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Lokalisering av regionalt senter for samhandling og desentraliserte spesialisthelsetjenester 
i Helse Sør-Øst

Vi vil gjerne, i forkant av høringsmøtet 7. juni 2021, påpeke behovet for å omgjør Helse Sør-Øst (HSØ) 
vedtak på sitt styremøte 28. mai om å lokalisere det regionale senter for samhandling 
(samhandlingsarena) til Elverum. Det finnes et for Innlandet og nasjonen klart bedre alternativ i å 
legge senteret til Gjøvik. – Vi vil her komme nærmere inn på hvorfor.

Det fremheves i HSØ sin rapport Konkretisering av bygg, lokalisering og bærekraft ved Sykehuset 
Innlandet HF fra 08.12.21 følgende: «… at det er et behov for å etablere et regionalt senter for 
samhandling og desentraliserte spesialisthelsetjenester i Helse Sør-Øst. Et regionalt senter skal bidra 
til å utvikle den desentrale spesialisthelsetjenesten, og i samarbeid med kommunehelsetjenesten 
understøtte utviklingen av distriktspsykiatriske sentre, lokalmedisinske sentre, kommunale 
øyeblikkelig-hjelpstilbud, bruk av prehospitale tjenester til arbeid ut mot pasienter med 
sammensatte lidelser osv.

I forbindelse med etablering av en ny sykehusstruktur framstår det som naturlig at et slikt senter 
legges til Innlandet. Sykehuset Innlandet HF har et stort opptaksområde fordelt over et stort 
geografisk område, og vil derfor være godt egnet som lokalisering for et regional senter. Det 
konkrete innholdet i et slikt senter må vurderes nærmere.
Prosjektgruppen vil peke på at Elverum synes særlig godt egnet som plassering av et regionalt senter 
for samhandling og desentraliserte spesialisthelsetjenester. Med et stort lokalmedisinsk senter, 
luftambulansebase og et mulig prehospitalt senter ligger det godt til rette for et slikt regionalt 
senter.» (s. 8)

Dette var et innspill i en situasjon der samme rapport foreslo å legge hovedsykehuset til Brumunddal, 
et elektivt sykehus til Gjøvik og å legge ned sykehuset på Elverum. Denne rapporten var underlag for 
høringer, diskusjoner, og vedtak i styret i SI.

Den 04.05.21 vedtok styret i Sykehus Innlandet (SI) å legge hovedsykehuset til Moelv, det elektive 
sykehuset til Elverum og nedleggelse av sykehuset på Gjøvik. Vedtaket sa ikke noe om det regionale 
samhandlingssenteret. Innstillingen til styremøtet i HSØ 28.05.21 følger vedtaket i styret i SI med den 
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ene justeringen at det som nå kalles en samhandlingsarena (og ikke samhandlingssenter) foreslås lagt 
til Elverum og ikke Gjøvik. Dette blir også resultatet av styrets behandling, et vedtak vi gjerne vil ha 
endret til Innlandsregionens og nasjonens beste. Gjøvik har unike forutsetninger for å etablere og 
utvikle et slik senter.

Den tidligere omtalte HSØ-rapporten fremhever følgende: «Formålet med et slikt senter vil være å 
legge til rette for utvikling av en desentral spesialisthelsetjeneste, både innen somatikk, psykisk 
helsevern og akuttmedisin. Gjennom forskning, utvikling av samhandlingsmodeller og utvikling av 
helse- og velferdsteknologi kan et slikt senter bidra til å flytte behandling så nær pasienten som 
mulig» (s. 168). 

I tillegg kan man tilføye at et slik senter skal være en støtte i utvikling av komplekse og krevende 
prosesser der man må arbeide tverrfaglig, tverrsektorielt og mellom nivå i systemet. Videre må det i 
særlig grad ta for seg utfordringer knyttet til den digital transformasjon med bygging av et ledende 
digitalt og desentralisert sykehus. Dette stiller store krav til utviklingen av et slik ledende 
samhandlingssenter.

Gjøvik-regionen har helt unike forutsetninger for lokalisering og utvikling av et slik senter:
- NTNU er lokalisert her med 5 institutt og seksjoner knyttet til ledende og relevante fakultet i 

NTNU – Norges største universitet og ledende teknologiutdanning.
- Fagskolen i Innlandet (FI) er Norges største fagskole og har relevante utdanninger innen helsefag 

og logistikk (med egen lab).
- Et av landets ledende, konkurranseutsatte og forskningsbasert industrimiljø med en kjerne på 

Raufoss, hvor vi også finner SINTEF Manufacturing og MTNC-katapulten. Videre er mange 
relevante teknologibedrifter lokalisert til Mustad Næringspark på Gjøvik. Til sammen er det her 
mange bedrifter og fagmiljøer som relevant kompetanse og erfaringer for utvikling av en ny 
sykehusstruktur.

- I august 2020 ble Helseinn – Verksted for integrerte helsetjenester etablerte i Mustad 
næringspark tett ved NTNUs campus i Gjøvik. Det har skjedd gjennom et samarbeid mellom 
Helseinn, kommuner i Gjøvikregionen, SI, NTNU og FI. Det har til formål å skape samhandling og 
være en støtte i utvikling av integrerte helse- og omsorgstjenester gjennom utvikling, testing og 
læring. Det er tverrfaglig organisert i et samspill mellom deltagende aktører. Til dette 
helseverkstedet et det knyttet ledende fagmiljø og laboratorier ved NTNU. Det gjelder:

o Institutt for helsevitenskap i Gjøvik har den største sykepleierutdanningen i Innlandet. De 
har tett samarbeid med SI og huser Senter for omsorgsforskning (den regional enhet og 
ledelse av det nasjonale nettverk), og Senter for simulering og pasientsikkerhet. 

o Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi er et ledende fagmiljø i 
Norge og blant de fremste i verden. De har CCIS (Center for Cyber and Information 
Security) som er et ledende forsknings- og utdanningssenter og støttes av Justis- og 
beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet; NCR (Norwegian Cyber 
Range) er en ledende arena for opplæring og trening; og SFI NORCICS (Norwegian Centre 
for Cybersecurity in Critical Sectors). Dette er et fagmiljø som i dag samarbeider tett med 
SI og som vil være viktig i å bygge og drifte morgendagens desentraliserte og digitale 
sykehus med integrerte helsetjenester.

o Institutt for vareproduksjon og byggteknikk er ledende fagmiljø innen sine områder i et 
tett samarbeid med Raufoss-miljøet og SFI Manufacturing. De har den nasjonale 
Manulab med fokus på Industri 4.0; Norsk forskningslaboratorium for universell 
utforming som kan bygge en Home-lab; AR/VR-lab; og Laboratorium for additiv 
tilvirkning.

o Institutt for design – avdeling Gjøvik er et ledende design-faglig miljø med et tverrfaglig 
interaksjonsverksted og tjenestedesign (Makerspace). De et tett samlokalisert med 
Helseverkstedet.
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o Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse – seksjon Gjøvik har lenge hatt et tett 
samarbeid med Raufoss-miljøet (SINTEF Manufacturing og SFI Manufacturing) og de siste 
årene utviklet et tettere samarbeid med informasjonssikkhetsmiljøet (gjennom bl.a. SFI 
NORCICS). Høsten 2021 starter de en ny masterutdanning sammen med 
informasjonssikkerhetsmiljøet i Industriell innovasjon og digital sikkerhet. Seksjonen har 
hatt prosjektlederansvaret for utvikling og etablering av Helseverkstedet og de 
samarbeidet tett med SI.

- Helseverkstedet er allerede i god dialog med Helsefelleskap Innlandet om et tettere samarbeide 
om utvikling av samhandlingen i Innlandet. 

I Gjøvik-regionen er man allerede godt i gang med kjernen til en samhandlingssenter og har sterke 
fagmiljø med nasjonale partnere som gjør dette til et unik initiativ i nasjonal og internasjonal 
sammenheng.

I tillegg er det sterke grunner til å legge et prehospitalt senter til Gjøvik. HSØs prosjektgruppe er 
uavklart på om et slik senter skal ligge på Elverum sammen med en ny luftambulansebase eller på 
Gjøvik. De fremhever følgende: «Fordelene ved å samle enkelte prehospitale funksjoner på Gjøvik er 
knyttet til at dagens AMK-sentral er beliggende på Gjøvik. 

En slik samling vil gi muligheter for samarbeid med NTNU Gjøvik, som både har sykepleierutdanning 
og paramedic-utdanning, om utdanning og utvikling» (s. 168). I tillegg har man på NTNU et eget 
Senter for omsorgsforskning og ledelsen av det nasjonale nettverk av sentre, og et Senter for 
simulering pasientsikkerhet. Videre ligger HOD (Helsetjenestens Driftsorganisasjon) på Gjøvik og 
Sivilforsvarets nasjonale kompetansesenter holder til på Starum (Østre Toten). I tillegg ser man 
gjerne at deler av Sykehuspartner sitt arbeid med digitalisering ble lagt til Gjøvik. 

Vi ser det derfor som svært viktig at vedtaket på HSØs sitt styremøte 28. mai om å lokalisere det 
regionale senter for samhandling/samhandlingsarenaen til Elverum gjøres om til fordel for Gjøvik. 
Videre at et fremtidig prehospitalt senter vil inngå som en viktig del av dette senter/arena på Gjøvik.

Med vennlig hilsen ordførerne i følgende kommuner:

Torvild Sveen Anne Hagenborg Ola Tore Dokken Bror Helgestad
Gjøvik Søndre Land Nordre Land Østre Toten

Stian Olafsen Harald Tyrdal Randi E. Thorsen
Vestre Toten Lunner Gran

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Kopi til
HSORHF PB Postmottak
postmottak


