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Møte i  Kommunestyret den 04.05.2017 - Sak: 30/17 

 

Arne Finn Brekke (AP) fremmet følgende tilleggsforslag fra Øyer AP: 
«Øyer kommune vil be om at følgende tre temaer utredes ytterligere: 

1. Turistene og de deltidsboende sitt behov for spesialisthelsetjenester 
2. De prehospitale tjenestene,  ambulanse- og helikoptertransporten må styrkes 
3. Endringene i arbeidsdelingen mellom spesialisthelsetjenesten og 

primærhelsetjenesten» 
 
Marthe Lang-Ree fremmet følgende forslag fra Øyer SP: 
«Endring av saksutredningens konklusjon: 

1. Konklusjon i saksframlegg som høringsinnspill endres til:  
Øyer kommune anbefaler at man i den kommende konseptfasen utreder alternativ 1A 
med justeringer og hvor Lillehammer er lokasjon i stedet for Mjøsbrua. 

2. Administrasjonen bes å endre saksframlegget i henhold til punktene i vedtaket. 
3. Øyer kommune er opptatt av at innbyggerne i innlandet også i framtiden skal ha et 

samlet helsetilbud som oppleves trygt og likeverdig. Det forutsetter en god balanse 
mellom hensynet til medisinskfaglig kvalitet og kompetanse, og nærheten til 
pasienten. Et godt prinsipp er å sentralisere det en må, og desentralisere det en kan. 

4. Øyer kommune ber om at det utredes et alternativ med et hovedsykehus plassert på 
Lillehammer. 

5. Med utgangspunkt i at det foreligger en tydelig faglig anbefaling om å samlokalisere 
psykisk helsevern og rus med de somatiske sykehusfeltene, bør 
sentralsykehusfunksjonene overføres fra Sanderud og Reinsvoll til nytt hovedsykehus. 

6. Øyer kommune er opptatt av at SIHF vektlegger en balansert utvikling i regionen. 
Investeringer av den størrelsen det her er snakk om er en stor mulighet for 
næringslivet i Innlandet, og SIHF bør allerede i planleggingsfasen legge opp til en 
prosess der lokale bedrifter får anledning til å kvalifisere seg inn mot kommende 
oppdrag». 

 
Ordfører påpekte at administrasjonen ikke endrer saksfremlegg som er utarbeidet og lagt 
fram. 

 
Arne Finn Brekke (AP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 

 
Møtet satt. 
Øyer SP trekker sitt forslag, og Arne Finn Brekke (AP) fremmet følgende omforente forslag: 

1. Øyer kommune ber om at det utredes et alternativ med et hovedsykehus plassert på 
Lillehammer. 

2. Øyer kommune anbefaler at man i den kommende konseptfasen som et minimum 
utreder alternativ 1A med justeringer og alternativ 2B, akuttsykehus i Lillehammer og 
Elverum. 

3. Vurderingsdelen av saksfremlegget sendes Sykehuset Innlandet HF som høringsinnspill. 
 

Øyer kommune vil be om at følgende tre temaer utredes ytterligere: 
1. Turistene og de deltidsboende sitt behov for spesialisthelsetjenester 
2. De prehospitale tjenestene,  ambulanse- og helikoptertransporten må styrkes 
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3. Endringene i arbeidsdelingen mellom spesialisthelsetjenesten og 
primærhelsetjenesten 

 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

 
  

Vedtak i Kommunestyret: 
1. Øyer kommune ber om at det utredes et alternativ med et hovedsykehus plassert på 

Lillehammer. 
2. Øyer kommune anbefaler at man i den kommende konseptfasen som et minimum 

utreder alternativ 1A med justeringer og alternativ 2B, akuttsykehus i Lillehammer og 
Elverum. 

3. Vurderingsdelen av saksfremlegget sendes Sykehuset Innlandet HF som høringsinnspill 
sammen med Arbeiderpartiets tilleggsforslag.  

 

Øyer kommune vil be om at følgende tre temaer utredes ytterligere: 
1. Turistene og de deltidsboende sitt behov for spesialisthelsetjenester 
2. De prehospitale tjenestene,  ambulanse- og helikoptertransporten må styrkes 
3. Endringene i arbeidsdelingen mellom spesialisthelsetjenesten og 

primærhelsetjenesten 
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SÆRUTSKRIFT 

 
Arkivsak: 17/926   
 
HØRING AV IDEFASERAPPORT - FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR FOR SYKEHUSET 
INNLANDET HF 
 
 

Saksbehandler:  Mike Görtz Arkiv: 033  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
33/17 Formannskapet 25.04.2017 
30/17 Kommunestyret 04.05.2017 
 
 
Vedlegg: 
Idéfaserapport – høringsbrev 
Idéfaserapport – fremtidig sykehusstruktur 
Idéfaserapport – fremtidig sykehusstruktur i korte trekk 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I denne saken legger rådmannen fram forslag til høringsuttalelse til «Idéfaserapport – 
fremtidig sykehusstruktur for Sykehuset Innlandet HF». Idefaserapporten inneholder en 
rekke ulike alternativer og underalternativer. Høringen gjelder hvilke av disse alternativene 
som skal være med videre inn i en mer konkret konseptfase (se figur 2 på side 7 i hoved-
rapporten). Det foreslås at teksten under overskriften «Vurdering» sendes som høringssvar. 
Det fremmes likelydende saker for kommunestyrene i Lillehammer, Gausdal, Ringebu, og 
Øyer. 
 
Bakgrunn: 
Demografiske endringer og teknologisk utvikling gjør at spesialisthelsetjenesten i framtiden 
vil stå overfor store utfordringer, men også ha mange nye muligheter. Sykehuset Innlandet 
HF (heretter kalt SIHF) må sørge for å ha en virksomhet og en sykehusstruktur som er 
tilpasset den framtidige befolkningens behov for spesialisthelsetjenester, samtidig som man 
må være i stand til å ta i bruk ny teknologi til pasientenes beste. 
 
Som et ledd i planleggingen av framtidig sykehusstruktur i Innlandet har SIHF utarbeidet en 
idéfaserapport. I henhold til Helsedirektoratets veileder er dette den første av tre faser i 
tidligfaseplanleggingen. Idéfasen skal presisere behovet og identifisere mulige løsnings-
alternativ og avklare hvilke alternativ som er «liv laga». At en løsning er «liv laga» innebærer 
at den er relevant, gjennomførbar og levedyktig. 
 
Behandlingen av idéfaserapporten skal lede fram til en beslutning om hvilke løsninger som 
skal være med videre til konseptfasen, samt mandat, rammer og plan for gjennomføring av 
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denne fasen. Styret i SIHF skal sluttbehandle idéfaserapporten høsten 2017. Rapporten er 
lagt ut til høring med frist 12. mai 2017. 
 
Fakta: 
Faktadelen bygger på Idefaserapporten med underliggende rapporter og Nasjonal helse- og 
sykehusplan 2016-2019 (Stortingsmelding nr. 11 2015-2016). 
 
Idefaserapporten om ny sykehusstruktur handler om framtidens helseutfordringer og 
muligheter, og hvordan vi best kan planlegge for dem. Uavhengig av hvilket konsept og 
alternativ som blir valgt vil det være behov for nye bygg. Byggingen vil tidligst kunne starte 
opp i 2022, slik at ny sykehusstruktur for Innlandet først vil bli en realitet fra rundt 2026. 
Sykehusstrukturen det planlegges for nå gjelder med andre ord primært en tidshorisont 10-
30 år fram i tiden. I rapportene er det lagt til grunn et tidsperspektiv fram mot 2040. 
 
Det er spesielt innen tre områder man ser for seg endringer som vil påvirke behovet for en 
ny sykehusstruktur: 
 
Befolkningsutvikling/-sammensetning: Befolkningen blir eldre. I 2030 vil det være 300.000 
flere eldre over 70 år i Norge enn i dag, en økning på rundt 50 %. I inntaksområdet for SIHF 
legges det til grunn en økning på 25.000 eldre over 70 år (prosentvis økning blir den 
samme). Det er stor forskjell på utviklingen på kommunenivå, mjøsbyene med omliggende 
kommuner og kommuner helt sør i begge fylkene kan stort sett forvente befolkningsvekst 
og mindre aldring enn gjennomsnittet. 
 
Erfaringen viser at forbruket av helsetjenester blant 70-åringer er omtrent dobbelt så høyt 
som blant 40-åringer, og at det fortsetter å øke med økende alder. Med økt alder øker også 
sannsynligheten for flere sammensatte diagnoser, som krever samarbeid mellom ulike 
medisinske fagmiljøer. 
 
Det framtidige aktivitetsbehovet i spesialisthelsetjenesten kan ikke utelukkende utledes ved 
å framskrive antallet eldre og deres sykdomsbilde i dag. Generelt sett forventes 
morgendagens eldre som gruppe å ha både bedre helse og bedre helseatferd. Allerede er 
det mange inngrep som tidligere krevde liggedøgn på sykehus som i dag gjennomføres på 
dagtid og uten innleggelse, og denne utviklingen kommer til å fortsette. 
 
Endringer i funksjonsdelingen mellom primærhelsetjenesten, som er kommunenes ansvar, 
og spesialisthelsetjenesten er og vil bli endret som følge av samhandlingsreformen. Dette gir 
rom for mer pasientnær behandling, noe som er viktig når en større andel av pasientene i 
fremtiden må antas å bo i kommuner der det heller ikke er sykehus i dag. 
  
Til tross for dette vil det ikke være mulig å komme utenom at spesialisthelsetjenesten må 
effektiviseres, i betydning at den må skape flere tjenester med færre årsverk. En måte å 
gjøre dette på er å organisere virksomheten på en slik måte at det blir behov for færre 
vaktlinjer (beredskapsvakter), som igjen betyr å samle virksomhet på færre steder. 
 
Medisinskfaglig utvikling: Utviklingen innen det medisinske fagfeltet går i retning av stadig 
mer spesialisering. Spesielt gjelder dette innen kirurgi, der det har skjedd en omfattende 
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grenspesialisering. Tidligere kunne en dyktig kirurg med få medarbeidere og standard utstyr 
håndtere de fleste akutte problemstillinger. I dag er behandlingsmulighetene flere, men 
stiller store og økende krav til spisskompetanse, avansert utstyr, støttefunksjoner og ikke 
minst, regelmessig trening og praksis.  
Studier viser at en viktig årsak til kvalitetsforskjeller mellom norske sykehus i dag er hvor 
ofte de gjennomfører de behandlinger som tilbys. Dette gjelder spesielt innen kirurgi, og 
resultatet er neppe særlig overraskende, de fleste vil nok mene at det er logisk at man blir 
bedre til å utføre inngrep hvis man gjør dem flere ganger i måneden framfor en gang eller to 
i året. 
 
For noen behandlinger ligger sykehusene i SIHF allerede under anbefalt opptaksområde-
grense hver for seg. Dette har ført til at det allerede er en viss oppgavefordeling mellom 
sykehusene i SIHF som fører til at pasientene må forholde seg til flere sykehus, både fordi de 
har flere diagnoser, men også innenfor samme behandlingsforløp. 
 
På det indremedisinske fagområdet er det fortsatt bruk for generell kompetanse. Et økende 
antall eldre med flere diagnoser og mange medikamenter vil fortsette å kreve 
helsepersonell som kan se og behandle helheten, noe som blant annet vil stille krav til økt 
geriatrisk kompetanse både sentralt og desentralt. Også ortopedi er et område der det er 
mulig å desentralisere noe, flere sykehus i Norge har eksempelvis akuttfunksjon i ortopedi, 
men ikke generell kirurgi. 
 
Teknologi: Den teknologiske utviklingen innen medisinsk utstyr kan litt spissformulert sies å 
gå i to retninger, noe utstyr blir lettere, billigere og mer tilgjengelig, mens annet utstyr blir 
større, dyrere og mer avansert. 
 
Diagnose- og behandlingstilbud som er basert på teknologi som blir mindre og billigere i 
framtiden kan desentraliseres, også utover det som er dagens sykehusstruktur. Denne 
utviklingen gir grunnlag for å diagnostisere og behandle/igangsette behandling av flere 
lidelser (også akutte) i kommunale institusjoner, lokalmedisinske sentre og i noen tilfelle 
også i pasientens hjem. 
 
Diagnose- og behandlingstilbud som er basert på teknologi som blir større og mer avansert 
(og dyrere) i framtiden må sentraliseres. Dette gjelder blant annet operasjonsroboter, og 
utstyr til stråling, bildediagnostikk og genetisk testing. Denne typen teknologi er i den grad 
den er tatt i bruk i SIHF, allerede fordelt til ett av sykehusene i helseforetaket, og 
fagansvaret lagt dit. 
 
Psykisk helsevern og rus: I nasjonal helse- og sykehusplan vises det til at forventet levetid 
for mennesker med alvorlige psykiske lidelser – ofte i sammenheng med rusavhengighet – er 
20 år kortere enn for befolkningen for øvrig. Nesten 60 % av overdødeligheten kan tilskrives 
somatiske sykdommer som i stor grad kan forebygges. Samtidig er det en betydelig 
underdiagnostisering av psykiske lidelser og rusproblemer hos pasienter innlagt på 
somatiske sykehus. Det legges derfor sterke føringer om at sykehus i framtiden bør 
samlokalisere somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling, slik at pasientene kan få et 
helhetlig tilbud på samme sted. 
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Modellene for ny sykehusstruktur i idefaserapporten: I rapporten presenteres tre hoved-
alternativ for ny sykehusstruktur med tilhørende underalternativer, i tillegg til 
nullalternativet (framskriving av dagens sykehusstruktur).  
Hovedalternativene er: 
 

1. (Alt A-E) Hovedsykehusmodell 

Et hovedsykehus ved Mjøsbroen. 400-800 senger, avhengig av hvilke funksjoner som 
beholdes ved de eksisterende sykehusene og hvor mye av sentralsykehusfunksjonene for 
psykisk helsevern og rus som flyttes til det nye hovedsykehuset. 

2. (Alt A-F) Modell med to store akuttsykehus i Mjøsregionen 

To store akutt sykehus, ett i hvert fylke. SI Gjøvik eller SI Lillehammer for Oppland. SI 
Elverum eller nytt somatisk sykehus på Sanderud (erstatter SI Hamar) for Hedmark. De 
akutte områdefunksjonene samles på ett av de to valgte sykehusene. 
Sentralsykehusfunksjonene for psykisk helsevern og rus beholdes som de er på Reinsvoll og 
Sanderud, eller samles på ett av stedene. 

3. (Alt A-E) Modell med tre store akuttsykehus i Mjøsregionen 

Tre store akutt sykehus. SI Gjøvik og SI Lillehammer. SI Elverum eller nytt SI Sanderud.  

4. Modell med dagens sykehusstruktur 

 
En detaljert oversikt over de ulike delalternativene finnes på midtsidene i kortversjonen av 
idefaserapporten og på side 93-96 i hovedrapporten.  SI Tynset er definert som 
akuttsykehus med akuttkirurgi i alle alternativ, i tråd med føringene i nasjonal helse- og 
sykehusplan. SI Kongsvinger er under utredning av Helse Sørøst for overføring til AHUS og er 
i liten grad omtalt i den foreliggende rapporten. 
 
I tråd med «Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter»i er det vurdert om de 
ulike alternativene er «liv laga», det vil si relevante, gjennomførbare og levedyktige.  
 
I henhold til konklusjonene i idefaserapporten er følgende modeller/alternativ «liv laga»: 
 

1. Hovedsykehusmodellen, alle alternativ 
2. Modell med to store akuttsykehus i Mjøsregionen: Alternativ 2B (Lillehammer og 

Elverum, med samling av de akutte områdefunksjonene på Lillehammer) 
3. Modell med tre store akuttsykehus i Mjøsregionen: Ingen av alternativene 
4. Modell med dagens sykehusstruktur: Ingen av alternativene 

 
Vurderingene av de to sykehus-modellene finnes i kapitel 10 i idefaserapporten. En samling 
av mye av virksomheten på to sykehus vil kreve utvidelser av nåværende bygningsmasse. 
Dette anses å være umulig på SI Hamar og vanskelig på de andre sykehusene, men minst 
vanskelig på SI Lillehammer. 2B er også det alternativet som best dekker de områder som 
ligger lengst unna alternative tilbud. Alternativene av to sykehus-modellene med stort 
akuttsykehus på Sanderud (til erstatning for SI Hamar) vurderes i utgangspunktet også som 
«liv laga», men har høye investeringskostnader som tilsvarer de rimeligste 
hovedsykehusalternativene og vurderes derfor ikke som økonomisk bærekraftig. 
 

                                                 
i
 Helsedirektoratet 2011 
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Alternativene er også vurdert opp mot de effektmål som styret for SI Innlandet vedtok som 
en del av mandatet for arbeidet. Effektmålene og tilhørende vurderingskriterier er gjengitt 
på side 10 i hovedrapporten. Med utgangspunkt i denne konkluderer idefaserapporten med 
at modellen med et nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua med alle funksjoner samlet vil legge 
best til rette for faglig kvalitet og utvikling av fremtidig virksomhet til pasientenes beste.  
 
Idefaserapporten konkluderer med å anbefale følgende modeller: 
 

1A. Hovedsykehus med alle funksjoner ved Mjøsbrua, men justert slik det fortsatt blir 
poliklinikk og dagbehandling i Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.  

1C. Hovedsykehus med alle funksjoner ved Mjøsbrua og planlagt (elektiv) kirurgi ved 
SI Elverum, men justert slik det fortsatt blir poliklinikk og dagbehandling i Hamar, 
Gjøvik og Lillehammer 

 
De justerte versjonene av alternativene 1A og 1C er ikke beskrevet i tabellene, men finnes i 
hovedrapporten på side 130-131. Det forutsettes også at alle etablerte lokalmedisinske 
sentre (LMS) og distriktspsykiatriske sentre (DPS) opprettholdes, uavhengig av alternativ. 
 
Samfunnsanalysen: Som et ledd i arbeidet med idefaserapporten har konsulentfirmaet 
Asplan Viak utarbeidet en samfunnsanalyse der temaene regional utvikling, 
persontransport, energibruk i bygg, rekrutteringsmuligheter samt by- og regionutvikling er 
beskrevet med utgangspunkt i framskrivinger til 2040. 
 
Under regional utvikling har man analysert effekter for sysselsetting og befolkningsutvikling i 
regionene som følge av endring i antall årsverk ved SI i ulike regioner og konsumvirkning 
som følge av lokalisering av årsverkene. Konklusjonen er at modellen med et hovedsykehus i 
liten grad vil svekke utviklingen i Mjøsbyene fordi befolkningen (de sykehusansatte) vil velge 
å bo i byene eller de større tettstedene slik som nå. Modellene der noen byer får flere 
sykehusfunksjoner enn andre vil føre til at disse byene vokser på bekostning av byene som 
får færre eller ingen sykehusfunksjoner. 
 
Persontransportberegningene viser hvordan de ulike alternativene påvirker klimagassutslipp 
sammenlignet med dagens sykehusstruktur (framskrevet til 2040). Denne viser at modellen 
med et hovedsykehus vil øke klimagassutslippet med om lag 60 % i forhold til en modell der 
man opprettholder dagens sykehusstruktur. Alle modellene gir høyere utslipp enn den med 
dagens struktur, men økningen blir mindre dess mer aktivitet som opprettholdes i flere 
sykehus. 
 
I forhold til energibehovet med dagens bygningsmasse er det mulig å spare 30-40 % ved å 
bygge eller totalrehabilitere til TEK10-standard og 60-65 % med passivhusstandard. 
Alternativ 1A med ett hovedsykehus kommer ut med lavest totalt energibehov på grunn av 
at det har minst samlet areal, men de øvrige vurderte modellene innebærer også betydelige 
reduksjoner i energibehovet sammenlignet med dagens bygningsmasse. 
 
Behovet for kompetent arbeidskraft i spesialhelsetjenesten er økende og konkurransen om 
de beste ressursene vil øke etter hvert som den yrkesaktive andelen i befolkningen blir 
mindre. Forhold som påvirker rekrutteringsmulighetene er arbeidsplassens attraktivitet og 
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størrelsen på bo- og arbeidsmarkedet i normal pendleravstand (45 minutters kjøring med 
bil) fra arbeidsplassen. Når det gjelder arbeidsplassens attraktivitet er det størrelsen på 
fagmiljøet som er viktigst, her er alle alternativ bedre enn nullalternativet, og alternativ 1A 
best. 
 
Lokalisering i en eller flere av Mjøsbyene kan tenkes å øke rekrutteringsgrunnlaget fordi 
byene har tiltrekningskraft i seg selv, spesielt blant unge nyutdannete. Samtidig peker 
rapporten på at Mjøsbrua er lokalisert innen akseptabel pendleravstand fra alle Mjøsbyene, 
slik at det er usikkert hvor stor betydning det vil ha om sykehuset lokaliseres i en av byene 
eller noe utenfor. 
 
Når det gjelder by- og regionutvikling viser rapporten til at sykehuslokalisering i bykjernen 
normalt vil styrke byutviklingen og legge forholdene best til rette for en bærekraftig 
byutvikling. I alternativene med hovedsykehus ved Mjøsbrua og nytt sykehus på Sanderud 
flyttes et stort antall arbeidsplasser fra eksisterende bysentrum til mindre tettsteder. Til 
tross for at en lokalisering utenfor sentrum av byene i Mjøsregionen ikke er forventet å 
svekke befolkningsutviklingen i byene, vil den allikevel kunne påvirke utviklingen av sentrum 
i de aktuelle byene, ved for eksempel å redusere handelen i sentrumsområdene. 
 
Vurdering/Høringsuttalelse: 
Høringsbrevet inneholder konkrete spørsmål som høringsinstansene blir bedt om å ta 
stilling til. Forslaget til høringssvar er utformet i tråd med dette. Nummereringen referer seg 
til spørsmålene i høringsbrevet. 
 
1. Øyer kommune er opptatt av at innbyggerne også i framtiden skal ha et samlet 
helsetilbud som oppleves som trygt og nært nok. Dette fordrer at man klarer å finne en 
balanse mellom den delen av det samlete tilbudet der hensynet til medisinskfaglig kvalitet 
og kompetanse må telle mest, og den delen der dette ikke er like viktig og nærhet til 
pasienten kan tillegges større vekt. 
 
Lillehammer, Gausdal, Ringebu, og Øyer kommuner har gjennom Helseregion Sør-
Gudbrandsdal bygget opp en rekke interkommunale tilbud og et godt faglig samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten ved SI Lillehammer. Blant annet har man nylig fått godkjenning som 
utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering i geriatri ved den interkommunale 
intermediæravdelingen ved Lillehammer helsehus. I samarbeid med idretten og Høgskolen i 
Innlandet er man i ferd med å bygge opp kompetanse innen idrettsmedisin, blant annet for 
å bygge opp under Lillehammerregionen som en komplett vintersportsregion. Lillehammer 
kommune som vert for det interkommunale legevaktsamarbeidet i regionen er i ferd med å 
bygge et nytt og avansert legevaktsbygg i tilknytning til SI Lillehammer, der samarbeidet 
med sykehuset var utslagsgivende for valg av plassering. 
 
I samhandlingsreformen legges det opp til at flere rehabiliteringsoppgaver etter hvert skal 
overføres til kommunene. Dette er et tilbud som må utvikles under veiledning av 
spesialisthelsetjenesten, men som kommunene etter hvert kan overta ansvaret for, og som 
eventuelt kan tenkes plassert i frigjorte arealer. På samme måte bør det vurderes om det er 
andre områder der man kan bruke samme modell, d.v.s. utvikle et tilbud under veiledning 
fra spesialisthelsetjenesten som kommunene etter hvert overtar ansvaret for. 
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Finansieringen av slike oppgaver kan enten skje gjennom nasjonale endringer i 
oppgavefordelingen mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, eller som 
lokale avtaler om kjøp og salg av tjenester som det er viktig for kommunene å beholde 
lokalt. 
 
At det utvikles/videreutvikles et godt samarbeid om oppgavefordeling og overføring av 
oppgaver i årene framover skal ikke være avhengig av hvilken sykehusmodell som velges. 
Tvert i mot, gjennom å prioritere disse prosessene løpende vil man kunne skape trygghet i 
befolkningen om et godt og nært helsetilbud uavhengig av hvilken modell som til slutt blir 
valgt. 
 
2. Øyer kommune ønsker at alternativ 2B, med stort akuttsykehus på Lillehammer og 
Elverum og de akutte områdefunksjonene samlet på SI Lillehammer tas med i den videre 
planleggingen. Dette er det eneste av to sykehus-modellene som SIHF mener at er «liv laga» 
i henhold til vurderingskriteriene i Helsedirektoratets veileder. En slik løsning vil gi et for de 
alle fleste formål fullverdig sykehus sentralt i begge fylker og sikre videre bruk av 
omfattende bygningsmasse. Avstanden mellom de to sykehusene blir heller ikke større enn 
at det bør være mulig å utnytte spesialkompetanse på tvers. 
 
Samtidig erkjenner Øyer at det kan være vanskelig å oppnå den nødvendige støtten for et 
nytt sykehus med et alternativ som gjør at en eller flere av Mjøsbyene får sykehusutvikling 
på bekostning av de andre. I den grad dette fører til langvarig diskusjon og omkamper kan 
SIHF i verste fall miste sin prioritet i investeringsmiddelplanen til Helse Sørøst. Innlandet kan 
i så fall også miste investeringer på 10-12 milliarder kroner, som i seg selv kan være viktig for 
utvikling av lokal industri og næringsliv. Dette vil i så fall føre til at det må opprettholdes 
virksomhet ved alle eksisterende sykehus. Siden man må forvente at samlingen av 
fagfunksjoner vil gå sin gang, vil dette medføre at stadig flere pasienter må forholde seg til 
flere sykehus, med den usikkerhet og fare for manglende helhet i behandlingstilbudet dette 
kan medføre. Med utgangspunkt i dette anser Øyer kommune at en justert modell 1A, d.v.s. 
hovedsykehus med alle funksjoner ved Mjøsbrua og noe virksomhet i Elverum, Hamar, 
Gjøvik og Lillehammer, er et alternativ som kan tas med i den videre planleggingen, 
forutsatt at det opprettholdes et aktivitetsvolum knyttet til aktiviteter omtalt i punkt 4 
tilsvarende 70 % av dagens aktivitetsvolum ved SI Lillehammer, og at dette følges opp med 
tilstrekkelig investerings- og driftsmidler i hele periodene fram mot 2040. 
 
Spørsmål 3 og 4 er formulert med utgangspunkt i modell 1A (hovedsykehus ved Mjøsbrua) og 
besvart i henhold til dette: 
 
3. Med utgangpunkt i at det foreligger en ganske entydig faglig anbefaling om å 
samlokalisere psykisk helsevern og rus med de somatiske sykehusfeltene, bør sentral-
sykehusfunksjonene overføres fra Sanderud og Reinsvoll til nytt hovedsykehus. På samme 
måte som for de somatiske sykehusene må det vurderes hvilke tilbud som fortsatt kan og 
bør ligge desentralt. Det bør også vurderes om disse tilbudene eventuelt kan samlokaliseres 
med de somatiske tilbudene som blir værende i Mjøsbyene. 
  
4. For Lillehammerregionen og Gudbrandsdalen er det viktig at SI Lillehammer som et 
minimum beholder et tilbud innen akutt indremedisin, dagbehandling og poliklinikk. Med 
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utgangspunkt i regionens rolle som turist- og aktivitetsdestinasjon, med mange tilreisende, 
stor hyttebefolkning og mange nasjonale og internasjonale bredde- og 
toppidrettsarrangement er det videre nødvendig at det som et minimum videreføres et 
tilbud innen akutt ortopedi ved SI Lillehammer, i kombinasjon med elektiv kirurgi som kan 
støtte opp under et ortopeditilbud. Øyer kommune er også opptatt av å beholde et 
indremedisinsk miljø, som kan sikre at pasienter med kroniske sykdommer og behov for 
regelmessig behandling og gjentatte sykehusinnleggelser kan få et tilbud lokalt. 
 
5. Øyer kommune viser til at det for to-sykehusmodellene bare er alternativ 2B, med 
Lillehammer og Elverum som store akuttsykehus og med de akutte områdefunksjonene 
samlet på Lillehammer, som er «liv laga» i henhold til Helsedirektoratets kriterier. Øyer 
kommune ber derfor om at dette alternativet tas med videre til neste fase av utredningen. 
 
6. Øyer kommune er opptatt av at SIHF vektlegger en balansert utvikling i regionen. Investe-
ringer av den størrelsen det her er snakk om er en stor mulighet for næringslivet i Innlandet, 
og SIHF bør allerede på planleggingsstadiet legge opp til en prosess der lokale bedrifter får 
anledning til å kvalifisere seg inn mot kommende oppdrag.  
 
En plassering av hovedsykehuset utenfor et eksisterende bysentrum, slik justert alternativ 
1A legger opp til, skaper utfordringer når det gjelder trafikk og utslipp av klimagasser. Selv 
om den teknologiske utviklingen forventes å redusere utslippene knyttet til transport 
betydelig fram mot det tidspunkt et nytt sykehus kan settes i drift, er det fortsatt nødvendig 
å sørge for gode kollektivløsninger som en del av prosjektet. I den forbindelse vil Øyer 
kommune minne om «Faglig råd for bærekraftig byutviklingii», som ble overlevert 
Kommunalministeren i 2013. Råd nummer én i denne rapporten lyder «Fortett eksisterende 
byer i stedet for å bygge nye». Det viktigste tiltaket er at offentlige institusjoner, som 
sykehus, skal plasseres i byene, og at offentlig virksomhet må ta sitt ansvar og være et godt 
forbilde. 
 
Konklusjon:  
Øyer kommune anbefaler at man i den kommende konseptfasen som et minimum utreder 
alternativ 1A med justeringer og alternativ 2B, akuttsykehus i Lillehammer og Elverum. 
    
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1.Øyer kommune anbefaler at man i den kommende konseptfasen som et minimum 
utreder alternativ 1A med justeringer og alternativ 2B, akuttsykehus i Lillehammer 
og Elverum. 
 
2.Vurderingsdelen av saksfremlegget sendes Sykehuset Innlandet HF som 
høringsinnspill. 

 
 
 
Ådne Bakke Mike Görtz 

                                                 
ii
 Utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet 2013. Lenke. 
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Rådmann 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.04.2017 sak 33/17 
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag på vegne av Øyer SP: 
1.«Øyer kommune er opptatt av at innbyggerne i innlandet også i framtiden skal ha et 
samlet helsetilbud som oppleves som trygt og likeverdig. Det forutsetter en god balanse 
mellom hensynet til medisinskfaglig kvalitet og kompetanse og nærheten til pasienten. Et 
godt prinsipp er å sentralisere det en må, og desentralisere det en kan. 
 
2.Øyer kommune ber om at det utredes et alternativ med et hovedsykehus plassert på 
Lillehammer. 
 
3.Med utgangspunkt i at det foreligger en tydelig faglig anbefaling om å samlokalisere 
psykisk helsevern og rus med de somatiske sykehusfeltene, bør sentralsykehusfunksjonene 
overføres fra Sanderud og Reinsvoll til nytt hovedsykehus. 
 
4.Øyer kommune er opptatt av at SIHF vektlegger en balansert utvikling i regionen. 
Investeringer av den størrelsen det her er snakk om er en stor mulighet for næringslivet i 
Innlandet, og SIHF bør allerede i planleggingsfasen legge opp til en prosess der lokale 
bedrifter får anledning til å kvalifisere seg inn mot kommende oppdrag». 
 
Arne Finn Brekke (AP) ba om gruppemøte. Møtet hevet. 
 
Møtet satt.  
Punkt 1-4 i Senterpartiets forslag er dekket av Rådmannens vurderinger. 
 
Ordføreren fremmet følgende omforente forslag: 
«1. Øyer kommune anbefaler at man i den kommende konseptfasen som et minimum 
utreder alternativ 1A med justeringer og alternativ 2B, akuttsykehus i Lillehammer og 
Elverum. 
 
2.Vurderingsdelen av saksfremlegget sendes Sykehuset Innlandet HF som høringsinnspill. 
3.Øyer kommune ber om at det utredes et alternativ med et hovedsykehus plassert på 
Lillehammer». 
 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
 

1.Øyer kommune anbefaler at man i den kommende konseptfasen som et minimum 
utreder alternativ 1A med justeringer og alternativ 2B, akuttsykehus i Lillehammer 
og Elverum. 
2.Vurderingsdelen av saksfremlegget sendes Sykehuset Innlandet HF som 
høringsinnspill. 
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3.Øyer kommune ber om at det utredes et alternativ med et hovedsykehus plassert 
på Lillehammer. 

 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 04.05.2017 sak 30/17 
 
Behandling: 
Arne Finn Brekke (AP) fremmet følgende tilleggsforslag fra Øyer AP: 
«Øyer kommune vil be om at følgende tre temaer utredes ytterligere: 

1. Turistene og de deltidsboende sitt behov for spesialisthelsetjenester 
2. De prehospitale tjenestene,  ambulanse- og helikoptertransporten må styrkes 
3. Endringene i arbeidsdelingen mellom spesialisthelsetjenesten og 

primærhelsetjenesten» 
 
Marthe Lang-Ree fremmet følgende forslag fra Øyer SP: 
«Endring av saksutredningens konklusjon: 

1. Konklusjon i saksframlegg som høringsinnspill endres til:  
Øyer kommune anbefaler at man i den kommende konseptfasen utreder alternativ 
1A med justeringer og hvor Lillehammer er lokasjon i stedet for Mjøsbrua. 

2. Administrasjonen bes å endre saksframlegget i henhold til punktene i vedtaket. 
3. Øyer kommune er opptatt av at innbyggerne i innlandet også i framtiden skal ha et 

samlet helsetilbud som oppleves trygt og likeverdig. Det forutsetter en god balanse 
mellom hensynet til medisinskfaglig kvalitet og kompetanse, og nærheten til 
pasienten. Et godt prinsipp er å sentralisere det en må, og desentralisere det en kan. 

4. Øyer kommune ber om at det utredes et alternativ med et hovedsykehus plassert på 
Lillehammer. 

5. Med utgangspunkt i at det foreligger en tydelig faglig anbefaling om å samlokalisere 
psykisk helsevern og rus med de somatiske sykehusfeltene, bør 
sentralsykehusfunksjonene overføres fra Sanderud og Reinsvoll til nytt 
hovedsykehus. 

6. Øyer kommune er opptatt av at SIHF vektlegger en balansert utvikling i regionen. 
Investeringer av den størrelsen det her er snakk om er en stor mulighet for 
næringslivet i Innlandet, og SIHF bør allerede i planleggingsfasen legge opp til en 
prosess der lokale bedrifter får anledning til å kvalifisere seg inn mot kommende 
oppdrag». 

 
Ordfører påpekte at administrasjonen ikke endrer saksfremlegg som er utarbeidet og lagt 
fram. 

 
Arne Finn Brekke (AP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 

 
Møtet satt. 
Øyer SP trekker sitt forslag, og Arne Finn Brekke (AP) fremmet følgende omforente forslag: 

1. Øyer kommune ber om at det utredes et alternativ med et hovedsykehus plassert på 
Lillehammer. 
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2. Øyer kommune anbefaler at man i den kommende konseptfasen som et minimum 
utreder alternativ 1A med justeringer og alternativ 2B, akuttsykehus i Lillehammer 
og Elverum. 

3. Vurderingsdelen av saksfremlegget sendes Sykehuset Innlandet HF som 
høringsinnspill. 

 
Øyer kommune vil be om at følgende tre temaer utredes ytterligere: 

1. Turistene og de deltidsboende sitt behov for spesialisthelsetjenester 
2. De prehospitale tjenestene,  ambulanse- og helikoptertransporten må styrkes 
3. Endringene i arbeidsdelingen mellom spesialisthelsetjenesten og 

primærhelsetjenesten 
 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Øyer kommune ber om at det utredes et alternativ med et hovedsykehus plassert på 
Lillehammer. 

2. Øyer kommune anbefaler at man i den kommende konseptfasen som et minimum 
utreder alternativ 1A med justeringer og alternativ 2B, akuttsykehus i Lillehammer 
og Elverum. 

3. Vurderingsdelen av saksfremlegget sendes Sykehuset Innlandet HF som 
høringsinnspill sammen med Arbeiderpartiets tilleggsforslag.  

 
Øyer kommune vil be om at følgende tre temaer utredes ytterligere: 

1. Turistene og de deltidsboende sitt behov for spesialisthelsetjenester 
2. De prehospitale tjenestene,  ambulanse- og helikoptertransporten må styrkes 
3. Endringene i arbeidsdelingen mellom spesialisthelsetjenesten og 

primærhelsetjenesten 
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