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FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I SYKEHUSET INNLANDET HF - 
HØRINGSUTTALELSE FRA ØSTRE TOTEN KOMMUNE 
 
 
Kommunestyret i Østre Toten fattet 10.05.17 følgende vedtak i  sak 054/17:  
 
        

1. Østre Toten kommune støtter i all hovedsak Gjøvik kommunes høringsuttalelse.  
2. Østre Toten kommune støtter forslaget om et hovedsykehus for Innlandet med 

samling av somatikk, psykisk helsevern og rus.  
3. Østre Toten kommune forutsetter at den modell som gir de beste forutsetning for 

desentralisering av tjenester utredes videre i konseptfasen, dvs. en justert modell 
1A med poliklinikk og dagbehandling i dagens sykehusbyer i Mjøsregionen. 

4. Modellene som er utredet inneholder ikke lokalisering av hovedsykehus ved en av 
Mjøsbyene. Dersom de statlige føringene om at hovedsykehus skal ligge i en by skal 
følges, mener Østre Toten kommune at hovedsykehuset må lokaliseres i Gjøvik. 

5. Østre Toten kommune har følgende svar på spørsmålene i høringsbrevet:  

Spm. 1 a:  Hvilke spesialisthelsetjenester kan utvikles i felleskap mellom primær- 
og spesialisthelsetjenesten?  
Svar: Det vises til at spørsmålet om samhandling/overføring av oppgaver mellom 
spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten også er vurdert i 
oppgavefordelingsmeldingen i forbindelse med kommunereformen 
(Meld.St.14(2014-2015). Her er pekt på en rekke oppgaver innen flere fagområder 
innenfor helsetjenester - spesielt i denne sammenheng en rekke oppgaver innen 
habilitering og rehabilitering. De føringer som Sykehuset Innlandet  har nevnt i 
idefaserapporten er i så måte i tråd med de signaler som er gitt i denne 
meldingen. Oppgaver innenfor geriatri,habilitering og rehabilitering, dialyse, DPS 
(Distriktpsykiatriske sentre), LMS (Lokalmedisinske sentre)og billeddiagnostikk 
kan være fremtidige samarbeidsområder. Strukturvalget vil også legge premisser 
og gi muligheter for utvikling av teknologiske samhandlingsflater og videre 
utvikling av telemedisinske tilbud og løsninger.  
Hva som eventuelt kan overføres avhenger også av samhandlingsflatene og 
eventuell samlokalisering med desentraliserte spesialisthelsetjenester 
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Spm. 1 b:  Hvilke kommunale/interkommunale primærhelsetjenester for øvrig 
kan eventuelt lokaliseres i frigjorte arealer? 
Svar: Legevakt, KAD (Kommunale akutt døgnplasser), fastleger, helsestasjon og 
migrasjonshelsetjeneste. For Østre Toten kommune vil det  være interkommunale 
primærhelsetjenester som er aktuelle for en eventuell lokalisering i frigjorte 
arealer.  
 
Spm. 1 c:   Er det andre helse- og sosialtjenester innen kommunen/regionen som 
med fordel kan samlokaliseres i de sykehuslokalene som eventuelt blir frigjort? 
Svar: Avtalespesialister, private helsetjenester uten avtale, eventuell regional 
NAV-løsning. 
 
Spm.2: Hvilken modell for en fremtidig sykehusstruktur gir det beste tilbudet til  
pasientene i innlandet? 
Svar: Østre Toten kommunes utgangspunkt er at modellen som velges skal gi det 
beste tilbudet til befolkningen i Innlandet. Utviklingen knyttet til bl.a.  demografi, 
medisinfag og teknologi/digitalisering vil måtte føre til store  endringer i 
sykehusstrukturen i et perspektiv fram mot 2040. I dette ligger at de nevnte 
spesialiserte tjenester bør samles/samordnes mer enn tilfellet er i dag. Behovet 
for å samle funksjoner på samme sted blir større grunnet økt faglig kompleksitet 
og kravet til sammenhengende og helhetlige pasientforløp. I tillegg er det 
ønskelig å unngå at pasientene blir utsatt for unødvendig skytteltrafikk mellom 
forskjellige behandlingssteder og manglende koordinerte tilbud.  
Et hovedsykehus må på sin side kunne svare på utfordringene og samtidig  utnytte 
mulighetene. Det blir viktig å bygge opp gode og spesialiserte fagmiljøer, med 
koordinering på tvers av ulike fagområder. Det må utvikles nye 
kompetansearbeidsplasser og interessante fagmiljøer. Justert modell 1A med 
poliklinikk og dagbehandling i dagens sykehusbyer i Mjøsregionen vil gi det beste 
tilbudet. 
 
Spm.3:Gjennom hvilken modell kan psykisk helsevern, rus og somatikk skal 
integreres bedre i fremtidens helsetjeneste? 
Svar: Østre Toten kommune mener at modell 1A med felles hovedsykehus både 
for somatikk og rus/psykiatri vil gi bedre forutsetninger for å behandle flere 
tilstander hos pasientene på samme sted, i tråd med føringene i nasjonal helse- 
og sykehusplan. Det vil legge til rette for et tettere samarbeid rundt 
pasientforløpene.  Det forutsettes at de desentraliserte behandlingstilbudene skal 
skje ved DPS og i kommunene, og at disse er i stand til å videreføre kvalitativt 
gode tjenestetilbud som i dag ligger i egne enheter.  
 
Spm. 4: Hvilken hovedsykehusmodell vil gi det beste tilbudet til pasientene i 
Innlandet?  
Svar: Østre Toten kommune mener alternativ 1A /justert 1A gir det beste tilbudet 
til pasientene i Innlandet, og er det alternativet som best svarer ut behovene i 
befolkningen og kravene til en fremtidig og moderne spesialisthelsetjeneste. Ett 
hovedsykehus vil bidra til sammenhengende og helhetlige pasientforløp, robuste 
fag- og forskningsmiljøer og økt sannsynlighet for rekrutteringsfortrinn og tilgang 
til spesialistkompetanse enn hva tilfellet er med flere akuttsykehus.  Flere 
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akuttsykehus vil kunne skape usikkerhet prehospitalt, om hvor pasienten skal. 
Dette medfører risiko for forsinkelser i behandling og forverring av tilstander. 
Planlagt heldøgnskirurgi bør skje ved hovedsykehuset for å unngå behov for 
overføring ved komplikasjoner.   
  
Spm. 5:   Hvilket alternativ av to- eller tre-sykehusmodellene ivaretar best 
befolkningens behov for spesialisthelsetjenester og ved hvilke sykehus bør  
områdefunksjonene samles? 
Svar: Østre Toten kommune mener at ingen av disse alternativene som er nevnt i 
spørsmålet vil kunne gi  befolkningen  det beste  helsetilbudet. Østre Toten 
kommune viser til at det av to-sykehusmodellens alternativer – kun  er alternativ 2 
B med Lillehammer som akuttsykehus med områdefunksjoner i Oppland – som er 
vurdert som liv laga.    Dersom det blir slik at noen av  modellene som er nevnt i 
dette spørsmålet skal utredes videre i  konseptfasen så ber Østre Toten kommune 
om at utredningene også omfatter alternativene ved at Gjøvik sykehus får tildelt 
akutte områdefunksjoner - alternativ 2 D og 3B.  Et svært relevant argument for 
dette er det faktum at befolkningstyngdepunktet i Oppland - både i dag og i 
fremtiden – vil være slik at Gjøvik vil være det nærmeste sykehuset for de fleste 
innbyggerne. I vurderingen av alternativer er også mulighetene knyttet til et tett 
samarbeid med NTNU og en helseclustermodell et argument som bør tillegges 
stor vekt i både to- og tre-sykehusmodellen. 
 
Spm. 6:  Hvilke samfunnsmessige hensyn bør Sykehuset Innlandet vektlegge 
sterkest i sin vurdering? 
Svar: Samfunnsmessig bør lokalisering av hovedsykehus følge de statlige 
retningslinjene for areal- og transportplanlegging. Klima- og transporthensyn er 
viktige samfunnsmessige hensyn som tilsier at et hovedsykehus ved Mjøsbrua er 
et dårlig alternativ.Med klare forutsetninger om at Sykehuset Innlandet sikrer et 
faglig og framtidsrettet tilbud av sykehustjenester, bør det vektlegges utvikling av 
en sykehusstruktur hvor Sykehus Innlandet bidrar til en balansert regional 
utvikling, et utvidet felles bo- og arbeidsmarked i Mjøsregionen og en bærekraftig 
byutvikling rundt Mjøsa.Dette innebærer at et nytt hovedsykehus bør legges i eller 
inntil en av de tre store Mjøsbyene, dvs. ingen av alternativene som det i høringen 
inviteres til å mene noe om.Uansett valg av sted for hovedsykehus – ved Mjøsbrua 
eller i en av de tre store byene, vil det vært samfunnsmessig viktig at det 
opprettholdes sykehusaktivitet ved dagens sykehus. Videre er det viktig at 
Sykehuset Innlandet etablerer og utvikler et godt og framtidsrettet samarbeid 
med NTNU i Gjøvik. Dette vil kunne bidra til ressurstilgang, kompetansebygging 
og innovasjon som hele Mjøsregionen vil at nytte av. 
 
 
Av de tre Mjøsbyene er Gjøvik den beste lokaliseringen for et hovedsykehus. 
Hensynet til balansert regional utvikling og det faktum at 
befolkningstyngdepunktet i Oppland er slik at Gjøvik vil være det nærmeste 
sykehuset for de fleste innbyggerne tilsier denne lokaliseringen. Mulighetene 
knyttet til et tett samarbeid og synergier med NTNU er også et sterkt argument 
som bør tillegges stor vekt.  
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Rådmannens forslag til vedtak: 
           

1. Østre Toten kommune støtter i all hovedsak Gjøvik kommunes høringsuttalelse.  
2. Østre Toten kommune støtter forslaget om et hovedsykehus for Innlandet med 

samling av somatikk, psykisk helsevern og rus.  
3. Østre Toten kommune forutsetter at den modell som gir de beste forutsetning for 

desentralisering av tjenester utredes videre i konseptfasen, dvs. en justert modell 
1A med poliklinikk og dagbehandling i dagens sykehusbyer i Mjøsregionen. 

4. Modellene som er utredet inneholder ikke lokalisering av hovedsykehus ved en av 
Mjøsbyene. Dersom de statlige føringene om at hovedsykehus skal ligge i en by skal 
følges, mener Østre Toten kommune at hovedsykehuset må lokaliseres i Gjøvik. 

5. Østre Toten kommune har følgende svar på spørsmålene i høringsbrevet:  
 

Spm. 1 a:   Hvilke spesialisthelsetjenester kan utvikles i felleskap mellom                                                                   
primær- og spesialisthelsetjenesten?  
 
Svar: Det vises til at spørsmålet om samhandling/overføring av 
oppgaver mellom spesialisthelsetjenesten og 
primærhelsetjenesten også er vurdert i 
oppgavefordelingsmeldingen i forbindelse med 
kommunereformen (Meld. St. 14(2014-2015). Her er pekt på en 
rekke oppgaver innen flere fagområder innenfor helsetjenester - 
spesielt i denne sammenheng en rekke oppgaver innen 



habilitering og rehabilitering. De føringer som Sykehuset 
Innlandet  har nevnt i idefaserapporten er i så måte i tråd med 
de signaler som er gitt i denne meldingen. Oppgaver innenfor 
geriatri, habilitering og rehabilitering, dialyse, DPS 
(Distriktpsykiatriske sentre), LMS     
 (Lokalmedisinske sentre)og billeddiagnostikk kan være 
fremtidige samarbeidsområder. Strukturvalget vil også legge 
premisser og gi muligheter for utvikling av teknologiske 
samhandlingsflater og videre utvikling av telemedisinske tilbud 
og løsninger.  
Hva som eventuelt kan overføres avhenger også av 
samhandlingsflatene og eventuell samlokalisering med 
desentraliserte spesialisthelsetjenester. 

Spm. 1 b:   Hvilke kommunale/interkommunale primærhelsetjenester for 
øvrig kan eventuelt lokaliseres i frigjorte arealer? 
 
Svar: Legevakt, KAD (Kommunale akutt døgnplasser), fastleger,                                    
helsestasjon og migrasjonshelsetjeneste. For Østre Toten 
kommune vil det være interkommunale primærhelsetjenester 
som er aktuelle for en eventuell lokalisering i frigjorte arealer. 

Spm. 1 c:    Er det andre helse- og sosialtjenester innen 
kommunen/regionen som med fordel kan samlokaliseres i de 
sykehuslokalene som eventuelt blir frigjort? 
 
Svar: Avtalespesialister, private helsetjenester uten avtale, 
eventuell regional NAV-løsning. 

Spm.2:      Hvilken modell for en fremtidig sykehusstruktur gir det beste 
tilbudet til pasientene i innlandet? 
 
Svar: Østre Toten kommunes utgangspunkt er at modellen som 
velges skal gi det beste tilbudet til befolkningen i Innlandet. 
Utviklingen knyttet til bl.a. demografi, medisinfag og 
teknologi/digitalisering vil måtte føre til store endringer 
sykehusstrukturen i et perspektiv fram mot 2040. I dette ligger 
at de nevnte spesialiserte tjenester bør samles/samordnes mer 
enn tilfellet er i dag. Behovet for å samle funksjoner på samme 
sted blir større grunnet økt faglig kompleksitet og kravet til 
sammenhengende og helhetlige pasientforløp. I tillegg er det 
ønskelig å unngå at pasientene blir utsatt for unødvendig 
skytteltrafikk mellom forskjellige behandlingssteder og 
manglende koordinerte tilbud.  
Et hovedsykehus må på sin side kunne svare på utfordringene og 
samtidig utnytte mulighetene. Det blir viktig å bygge opp gode 
og spesialiserte fagmiljøer, med koordinering på tvers av ulike 
fagområder. Det må utvikles nye kompetansearbeidsplasser og 
interessante fagmiljøer. Justert modell 1A med poliklinikk og 
dagbehandling i dagens sykehusbyer i Mjøsregionen vil                              
gi det beste tilbudet. 

Spm.3:     Gjennom hvilken modell kan psykisk helsevern, rus og somatikk 



skal                                      integreres bedre i fremtidens 
helsetjeneste? 
 
Svar: Østre Toten kommune mener at modell 1A med felles 
hovedsykehus både for somatikk og rus/psykiatri vil gi bedre 
forutsetninger for å behandle flere tilstander hos pasientene på 
samme sted, i tråd med føringene i nasjonal helse- og 
sykehusplan. Det vil legge til rette for et tettere samarbeid rundt 
pasientforløpene.  Det forutsettes at de desentraliserte 
behandlingstilbudene skal skje ved DPS og i kommunene, og at 
disse er i stand til å videreføre kvalitativt gode tjenestetilbud 
som i dag ligger i egne enheter. 

Spm. 4:    Hvilken hovedsykehusmodell vil gi det beste tilbudet til 
pasientene i                                     Innlandet?  
 
Svar: Østre Toten kommune mener alternativ 1A /justert 1A gir 
det beste       tilbudet til pasientene i Innlandet, og er det 
alternativet som best svarer ut behovene i befolkningen og 
kravene til en fremtidig og moderne spesialisthelsetjeneste. Ett 
hovedsykehus vil bidra til sammenhengende og helhetlige 
pasientforløp, robuste fag- og forskningsmiljøer og økt 
sannsynlighet for rekrutteringsfortrinn og tilgang til 
spesialistkompetanse enn hva tilfellet er med flere akuttsykehus.  
Flere akuttsykehus vil kunne skape usikkerhet prehospitalt, om 
hvor pasienten skal. Dette medfører risiko for forsinkelser i 
behandling og forverring av tilstander. Planlagt heldøgnskirurgi 
bør skje ved hovedsykehuset for å unngå behov for overføring 
ved komplikasjoner.    

Spm. 5:    Hvilket alternativ av to- eller tre-sykehusmodellene ivaretar best                                 
befolkningens behov for spesialisthelsetjenester og ved hvilke 
sykehus bør områdefunksjonene samles? 
 
Svar: Østre Toten kommune mener at ingen av disse 
alternativene som er nevnt i  spørsmålet vil kunne gi  
befolkningen  det beste  helsetilbudet. Østre Toten kommune 
viser til at det av to-sykehusmodellens alternativer – kun  er 
alternativ 2 B med Lillehammer som akuttsykehus med 
områdefunksjoner i Oppland – som er vurdert som liv laga.    
Dersom det blir slik at noen av  modellene som er nevnt i dette 
spørsmålet skal utredes videre i  konseptfasen – så ber Østre 
Toten kommune om at utredningene også omfatter 
alternativene ved at Gjøvik sykehus får tildelt akutte                       
områdefunksjoner - alternativ 2 D og 3B.  Et svært relevant 
argument for dette er det faktum at befolkningstyngdepunktet i 
Oppland - både i dag og i fremtiden – vil være slik at Gjøvik vil 
være det nærmeste sykehuset for de fleste innbyggerne. I 
vurderingen av alternativer er også mulighetene knyttet til et 
tett samarbeid med NTNU og en helseclustermodell et argument 
som bør tillegges stor vekt i både to- og tre-sykehusmodellen. 



Spm. 6:   Hvilke samfunnsmessige hensyn bør Sykehuset Innlandet 
vektlegge sterkest i sin vurdering? 
 
Svar: Samfunnsmessig bør lokalisering av hovedsykehus følge de 
statlige retningslinjene for areal- og transportplanlegging. Klima- 
og transporthensyn er viktige samfunnsmessige hensyn som 
tilsier at et hovedsykehus ved Mjøsbrua er et dårlig alternativ. 
Med klare forutsetninger om at Sykehuset Innlandet sikrer et 
faglig og framtidsrettet tilbud av sykehustjenester, bør det 
vektlegges utvikling av en sykehusstruktur hvor Sykehus 
Innlandet bidrar til en balansert regional utvikling, et utvidet 
felles bo- og arbeidsmarked i Mjøsregionen og en bærekraftig 
byutvikling rundt Mjøsa. 
Dette innebærer at et nytt hovedsykehus bør legges i eller inntil 
en av de tre store Mjøsbyene, dvs. ingen av alternativene som 
det i høringen inviteres til å mene noe om. 
Uansett valg av sted for hovedsykehus – ved Mjøsbrua eller i en 
av de tre store byene, vil det vært samfunnsmessig viktig at det 
opprettholdes sykehusaktivitet ved dagens sykehus.  
Videre er det viktig at Sykehuset Innlandet etablerer og utvikler 
et godt og framtidsrettet samarbeid med NTNU i Gjøvik. Dette vil 
kunne bidra til ressurstilgang, kompetansebygging og innovasjon 
som hele Mjøsregionen vil at nytte av. 
 
Av de tre Mjøsbyene er Gjøvik den beste lokaliseringen for et 
hovedsykehus. Hensynet til balansert regional utvikling og det 
faktum at befolkningstyngdepunktet i Oppland er slik at Gjøvik 
vil være det nærmeste sykehuset for de fleste innbyggerne tilsier 
denne lokaliseringen. Mulighetene knyttet til et tett samarbeid 
og synergier med NTNU er også et sterkt argument som bør 
tillegges stor vekt.  

 

 
Ingress:  
Sykehuset Innlandet er i prosess for å vurdere fremtidig sykehusstruktur. I den forbindelse 
har helseforetaket lagt ut rapporten fra idèfaseutredningen til høring. Østre Toten kommune 
gir i denne saken sin høringsuttalelse til fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Saken 
beskriver og vurderer alternativer for å finne den beste løsningen for framtidens 
spesialisthelsetjeneste for befolkningen i Østre Toten kommune og Innlandet. 
 
 
Saksopplysninger: 
Sykehuset Innlandet Helseforetak tilbyr spesialisthelsetjenester til ca. 400 000 innbyggere i 
48 kommuner i Hedmark og Oppland, i tillegg til Nes kommune i Akershus og Røros og 
Holtålen kommuner i Sør-Trøndelag.  Sykehuset Innlandet HF driver virksomhet på 42 steder 
i Hedmark og Oppland, blant annet seks somatiske sykehus, to psykiatriske sykehus, to 
lokalmedisinske sentre (LMS), flere distriktspsykiatriske sentre (DPS), barne- og ungdoms-
psykiatriske poliklinikker (BUP) og habilitering- og rehabiliteringsenheter. I tillegg har 
sykehuset 28 ambulansestasjoner.  
 
Sykehuset Innlandet har i idéfaseutredningen sett på en helhetlig løsning for Innlandet. For å 



kunne fortsette å tilby moderne tjenester til hele Hedmark og Oppland, er det utredet ulike 
modeller for fremtidig somatisk sykehusstruktur i Mjøsregionen (Elverum, Gjøvik, Hamar, 
Lillehammer): 
1. Fremtidig modell med nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua 
2. Fremtidig modell med 2 store akuttsykehus i Mjøsregionen 
3. Fremtidig modell med 3 store akuttsykehus i Mjøsregionen 
4. Fremtidig modell med 4 akuttsykehus i Mjøsregionen (nullalternativet, videreføring av 
dagens modell). 
 
I tillegg inneholder idéfasearbeidet utredning av tilbudet innenfor øvrig somatisk 
spesialisthelsetjeneste ved Tynset, Kongsvinger, de lokalmedisinske sentre i Valdres og i 
Nord-Gudbrandsdalen, samt tilbudet innenfor habilitering/rehabilitering og prehospitale 
tjenester. Det samme gjelder fremtidig tilbud innenfor psykisk helsevern og rus. 
Alle tjenester er sett i sammenheng i vurderingene av fremtidig behov. 
 
Idéfaserapporten viser at det er svært utfordrende å møte fremtidige krav og forventninger 
til gode og sammenhengende behandlinggsforløp uten strukturelle endringer. Arbeidet viser 
hvor viktig det er med samhandling mellom fagområder for å kunne tilby pasienten 
helsetjenester i forutsigbare og helhetlige pasientforløp. 
En ny struktur, endret organisering og mulighetene den teknologiske utviklingen, kan bidra 
til god, fremtidsrettet pasientbehandling.  
Idéfaserapporten behandler dermed følgende hovedspørsmål: 

· Avklare antall store akuttsykehus i Mjøsregionen (sykehusstrukturen i 
Mjøsregionen). 

· Sikre samling av områdefunksjoner/spesialiserte tjenester for å oppnå 
tverrfaglig/komplementær kompetanse av høy kvalitet. 

· Sikre gode desentraliserte spesialisthelsetjenester nær der pasienten bor i et stort 
og vidstrakt opptaksområde. 

· Samlokalisering av somatikk og psykisk helsevern/rus og herunder spørsmålet om 
samling av sentralsykehusfunksjoner i psykisk helsevern til ett sted i Innlandet. 

 
Kort om prosessen 
Planprosesser i forhold til ny sykehusstruktur skjer i henhold til «Helsedirektoratets veileder 
for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter». Veilederen beskriver og gir anbefalinger om 
hvordan planprosessen for investeringsprosjekter i helseforetakene bør gjennomføres.  
 
Figuren under illustrerer prosessen:

  
Prosesser knyttet til utviklingsplan for Sykehuset Innlandet HF er gjennomført gjennom flere 
år. I det følgende gjengis kort noen sentrale beslutningspunkter i styret:  

 



· 19.03.10: Vedtak om å sette i gang et arbeid med utarbeidelse av en strategi 
for utviklingen av spesialisthelsetjenestetilbudet innlandet for perioden 2011 
– 2014 (Strategisk fokus 2011-2014). Styret ville også vurdere tiltak som 
kunne gi en mer effektiv ressursutnyttelse og sikre at 
spesialisthelsetjenestene både kvalitativt og ressursmessig blir best mulig 
innenfor de økonomiske rammene som Sykehuset Innlandet til enhver tid rår 
over. 

· 01.04.11: Vedtak om å utrede følgende tre scenarier for en fremtidig 
somatisk sykehusstruktur i Innlandet: 

1. Videreutvikling av dagens nettverksmodell 
2. To akuttsykehus i Mjøsregionen med desentraliserte lokalsykehus/LMS 
    tilbud(lokalmedisinske sentra) 
3. Ett akuttsykehus i Mjøsregionen med desentraliserte  
    lokalsykehus/LMS tilbud(lokalmedisinske sentra) 

 
I oppstarten av planprosessen ble lagt til grunn en planhorisont frem til 2014. Det ble senere 
vedtatt at dokumentet skulle ha en planhorisont frem til 2025, og at navnet endres til 
«Strategisk fokus 2025». Utviklingsplanen «Strategisk fokus 2025» ble godkjent i styret i sak 
46/2014 og i sak 047/2014 godkjente styret mandatet for idéfasen - jfr. beslutningspunkt B1 
i figuren over. 
 
Det er planlagt styrebehandling i møte 16. juni 2017 hvor høringsinnspill og vurdering av 
evnt. Tilleggsutredninger i etterkant av høringsperioden skal behandles.  Endelige 
strukturvalg er planlagt å skje i styremøtet i Sykehuset Innlandet i oktober 2017. Til dette 
styremøtet legges idéfaserapporten med utvidet samfunnsanalyse og forslag til mandat for 
konseptfasen frem, sammen med prosjekteiers anbefaling om fremtidig sykehusstruktur. 
Idéfaserapporten og Sykehuset Innlandet sin anbefaling om fremtidig sykehusstruktur 
oversendes deretter Helse Sør-Øst for behandling.   
 
Dette blir beslutningspunkt B2.  Veilederen beskriver dette beslutningspunktet slik: 
 

«I B2 identifiseres og godkjennes de alternative løsningene som er ”liv laga” og som 
skal videreføres i konseptfasen. Alternativene kan omfatte løsninger både for 
virksomheten og byggene, og idéfasen skal sikre at alle mulige alternativer (både 
virksomhetsmessige og byggmessige) blir vurdert. Det besluttes oppstart og 
godkjenning av mandat for konseptfasen (eller ikke).» 

 
Det understrekes at det vesentlige i idéfasen er å treffe beslutning om hovedstruktur, og at 
det er naturlig å detaljutrede ulike varianter av en hovedsykehusmodell i konseptfasen 
(neste fase). I konseptfasen forutsettes å komme frem til en helhetlig løsning hvor både 
plassering av et hovedsykehus og innhold i eksisterende sykehus rundt Mjøsa inngår. 
Slik dette skal forstås er at det til konseptfasen kan være igjen alternative løsninger innenfor 
én av hovedmodellene, dvs. at en etter styrebeslutningen i oktober kun går videre med 
modell 1, 2 eller 3.  
 
Videre prosess 

Etter beslutning B2 går prosjektet inn i konseptfasen. 
Denne fasen er beskrevet slik:   

«Konseptfasen bygger på utviklingsplanen og idéfaserapporten. I konseptfasen skal 



forslagene til alternative løsninger fra idéfasen utredes i detalj. Utredningene skal være 
tilstrekkelig detaljerte og omfattende til å kunne gi grunnlag for å velge ett alternativ 
og dokumentere konsekvenser av det valget som gjøres. Utredningene skal være 
likeverdige for alle alternativene, de skal vise om alternativene kan innpasses i 
investeringsrammene og hvilken effekt gjennomføringen har på helseforetakets 
økonomisk bæreevne. 
Alternativene skal analyseres og vurderes i forhold til de oppsatte målene og et definert 
sett av kriterier. Det beste alternativet anbefales som grunnlag for gjennomføring av et 
investeringsprosjekt. 
På grunnlag av utredningen av alternativene (konseptrapporten) skal det 
gjennomføres ekstern kvalitetssikring (KSK).» 

 
Etter ekstern kvalitetssikring -  KSK - skal konseptrapporten behandles/besluttes i 
beslutningspunkt  B3.  Avhengig av prosjektets størrelse skjer denne behandlingen på 
Helseforetak(HF) eller Regionalt Helseforetak(RHF)-nivå. Både konseptrapporten og KSK-
rapporten er grunnlag for styringsdialogen som det regionale helseforetaket har med 
departementet. Med utgangspunkt i det som defineres/konkluderes er det «beste 
alternativ», starter forprosjektfasen. Forprosjektrapporten sammen med konseptrapporten 
gir grunnlag for beslutning om gjennomføring av investeringsprosjektet     
 
Det er i Helse Sør-Østs styresak 044-2015, og videre i Sykehuset Innlandets styresak 066-
2015, presisert at byggestart tidligst kan skje fra 2022. 
 
Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019 beskriver utviklingstrekk for 
spesialisthelsetjenesten frem mot 2040. I planen gis de overordnede politiske rammene for 
utvikling av fremtidens spesialisthelsetjeneste, og er hensyntatt i idèfaseutredningen i 
Sykehuset Innlandet. 
 
Om alternativene 
I alt 17 forskjellige alternativer er beskrevet fordelt på 3 hovedmodeller , samt dagens 
struktur (nullalternativet) som også er beskrevet. Alternativene beskriver i tillegg ulike 
løsninger for hvordan psykisk helsevern og rustilbudet i Innlandet kan se ut.  
 
Modellene har ulik grad av samling: 

· Hovedsykehus ved Mjøsbrua (1A-1E)  
· To akuttsykehus i Mjøsregionen (2A-2F)  
· Tre akuttsykehus i Mjøsregionen (3A-3E)  
· Nullalternativet (dagens struktur)  

 
Alle modeller vurdert i forhold til:  

· Faglige vurderingskriterier 
· Investeringsbehov  
· Realiseringsmuligheter  

 
Alternativene er grundig beskrevet i idèfaserapporten som følger denne saken.  
 
Vurdering: 
I høringsbrevet er det stilt et overorndet spørsmål for arbeidet med fremtidig 



sykehusstruktur: 
«Hvordan Sykehuset Innlandet skal sørge for at pasienter blir vurdert likt og behandlet 
like godt døgnet rundt i hele Innlandet i 2040 og hvilke tjenester som skal tilbys hvor for 
å oppfylle dette.  Hovedformålet med høringsprosessen er å få fram synspunkter på 
utformingen av framtidige faglige tilbud som skal tilbys i Sykehus Innlandet.»   

 
Rådmannen har i sin vurdering lagt stor vekt på lokale behov og interesser i samanheng med 
utforming av det fremtidige faglige tilbudet som skal tilbys i Sykehuset Innlandet.  
  
Østre Toten kommune har i denne saken lagt vekt på følgende faktorer og områder: 
· I hvilken grad alternativene gir en faglig robust og bærekraftig spesialisthelsetjeneste 

for innbyggerne i Innlandet 
· I hvilken grad alternativene iveratar hensynet til sammenhengende og helhetlige 

pasientforløp 
· I hvilken grad alternativene følger politiske føringer i Nasjonal helse- og sykehusplan, jf. 

samlokalisering av somatikk og psykisk helsevern og rus.  
· I hvilken grad alternativene bidrar til attraktivitet som arbeidsplass og rekruttering av 

spesialkompetanse 
· I hvilken grad alternativene gir et styrket forsknings- og utdanningsmiljø 
· I hvilken grad alternativene ivaretar samfunnsmessige hensyn 

 
Etter rådmannens oppfatning er det viktigste i denne saken å finne den beste løsningen for å 
kunne gi innbyggerne Østre Toten, Gjøvikregionen og hele Innlandet det beste 
spesialisthelsetilbud i fremtiden.   
 
Vurderingen av fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet handler om å se langt inn i 
framtiden - mot 2040. Planlegging og avgjørelser i en slik tidshorisont gir mange utfordringer 
knyttet til at de fleste faktorene som må vurderes blir mer usikre til lenger inn i framtiden 
det planlegges for.  Spesielt vanskelig blir dette innenfor et fagområde hvor utvikling knyttet 
til fag, teknologi, digitalisering skjer veldig fort. 
 
I arbeidet med denne saken har rådmannen hatt en åpen holdning til hvilken av 
modellvariantene som er utredet som vil gi det beste tilbudet. En videre prosess med å 
vurdere desentraliserte funksjoner må vurderes opp mot hensynene til et kvalitativt sterkt 
og samlet spesialisthelsetjenestetilbud med robuste fagmiljøer og sammenhengende og 
helthetlige pasientforløp. Det er viktig at en desentralisering ikke medfører fragmentering og 
økte koordineringsbehov.  
 
Videre har rådmannen lagt til grunn: 

· At idéfaserapporten og utredningen som er laget til denne har en høy faglig standard 
bl.a. i vurderinger knyttet til: 

1. At fagmiljøer blir sterke og robuste nok til å tilby den beste behandlingen 
2. Muligheter for desentralisering og samhandling med kommunene 
3. Lik tilgang til spesialisthelsetjenester for alle innbyggere i Innlandet 
4. Befolkningsutvikling 
5. Medisinsk utvikling 
6. Teknologisk utvikling 

· Politiske føringer i nasjonal helse- og sykehusplan bl.a. om felles hovedsykehus både 
for somatikk og rus/psykiatri. 



· Samfunnsanalysen og virkninger i Innlandet og Gjøvikregionen. 
 
Spørsmålene i høringsbrevet 
I alt er det formulert 6 spørsmål. Noen av spørsmålene er mer konkrete enn andre og basert 
på faglige vurderinger. Rådmannen har - ut fra den omfattende offentlige diskusjon i saken – 
sett det som naturlig at spørsmålene må vurderes inn i en sammenheng som gir en best 
mulig helhetsvurdering knyttet til valg av modell(er) som skal vurderes videre inn i 
konseptfasen. I så måte vil noen av spørsmålene veie mer enn andre – herunder mer 
drøfting/kommentarer.     
  
Spørsmål 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. 
 

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

  
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? 

           
Rådmannens kommentarer: 
Rådmannen viser til at spørsmålet om samhandling/overføring av oppgaver mellom 
spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten også er vurdert i 
oppgavefordelingsmeldingen i forbindelse med kommunereformen (Meld. St. 14(2014-
2015). Her er pekt på en rekke oppgaver innen flere fagområder innenfor helsetjenester - 
spesielt i denne sammenheng en rekke oppgaver innen habilitering og rehabilitering. De 
føringer som Sykehuset Innlandet har nevnt i idèfaserapporten er i så måte i tråd med de 
signaler som er gitt i den prosessen.  
 
I forhold til samhandlingsreformen er det i rapporten lagt til grunn at den forventede 
veksten i behov for en samlet helsetjeneste i størst mulig grad må finne sin løsning i 
kommunene og at flere tjenester som i dag er i spesialisthelsetjeneste i fremtiden løses i 
kommunene. 
Det er forutsatt at det i konseptfasen skal gjennomføres en forpliktende dialog om 
samhandling og oppgaveoverføring til kommunene. Det er - utover hab./rehab.-tjenester - 
fra kommunens fagadministrasjon pekt på at oppgaver/ansvar innen geriatri, dialyse, DPS 
(Distriktpsykiatriske sentre), LMS (Lokalmedisinske sentre) kan overføres til kommunene.  
 
Som i andre sammenhenger kreves at dette følges opp med økte ressurser knyttet til 



økonomi og kompetanse. Østre Toten kommune vil i mange sammenhenger være for liten til 
å kunne ta ansvar for denne type oppgaver alene, og avhengig av at slik oppgaveoverføring 
løses i interkommunalt og regionalt samarbeid. Hva som eventuelt kan overføres avhenger 
også av samhandlingsflatene og eventuell samlokalisering med desentraliserte 
spesialisthelsetjenester.  
 
Utviklingen knyttet til desentralisering og samhandling med kommunene kan videreføres 
innenfor flere av alternativene – både en justert modell 1A og innen for et av alternativene i 
modell 2. 
 
Rådmannen er enig i konklusjonen i rapportene hvor det framgår at dette best kan 
gjennomføres med et nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua. 
 

Konkret til spørsmålene er det vurdert at oppgaver innenfor geriatri, habilitering 
og rehabilitering, dialyse, DPS, LMS, billeddiagnostikk kan være fremtidige 
samarbeidsområder mens områder som kan nyttes i frigjorte lokaler/event. 
samlokalisering kan være legevakt, KAD (kommunale akutt døgnplasser), 
fastleger, helsestasjon/barnas hus og migrasjonshelsetjeneste. I tillegg kan 
avtalespesialister, private helsetjenester og/eller eventuell regional NAV-løsning 
være aktuelle i mulig frigjorte arealer.  
 
Spørsmål 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.  
 

· Hvilken modell for en fremtidig sykehusstruktur gir det beste tilbudet til 
pasientene i innlandet?                        

 
Rådmannens kommentarer: 
Dette er hovedspørsmålet i høringen, og det kommunen primært er bedt om å uttale seg om 
er hvilken modell som gir det beste tilbudet til befolkningen. Dette hensynet må være 
overordnet uansett hvilken modell som velges. Andre hensyn vil og skal vurderes i denne 
sammenheng, men det pasientenes beste som må veie tyngst. Rådmannens utgangspunkt er 
at utviklingen knyttet til blant annet demografi, det medisinskfaglige og 
teknologi/digitalisering vil måtte føre til store endringer sykehusstrukturen i et perspektiv 
fram mot 2040. I dette ligger at de nevnte spesialiserte tjenester bør samles mer enn tilfellet 
er i dag. 
 
Den krevende vurderingen er om det kun er en samling av disse i et nytt stort hovedsykehus 
(akuttsykehus) ved Mjøsbrua som kan gi befolkingen den beste spesialisthelsetjenesten – 
eller om tilsvarende kan (like godt tilbud som det beste) oppnås ved noen av de andre 
løsninger som er vurdert.     
Østre Toten kommunes utgangspunkt er at modellen som velges skal gi det beste tilbudet til 
befolkningen i Innlandet. Behovet for å samle funksjoner på samme sted blir større grunnet     
økt faglig kompleksitet og kravet til sammenhengende og helhetlige pasientforløp. I tillegg er 
det ønskelig å unngå at pasientene blir utsatt for unødvendig skytteltrafikk mellom 
forskjellige behandlingssteder og manglende koordinerte tilbud.  



 
Rådmannen er enig i følgende vurderinger fra Gjøvik kommunens fagadministrasjon:  

«Valg av utviklingsscenario må gjøres med et mål om å skape en sterkest mulig 
spesialisthelsetjeneste. I tillegg til dagens utfordringer vil kravene til innholdet i 
framtidas spesialisthelsetjeneste bli enda større. Strukturen må fornyes for å kunne gi 
et godt og spesialisert behandlingstilbud til innlandets befolkning. 
 
Behovet for å samle funksjoner på samme sted blir større grunnet økt faglig 
kompleksitet. I tillegg er det ønskelig å unngå at pasientene blir utsatt for unødvendig 
skytteltrafikk mellom forskjellige behandlingssteder. 
 
Et hovedsykehus må på sin side kunne svare på utfordringene og samtidig utnytte 
mulighetene. Det blir viktig å bygge opp gode og spesialiserte fagmiljø, med 
koordinering på tvers av ulike fagområder. Det må utvikles nye 
kompetansearbeidsplasser og interessante fagmiljø. I tillegg bør Sykehuset Innlandets 
prinsippvedtak om ønsket utviklingsretning derfor sikre en enhetlig struktur, tilpasset 
en ny tid og nye krav. 
 
Det anses at modell 1 A, alternativt en justert 1A, gir størst pasientsikkerhet og robuste 
fagmiljøer, og ved det - best kvalitet på tjenestene. Man unngår transport av pasienter 
mellom sykehus. Transport av dårlige pasienter er et stort risikomoment.» 

 
I oppsummeringen i idèfaserapporten heter det blant annet:  

«De faglige vurderingene av virksomhetsutviklingen frem mot 2040, oppsummert i 
kapittel 6, peker på større krav til spesialisering og tverrfaglighet for å kunne tilby 
pasienter den beste, mest helhetlige, sammenhengende og effektive behandlingen. Ut 
fra dette faglige perspektivet vurderes en samling av funksjoner, både somatiske og 
psykiatriske, i ett hovedsykehus som den beste fremtidige løsningen for pasientene 
innenfor mange av fagområdene. Gjennomgangen av sentrale pasientforløp i 
Sykehuset Innlandet sett i sammenheng med befolkningsgrunnlaget i Innlandet, 
indikerer behovet for å samle funksjoner for å oppnå et tilstrekkelig behandlingsvolum. 
Et tilstrekkelig behandlingsvolum legger til rette for økt spesialisering innen flere 
pasientforløp. Det gir bedre mulighet til å oppnå høyere kvalitet i pasientbehandlingen, 
og en trygg og likeverdig behandling for pasientene.» 
  

I forhold til behandlingsvolum – som oppfattes som et helt vesentlig argument for et stort 
nytt akuttsykehus - fremgår også at etablering av et stort akuttsykehus med akutte 
områdefunksjoner i en to-sykehusmodell vil gi et økt volum som anses tilstrekkelig for å 
kunne gi god nok behandling til pasientene også i denne modellen. Det vises til 
idefaserapporten - spesielt til kap. 10 - hvor det er gjort en samlet vurdering av 
alternativene.    
 
Mulighetsstudiene viser videre at det er svært vanskelig å etablere gode løsninger for et 
stort akuttsykehus med akutte områdefunksjoner på eksisterende sykehus på grunn av de 
store utvidelser som er nødvendig. Av alternativene av to-sykehusmodellen med stort 
akuttsykehus med akutte områdefunksjoner ved eksisterende sykehus, vurderes 2B (med 
akutte områdefunksjoner på Lillehammer) samlet sett til å være bedre enn 2D og 2F (med 
akutte områdefunksjoner på henholdsvis Gjøvik og Elverum).  
 
Slik rådmannen oppfatter denne konklusjonen er den gjort med stor vekt på framtidige 



utbyggingsmuligheter hvor disse vurderes som bedre på Lillehammer enn på Gjøvik. Etter 
rådmannens oppfatning bør dette argumentet ikke tillegges vekt i forhold til et valg mellom 
Gjøvik og Lillehammer. Det kan være andre argumenter, men i forhold til 
utbyggingsmuligheter viser rådmannen til at en etablering på Gjøvik er av en slik 
samfunnsmessig betydning at tomtearealer vil kunne frigjøres i den utstrekning det er 
nødvendig gjennom aktiv bruk av de muligheter lovgivningen gir.   
 
Et annet forhold som ikke er nevnt i utredningene eller vurdert  er det faktum at 
etableringen av NTNU i Gjøvik har gjort Gjøvik til en universitetsby. NTNU har en klar 
målsetting om at de skal bygge opp framtidens helse- og sosialutdanninger, 
teknologikompetanse og bidra med forskning og tjenesteutvikling av høy kvalitet. 
Utviklingen skal skje innen et bredt spekter av fagområder knyttet til forebygging, 
diagnostikk, pleie, omsorg, rehabilitering og behandling.  Fra Gjøvik kommunens tilbud til 
Sykehuset Innlandet vedrørende Solås er blant annet nevnt at:  

· NTNU inviterer til et tettere samarbeid med spesialisthelsetjenesten innenfor 
områdene som er nevnt – bl.a. samarbeid innen fysikalsk medisin og rehabilitering.  

· Utvikling av spesialistkompetanse kan skje gjennom samarbeide knyttet til 
utdanning/forskning på ulike fagområder mellom Sykehuset Innlandet og NTNU.   

  
Etter rådmannens oppfatning vil det være mer å vinne på denne type samarbeid og 
synergier ved at det etableres et nytt hovedsykehus enn at akuttfunksjonene spres på flere 
sykehus.  
 
Spørsmål 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?  

 
Rådmannens kommentarer: 
Rådmannen er av den oppfatning at modell 1A med felles hovedsykehus både for somatikk 
og rus/psykiatri vil gi bedre forutsetninger for å behandle flere tilstander hos pasientene på 
samme sted, i tråd med føringene i nasjonal helse- og sykehusplan. Det vil legge til rette for 
et tettere samarbeid rundt pasientforløpene.  De desentraliserte behandlingstilbudene vil - 
som i dag - skje ved DPS og i kommunene, og at disse er i stand til å videreføre kvalitativ 
gode spesialisthelsetjenestetilbud som i dag ligger i egne enheter.  
 
Spørsmål 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?  

 



Rådmannens kommentarer: 
Med litt forskjellig føringer i innledning og vinkling er dette spørsmålet tilnærmet det samme 
som i spørsmål 2.  Kommentarene må derfor delvis ses i sammenheng.    
 
Østre Toten kommune mener alternativ 1A /justert 1A gir det beste tilbudet til pasientene i 
Innlandet, og er det alternativet som best svarer ut behovene i befolkningen og kravene til 
en fremtidig og moderne spesialisthelsetjeneste. Ett hovedsykehus vil bidra til 
sammenhengende og helhetlige pasientforløp, robuste fag- og forskningsmiljøer og økt 
sannsynlighet for rekrutteringsfortrinn og tilgang til spesialistkompetanse enn hva tilfellet er 
med flere akuttsykehus.  Flere akuttsykehus vil kunne skape usikkerhet prehospitalt, om 
hvor pasienten skal. Dette medfører risiko for forsinkelser i behandling og forverring av 
tilstander. Planlagt heldøgnskirurgi bør skje ved hovedsykehuset for å unngå behov for 
overføring ved komplikasjoner.    
 
Denne vurderingen er i samsvar med vurderingen fra Sykehuset Innlandet hvor det heter: 
«Justert modell 1A med poliklinikk og dagbehandling på Hamar, Elverum, Gjøvik og 
Lillehammer og en justert modell 1C med elektiv aktivitet på Elverum, vurderes å være 
alternativene som samlet sett vil kunne gi det beste akutte og elektive 
spesialisthelsetjenestetilbudet i Innlandet». 
 
De nærmere vurderinger omkring disse spørsmål forutsettes utredet videre i konseptfasen.  
 
Spørsmål 5 
I to- og tre-sykehusmodellene forutsetter Sykehuset Innlandet at 
områdefunksjoner/spesialiserte tjenester samles på ett sted. 
 

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

1. Hvilke samfunnsmessige hensyn bør Sykehuset Innlandet vektlegge 
sterkest i sin vurdering? 

 
Rådmannens kommentarer: 
Rådmannen viser til at av to-sykehusmodellens alternativer – kun er alt 2 B med Lillehammer 
som akuttsykehus med områdefunksjoner i Oppland – som er vurdert som «liv laga». 
 
Med dette som utgangspunkt har rådmannen i sin vurdering søkt å finne holdepunkter for at 
disse modellene i prinsippet kan gi like gode (de beste) tjenester til befolkningen.  
Slik rådmannen vurderer dette er det ingen av alternativene som er nevnt i spørsmål 5 som 
vil kunne gi befolkningen det beste helsetilbudet. 
 
Dersom det likevel blir slik at en av disse modellene skal utredes videre i konseptfasen – så 
må utredningene omfatte alternativene ved at Gjøvik sykehus får tildelt akutte 
områdefunksjoner - alternativ 2D og 3B.  Et svært relevant argument for dette er det faktum 
at befolkningstyngdepunktet i Oppland - både i dag og i fremtiden – vil være slik at Gjøvik vil 
være det nærmeste sykehuset for de fleste innbyggerne. Befolkningstetthet, 
befolkningsområdet og befolkningsutvikling vil være viktige faktorer som må vurderes ved 
valg av modell. En eventuell endret helseforetakstilhørighet for Sykehuset Innlandet, 
Kongsvinger, vil påvirke befolkningsgrunnlaget og opptaksområdet, og bør hensyntas i 



vurderingen. Argument knyttet til manglende utvidelsesmuligheter ved Gjøvik sykehus er 
ikke relevante, jfr. kommentarer foran. I disse modellene er også mulighetene knyttet til et 
tett samarbeid med NTNU og en helseclustermodell et argument som bør tillegges stor vekt i 
forhold til alternativer i både to- og tre-sykehusmodellen. 
 
Spørsmål 6 
En endring av sykehusstrukturen vil ha samfunnsmessige konsekvenser og gir samtidig 
muligheter til utvikling. 
 
· Hvilke samfunnsmessige hensyn bør Sykehuset Innlandet vektlegge sterkest i sin 

vurdering? 
 
Rådmannens kommentarer:  

Gjøvik kommune har i sin saksfremstilling gitt en grundig beskrivelse av de samfunnsmessige 
hensynene og områdene knyttet til vurdering av sykehusstruktur. Rådmannen støtter de 
momenter som er belyst og de vurderinger Gjøvik kommune har gjort i saken. 
  
Samfunnsmessig bør lokalisering av hovedsykehus følge de statlige retningslinjene for areal- 
og transportplanlegging. Klima- og transporthensyn er viktige samfunnsmessige hensyn som 
tilsier at et hovedsykehus ved Mjøsbrua er et dårlig alternativ. 
Med klare forutsetninger om at Sykehuset Innlandet sikrer et faglig og framtidsrettet tilbud 
av sykehustjenester, bør det vektlegges utvikling av en sykehusstruktur hvor Sykehus 
Innlandet bidrar til en balansert regional utvikling, et utvidet felles bo- og arbeidsmarked i 
Mjøsregionen og en bærekraftig byutvikling rundt Mjøsa. 
Dette innebærer at et nytt hovedsykehus bør legges i eller inntil en av de tre store 
Mjøsbyene, det vil si ingen av alternativene som det i høringen inviteres til å mene noe om. 
Uansett valg av sted for hovedsykehus – ved Mjøsbrua eller i en av de tre store byene, vil det 
vært samfunnsmessig viktig at det opprettholdes sykehusaktivitet ved dagens sykehus.  
Videre er det viktig at Sykehuset Innlandet etablerer og utvikler et godt og framtidsrettet 
samarbeid med NTNU i Gjøvik. Dette vil kunne bidra til ressurstilgang, kompetansebygging 
og innovasjon som hele Mjøsregionen vil at nytte av. 
 
Av de tre Mjøsbyene er Gjøvik den beste lokaliseringen for et hovedsykehus. Hensynet til 
balansert regional utvikling og det faktum at befolkningstyngdepunktet i Oppland er slik at 
Gjøvik vil være det nærmeste sykehuset for de fleste innbyggerne tilsier denne 
lokaliseringen. Mulighetene knyttet til et tett samarbeid med NTNU er også et sterkt 
argument som bør tillegges stor vekt. Det foreligger flere gode tomter i tilknytning til NTNU. 
 
Konklusjon: 
Etter en samlet vurdering er rådmannens konklusjon at det kun er en hovedsykehusmodell 
med samling av behandlingstilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rus som vil gi 
innbyggerne i Innlandet det beste tilbudet.  
  
En viktig forutsetning for denne konklusjonen er at Sykehuset Innlandet følger opp de 
målsettinger som er lagt om desentralisering av tjenester - "desentralisering av det som kan, 
sentralisering av det som må". Den praktiske funksjons- og oppgavefordeling må til enhver 
tid tilpasses nye medisinske og teknologiske muligheter.  
 
Rådmannen konkluderer derfor med at: 

1. Østre Toten kommune bør støtte forslaget om et hovedsykehus med samling av 



somatikk, psykisk helsevern og rus.  
2. Det forutsettes at den modell som gir de beste forutsetning for desentralisering av 

tjenester utredes videre i konseptfasen, dvs. en justert modell 1A med poliklinikk og 
dagbehandling i dagens sykehusbyer i Mjøsregionen.  

 
 
 
 
 
 
 
10.05.2017 Kommunestyret - (KST) 
 
 
Behandling i møte: 
Forslag fra Tor Gaute Lien (FrP): 
Østre Toten kommune støtter forslaget om tre store akuttsykehus i Mjøsregionen. 

 
Avstemning: 
Forslaget fra Tor Gaute Lien (FrP) fikk 4 stemmer og fallt. 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. vedtatt mot 10 stemmer 
2. vedtatt mot 8 stemmer 
3. vedtatt mot 3 stemmer 
4. vedtatt mot 4 stemmer 
5. vedtatt mot 4 stemmer 

 

 
KST- 054/17Vedtak: 
        

1. Østre Toten kommune støtter i all hovedsak Gjøvik kommunes høringsuttalelse.  
2. Østre Toten kommune støtter forslaget om et hovedsykehus for Innlandet med 

samling av somatikk, psykisk helsevern og rus.  
3. Østre Toten kommune forutsetter at den modell som gir de beste forutsetning for 

desentralisering av tjenester utredes videre i konseptfasen, dvs. en justert modell 
1A med poliklinikk og dagbehandling i dagens sykehusbyer i Mjøsregionen. 

4. Modellene som er utredet inneholder ikke lokalisering av hovedsykehus ved en av 
Mjøsbyene. Dersom de statlige føringene om at hovedsykehus skal ligge i en by skal 
følges, mener Østre Toten kommune at hovedsykehuset må lokaliseres i Gjøvik. 

5. Østre Toten kommune har følgende svar på spørsmålene i høringsbrevet:  

 
          Spm. 1 a:  Hvilke spesialisthelsetjenester kan utvikles i felleskap mellom                                                                   
primær- og spesialisthelsetjenesten?  
Svar: Det vises til at spørsmålet om samhandling/overføring av oppgaver               



mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten også er vurdert i             
oppgavefordelingsmeldingen i forbindelse med kommunereformen (Meld.               
St. 14(2014-2015). Her er pekt på en rekke oppgaver innen flere                         
fagområder innenfor helsetjenester - spesielt i denne sammenheng en                             
rekke oppgaver innen habilitering og rehabilitering. De føringer som     
Sykehuset Innlandet  har nevnt i idefaserapporten er i så måte i tråd med    
                  de signaler som er gitt i denne meldingen. Oppgaver innenfor geriatri,    
                habilitering og rehabilitering, dialyse, DPS (Distriktpsykiatriske sentre), 
LMS     

 (Lokalmedisinske sentre)og billeddiagnostikk kan være fremtidige 
samarbeidsområder. Strukturvalget vil også legge premisser og gi 
muligheter for utvikling av teknologiske samhandlingsflater og videre 
utvikling av telemedisinske tilbud og løsninger.  

Hva som eventuelt kan overføres avhenger også av samhandlingsflatene og 
eventuell samlokalisering med desentraliserte spesialisthelsetjenester 
 
          Spm. 1 b:  Hvilke kommunale/interkommunale primærhelsetjenester for 
øvrig kan                                 eventuelt lokaliseres i frigjorte arealer? 
                        Svar: Legevakt, KAD (Kommunale akutt døgnplasser), fastleger,                                    
helsestasjon og migrasjonshelsetjeneste. For Østre Toten kommune vil det      
    være interkommunale primærhelsetjenester som er aktuelle for en     
    eventuell lokalisering i frigjorte arealer.  
 
          Spm. 1 c:   Er det andre helse- og sosialtjenester innen kommunen/regionen 
som                               med fordel kan samlokaliseres i de sykehuslokalene som 
eventuelt blir                         frigjort? 
Svar: Avtalespesialister, private helsetjenester uten avtale, eventuell regional 
NAV-løsning. 
           
Spm.2:     Hvilken modell for en fremtidig sykehusstruktur gir det beste tilbudet til                        
pasientene i innlandet? 
Svar: Østre Toten kommunes utgangspunkt er at modellen som velges skal gi det 
beste tilbudet til befolkningen i Innlandet. Utviklingen knyttet til bl.a.  demografi, 
medisinfag og teknologi/digitalisering vil måtte føre til store    endringer 
sykehusstrukturen i et perspektiv fram mot 2040. I dette ligger   at de nevnte 
spesialiserte tjenester bør samles/samordnes mer enn tilfellet    er i dag. Behovet 
for å samle funksjoner på samme sted blir større grunnet     økt faglig 
kompleksitet og kravet til sammenhengende og helhetlige pasientforløp. I tillegg 
er det ønskelig å unngå at pasientene blir utsatt for unødvendig skytteltrafikk 
mellom forskjellige behandlingssteder og manglende koordinerte tilbud.  
                            Et hovedsykehus må på sin side kunne svare på utfordringene og 
samtidig                         utnytte mulighetene. Det blir viktig å bygge opp gode og 
spesialiserte                                   fagmiljøer, med koordinering på tvers av ulike 
fagområder. Det må utvikles                             nye kompetansearbeidsplasser og 
interessante fagmiljøer. Justert modell 1A                         med poliklinikk og 
dagbehandling i dagens sykehusbyer i Mjøsregionen vil                              gi det 
beste tilbudet. 
            
                    Spm.3:    Gjennom hvilken modell kan psykisk helsevern, rus og 
somatikk skal                                      integreres bedre i fremtidens helsetjeneste? 



Svar: Østre Toten kommune mener at modell 1A med felles hovedsykehus    både 
for somatikk og rus/psykiatri vil gi bedre forutsetninger for å behandle flere 
tilstander hos pasientene på samme sted, i tråd med føringene i nasjonal helse- 
og sykehusplan. Det vil legge til rette for et tettere samarbeid rundt 
pasientforløpene.  Det forutsettes at de desentraliserte behandlingstilbudene skal 
skje ved DPS og i kommunene, og at disse er i stand til å videreføre kvalitativt 
gode tjenestetilbud som i dag ligger i egne enheter.  
 

                    Spm. 4:   Hvilken hovedsykehusmodell vil gi det beste tilbudet til pasientene i                                     
Innlandet?  

Svar: Østre Toten kommune mener alternativ 1A /justert 1A gir det beste       
tilbudet til pasientene i Innlandet, og er det alternativet som best svarer ut 
behovene i befolkningen og kravene til en fremtidig og moderne 
spesialisthelsetjeneste. Ett hovedsykehus vil bidra til sammenhengende og 
helhetlige pasientforløp, robuste fag- og forskningsmiljøer og økt sannsynlighet 
for rekrutteringsfortrinn og tilgang til spesialistkompetanse enn hva tilfellet er 
med flere akuttsykehus.  Flere akuttsykehus vil kunne skape usikkerhet 
prehospitalt, om hvor pasienten skal. Dette medfører risiko for forsinkelser i 
behandling og forverring av tilstander. Planlagt heldøgnskirurgi bør skje ved 
hovedsykehuset for å unngå behov for overføring ved komplikasjoner.    
                     
              Spm. 5:   Hvilket alternativ av to- eller tre-sykehusmodellene ivaretar best                                 
befolkningens           behov for spesialisthelsetjenester og ved hvilke sykehus bør                             
områdefunksjonene samles? 
Svar: Østre Toten kommune mener at ingen av disse alternativene som er nevnt i  
spørsmålet vil kunne gi  befolkningen  det beste  helsetilbudet. Østre Toten 
kommune viser til at det av to-sykehusmodellens alternativer – kun  er alternativ 2 
B med Lillehammer som akuttsykehus med områdefunksjoner i Oppland – som er 
vurdert som liv laga.    Dersom det blir slik at noen av  modellene som er nevnt i 
dette spørsmålet skal utredes videre i  konseptfasen – så ber Østre Toten 
kommune om at utredningene også omfatter alternativene ved at Gjøvik sykehus 
får tildelt akutte                       områdefunksjoner - alternativ 2 D og 3B.  Et svært 
relevant argument for dette er det faktum at befolkningstyngdepunktet i Oppland 
- både i dag og i fremtiden – vil være slik at Gjøvik vil være det nærmeste 
sykehuset for de fleste innbyggerne. I vurderingen av alternativer er også 
mulighetene knyttet til et tett samarbeid med NTNU og en helseclustermodell et 
argument som bør tillegges stor vekt i både to- og tre-sykehusmodellen. 
 
          Spm. 6:  Hvilke samfunnsmessige hensyn bør Sykehuset Innlandet vektlegge 
sterkest i                          sin vurdering? 

Svar: Samfunnsmessig bør lokalisering av hovedsykehus følge de statlige 
retningslinjene for areal- og transportplanlegging. Klima- og 
transporthensyn er viktige samfunnsmessige hensyn som tilsier at et 
hovedsykehus ved Mjøsbrua er et dårlig alternativ. 
Med klare forutsetninger om at Sykehuset Innlandet sikrer et faglig og 
framtidsrettet tilbud av sykehustjenester, bør det vektlegges utvikling av en 
sykehusstruktur hvor Sykehus Innlandet bidrar til en balansert regional 
utvikling, et utvidet felles bo- og arbeidsmarked i Mjøsregionen og en 
bærekraftig byutvikling rundt Mjøsa. 
Dette innebærer at et nytt hovedsykehus bør legges i eller inntil en av de tre 



store Mjøsbyene, dvs. ingen av alternativene som det i høringen inviteres til 
å mene noe om. 
Uansett valg av sted for hovedsykehus – ved Mjøsbrua eller i en av de tre 
store byene, vil det vært samfunnsmessig viktig at det opprettholdes 
sykehusaktivitet ved dagens sykehus.  
Videre er det viktig at Sykehuset Innlandet etablerer og utvikler et godt og 
framtidsrettet samarbeid med NTNU i Gjøvik. Dette vil kunne bidra til 
ressurstilgang, kompetansebygging og innovasjon som hele Mjøsregionen 
vil at nytte av. 
 
Av de tre Mjøsbyene er Gjøvik den beste lokaliseringen for et hovedsykehus. 
Hensynet til balansert regional utvikling og det faktum at 
befolkningstyngdepunktet i Oppland er slik at Gjøvik vil være det nærmeste 
sykehuset for de fleste innbyggerne tilsier denne lokaliseringen. Mulighetene 
knyttet til et tett samarbeid og synergier med NTNU er også et sterkt 
argument som bør tillegges stor vekt.  
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