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Svar på brev vedrørende videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF
Vi viser til brev fra Elverum kommune ved kommunedirektør Kristian Trengereid,
datert 13.01.2021 (deres referanse 2020000834-15), hvor det stilles spørsmål til
virksomhetsinnhold og organisering av et stort lokalmedisinsk senter slik det
fremkommer i anbefalingen fra prosjektgruppen for videreutvikling av Sykehuset
Innlandet HF.
Vi viser videre til brev fra Elverum kommune ved kommunedirektør Kristian
Trengereid, datert 21.01.2021 (deres referanse 2020000834-17), med 10 spørsmål til
Helse Sør-Øst RHF vedrørende anbefalingen til ny sykehusstruktur.
Likelydende brev er sendt Sykehuset Innlandet HF. Brevet fra Elverum kommune
besvares av Helse Sør-Øst RHF på vegne av begge foretakene.
Vi vil først beklage at det har tatt noe tid å besvare brevene. Pandemien beslaglegger
mye oppmerksomhet, samtidig stilles det i brevene mange og gode spørsmål som vi
gjerne vil besvare.
Vi vil innledningsvis minne om at administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF ikke har
sluttført saksbehandlingen av ny sykehusstruktur i Innlandet, og styret i Helse Sør-Øst
RHF har følgelig ikke fått seg forelagt en beslutningssak om dette. Etter at det er
gjennomført dialog med alle kommunene og en høring, skal det fattes beslutning i saken.
Bakgrunn – om veileder for tidligfasene i sykehusbyggprosjekter
Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF, som foretakets øverste organ, har pålagt det
regionale helseforetaket å legge Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter til grunn
i sine planprosesser. Veilederen bygger på styrings- og finansieringssystemet for
spesialisthelsetjenesten. I de tilfeller planprosessen innebærer endring av eksisterende
Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Agder, Vestfold og Telemark, Viken,
Oslo og Innlandet. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres
spesialisthelsetjenester i regionen av private ideelle sykehus, private leverandører og avtalespesialister.
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sykehusstruktur, skal besluttende styre i det regionale helseforetaket forelegge dette for
departementet i foretaksmøtet (ref. helseforetakslovens §30).
Foretaksmøtet godkjente i vedtak av 8. mars 2019 at Helse Sør-Øst RHF kan endre
framtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF i tråd med framtidig målbilde for
Sykehuset Innlandet HF. Dette innebærer en samling av spesialiserte funksjoner innen
somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt
akuttsykehus, Mjøssykehuset, et akuttsykehus på Tynset og fortsatt sykehusdrift ved to
av dagens somatiske sykehus i form av ett akuttsykehus og ett elektivt sykehus med
døgnfunksjoner. Prehospitale tjenester og lokalmedisinske sentra skal videreutvikles.
Helseforetakene er ikke underlagt Utredningsinstruksen, slik det vises til i brevet fra
Elverum kommune. Helseforetaksmodellen legger til grunn at de regionale
helseforetakene har et helhetlig ansvar for investeringer og drift i sykehusene, jf. §2A i
lov om helseforetak m.m. (helseforetaksloven). Endringer av eksisterende
sykehusstruktur og investeringsprosjekter skal være forankret i utviklingsplaner og
økonomiske langtidsplaner, og Helse- og omsorgsdepartementet legger til grunn at
helseforetakene skal ha minst like gode kvalitetssikringssystemer som andre statlige
investeringsprosjekter.
I Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter, er det beskrevet et sett med kriterier
som bør legges til grunn for valg av lokalisering. Nevnte kriterier har inngått i
prosjektmandatet og vært førende for utredningen av ny sykehusstruktur i Sykehuset
Innlandet HF.
Kommentarer til brev datert 13. januar 2021
Brevet datert 13. januar 2021 inneholder spørsmål om hvorledes man ser for seg at
sykehusbygningen i Elverum skal benyttes til helseformål, og hvorledes tjenesten er
tenkt organisert og bemannet.
Vi vil søke å besvare kommunens spørsmål utfra prosjektgruppens anbefalinger og
kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for rapportene «Konkretisering av
virksomhetsinnhold Sykehuset Innlandet» (2020) og «Konkretisering av bygg,
lokalisering og bærekraft ved Sykehuset Innlandet HF» (2020).
Etter en helhetlig vurdering av hvilket løsningsalternativ som samlet sett legger best til
rette for en framtidsrettet utvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet for innbyggerne i
Innlandet, har prosjektgruppen anbefalt et løsningsalternativ som medfører følgende
tilbud lokalisert i Elverum:






Et stort lokalmedisinsk senter («by-LMS») lokalisert til Elverum sykehus. Det
lokalmedisinske sentret vil ha dagbehandling og poliklinikk innen de vanlige
fagområdene, samt røntgentilbud, dialysebehandling og eventuelt
skadepoliklinikk. Det lokalmedisinske sentret bør utvikles til en arena for
samhandling med kommunene i området.
Luftambulansebase i Elverum.
En mulig samling av prehospitale tjenester i et prehospitalt senter lokalisert til
Elverum, alternativt en samling av enkelte prehospitale funksjoner på Gjøvik.
Videreutvikling av distriktspsykiatrisk senter og barne- og ungdomspsykiatrisk
poliklinikk i Elverum.
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Et regionalt senter for samhandling og desentraliserte spesialisthelsetjenester i
Helse Sør-Øst, lokalisert til Elverum.

Vi omtaler utvalgte funksjoner i mer detalj under, jf. spørsmålene i brevet.
Lokalmedisinsk senter (by-LMS)
Med økende forventet levetid og bedre overlevelse av aldersrelaterte sykdommer, vil
pasientpopulasjon preges av flere eldre med flere sykdommer. Befolkningen i
opptaksområdet til Sykehuset Innlandet HF er eldre enn landsgjennomsnittet, noe som
ytterligere forsterker denne utviklingen. Prosjektgruppen har derfor anbefalt at det
etableres et lokalmedisinsk senter (by-LMS) i Elverum. Dette vil kunne dekke mange av
de vanligste pasientbehovene, slik at befolkningen kan få tilgang til
spesialistkompetanse innenfor flere fagområder uten å måtte reise til Mjøssykehuset.
Med utgangspunkt i befolkningsgrunnlaget i Sør-Østerdalen vil senteret kunne ha et
opptaksområde på 50 000 innbyggere, dvs. gi tilbud til befolkningen i kommunene
Elverum, Våler, Trysil, Åmot, Åsnes, og evt. kommunene Stor-Elvdal og Engerdal.
Etablering av et by-LMS vil avhenge av interkommunalt samarbeid og de enkelte
kommunenes ønsker. Fra Sykehuset Innlandet HF sin side vil et slikt senter kunne ha
spesialistpoliklinikk innen de vanlige fagområdene, medisinsk og kirurgisk
dagbehandling, samt bildediagnostikk og dialysebehandling. I tillegg kan det legges en
skadepoliklinikk med utvidet åpningstid til det lokalmedisinske sentret.
Skal en oppnå de ønskede effektene ved et slik tilbud er det en fordel at Sykehuset
Innlandet HF sine tjenester lokaliseres nærmest mulig de interkommunale og
kommunale tilbudene. I og med at det allerede er etablert et Helsehus i umiddelbar
nærhet til sykehuskroppen, ligger dette godt til rette i Elverum. Prosjektgruppen har
lagt til grunn at personell som betjener spesialisttilbudene er ansatt i Sykehuset
Innlandet HF, mens kommunene samarbeider om personell til de interkommunale
tilbudene. Detaljering av løsningen må skje i samarbeid med kommunene i området,
samt med aktuelle privatpraktiserende spesialister.
Behandlingstilbudet innen somatikk:
 Spesialistpoliklinikk: I utredningen er det vurdert som aktuelt å tilby konsultasjoner
innen fagene ortopedi, nevrologi, øre-nese-hals (hørsel), gynekologi, diabetes,
onkologi, kardiologi, nefrologi, urologi, pediatri, hud, lunge og geriatri.
Det er i tillegg aktuelt å etablere en skadepoliklinikk med åpningstid på dag og kveld,
hvor en kan behandle akutte skader som brudd og forstuinger, kutt, sår og mindre
brannskader.


Medisinsk og kirurgisk dagbehandling: Det er lagt til grunn at en kan dekke 90% av
befolkningens behov for dialysebehandling, i tillegg kan en tilby medisinsk
dagbehandling som f.eks. cellegiftkurer, blodtransfusjoner, osv. I tillegg vil det bli
vurdert om en kan tilby enklere dagkirurgi.



Radiologi og laboratorieundersøkelser: Det kan tilbys et spekter av laboratorie- og
radiologiske undersøkelser. Dette må detaljeres når hovedmodell er besluttet.
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Hvilke polikliniske tilbud og hvor mange konsultasjoner dette samlet vil gi er vanskelig å
detaljere presist. Foreløpig er det anslått om lag 16 000 konsultasjoner og 3 500
dialysebehandlinger årlig.
Et by-LMS som dekker tilbudene til en befolkning på 50 000 innbyggere vil anslagsvis ha
om lag 100 ansatte. Legene vil inngå i rotasjonsordning med Mjøssykehuset, mens øvrig
personell i hovedsak vil ha LMS som hovedarbeidssted.
Luftambulansebase på Elverum
Prosjektgruppen har anbefalt at det etableres en luftambulansebase i Elverum. Dette vil
gi kortere responstid for de innbyggere som i dag har dårlig dekningsgrad for
luftambulanse. Den konkrete plasseringen av luftambulansebasen i Elverum, ved
sykehuset eller på flyplassen, må vurderes i det videre arbeidet. En luftambulansebase
vil uansett lokalisering være bemannet med lege, redningsmann og flyger. Legene er
ansatt i Sykehuset Innlandet HF, mens redningsmann og flyger er ansatt hos operatøren
Norsk Luftambulanse.
Prehospitalt senter
Prosjektgruppen har anbefalt at Sykehuset Innlandet HF vurderer muligheten for å
etablere et prehospitalt senter. Det er foreløpig antydet at et prehospitalt senter kan
lokaliseres i tilknytning til det lokalmedisinske senteret i Elverum eller til det elektive
sykehuset i Gjøvik. Prosjektgruppen har anbefalt at konkret virksomhetsinnhold og
lokalisering av et prehospitalt senter vurderes nærmere i det videre arbeidet med ny
sykehusstruktur. Dersom det etableres et prehospitalt senter, vil en avhengig av hvilke
virksomhetsinnhold som legges vil grunn ha 50-100 ansatte.
Behandlingstilbud innen psykisk helsevern
Prosjektgruppen har lagt til grunn at det eksisterende distriktspsykiatriske senteret
(DPS) og den barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikken (BUP) i Elverum skal
videreutvikles. DPS og BUP er desentraliserte spesialisthelsetjenester som i stor grad
dekker behov for poliklinisk / ambulant utredning, behandling og akutt helsehjelp. Nå i
starten av 2021 utvides tilbudet med et Fact-team i samarbeid med kommunene
Elverum, Åmot og Trysil. Når det gjelder DPS/ BUP kan en anslå at antall ansatte vil
være om lag 50.
Kommentarer til brev datert 21. januar 2021
SYKEHUSENES OPPTAKSOMRÅDE
Spørsmål 1:
 Hvilke forhold, knyttet til dagens sykehusstruktur, mener Helse Sør-Øst RHF og ledelsen for Sykehuset
Innlandet HF, berettiger en så sterk sentralisering av sykehusstrukturen nettopp i Innlandet, - stikk i strid
med gjeldende nasjonale helse- og sykehusplaner og i motsetning til sykehusløsninger i andre fylker?
 Finnes det alternative relevante løsninger som kan gjennomføres innenfor dagens sykehusstruktur?
 Har HSØ RHF og SI HF lagt tilstrekkelig vekt på ulempene for befolkningen, for ansatte, for miljøet, for
framtidig sykehusbudsjett og for de berørte kommunene, når de, etter en kritisk gjennomgang av
konsulentrapportene, allikevel går inn for å rasere dagens sykehusstruktur til fordel for to så store
akuttsykehus?
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Hva med erfaringer fra den pågående pandemien, der vi ser driftsutfordringer når ansatte tester positivt
på smitte og sykehusavdelinger må redusere virksomheten sin, eller stenge?
Vi er kjent med at sykehusene i Innlandet allerede tidlig i 2020 la planer for at enkelte sykehus skulle
«skjermes» mot inntak av smittede pasienter, slik at de kunne opprettholde tilnærmet normal drift og
rask hjelp til pasienter med alvorlige sykdommer under den pågående pandemien.

1. Opptaksområder
Det vedtatte måbildet for Sykehuset Innlandet HF vil medføre endringer av
opptaksområdene.
Ved fastsetting av målbilde har Helse Sør-Øst RHF vært opptatt av å finne balansen
mellom antall sykehus og behovet for samling av fag og funksjoner. En full samling av
alle sykehusfunksjoner i Innlandet i ett sykehus ville innebære et svært stort
akuttsykehus i norsk sammenheng. Helse Sør-Øst RHF har ment at beredskapshensyn og
reiseavstander tilsier at det må være flere akuttsykehus i Innlandet. Samtidig er
avstanden mellom sykehusene i Mjøsregionen så kort at det ligger til rette for å etablere
mer robuste enheter. Mange små sykehus gir små fagmiljøer og parallelle vaktlinjer, noe
som er en utfordring med dagens struktur. En større grad av samling vil legge til rette
for større fagmiljøer og mer helhetlige pasientforløp.
Nasjonal helse- og sykehusplan legger til grunn at fremtidens sykehus i størst mulig grad
bør samlokalisere somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling,
slik at pasientene kan få et helhetlig tilbud på samme sted.
Samtidig som anbefalingen fra prosjektgruppen viser en større grad av samling av
spesialiserte funksjoner understrekes viktigheten av å tilrettelegge for en
videreutvikling og forsterkning av det desentraliserte tilbudet. Prosjektgruppen
anbefaler å etablere et stort lokalmedisinsk senter i Elverum, videreføre dialogen med
Gran og Lunner kommuner med sikte på å etablere et lokalmedisinske sentrer på
Hadeland og videreutvikle og styrke de to sentrene som i dag er etablert i Valdres og i
Nord-Gudbrandsdalen.
Det vedtatte målbildet legger til grunn en videreutvikling av de prehospitale tjenestene
og vurdere en samling av tjenestene i et prehospitalt senter. En utvikling av de
prehospitale tjenestene innebærer også å styrke luftambulansetjenesten med en ny base
i Innlandet. Videre foreslår prosjektgruppen å videreutvikle distriktspsykiatriske sentre
og barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Elverum, Gjøvik, Hadeland, Hamar,
Lillehammer, Otta, Tynset og Valdres.
I brevet stilles det spørsmål om erfaringer fra den pågående pandemien vil tale for å
opprettholde dagens sykehusstruktur. Helse Sør-Øst RHF har nettopp vektlagt
beredskapshensyn når målbildet ble fastsatt, ved at det legges til rette for flere
akuttsykehus i Innlandet. Ny sykehusstruktur legger opp til at det finnes flere
akuttsykehus å spille på og skal gi fleksibilitet for å kunne håndtere pågang fra store
pasientgrupper i katastrofesituasjoner, enten de kommer over et svært kort tidsrom
eller over en lengre periode, som ved den aktuelle pandemisituasjonen.
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I tillegg vil et nytt akuttsykehus som Mjøssykehuset, med moderne standard på
pasientarealer, utstyr, tekniske installasjoner og løsninger legge bedre til rette for å
forebygge og håndtere uforutsette hendelser, og på den måten bedre beredskapsnivået.

ERSTATNING AV FLERE LOKALE SYKEHUSENHETER MED ETT MJØSSYKEHUS I BRUMUNDDAL
Spørsmål 2:
 Hva er årsaken til at de samlede negative virkningene som bortfall av statlige arbeidsplasser vil ha for
enkeltkommuner er så lite hensynstatt ved anbefalingen av ny sykehusstruktur i Innlandet?
 Endringer i etablert sykehusstruktur reiser en rekke viktige prinsipielle spørsmål utover de rent
helsepolitiske. Elverum kommune mener at disse ikke er skikkelig utredet. Bør ikke vurderinger fra andre
fagdepartementer enn «bare» Helse- og omsorgsdepartementet inngå i det samlede saksgrunnlaget for
endelige vedtak i en sak med så store langsiktige samfunnsøkonomiske og miljømessige konsekvenser?

2. Mjøssykehuset og samfunnsvirkninger
Prosjektgruppen anbefaler en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk,
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for hele Sykehuset Innlandet
HF i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset, lokalisert i Brumunddal. Mjøssykehuset skal
være det faglige knutepunktet og ha lokalsykehusfunksjoner for et opptaksområde på
om lag 250 000 innbyggere.
Samtidig foreslås plassering av et akuttsykehus i Lillehammer, et elektivt sykehus i
Gjøvik og en etablering av et stort lokalmedisinsk senter i Elverum sammen med en
samhandlingsarena og luftambulansebase. Videre foreslår prosjektgruppen å
videreutvikle distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatriske
poliklinikker i Elverum, Gjøvik, Hadeland, Hamar, Lillehammer, Otta, Tynset og Valdres.
Endring av sykehusstrukturen i Innlandet vil få store konsekvenser for dagens
vertskommuner. Helse Sør-Øst RHF har derfor forståelse for at saken skaper
engasjement i de kommuner som blir berørt.
Både medisinske, samfunnsmessige og økonomiske vurderinger inngår som en del av
grunnlaget for anbefalingen fra prosjektgruppen. Samfunnsanalysen utført av Cowi og
Vista Analyse har foretatt de samfunnsmessige vurderingene og peker på flere
konsekvenser for de byene som blir berørt av den nye sykehusstrukturen.
SYKEHUSET INNLANDET HF ER I DAG ORGANISERT I DIVISJONER MED FUNKSJONSDELING BÅDE INNENFOR
DIVISJONENE OG MELLOM DIVISJONENE.
Spørsmål 3:
 Har ikke sykehusledelsen orientert konsulentene om at sykehusdivisjon Hamar-Elverum har et felles
opptaksområde på 141 000 for befolkningen både på Hedemarken og i Sør-Østerdal regionene?

3. Organisering i divisjoner
Prosjektgruppen skal være godt kjent med dagens organisering av Sykehuset Innlandet
HF. En beskrivelse av dagens organisering finnes i kapittel 4.1 i prosjektrapporten og i
rapporten fra fase 1, Konkretisering av virksomhetsinnhold Sykehuset Innlandet HF,
kapittel 4.1 og 4.2.
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Den somatiske sykehusdriften i Sykehuset Innlandet HF er i dag organisert i tre
divisjoner, Elverum-Hamar, Gjøvik-Lillehammer og Tynset. Opptaksområdene er ikke
sammenfallende med de organisatoriske grensene. Sykehusene i Elverum og Hamar har
hver sine lokale opptaksområder for indremedisinske fagområder, mens innen
kirurgiske fag er det felles opptaksområde. Innen andre fagområder er det ytterligere
funksjonsfordeling. Det innebærer at enkelte funksjoner ved sykehusene har hele
Innlandet som opptaksområde, mens andre betjener en andel av pasientgrunnlaget etter
gitte seleksjonskriterier. Befolkningen i Sør-Østerdalen benytter således både
sykehusene i Elverum og Hamar, men også de andre sykehusene i Innlandet, avhengig av
hvilke behov de har.
I rapporten fra fase 2, Konkretisering av bygg, lokalisering og bærekraft Sykehuset
Innlandet HF omtales dagens opptaksområder og det drøftes hvilke muligheter og
begrensninger som finnes for justering av opptaksområdene ved hver av de fire mulige
plasseringene av akuttsykehuset (kapittel 5.5).
REKRUTTERING
Spørsmål 4:
 Hva bygges påstanden på om at Elverum har lavere rekrutteringsevne, enn andre aktuelle lokaliseringer
for et akuttsykehus?
 Skyldes dette at det er tidvis ulik nasjonal tilgang på helsepersonell med den kompetansen som
etterspørres?
 Skulle ikke konsulentene innhente uttalelser fra utdannings- og forskningsinstitusjonene samt fra lokalt
næringsliv, bl.a. om rekrutterings- og arbeidsmulighetene for partnere til de som vurderer å søke stilling
ved sykehusene?

4. Rekruttering
Tilgang på kvalifisert bemanning er helt avgjørende for at helsetjenesten skal ha god nok
kvalitet og ivareta pasientsikkerheten i årene fremover.
I dag er det i Helse Sør-Øst betydelige variasjon mellom helseforetakene i rekruttering til
ledige stillinger. Det er i perioder store rekrutteringsutfordringer av legespesialister og
spesialsykepleiere ved de mindre sykehusene, og det er ustrakt bruk av vikarer.
Rekrutteringsevnen til en helseinstitusjon påvirkes av lokale forhold som f.eks.
pasientgrunnlag, funksjonsfordeling, lønnsavtaler og vaktordninger, arbeidsmiljø og
lokalt lederskap. I tillegg påvirkes rekrutteringsevnen av befolkningsutviklingen.
Den eksterne samfunnsanalysen har vurdert hvordan de ulike løsningsforslagene til
lokalisering av sykehusene vil virke inn på sysselsetting og rekruttering.
Rekrutteringsgrunnlag knyttes her blant annet til hvor man antar at flest helsepersonell
i fremtiden vil være bosatt. Valg av bosted settes igjen i sammenheng med faktorer som
befolkningstetthet, reiseavstand til arbeidsplass (pendlervillighet), jobbmulighet for
partner, fritidstilbud m.m. Samfunnsanalysen peker blant annet på framskrivinger for
den yrkesaktive delen av befolkningen som viser at Elverum og Elverumsregionen, i
likhet med Ringsaker, Vestre Toten og Gjøvik, vil ha en befolkningsnedgang i perioden
2030 til 2045.
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Med bakgrunn i de nevnte kriterier har samfunnsanalysen vurdert at Elverum i
fremtiden vil ha en noe lavere rekrutteringsevne sammenlignet med f.eks. Hamar.

«PASIENTER BLIR FRAKTET SOM PAKKEPOST MELLOM SYKEHUS I INNLANDET»
Spørsmål 5:
 Er det virkelig slik at innlagte pasienter i stort omfang fraktes fra sykehus til sykehus på grunn av at hvert
av sykehusene mangler nødvendig kompetanse?
 Hvor stort er i tilfelle omfanget av en slik uheldig og uønsket overføring sykehusene i mellom?
 Dersom dette virkelig skjer i et betydelig omfang, finnes det i dag ikke andre løsninger på dette innenfor
eksisterende sykehusstruktur?

5. Helhetlig og gode pasientforløp
Innlandet står ovenfor en spesiell utfordring med en relativt liten økning i folketallet
samtidig som andelen av befolkningen over 70 år stiger betydelig i perioden frem til 2040.
Endringene i alderssammensetningen vil bidra til at flere pasienter vil ha kroniske og
sammensatte sykdomsbilder. Samlokalisering av virksomhet hvor det er faglige
avhengigheter er en forutsetning for å sørge for god og rask diagnostisering og
behandling med riktig kompetanse i hele pasientforløpet.
Sykehuset Innlandet HF har over tid fordelt funksjoner på ulike lokalisasjoner for å
oppnå høyere pasientvolum. Funksjonsfordelingen har gitt mer robuste fagmiljøer, men
har samtidig bidratt til oppstykkede pasientforløp for pasientene. Det er av denne grunn
behov for en større grad av samling av fagmiljøer og funksjoner for å understøtte
helhetlige pasientforløp som fremmer en arbeidsform som er pasientsentrert og tverrfaglig.
En større samling av spesialiserte funksjoner åpner muligheten for mer spesialisert
behandling og kan tilrettelegge for økt utnyttelse av teknologiske løsninger i
pasientbehandlingen.
I arbeidet med utredningen er det lagt vekt på å finne løsninger som legger til rette for
gode pasientforløp som gir relevant og riktig kompetanse på det stedet pasienten tas
imot slik at flytting av pasienter mellom enheter i størst mulig grad unngås. Akutt syke
pasienter skal møtes av personale på spesialistnivå hele døgnet. Synergier som oppstår
når forskning og utdanning knyttes tettere opp mot klinisk virksomhet, vil understøtte
den ønskede utviklingen.
«DAGENS SYKEHUSSTRUKTUR ER FOR RESSURSKREVENDE, BLA. PÅ GRUNN AV BEHOV FOR PARALLELLE
BEREDSKAPSTEAM»
Spørsmål 6:
 Er det slik at den samlede beredskapen for ulike fagområder blir vesentlig redusert ved å samle de ulike
spesialistene under samme tak i et hovedsykehus i Brumunddal?
 Er det slik at spesialister innen et fagområde kan dekke beredskap for flere fagområder, dersom de blir
samlokalisert? Kan f.eks. kardiologer dekke beredskapsvakter for nevrologer, eller gynekologer dekke
beredskap for gastrokirurger?
 Henger ikke beredskapsvaktene like mye sammen med en utstrakt subspesialisering og organisering av
sykehusdriften, som at spesialistene arbeider under ulike tak?
 Vil en samling av flere sykehusfunksjoner i ett bygg, nødvendigvis føre til lavere vaktbelastning for den
enkelte lege og for andre ansatte? Hva er i tilfelle forklaringen på dette?
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Vil mye av gevinsten ved samlokalisering «spises opp», ved at de aktuelle vaktteamene «på huset» må
økes og at flere må ha tilstedevakt?

6. Driftsgevinster
Prosjektgruppen har gjort en vurdering av driftsøkonomiske gevinster som følge av den
anbefalte løsningen til ny sykehusstruktur. Gevinstene er beregnet å utgjøre 375
millioner kroner pr år. Muligheter for besparelser som følge av samling av spesialiserte
funksjoner innenfor den somatiske virksomheten utgjør de største gevinstene med 245
millioner kroner. Reduksjon i vaktlønn for leger som følge av en samling av spesialiserte
funksjoner utgjør om lag 30 prosent av disse gevinstene, mens reduserte
bemanningskostnader for operasjonsteam, intensivenheter, akuttmottak og
fødeavdeling/kvinneklinikk utgjør om lag 45 prosent. En samling på færre steder
muliggjør også en mer effektiv drift og færre vaktordninger for medisinsk service og
andre støttetjenester.
Det er riktig slik det antydes i flere av spørsmålene at et stort sykehus også vil kunne
medføre lengre reiseavstander og behov for flere vaktlag innen enkelte fagområder.
Bakgrunnen for dette er at sykehuset må håndtere et større antall pasienter og at det vil
oppstå samtidighetskonflikter som vil oppstå når størrelsen på opptaksområdet øker.
Dette er gjennomgått og hensyntatt i de økonomiske beregningene som er gjort i
utredningen.
Helse Sør-Øst RHF vil legge vekt på å finne en riktig balanse mellom behovet for samling
av spesialiserte funksjoner og samtidig unngå driftsulemper som følge av at enheter blir
for store.

«NY SYKEHUSSTRUKTUR VIL GI BEDRE ARBEIDSFORHOLD FOR DE ANSATTE»
Spørsmål 7:
 Mener sykehusledelsen at økt reiseavstand, pålegg om ambulerende virksomhet og økt tilstedevakt ved
anbefalt sykehusstruktur, er mer familievennlig for ansatte, enn dagens desentraliserte sykehusstruktur?
 Er videreutdanning, fagutvikling, forskning og karriereutvikling avhengig av at sykehusansatte arbeider
under samme tak, eller løses mye i dag gjennom kompetanseklynger og digitale nettverk?

7. Arbeidsforhold for ansatte
Helsetjenesten er helt avhengig av kompetente og engasjerte medarbeidere og ledere
som bidrar til å utvikle en stadig bedre tilbud til pasienter og brukere. Å legge til rette
for et godt arbeidsmiljø og utvikling av kompetanse er derfor helt sentralt i arbeidet
med ny sykehusstruktur for Sykehuset Innlandet HF.
I dette ligger blant annet ansvaret for å tilby vaktordninger og en arbeidsbelastning som
legger til rette for god pasientsikkerhet, faglig utvikling og samtidig understøtter et
familievennlig arbeidsliv.
Økt spesialisering, rask utvikling av teknologi, nye driftsmodeller og arbeidsmetoder,
kortere liggetider og dreining fra døgn- til dagbehandling, tettere samarbeid med og
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behov for kompetanseoverføring til kommunene er alle faktorer som er med på å endre
helseforetakenes kompetansebehov.
Ny sykehusstruktur vil legge til rette for at Sykehuset Innlandet HF vil evne å kunne
tiltrekke seg dyktige ansatte med riktig kompetanse. Både samling av spesialiserte
funksjoner, opprettholdelse av akuttsykehus og desentraliserte tjenester skal bidra til
god rekruttering i fremtiden. En sykehusstruktur som er tilpasset de utfordringer
helsetjenesten vil møte i årene som kommer, vil også være grobunn for innovasjon og
forskning.
«SENTRALISERING AV SYKEHUSFUNKSJONER ER NØDVENDIG FOR Å TILFREDSSTILLE KRAV OM
KOMPETANSEUTVIKLING OG PASIENTSIKKERHET»
Spørsmål 8:
 Mener sykehusledelsen at de to store akuttsykehusene som anbefales må ha pasientunderlag på
henholdsvis 250 000 og 90 000 for å oppnå tilstrekkelig pasientsikkerhet for innbyggerne i Innlandet?
 Hva så med sykehusstrukturen i andre fylker innenfor HSØ RHF sitt ansvarsområde? Går ledelsen i HSØ
RHF da inn for å avvikle lokale akuttsykehus, til tross for Helse- og omsorgsministerens klare forsikring
om at «Sykehuskartet er tegnet, med store og mindre sykehus spredd over hele landet» (Regjeringens
pressemelding nr 22. 2017)
 Er videreutdanning, fagutvikling, forskning og karriereutvikling avhengig av at sykehusansatte arbeider
under samme tak, eller løses mye i dag gjennom kompetanseklynger og digitale nettverk?

8. Pasientsikkerhet
Kvalitet og pasientsikkerhet må være førende for videreutvikling av Sykehuset
Innlandet HF. Helt siden Folkehelseinstituttet i 2011 startet å publisere indikatorer for
30-dagers overlevelse etter førstegangs hjerteinfarkt, hjerneslag, hoftebrudd og
totaloverlevelse, har Sykehuset Innlandet HF hatt negative avvik for flere av disse
indikatorene. Det tas her forbehold om den usikkerhet som ifølge Folkehelseinstituttet
er knyttet til tilfeldig variasjon.
En ekspertgruppe som ble nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse
med forarbeidet til Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) viser til at det er en
dokumentert sammenheng mellom volum og kvalitet for mange kirurgiske prosedyrer.
Ekspertgruppen vurdere at et opptaksområde på 80 000-100 000 innbyggere er
nødvendig for å oppnå kvalitet og kostnadseffektivitet, men mindre lokale tilpasninger
ut fra geografiske forhold kan være nødvendig i deler av landet.
Dette er hovedgrunnen for prosjektgruppen for fase 1 av utredningsarbeidet la til grunn
at akuttsykehuset skal ha et opptaksområde for om lag 90 000 innbyggere.
Målbildet for Sykehuset Innlandet HF tilsier en større samling av spesialisert funksjoner.
Samtidig er helsetjenesten fremover avhengig av kompetanseklynger og digitale
nettverk for samarbeid på tvers, både innad i helseforetak, på tvers av helseforetak og
mellom helseforetak og kommunehelsetjenesten.
Helse Sør-Øst RHF arbeider for å skape et helsevesen der pasientens behov står i
sentrum for utvikling av innholdet.
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MILJØHENSYN, BÆREKRAFT OG FINANSKOSTNADER
Spørsmål 9:
 Er det sannsynlig at det årlige sykehusbudsjettet, både vil gi rom for å dekke finansieringsutgiftene ved et
så betydelig låneopptak og samtidig dekke de kostnadene som etterslepet av vedlikehold av de
sykehusbyggene som skal brukes videre?
 Hvilke planer har HSØ RHF for de betydelige bygningsarealene og tomtearealene som blir frigjort, dersom
styringsgruppas anbefaling blir vedtatt?
 Vil det ikke være mer i tråd med både bærekrafts målene, nasjonale miljøhensyn og framtidig
sykehusøkonomi å satse videre på dagens desentraliserte sykehusstruktur?

9. Miljøhensyn, bærekraft og kostnader
Investeringsanalysene som er utført som del av utredningsarbeidet viser at Sykehuset
Innlandet HF har økonomisk bærekraft for de investeringer som kreves for å etablere ny
sykehusstruktur. Dette inkluderer bygging av et Mjøssykehus, nødvendig teknisk
oppgradering og nødvendig tilpasning av den bygningsmassen som skal videreføres.
Det er forutsatt at 70 prosent av investeringsbeløpet til Mjøssykehuset finansieres med
låneopptak fra Helse- og omsorgsdepartementet og 30 prosent finansieres av
basisfordring. Reinvesteringer og vedlikehold i gjenværende bygg, medisinskteknisk
utstyr og ambulanser m.m. finansieres av egne midler vist i økonomisk langtidsplan for
Sykehuset Innlandet HF. Hensynet til gjenbruk av investeringer har vært et kriterium
som har vært vektlagt i vurderingen av de ulike løsningsalternativene.

ETABLERING AV HELSEFELLESSKAP OG TILLITSBYGGENDE PARTNERSKAP
Spørsmål 10:
 Hvorledes er «et stort LMS» med dagbehandling og poliklinikk innen de vanlige fagområdene, samt
røntgentilbud, dialysebehandling og eventuelt skadepoliklinikk, tenkt organisert og driftet?`
 Ser sykehusledelsen for seg at dette skal være en ren sykehusbasert virksomhet?
 Hvor mange fast ansatte statlige arbeidsplasser er tenkt knyttet til dette LMS et?
 Hvilke forutsetninger ser HSØ RHF og SI HF for seg, må være til stede, for at denne delen av anbefalingen
skal lykkes? Når tenker styringsgruppa det er tid for å drøfte et slikt forslag med Elverum kommune?

10. Stort lokalmedisinsk senter og samhandlingsarena
Den nye sykehusstrukturen i Innlandet, med en større grad av samling av spesialiserte
funksjoner, må sees i sammenheng med en videreutvikling og forsterkning av det
desentraliserte tilbudet. Med økende forventet levetid og bedre overlevelse av
aldersrelaterte sykdommer, vil pasientpopulasjonen preges av flere eldre med flere
sykdommer. Befolkningen i opptaksområdet til Sykehuset Innlandet HF er eldre enn
landsgjennomsnittet, noe som ytterligere forsterker denne utviklingen. Prosjektgruppen
har derfor anbefalt at det etableres et stort lokalmedisinsk senter («by-LMS») i Elverum.
Dette vil kunne dekke mange av de vanligste pasientbehovene, slik at befolkningen kan
få tilgang til spesialistkompetanse innenfor flere fagområder uten å måtte reise til
Mjøssykehuset. Med utgangspunkt i befolkningsgrunnlaget i Sør-Østerdalen vil senteret
kunne ha et opptaksområde på om lag 50 000 innbyggere.
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Etablering av et by-LMS vil forsterkes ved interkommunalt samarbeid og skal hensynta
kommunenes ønsker. Fra Sykehuset Innlandet HF sin side vil et slikt senter kunne ha
spesialistpoliklinikk innen de vanlige fagområdene, medisinsk og kirurgisk
dagbehandling, samt bildediagnostikk og dialysebehandling. I tillegg kan det legges en
skadepoliklinikk med utvidet åpningstid til det lokalmedisinske sentret.
Skal en oppnå de ønskede effektene ved et slik tilbud er det en fordel at Sykehuset
Innlandet HF sine tjenester lokaliseres nærmest mulig de interkommunale og
kommunale tilbudene. I og med at det allerede er etablert et Helsehus i umiddelbar
nærhet til sykehusbyggene, ligger dette godt til rette i Elverum.
Prosjektgruppen har foreløpig lagt til grunn at personell som betjener
spesialisttilbudene er ansatt i Sykehuset Innlandet HF, mens kommunene samarbeider
om personell til de interkommunale tilbudene. Detaljering av løsningen må skje i
samarbeid med kommunene i området, samt med aktuelle privatpraktiserende
avtalespesialister.

Med vennlig hilsen
Helse Sør-Øst RHF

Jan Frich
viseadministrerende direktør

Hanne Gaaserød
økonomidirektør
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