnå høyere

kvalitet i pasientbehandlingen, og en trygg og likeverdig behandling for pasientene. Størst mulig grad

av samling oppnås i hovedsykehusmodellen, og da spesielt i alternativer med mindre virksomhet andre

steder (altemativ IA og IC).

Samtidig med behovet for samling, er det et behov for desentraliserte spesialisthelsetjenester

for å kunne ivareta pasientenes behov for nærhet til bestemte typer tjenester, først og fremst

poliklinikk og dagbehandling. En samling av funksjoner vil gjøre det mulig å bruke større

ressurser desentralt.

I alternativene IB, IC, ID og IE er det poliklinikk og dagbehandlingi Lillehammer, Gjøvik,

Hamar og Elverum, mens alternativ IA ikke har aktivitet igjen i dagens sykehus i

Mjøsregionen.

I alternativ IC beholdes SI Elverum, det sykehuset som ligger lengst fra hovedsykehuset ved

Mjøsbrua, som akuttsykehus med elektiv heldøgnskirurgi.

For bedre  â  svare ut behovet for desentraliserte tjenester, kan IA utvides med poliklinikk og

dagbehandling på Hamar, Gjøvik, Elverum og Lillehammer. Dette er ikke et utredet

alternativ, men er en mellomting av IA og IC. Alternativ IB, ID og IE vurderes til å ha for

mange akuttsykehus utover hovedsykehuset ved Mjøsbrua. Disse løsningene anbefales ikke,

fordi behandlingsvolumet på hvert av sykehusene blir lavt.

Det er i idéfasen analysert altemativer av hovedsykehusmodellen med og uten

sentralsykehuspsykiatrien samlet i hovedsykehuset. En samlokalisering av psykisk helsevern,

rus og somatikk, med felles akuttmottak og et rusakuttmottak, gir bedre forutsetninger for  â
behandle flere tilstander hos pasienten samtidig og på samme sted og vil være i tråd med

tydelige føringer i Nasjonal helse- og sykehusplan.

Hovedsykehusmodellene er vurdert til å ha samlet sett god oppfyllelse av effektmålene, bedre

enn ved to- og tre-sykehusmodellene. Av hovedsykehusmodellene er IA og IC vurdert til å

oppfylle effektmålene best. Etablering i nybygg vil gi modeme og gode behandlingsfasiliteter

(bygg) og en tilstrekkelig fleksibel bygningsmasse på en tomt med utvidelsesmuligheter, slik

at fremtidig utvikling og endring av aktivitet kan ivaretas. En justering av IA med etablering

av poliklinikk- og dagbehandling på Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Elverum, vil bedre

oppfyllelsen av effektmålene til IA.



Logistikken intemt på sykehuset og transportmuligheter til sykehuset vurderes til å kunne bli

bedre i et nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua enn det vil være mulig å få til i eventuelle

utvidelser av eksisterende sykehus i Mjøsregionen. Et nytt hovedsykehus gir de beste

muligheter for å tilpasse bygningsstrukturen til teknologiske krav, samtidig som en samling av

funksjoner legger til rette for å unngå at det må investeres i det samme utstyret flere steder.

Altemativene i hovedsykehusmodellen har overordnet et høyere beregnet investeringsnivå

enn de andre modellene, for eksempel modell lA med 12,3 milliarder kroner. Totale

driflsgevinster i år 2040 er estimert til 735 mill. kroner, jf. kapittel 9.3 i idéfaserapporten. De

økonomiske analysene viser at bæreevnen er bedre ved større grad av samling.

Hovedsykehusmodellen har betydelig bedre bæreevne enn de andre modellene. (Økonomisk

bæreevne: Summen av driftsgevinstene overstiger renter og avdrag på lånefinansieringen over

investeringsprosjektets levetid).

Et hovedsykehus ved Mjøsbrua vil ha en beliggenhet som er sentral i foretaksområdet ut fra

den fremskrevne befolkningsutviklingen mot 2040, og ligger omtrent midt mellom byene

Hamar, Gjøvik og Lillehammer i kjøreavstand (ca. 15-30 minutter med bil). Avstanden til

Elverum er noe lengre (ca. 50 minutter med bil). Modellene med hovedsykehus ved Mjøsbrua

er vurdert best med hensyn til å sikre drift og utvikling av virksomheten frem til innflyttingen

i et nytt bygg.

For rekruttering av god faglig kompetanse, er det ønskelig å samle mest mulig aktivitet ved ett

hovedsykehus. Fordelen ved å kunne tilby et stort fagmiljø og større pasientvolum innenfor

flere spesialiteter ansees som større enn ulempen knyttet til økt reiseavstand for ansatte,

forutsatt at sykehuset plasseres ved Mjøsbrua. I et pasientperspektiv ansees gevinsten ved å ha

et samlet faglig godt spesialisthelsetjenestetilbud på ett sykehus som større enn ulempen

knyttet til lengre reisevei.

Idéfaserapporten konkluderer med at hovedsykehusmodellen med samling av somatikk og

psykisk helsevem og rus i et hovedsykehus er relevant, gjennomførbar og levedyktig. Den

vurderes derfor til å være <<liv laga>>, i tråd med kravene i tidligfaseveilederen. Av

hovedsykehusmodellene fremgår det av idéfaserapporten at de justerte alternativene av

modell IA (med poliklinikk og dagbehandlingi dagens sykehusbyer) og lC (med Elverum

som rent elektivt sykehus) vurderes til å være de beste, da disse svarer best ut de faglige og

økonomiske kravene til fremtidens pasientbehandling.

For en nærmere beskrivelse av modellene viser en til idéfaserapportens kapittel 8, 9 og 10.



To-sykehusmodellen (to store akuttsykehus  i  Mjøsregionen)

Utredningsaltemativene som er utredet  i  idéfaserapporten  fremgår av tabell  2.

Tabell 2, Utredningsalternativ,  fremtidig modell med to store akuttsykehus i Aljasregionen

Stort Altutt,’ L “' *‘ f  ‘ 'f L  uten Psykisk helsevem og
akutuykehus med med alruttfunksjoner rus

_ indremedisin, indremedisin, (sentralsykehus-

mrdnmfimofikr anestesi og anestesi og funksjonene)

elektiv dagkirurgl (Hovedscenario)

heldlgnskinrgi

SI Elv SI  T  ' SI K ' SI H
Fremtidig modell med to . emm yn-set ongsvmger ?m.ar Sentralsykehus-

_  SI  Lillehammer SI Gjøvik
store akuttsylrehusi LMS" funksjonene

Mjlsregionen DPS /ak n" , beholdes på SI
Alternativ ZA m  u Sanderud, SI Reinsvoll

flyttes til SI Gjøvik

SI L'll h SIT ' SI G' 'k SI  H _
Fremtidig modell med to   Ynset Im" LMaSTfr sefztrifykehus

store akuttsykehus i _ n Jonerje
. . SI  Kongsvinger DPS  m/akutt“” beholdes pa  SI

Mjlsregionen _
g _ Reinsvoll og SI
u Alternativ ZB
g Sanderud

§  Fremtidig modell med to  SI  Sanderud SI Tynset' SI Lillehammer SI  Elverum S  t I k h

f store alruttsykehusi SI  Gjøvik SI Kongsvinger LMS" funi; rñesrzeíalrjâíes
Mjosregíonen DPS  m/akutt' "  ' .  IO d d

g Altemativ 2c I” S' sa" e”
i
å  Fr:::Ld‘:k:1t::‘yel:L:::i‘° SI Gigvik SI Kongsvinger SI Lillehammer Sentralsykehus-

X
ru _  _ SI Elverum SI  Tynset* SI Hamar funksjonene
3 Mwsreglonen u _,
2 Ahemafiv ZD LMS beholdes pa SI

g DPS  m/akutt”' Reinsvoll og SI
I- Sanderud

Fremtidig modell med to

store .akuttsykehus i   SI Tynset' SI Gjøvik SI Elverum Sem_ra'SykehuS_
Mjosregionen SI  Lillehammer SI Kongsvinger LMS _
Alternativ :E DPS m/akutt" .  funksjonene samles

på SI Sanderud

Fremtidig modell med to   SI Tvnset‘ 51 l-lllêhämmef SI Hamar Sentralsykehus-
store akuttsykehusi SI Gjøvik SI Kongsvinger funksjonene

Mjlsregionen LMS' ‘ beholdes på SI

Alternativ 2F DPS m/akutt"‘ Reinsvoll og SI

Sanderud

'j SI Tynset beholder akirttkírurgi 'i tråd med Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019)

“j Det er to  LMS  i dag i  Nord-Gudbrandsdal og i Valdres. Det planlegges i tillegg et  LMS  i Hadelandsregionen

'“) Det er totalt fem DPS-er fordelt på 13 geografiske steder i dag

Denne modellen forstås som to store akuttsykehus i Mjøsregionen, ett i hvert fylke. Dette
innebærer et val g  av Elverum eller Hamar i  Hedmark og av Gjøvik eller Lillehammer i
Oppland. Det er lagt til grunn at et eventuelt valg av Hamar innebærer bygging av et nytt
sykehus på Sanderud.  I  alternativene  2B-2F  er et av de store akuttsykehusene definert som
stort akuttsykehus med akutte områdefunksjoner (markert med understrek i tabell 2), som
innebærer at sykehuset har følgende akutte områdefunksjoner: Gastrokirurgi, ortopedi,
urologi, karkirurgi, ØNH  og øye, gynekologi/føde, pediatri, kardiologi, nefrologi, nevrologi.

Det andre store akuttsykehuset i disse modellene skal kun ha akuttfimksjoner  (men ikke

områdefunksjon) innenfor: Indremedisin, gastrokirurgi, ortopedi.

To-sykehusmodellen med to store akuttsykehus i Mjøsregionen tilsvarer en stor grad av
samling av de somatiske spesialisthelsetjenestenei Sykehuset Innlandet. Det gjelder spesielt i



alternativene 2B-2F. Behovet for samling av tilstrekkelig volum for å kunne gi den beste

behandlingen til pasientene dekkes i noen grad i disse alternativene, dog i mindre grad enn i

hovedsykehusmodellen.

På grunn av faglige avhengigheter, spesielt knyttet til akutte, komplekse eller uavklarte

situasjoner, er det vurdert at samling av funksjoner er viktig i en fremtidig sykehusstruktur for

å kunne tilby pasientene nødvendig behandling på stedet der de tas imot. De viktigste akutte

områdefunksjonene er samlet i modellene 2B-2F.

I de ulike alternativene av to-sykehusmodellen er sykehuspsykiatrien enten beholdt som i dag på

Sanderud og Reinsvoll eller samlet med somatikken på Sanderud.

To-sykehusmodellen oppfyller overordnet sett effektmålene til en viss grad.

Altemativene 2C og 2E (Sanderud med akutte områdefunksjoner) er vurdert til å oppfylle

flere av effektmålene på en bedre måte enn de andre altemativene.

Mulighetsstudiene, beskrevet i idéfaserapportens kapittel 8, viser at det arealmessig (tomteareal) er

svært vanskelig å etablere gode løsninger for et stort akuttsykehus med akutte ornrådefunksjoner på

eksisterende sykehus på grunn av de store utvidelsene som er nødvendig.

Isolert sett ut fra mulighetsstudiene (tomteareal) er alternativene av to-sykehusmodellen med stort

akuttsykehus med akutte ornrådefiinksjoner på Sanderud (2C og 2E) vurdert som tomtemessig like
gode og realiserbare som modellen med hovedsykehus ved Mjøsbrua.

Felles for sykehusene på Lillehammer, Elverum og Gjøvik er at de er lokalisert i tettbebygd

strøk. Sykehusvirksomhet på de nåværende lokaliteter i byene medfører trafrkkmessige

utfordringer. En må forvente en betydelig økning i trafikken til og fra sykehuset med de

ulemper dette medfører for boligstrøkene omkring. Dette gjelder persontrafikk, ambulanser i

utrykning, varetransport og luftambulanse.

Investeringskostnadene til to-sykehusmodellene er beregnet til å være på samme nivå eller

lavere enn ved hovedsykehusmodellene. Investeringskostnaden for 2C er på 11,3 mrd. kroner

og har en total driftsgevinst i år 2040 estimert til 570 mill. kroner. Økonomisk bæreevne til to-

sykehusmodellene er, uavhengig av altemativ, dårligere enn for hovedsykehusmodellen.

Totalt sett anbefales ikke to-sykehusmodellene. Modellene legger dårlig til rette for en

samlokalisering av somatikk med sentralsykehusfunksjonene i psykiatri og rus. Det er risiko

for at det stedet en investerer i ny bygningsmasse og samler akutte områdefunksjoner på sikt

vil utvikle seg til å bli et fremtidig hovedsykehus for Innlandet. Dette vil da ligge mindre

sentralt for den samlede befolkningen i Innlandet enn alternativet med hovedsykehus ved

Mjøsbrua. De videre utviklingsmulighetene på dagens tomter er begrensede, med unntak av

Sanderud.

For en nærmere beskrivelse av modellene viser en til idéfaserapportens kapittel 8, 9 og 10.



Tre-sykehusmodellen (tre store akuttsykehus  i  Mjosregionen)

Utredningsaltemativene  som  er  utredet  i  idéfaserapporten  fremgår av tabell  3.

Tabell  3, Utredníngsalternativ, fremtidig modell  med tre store  akuttsykehus i /Vfiøsregionen

Stort Akuttsykehus Akutteykehus Sykeh uten Psykisk helsevern og

akuttsykehus med med akuttfunkslone rus

"' d", 'd dl', lkh-Unedningsmodeuer mureme ism In rerne sm (sentralsy e us

.nestesl og anestesi og funks, )

elektiv dagklrurgi (Hovedscenario)

heldøgnskirurgl

Frgmfldi: rnodgll mgd tr; SI ElVEfUm SI Tynset' sl Kongsvinger SI Hamar Sentrafsykehuy

store akuttsykehusi SI  Gjøvik LMS" funksjonene

Mjøsregionen SI Lillehammer DPS m/akutt‘ “' beholdes på SI

Alternativ 3A Reinsvoll og SI

Sanderud

Fremtidig modell med tre 5l GOVik 51  TVDSGY' 5l Hamar Sentralsykehus~

E, store akuttsykehusi SI Elverum LMS' ‘ funksjonene

å Mjøsregionen SI Lillehammer DPS m/akutt‘ ‘  ‘ beholdes på SI

E,‘ Alternativ 38 SI Kongsvinger Reinsvoll og SI

å Sanderud

å

3  Fremtidig modell med tre 'ål Ullehammer 5l K0n§S\’inB€f 5'  Hamaf Sentralsykehue.»

E  store akuttsykehusi SI Elverum SI Tynset' LMS' ' funksjonene

3,‘ Mjøsregionen SI Gjovik DPS m/akutt' '  ' beholdes på SI

g Alternativ 3C Reinsvoll og SI
.X

f! Sanderud
S
O .  .

;  Fmmhmg mode" med tn SI Sanderud SI Tynset' SI Elverum
t. store akuttsykehus i . . Sentralsykehus-
l- _ _ SI Lillehammer SI Kongsvinger .

Mjøsregionen S' G_ _k LMS.. funksjonene samles

Alternativ 3D løv' på SI Sanderud
DPS  m/akutt' “‘

Frgmtidis mod." med  we  SI Elverum SI Tynset' SI  Kongsvinger SI Hamar Sentralsykehus-

store akuttsykehus  i SI Gjøvik LMS' ' funksjonene

Mjøsregionen SI Lillehammer DPS  m/al-cutt‘ ‘  ' beholdes på SI

Alternativ 3E Reinsvoll og SI

Sanderud

') SI Tynset beholder akuttkirurgi i tråd med Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019)

") Det er to LMS i dag i Nord-Gudbrandsdal og i Valdres. Det planlegges itillegg et LMS i Hadelandsregionen
"’) Det er totalt fem DPS-er iordelt på 13 geografiske steder i dag

Denne modellen forstås som tre store akuttsykehus  i  Mjøsregionen, med to store akuttsykehus
i Oppland og ett  i Hedmark. Dette  innebærer altemativer med Gjøvik og Lillehammer i
Oppland, og et valg mellom Elverum og Hamar i Hedmark. Det er lagt til grunn at et
eventuelt val g av Hamar som stort akuttsykehus  i Hedmark  innebærer bygging av et nytt
sykehus på Sanderud.

På samme måte som for 2B-2F, er et av de store akuttsvkehusene  definert  som stort
akuttsykehus med akutte områdefunksjoner(markert med understrek  i tabell  3) i alternativene

3B-3E. Det innebærer at sykehuset har følgende akutte områdefunksjoner: Gastrokirurgi,
ortopedi, urologi, karkirurgi, ØNH  og øye, gynekologi/føde, pediatri, kardiologi, nefrologi og
nevrologi.

De to andre store akuttsvkehusene  i  disse modellene skal kun ha akuttfunksjoner (men  ikke

områdefunksjon) innenfor: Indremedisin, gastrokirurgi og ortopedi.

Modellen med tre store akuttsykehus i Mjøsregionen innebærer en viss grad av samling av de
somatiske spesialisthelsetj enestene i Sykehuset Innlandet.



En tre-sykehusmodell, med eller uten stort akuttsykehus med akutte ornrådefunksjoner, vil ut

fra faglige vurderinger ikke være en egnet sykehusstruktur. Modellen vil ikke tilfredsstille

flere fagområders krav til pasientvolum og samling av fag med faglige avhengi gheter for å

kunne tilby sammenhengende og effektive pasientforløp. Tre-sykehusmodellen innebærer

mindre grad av samling enn to-sykehusmodellen. Det innebærer også modellen legger

dårligere til rette for desentralisering, da store deler av ressursene må benyttes på de store

akuttsykehusene i Mjøsregionen.

Kun altemativet med Sanderud som stort akuttsykehus med akutte områdefunksjoner er vurdert til å

oppfylle effektmålene på en tilfredsstillende måte. Tre-sykehusmodellen oppfyller effektmålene

dårligere enn to-sykehusmodellen.

Investeringskostnadene for alternativene av tre-sykehusmodellen er beregnet til å være omtrent på

samme nivå som to-sykehusmodellen. Den beregnede økonomiske bæreevnen er dårligere.

Modellen vurderes til ikke å være «liv laga>> som fremtidig sykehusstruktur. For en nærmere

beskrivelse av modellene viser en til idefaserapportens kapittel 8, 9 og 10.

N ullalternativet (modell med fire akuttsykehus i Mjøsregionen)
Nullaltemativet innebærer en videreføring av dagens sykehusstruktur i Innlandet, det vil i denne

sammenhengen si sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer, Kongsvinger, Tynset,

Reinsvoll og Sanderud, samt avdelinger for habilitering/rehabiliter-ing, men med en større grad av

funksjonsfordeling enn i dag. Psykisk helsevern og rus vil være som i dag.

En frre-sykehusmodell med ytterligere funksjonsfordeling enn i dag vil i enda mindre grad

enn tre-sykehusmodellene svare ut de faglige kravene til virksomheten. F ire-sykehusmodellen

oppfyller effektmålene på en lite tilfredsstillende måte. Investeringsnivået til en fire-

sykehusmodell er beregnet til å være omtrent på nivå med de to- og tre

sykehusmodellaltemativene som ikke innebærer nybygg av et nytt sykehus på Sanderud.

Økonomisk bæreevne er beregnet til å være lavest av de utredede modellene.

Sykehusmodellen vurderes med dette til ikke å være <div laga>>. For en nænnere beskrivelse

av modellen viser en til idefaserapportens kapittel 8, 9 og 10.

Anbefalt fremtidig sykehusstruktur

Med utgangspunkt i alle utredningene utført i idéfasearbeidet og de samlede vurderingene i kapittel
10, blir det i idefaserapportens kapittel 10.6 anbefalt en hovedsykehusmodell med ett stort

akuttsykehus ved Mjøsbrua inkludert sentralsykehuspsykiatrien som fremtidig modell for Sykehuset

Irmlandet.

Modellen er den av de utredede modellene som legger best til rette for faglig kvalitet og utvikling til

pasientens beste. Denne modellen svarer best ut avhengighetene mellom fagene og fagrniljøenes krav
og forventninger. Dette er også modellen som gir best økonomisk bæreevne.

Av de fem hovedsykehusmodellene som er utredet, vurderes justert modell  1A  med poliklinikk og

dagbehandling på Hamar, Elverum, Gjøvik og Lillehammer og en justert modell lC (med Elverum
som rent elektivt sykehus) med sentralsykehuspsykiatrien samlet i hovedsykehuset som de beste.

Med størst grad av samling, er det IA alternativet som best oppfyller effektmålene, har best
økonomisk bæreevne, best sikrer forutsigbare og sammenhengende pasientforløp av høy

medisinskfaglig kvalitet. Det justerte altemativet av lA, med poliklinikk og dagbehandling på Hamar,
Lillehammer, Gjøvik og Elverum gir lA noe dårligere bæreevne, men legger bedre til rette for

desentraliserte tjenester.



Modell lA er også vurdert til å best sikre drift og utvikling av sykehusene i byggeperioden.

Opprettholdelse av gode fagmiljøer, korte reiseavstander og gode ferdselsårer er viktig både for

nyrekruttering og for å holde på ansatte.

To-sykehusmodellen vurderes som mindre egnet enn hovedsykehusmodellen, men det er vurdert at

alternativene med Sanderud som stort akuttsykehus med akutte omr§1defi1nksjoner(2C og 2E) er «liv
laga», og vil teoretisk sett kunne være et alternativ til hovedsykehusmodellen, selv om beregnet

økonomisk bæreevne er dårligere. Investeringsnivået til altemativene 2C og 2E tilsvarer imidlertid

investeringsnivået til en hovedsykehusmodell og anbefales ikke som en løsning i en to-sykehusmodell.

Tre-sykehusmodellen og fire-sykehusmodellen er vurdert til ikke å være <<liv laga» som fremtidig
sykehusstruktur for Sykehuset Innlandet.

Det anbefales å vedta en trinnvis utvikling av hovedsykehusmodellen ved Mjøsbrua fremfor å vurdere

to- og tre-sykehusmodellene med lavere investeringsnivå dersom man ikke skulle få tilstrekkelig

investeringsmidler.

For en nærmere beskrivelse vises det rapportens til kapittel 10.6.

Samfunnsanalyse ved fremtidig sykehusstruktur

Styret for Sykehus Innlandet besluttet i styresak 037-2016  å  fremskynde arbeidet med

idefasearbeidet, herunder et opplegg for oppdatering og utvidelse av Samfunnsanalysen fra

2014.  Samfunnsanalysen ved fremtidig sykehusstruktur følger som vedlegg 3.

Samfunnsanalysen i idéfasen vurderer mulige samfunnsmessige konsekvenser av ulike

strukturelle løsningsmodeller i et 2040-perspektiv. I tråd med idéfaserapportens kapittel 8.7 er

det gjennomført samfunnsanalyse på seks representative alternativer i tillegg til

nullaltemativet.

De ulike temaene som er utredet i Samfunnsanalysen er:

-  Regional utvikling

-  Persontransport

-  Energibruk i bygg

-  Rekrutteringsmuligheter

°  By- og regionutvikling

Analysen viser at bestemte drivkrefter forventes å virke ulikt i aktuelle modeller for en

fremtidig sykehusstruktur.

Momenter som bør vektlegges:

0  Det vil være befolkningsvekst i alle bo  -  og arbeidsmarkedsregionene i Innlandet hvor

det i dag er sykehus, uansett hvilken modell som velges.

I  Modeller med to og tre akuttsykehus gir sterk befolknings-/sysselsettingsvekst i den

regionen hvor sykehus med akutte områdefunksjoner legges og tilsvarende negativ

utvikling andre steder.

0  Hovedsykehus gir en jevnt fordelt vekst i «Mjsasbyen». De sykehusansatte vil i stor

grad b0 i de største tettstedene slik som nâ.

0  Det vil kunne bli økt persontransport med økte klimagassutslipp i alle modeller, størst

økning ved stor grad av samling.

0  Det vil kunne bli mindre energiforbruk ved nybygg og samlokalisering. Alternativ lA

kommer ut med laveste totalt energiforbruk.



0 Et større sykehus vil kreve rekruttering fra flere av dagens bo- og

arbeidsmarkedsregioner. Det regionale rekrutterings grunnlaget er størst ved Mjøsbrua.

0 Lokalisering i bysentrum gir positiv effekt på sentrumsutvikling i de byene som

velges.

0 Lokalisering utenfor bysentrum er ikke forventet å svekke befolkningsutviklingen i

byene.

Desentraliserte spesialísthelsetjenester /Samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og

kommunehelsetjenesten

Sykehuset Innlandet har som en av sine føringer at foretaket skal «sentralisere det som må

sentraliseres og desentralisere det som kan desentraliseres>>. I lys av den teknologien som

eksisterer og benyttes nasjonalt og intemasjonalt samt de mulighetene man allerede nå kan

forutse, vil et stort antall tjenester i fremtiden kunne foregår utenfor den eller de akutte

sykehusene rundt Mjøsa. En stor del av spesialisthelsetjenesten kan foregå i:

0 Pasientens hjem med for eksempel telemedisinske løsninger, velferdsteknologi,

sensorteknologi, webbaserte tjenester etc.

0 Kommunale helsehus/intermediærenheter/legevaktssentraler eller lignende med

mobile spesialisthelsetjenester/telemedisinske løsninger.

0 Lokalmedisinske sentre/distriktspsykiatriske sentre

0 Sykehus uten akuttfunksjoner.

Arbeidsgruppen som har utarbeidet rapporten om desentraliserte tjenester har gitt følgende råd

til områder som kan desentraliseres for eksempel: I størst mulig grad selekterte og

forhåndsdefinerte pasientgrupper, pasienter uten et intensivbehov, pasienter der diagnostikk er

utført ved akuttsykehus og som kan følges opp lokalt, <<etterbehandling>> etter

sykehusopphold, lindrende behandling (palliativ behandling) og dehydrering hvor «enkel

væsketerapi>> forventes å løse problemet.

Rapporten om utvikling av de lokalmedisinske sentrene foreslår desentraliserte

poliklinikktilbud i ortopedi, nevrologi, øre  — nese  -  hals (hørsel), gynekologi, diabetes,

onkologi, kardiologi, blodtransfusjoner, dagkirurgi (fjerningspoliklinikk), nefrologi, urologi,

pediatri, øye, hud, lunge og geriatri.

Det er et stort potensiale for utvikling av tilbud utenfor de store akuttsykehusene som det ikke

per dato er mulig å overskue. Dette er knyttet til både poliklinikktilbud, diagnostisering og til

døgnplasser på spesialisthelsetjenestenivå.

Sykehuset Innlandet må i en ny struktur legge til rette for en godt desentralisert

spesialisthelsetjeneste, og dette må planlegges i samarbeid med primærhelsetjenesten og
kommunene. Dersom en skal kunne gi pasientene gode og helhetlige tilbud er videreutvikling

av samarbeidet på tvers av behandlingsnivå av avgjørende betydning. Sykehus Innlandet må

innrette ressursene på å yte hjelp til pasientene uten innleggelse i spesialisthelsetjenesten ved

overføring av kompetanse til kommunene. Samarbeid om kompetanseoppbygging på tvers av

omsorgsnivåer, kunnskapsutvikling, forskning og innovasjon må styrkes. I fellesskap med

kommunene skal det etableres standardiserte behandlingslinjer og generelle pasientforløp som

begynner og slutter i primærhelsetjenesten.



For en nærmere omtale av og muligheter for desentraliserte spesialisthelsetjenester viser en til

idéfaserapportens kapittel 6.2.

Vurdering:

Rådmannen vurderer høringsdokumentet (Idefaserapport — Fremtidig sykehusstruktur) som et

godt grunnlag for en beslutning om somatisk sykehusstruktur for Mjøsregionen.

Rådmannen ser det slik at fremtidig sykehusstruktur må vurderes i et langsiktig perspektiv.

Innlandet skal nå ta en beslutning om en sykehusstruktur som vil virke i flere generasjoner

fremover. Beslutning om struktur og nye sykehusbygg vil således være en av de viktigste

beslutninger som Innlandet vil stå overfor på lange tider. Dagens sykehusstruktur byr på en

rekke utfordringer. Det er derfor viktig nå å ta stilling til hvilken sykehusstruktur som er best

egnet til å møte fremtidens utfordringer. Makter en ikke å få på plass en fremtidsrettet struktur
nå, vil det kun være et tidsspørsmål før en igjen må starte opp med en ny strukturdiskusjon.

Det er ikke hensiktsmessig.

Det påhviler nå alle parter i prosessen fremover et ansvar for å heve seg over lokalpatriotiske

betraktninger slik at en ser mulighetene for å fremskaffe de kvalitativt best mulige

spesialisthelsetjenester for befolkningen i Oppland og Hedmark sett under ett.

Rådmannen ser det som viktig at valg av sykehusstruktur for Sykehus Innlandet tar som

utgangspunkt at pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenesten. Det

blir dermed viktig å etablere en sykehusstruktur som kan gi en effektiv bruk av ressursene,

slik at brukerne kan få de best mulige spesialisthelsetjenester innenfor de rammene som

Sykehuset Innlandet til enhver tid har til disposisjon.

Idéfaserapporten gir en bred omtale av de demografiske, medisinske og teknologiske

utviklingstrekk. Disse utviklingstrekkene møter en rekke utfordringer i dagens

sykehusstruktur hvor en har små og sårbare fagmiljøer, manglende kompetanse til stede hele

døgnet, manglende samling av fagmiljøer, pasienter som må fraktes mellom sykehus,

somatikk/psykisk helsevern/rus er ikke samlet etc. Dette betinger at Sykehuset Innlandet må

gjøre store endringer for å møte både dagens og fremtidens utfordringer. Det er behov for en

samling av funksjoner for å oppnå et tilstrekkelig behandlingsvolum og dermed legge til rette

for økt spesialisering innen flere pasientforløp. På grunn av faglige avhengigheter, spesielt

knyttet til akutte, komplekse eller uavklarte situasjoner, er en samling av funksjoner viktigi

en fremtidig sykehusstruktur for å kunne tilby pasientene nødvendig behandling på stedet der

de tas imot. Dette gir bedre mulighet til å oppnå høyere kvalitet i pasientbehandlingen, og en

trygg og likeverdig behandling for pasientene.

Etter en samlet vurdering av idéfaserapporten med forutsetning om å kunne tilby pasienter

den beste, mest helhetlige, sammenhengende og effektive behandlingen, vurderer rådmarmen

at en samling av funksjoner, både somatiske og psykiatriske, i en hovedsykehusmodell med

ett stort akuttsykehus ved Mjøsbrua som skal motta alle akuttinnleggelser innenfor gitte

fagområder, som den beste fremtidige sykehusstruktur for Mjøsregionen. En slik

samlokalisering av psykisk helsevern, rus og somatikk, med felles akuttmottak og et

rusakuttmottak, vil være i tråd med tydelige føringeri Nasjonal helse- og sykehusplan. Dette

er også modellen som gir best økonomisk bæreevne.

Et felles stort akuttsykehus/hovedsykehus ved Mjøsbrua vil bety en størst mulig samling av

fagkompetanse, som igjen kan gi en mer helhetlig støtte, utvikling av mest mulig enhetlige

behandlingsprosedyrer og dermed gjøre utviklingen av den desentraliserte

spesialisthelsetjenesten, for eksempel ved de lokalmedisinske sentra, mer robust.



I  en fremtidig sykehusstruktur vil det være behov for desentraliserte spesialisthelsetjenester,

spesielt innenfor poliklinikk og dagbehandling. En samling av fiinksjoner i et hovedsykehus

ved Mjøsbrua vil gjøre det mulig å bruke mer ressurser desentralt. Etter rådmannens

vurdering bør dette blant annet organiseres med utgangspunkt i ledige sykehuslokaler i

Elverum, Lillehammer, Gjøvik og Hamar.

Rådmannens anbefaling til fremtidig sykehusstruktur i Mjøsregionen er derfor

hovedsykehusmodell lA, justert med etablering av poliklinikk- og dagbehandling i Elverum,

Lillehammer, Gjøvik og Hamar.

I høringsbrevet blir høringsinstansene bedt om å komme med synspunkter på hvilket

alternativ av to- eller tre-sykehusmodellene som best ivaretar befolkningens behov for

spesialisthelsetjenester og ved hvilket sykehus områdefunksjonene bør samles.

Det fremgår av idéfaserapporten, jf. kapittel 10.6, at tre-sykehusmodellen er vurdert til ikke å

være <<liv laga>> som fremtidig sykehusstruktur. Rådmannen finner det derfor ikke

hensiktsmessig å foreta noen nærmere vurdering av dette altemativet.

Når det gjelder to-sykehusmodellen er denne i idéfaserapporten vurdert til å komme dårligere

ut enn hovedsykehusmodellen, både i forhold til faglige vurderingskriterier og økonomisk

bærekrafl. Et vikti g forhold i to-sykehusmodellen er at det sykehuset som ikke har akutte

områdefunksjoner, kun har akutte funksjoner innen indremedisin, gastrokirurgi og ortopedi.

Det er derfor en risiko for at pasienter som blir akutt innlagt ved denne type sykehus ikke

møter nødvendige akuttfunksjoner og må videresendes til sykehuset med akutte

områdefunksjoner. Dette er en risiko pasientene unngår i hovedsykehusmodellen med stort

akuttsykehus plassert ved Mjøsbrua, og hvor det er forutsatt at en skal motta alle

akuttinnleggelser.

Når pasientenes behov legges til grunn for sykehusstrukturen bør også tilgjengelighet, og da

spesielt i akuttsituasjoner, være av betydning for valg av modell og geografisk plassering av

sykehus. I to-sykehusmodellen er det vurdert løsninger blant annet med Sanderud og

Lillehammer som stort akuttsykehus med akutte ornrådefunksjoner. Det stedet/sykehuset som

tillegges områdefunksjonene vil naturlig bli oppfattet som et hovedsykehus. Dette vil være

gunstig for innbyggere, pasienter og ansatte som hører til dette sykehuset, men tilsvarende

mer ugunstig/større ulempe for alle andre. Dette vil ligge mindre sentralt for den samlede

befolkningen i Innlandet enn altemativet med hovedsykehus ved Mjøsbrua. Som en

illustrasjon på dette fremgår det av tabell i vedlegg 6 at et stort akuttsykehus lagt ved

Mjøsbrua gir en betydelig bedre tilgjengelighet for befolkningen i Hedmark og Oppland enn

tilsvarende på Sanderud og i Lillehammer. Innenfor en reisetid på 30 minutter i ambulanse vil

henholdsvis 44.000 og 90.000flere rekke frem til Mjøsbrua i forhold til Sanderud og

Lillehammer. Ser en på situasjonen når E6 er ferdig utbygd med fire felt frem til Mjøsbrua i

Moelv, vil henholdsvis 35.000og 111.000 flere rekke frem til Mjøsbrua i forhold til Sanderud

og Lillehammer innenfor en reisetid på 30 minutter med ambulanse. På bakgrunn av

ovenstående finner rådmannen det ikke hensiktsmessig å foreta noen nærmere vurdering av

altemativer innenfor to-sykehusmodellene.

Rådmannen er enig i idéfaserapportens anbefaling om at dersom begrenset tilgang på

investeringsmidler gjør hovedsykehusmodellen vanskeli g å realisere, er det bedre å realisere

denne modellen trinnvis fremfor å vurdere to- og tre-sykehusmodellene med noe lavere

investeringsbeløp. Det vil også kunne være en fare for at sentrale myndigheter ikke vil



prioritere investeringsmidler til en sykehusstruktur som vurderes som både faglig og

økonomisk dårligere enn en hovedsykehusmodell. Ved valg av en to- eller tre-sykehusmodell

vil det være en risiko for at Sykehuset Innlandet vil bli skjøvet nedover på prioriteringslista og

dermed ”tape” avsetningen på 8 mrd. kroner hos Helse Sør-Øst.

I høringsbrevet blir høringsinstansene bedt om en uttalelse med hensyn til hvilke

samfunnsmessige hensyn Sykehuset Innlandet bør vektlegge sterkest i sin vurdering. Det aller

viktigste samfunnsmessige hensynet er selvfølgelig hensynet til pasientene og ønsket om en

best mulig behandling. Demest vurderer rådmannen at det viktigste overordnede

samfunnsmessige hensynet er å styrke ønsket vekst og utvikling i Innlandet. Dette omhandler

bl.a. befolkningsvekst, større og bedre bo- og arbeidsregioner, bedret utdanningstilbud og

folkehelse m.m.

Et hovedsykehus ved Mjøsbrua er helt klart en av de største driveme for å kunne legge til rette

for en slik vekst. En slik etablering vil kunne skape optimisme og stolthet i næringslivet og

befolkningen, og vil både direkte og indirekte bidra til vekst og utvikling i regionene Gjøvik,

Lillehammer og Hamar. Etableringen av et hovedsykehus må sees i sammenheng med den

infrastrukturen som nå planlegges/bygges ut i Innlandet, da særlig med dobbeltsporet jembane

til Lillehammer, firefelts E6 til Ensby, firefelts rv. 4 mellom Gjøvik og Mjøsbrua, og

utbedring av rv. 3 og fv.  25  til Elverum. Den tredje store vekstimpulsen i Innlandet er

universitet. Gjennom etableringen av NTNU Gjøvik, har Innlandet fått universitet, og det

ligger til rette for ytterligere et universitet gjennom Høgskolen i Innlandet.

Ser en hovedsykehus, infrastruktur og universitet i sammenheng, gir dette Innlandet svært

store muligheter for vekst og utvikling framover. Universitet vil bety tilgang på kompetanse

og forskning, og koblet sammen med et hovedsykehus, vil en kunne legge til rette for både

større fagmiljø, styrkning av forskningen og tett kobling mellom utdanning og praksis.

Infrastrukturen er avgjørende for sykehuset, for å sikre at ansatte, pasienter og besøkende får

rask og god tilgang, men et hovedsykehus ved Mjøsbrua vil samtidig også kunne være et

utløsende element for at deler av infrastrukturen blir bygget ut.

Rådmannen vurderer det slik at de best mulige spesialisthelsetjenester for befolkningen i

Innlandet over tid er avhengig av at Sykehuset Innlandet kan rekruttere et tilstrekkelig antall

av kompetente medarbeidere. Det vil utvilsomt være enklere å rekruttere kompetanse til et

hovedsykehus. Siden et hovedsykehus ved Mjøsbrua vil bestå av i størrelsesorden 4.500

årsverk, bør rekrutteringsmuligheter ha høy prioritet. I samfunnsanalysen blir det fremhevet at

med et større fagmiljø er det sannsynlig at arbeidsplassen blir mer attraktiv for potensielle

arbeidstakere. Et hovedsykehus ved Mjøsbrua vil bety den største samlingen av fagmiljøer. I

tillegg er det regionale rekrutteringsgrunnlaget størst ved Mjøsbrua, der det er et stort felles

bo- og arbeidsmarked rundt Mjøsa.

I samfunnsanalysens kapittel 9, By- og regionutvikling, fremgår det at sykehuslokalisering i

bykjemen normalt vil styrke byutvikling og gi mulighet for en høyere andel gående og

syklende. I modellaltemativene (f.eks. 2B og 3B) hvor de akutte områdefunksjonene samles

ved ett av de eksisterende sykehusene i byene, vil det bli en betydelig aktivitetsøkning i

forhold til dagens situasjon. Dette vil generere en betydelig trafikkøkningi et område hvor det

allerede i dag er framkommelighetsproblemer for blant annet ambulansetjenesten. En viser

her til omtale i idéfaserapportens kapittel 4.3.2. - 4.3.4. Dette er forhold en ikke kan se er

vurdert i samfunnsanalysen.



God fremkommelighet for ambulanser vil være et svært viktig kriterium for valg av

lokalisering for akuttinnleggelser. Når det gjelder mulighet for høy andel gående og syklende

i sammenheng med en økning av antall ansatte ved et stort akuttsykehus lokalisert til en av
byene, vil dette blant annet være avhengig av avstand mellom sykehus og netto økt

boligtilbud. Det vil være sentralt at det for et hovedsykehus er et godt kollektivtilbud, slik at

det blir enkelt å benytte enten tog eller buss til og fra sykehuset både for ansatte, pasienter og

besøkende.

Samfunnsanalysen peker på at samling av aktivitet/funksjoner vil bety økt transportarbeid og

dermed klimagassutslipp. Beregning av klimagassutslipp er blant annet basert på forventet

utvikling i bilparken fram mot 2040, der CO2-utslipp fra personbiler er forventet å bli redusert

med 64  %  i forhold til 2015. Men hvorledes blir klimagassutslippssituasjonen dersom

målsettingvisjon om stopp av salg av utslippsbiler fra 2025 blir en realitet? En indikasjon på

dette fremgår av vedlegg 4 kapittel 6.5.2 om klimaregnskap. Det er ikke utenkelig at

klimagassutslipp fra biler blir et mindre problem en gang i fremtiden. I tillegg vil en forbedret

infrastruktur bidra til økte muligheter for å benytte enten tog eller buss, som er positivt i

forhold til et klimaregnskap. Et godt kollektivtilbud blir derfor viktig, og etableres det et

hovedsykehus, vil en beliggenhet nær Mjøsbrua være som et midtpunkt i et stort felles bo- og

arbeidsmarked og med relativt korte avstander til den største delen av befolkningen.

Overordnet er det beskrevet at en sykehuslokalisering i bykjemen normalt vil styrke

byutvikling og best legge forholdene til rette for en bærekraftig byutvikling, mens en

etablering utenfor bykjemen vil kunne svekke en bærekraftig byutvikling. Samtidig er det

interesser i både fylkeskommunene i Hedmark og Oppland og i kommunene rundt Mjøsa for å

se på «Mjøsbyen» som en overbygning for byene rundt Mjøsa. Avstandene er korte og

veksten er tiltakende. En etablering av et hovedsykehus ved Mjøsbrua, som senter i

«Mjøsbyen», vil etter rådmannens vurdering være det som gir størst vekst og den mest

bærekraftige utviklingen for Innlandet.

Det blir i høringsbrevet bedt om en uttalelse med hensyn til hvilke spesialisthelsetjenester som

kan utvikles i felleskap mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, hvilke

kommunale/interkommunale primærhelsetj enester for øvrig kan eventuelt lokaliseres i

frigjorte sykehusarealer og om det er andre helse- og sosialtjenester innen

kommunen/regionen som med fordel kan samlokaliseres i de sykehuslokalene som eventuelt

blir frigjort?

Som det fremgår av idéfaserapportens kapittel 6.2 har arbeidsgruppen utarbeidet en rapport

med råd om hvilke spesialisthelsetjenester som kan desentraliseres og utvikles i et samarbeid

med primærhelsetjenesten og kommunene. I rapporten om utviklingen av de lokalmedisinske

sentrene blir det foreslått en videreutvikling av de desentraliserte poliklinikktilbud.

Rådmannen ser det slik at disse forslagene bør være et godt utgangspunkt for et nærmere

samarbeid mellom Sykehuset Innlandet og kommunene/ grupper av kommuner rundt utvikling

av et desentralisert spesialisthelsetj enestetilbud samlokalisert med kommunale tjenester blant

annet innenfor ledige sykehuslokaler. En antar at dette er spørsmål som bør utredes nærmere i

konseptfasen.

I forbindelse med Samhandlingsrefonnen skal kommunene etablere et tilbud til pasienter før, i

stedet for og etter sykehusopphold, såkalt intennediærtilbud. I tillegg skal kommunene ha et

døgntilbud for øyeblikkelig hjelp for somatikk og psykiske lidelser/rusmiddelproblem.

Ringsaker kommune har etablert et kommunalmedisinsk senter (KMS) med 16 sengeplasser



som inneholder heldøgnstilbud innen rehabilitering, lindrende omsorg, øyeblikkelig hjelp

døgntilbud (somatikk) og intermediærpasienter. Fra 15.4.2015 er det etablert et samarbeid

med Stange og Løten kommuner hvor disse disponerer 2,5 ø-hjelpsplasser.

Rådmannen antar at den type tjenester som Ringsaker kommune i dag har ved KMS er en

type tjenester som grupper av kommuner bør vurdere å etablere i egnede ledige

sykehuslokaler sammen med desentraliserte spesialisthelsetjenester etter modell fra de

lokalmedisinske sentrene. En vil her kunne ha mulighet for å etablere større og dermed mer

attraktive fagmiljøer, som kan gi denne type tilbud som en overgang (i begge retninger)

mellom sykehus og kommunale tj enester i hjemkommunen. Dette vil kunne være et viktig

bidrag til å etablere helhetlige pasientforløp mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

En antar at dette vil være en god løsning spesielt for de mindre kommunene i de respektive

fylker. En slik modell vil også kunne frigjøre heldøgnplasser i kommunene i forbindelse med

et økt behov for sykehjemsplasser i årene som kommer. Det vil være behov for å

videreutvikle gode modeller for en slik type samarbeid mellom flere kommuner og

spesialisthelsetjenesten. Det bør også vurderes eventuelle utviklingsbehov i forbindelse med

kommunal legevakttjeneste lagt til dagens sykehus.

Oppsummering

0 Ringsaker kommune vurderer høringsdokumentet som et godt grunnlag for en

beslutning om sykehusstruktur for Mjøsregionen.

0 Ringsaker kommune vil understreke at fremtidig sykehusstruktur nå må vurderes i et

langsiktig perspektiv. Beslutning om struktur og nye sykehusbygg vil være en av de

viktigste beslutninger som Innlandet vil stå overfor på lange tider. Det er Innlandet sitt

ansvar nå å gi støtte til en utvikling av sykehusstrukturen rundt Mjøsa i et SO-års

perspektiv, slik at en ikke enda en gang må sette i gang en ny strukturprosess.

0 Ringsaker kommune mener det nå påhviler alle parter i prosessen fremover et ansvar

for å heve seg over lokalpatriotiske betraktninger slik at en ser mulighetene for å

fremskaffe de kvalitativt best mulige spesialisthelsetjenester for befolkningen i

Oppland og Hedmark sett under ett.

0 Ringsaker kommune ser det som viktig at strategidiskusjonen og dermed beslutningen

nå tar utgangspunkt i at det er pasientens behov som skal være førende for struktur og

innhold i tjenesten. Det må på plass en sykehusstruktur med desentraliserte

spesialisthelsetjenester i samarbeid med primærhelsetjenesten for å gi brukeme de best

mulige spesialisthelsetjenester innenfor de rammene som Sykehuset Innlandet har til

disposisjon.

0 Ringsaker kommune viser til at en stadig eldre befolkning i Irmlandet i årene som

kommer vil øke antall pasienter med uavklarte og komplekse lidelser. Dette øker

behovet for en klar og entydig adresse for et best mulig komplett faglig tilbud. Det å

vite at en ikke trenger å frykte for å bli videresendt til andre sykehus rundt Mjøsa, vil

gi pasientene størst mulig trygghet. Dette betyr mer enn reiseavstand til et stort

akuttsykehus.

0 Med utgangspunkt i de utfordringer, behov og muligheter en nå står overfor i

spesialisthelsetjenesten i Innlandet mener Ringsaker kommune at



hovedsykehusmodell IA, justert med etablering av poliklinikk- og dagbehandling i

dagens sykehuslokaler i Elverum, Lillehammer, Gjøvik og Hamar vil være den mest

fremtidsrettede sykehusstruktur i Mjøsregionen.

Med utgangspunkt i at tre-sykehusmodellen i idefaserapporten er vurdert til ikke å

være <<liv laga>> og at en to-sykehusmodell med hensyn til faglige vurderinger,

økonomisk bærekraft og tilgjengelighet for befolkningen i Oppland og Hedmark er

vurdert å komme dårligere ut enn modellen med et hovedsykehus ved Mjøsbrua,

finner ikke Ringsaker kommune det hensiktsmessig å foreta noen nærmere vurdering

av altemativene innenfor to- og tre- sykehusmodellene.

Ringsaker kommune er enig i idefaserapportens anbefaling om at dersom begrenset

tilgang på investeringsmidler gjør hovedsykehusmodellen vanskelig å realisere, er det

bedre å realisere denne modellen trinnvis fremfor å vurdere to - og tre -

sykehusmodellene med noe lavere investeringsbeløp.

Ringsaker kommune mener at dersom Innlandet nå ikke samles om en ny

fremtidsrettet sykehusstruktur vil det være en risiko for at Sykehuset Innlandet blir

skjøvet nedover på lista med hensyn til statlige investeringsmidler. Dette kan blant

annet bety at de 8 mrd. kroner som Helse Sør-Øst har avsatt til Sykehuset Innlandet

blir omprioritert til andre regioner.

De best mulige spesialisthelsetjenester for befolkningen i Innlandet er avhengig av at

Sykehuset Innlandet kan rekruttere et tilstrekkelig antall av kompetente medarbeidere.

Ringsaker kommune mener at reknitteringsmulighetene er et hensyn Sykehuset

Innlandet spesielt bør vektlegge i sin vurdering. I samfunnsanalysen blir det

fremhevet at med et større fagmiljø er det sannsynlig at arbeidsplassen blir mer

attraktiv for potensielle arbeidstaker. Et hovedsykehus ved Mjøsbrua vil bety den

største samlingen av fagmiljø. I tillegg er det regionale rekrutteringsgrunnlaget størst
ved Mjøsbrua.

Etter hensynet til pasientene og ønsket om best mulige spesialisthelsetjenester for

befolkningen i Innlandet, er det viktigste overordnede samfunnsmessige hensynet å

styrke ønsket vekst og utvikling i Innlandet. Et hovedsykehus ved Mjøsbrua vil være

en av de største driverne for å kunne legge til rette for en slik vekst og utvikling.

Ringsaker kommune ser det som viktig at det i størst mulig grad etableres helhetlige

pasientforløp mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Et viktig bidrag i den

forbindelse kan være at kommuner i samarbeid etablerer blant annet heldøgnstilbud

innen for eksempel rehabilitering, lindrende omsorg, øyeblikkelig hjelp og

interrnediærplasser i egnede ledige sykehuslokaler sammen med desentraliserte
spesialisthelsetjenester.

Forslag til vedtak:

Ringsaker kommune avgir høringsuttalelse slik det fremgår av saksframlegget.



05.04.2017 OMSORGSKOMITEEN

F  orslag fremmet  i møtet:

Repr. Per Ivar Pedersen, Ap, fremmet følgende forslag til nytt punkt 2:

Med innlandets geografi og bosettingsmønster, vil det være riktig å opprette en

luftambulansebase ved Mjøsabrua. Denne basen vil kunne dekke behovet for spesialisert

utrykningstjeneste for store deler av innlandet.

Votering:

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Forslag fremmet i møtet til nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

KPLO - 012/17:

Vedtak:

1. Ringsaker kommune avgir høringsuttalelse slik det fremgår av saksframlegget.

2. Med innlandets geografi og bosettingsmønster, vil det være riktig å opprette en

luftambulansebase ved Mjøsabrua. Denne basen vil kunne dekke behovet for

spesialisert utrykningstjeneste for store deler av innlandet.

05.04.2017 FORMANNSKAPET

Votering:
Enstemmig vedtatt som innstilt.

FSK -  036/17:
Innstilling til kommunestyret:
Ringsaker kommune avgir høringsuttalelse slik det fremgår av saksframlegget.

19.04.2017 KOMMUNESTYRET

Anita Ihle Steen (Ap) fremmet omsorgskomiteens vedtak til altemative forslag til vedtak:

1. Ringsaker kommune avgir høringsuttalelse slik det fremgår av saksframlegget.

2.  Med innlandets geografi og bosettingsmønster, vil det være riktig å opprette en

luftambulansebase ved Mjøsbrua. Denne basen vil kunne dekke behovet for

spesialisert utrykningstjeneste for store deler av innlandet.

Votering:

Forslag fremmet i møtet enstemmi g vedtatt.

KST  -  018/17:
Vedtak:

1. Ringsaker kommune avgir høringsuttalelse slik det fremgår av saksframlegget.

2.  Med innlandets geografi og bosettingsmønster, vil det være riktig å opprette en

luftambulansebase ved Mjøsbrua. Denne basen vil kunne dekke behovet for

spesialisert utrykningstjeneste for store deler av innlandet.

3°/k(—t1
W‘


