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30/2018: Orientering- og drøftingssaker REG 09.11.18
Regionrådet 09.11.2018:
Behandling:

REG- 30/2018 Vedtak:

Tas til orientering.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/2018: Godkjenning av protokoll REG 21.09.18
Regionrådet 09.11.2018:
Behandling:

Enstemmig godkjent.
REG- 31/2018 Vedtak:

Protokollen fra 21.09.18 godkjennes.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32/2018: Ny fylkeskommunal musikksatsing i Innlandet, "En høysang for Innlandet", uttalelse fra
regionrådet i Gjøvikregionen
Regionrådet 09.11.2018:
Behandling:

REG- 32/2018 Vedtak:

1.Regionrådet i Gjøvikregionen slutter seg til høringsuttalelsen og ber om at denne
oversendes fylkestingsrepresentantene i Hedmark og Oppland.
2.Regionrådet i Gjøvikregionen mener at fylkeskommunene i Oppland og Hedmark nå har
en enestående mulighet til å styrke Musikksatsingen i Innlandet ved å realisere innhold og
organisasjonsform ved at hovedbøle for satsingen legges til Gjøvik.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------33/2018: Uttale fra Regionrådet - Ønsker beslutning om hovedsykehus ved Mjøsbrua nå
Regionrådet 09.11.2018:
Behandling: Finn Olav Rolijordet foreslo et alternativt vedtak:
1. Regionrådet ber styret i Helse Sør-Øst vedta oppstart av konseptfasen på sitt styremøte i desember.
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2. Regionrådet ser det som naturlig at først når arbeidet i konseptfasen har gitt grunnlag for det, legger
Helse Sør Øst fram en avklaring om lokaliseringen av hovedsykehuset ved dette strukturalternativet
(by eller Mjøsbrua).
3. Regionrådet ser at det er behov for investeringer i de eksisterende sykehus. Gitt
det tidsperspektivet som nå gjelder for en avsetting av investeringsmidler til Sykehuset Innlandet, så
ser Regionrådet det som naturlig at Helse Sør-Øst gir Sykehuset Innlandet mulighet til å bruke av den
oppsparte egenkapitalen til investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr.
4. Uttalelsen sendes helseminister Bent Høie og styret i Helse Sør-Øst.

Forslaget fikk en stemme .
Arne Skogsbakken foreslo et tilleggspunkt: Regionrådet uttrykker bekymring for sykehustilbudet for
innbyggerne i Innlandet som følge av de motstridende krav Helse Sør-Øst har stilt til Sykehuset
Innlandet til økonomisk balanse som forutsetning for realisering av nytt hovedsykehus.
Dette tilleggspunktet fikk tilslutning.

REG- 33/2018 Vedtak:

1.Regionrådet kan ikke akseptere at Innlandet rykker bakover i Helse Sør-Østs
investeringsportefølje.
2.Regionrådet ber derfor styret i Helse Sør-Øst vedta på styremøtet i desember oppstart
av konseptfasen, inkludert vedtak om lokaliseringen av hovedsykehuset ved Mjøsbrua i
tråd med Sykehuset Innlandets anbefaling.
3.Regionrådet ber Statsråd Bent Høie påse at styret i Helse Sør-Øst på styremøtet i
desember igangsetter oppstart av konseptfasen, inkludert vedtak om lokaliseringen av
hovedsykehuset ved Mjøsbrua i tråd med Sykehuset Innlandets anbefaling. Deretter
forventer regionrådet at statsråden raskt gir Helse Sør Øst et mandat til å gjennomføre
konseptfasen uten unødige forsinkelser. Regionrådet regner med at regjeringen prioriterer
befolkningen i Innlandet like høyt som folk som bor i Oslo-området.
4. Regionrådet uttrykker bekymring for sykehustilbudet for innbyggerne i Innlandet som
følge av de motstridende krav Helse Sør-Øst har stilt til Sykehuset Innlandet til økonomisk
balanse som forutsetning for realisering av nytt hovedsykehus
5. Regionrådets uttalelse sendes Bent Høie og Helse Sør- Øst
Bakgrunn
Styret i Helse Sør-Øst RHF kan på styremøtet i desember ta stilling til et framtidig målbilde
for Sykehuset Innlandet, og lokalisering av et nytt hovedsykehus. Det er en viktig milepæl.
Vurdering
Investeringer i dagens sykehus i Innlandet, eller en ny sykehusstruktur i regionen, ligger
langt ute i Helse Sør-Østs planlagte investeringsportefølje. Innlandets felles utfordring er å
vinne fram i kampen om penger til et godt sykehustilbud. Sykehusprosjektene i Osloregionen ligger foran i køen, og legger beslag på svært store investeringer. Helse Sør-Øst
etterlater ingen tvil om at Sykehuset Innlandet må få økonomien i balanse over flere år før
nyinvesteringer er aktuelt. Dermed kan nødvendige investeringer i sykehusene ved dagens
struktur bli stående i stampe samtidig som Innlandet ikke får en ny sykehusstruktur. Det er
ikke en holdbar situasjon.
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I lys av den aktuelle situasjonen, og basert på tidligere høringsuttalelser, bes regionrådet
bidra til framdrift og forutsigbare prosesser i det videre arbeidet for bedre
sykehustjenester og en bærekraftig sykehusstruktur. Det vil ikke tjene pasientene eller
samspillet med primærhelsetjenestene hvis Innlandet rykker bakover i Helse Sør-Østs
investeringsportefølje. Samtidig som kommunene i regionrådet fastholder tidligere
høringsuttalelser, må vi erkjenne at nødvendige sykehusinvesteringer i Innlandet trolig
ikke blir utløst innenfor dagens struktur. Til det er den nasjonale konkurransen om
investeringer for hard. Gjøvikregionen og Innlandet bør derfor stå sammen i kampen for
økte investeringer, og endringer som gir pasientene bedre sykehustjenester. Befolkningen
i Innlandet må kunne forvente like gode sykehustjenester som folk bosatt i Oslo-området.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34/2018: Uttalelse fra regionrådet i Gjøvikregionen om barnepsykiatrisk døgnavdeling Gjøvik
Regionrådet 09.11.2018:
Behandling:

REG- 34/2018 Vedtak:

Regionrådet slutter seg til vedlagte forslag til uttalelse

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uttalelse fra regionrådet i Gjøvikregionen om Barnepsykiatrisk døgnavdeling Gjøvik

1. Regionrådet reagerer meget sterkt på forslaget om å legge ned BUP døgn Gjøvik.
2. Regionrådet viser til overordnet samarbeidsavtale mellom kommunene i Innlandet
og SI og beklager at SI i sitt arbeid med endringer av sykehusets tilbud, ikke
forholder seg til avtalens punkt 6 om plikt til gjensidig informasjon og involvering
3. Regionrådet mener at de økonomiske utfordringene som Sykehuset Innlandet HF
(SI) står oppe i, ikke skal løses ved å ramme tilbudet til barn. Tvert imot så må det
legges vekt på at tilbudet til denne pasientgruppen skjermes så mye som mulig.
4. Til BUP døgn Gjøvik henvises barn i aldersgruppa 6 – 12 år og de barna i denne
gruppen der poliklinisk behandling ikke er tilstrekkelig. Ved BUP døgn Gjøvik jobber
tverrfaglige team med å observere barna i lek, i samspill med familie og andre
voksne over tid, gjerne flere uker. Foreldre av barn som har fått dette tilbudet
fullroser det.
5. Regionrådet ser det som bekreftet av foreldregruppen at siden tilbudet ble
opprettet for 3 år siden er det på disse årene etablert et godt behandlingstilbud for
de barna som trenger mer oppfølging. Det er bygd opp et sterkt, dedikert faglig
miljø målrettet på pasientgruppen. Regionrådet ser det som en helt feilaktig
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løsning å rive opp dette faglige miljøet, samt å nærmest nulle ut den store
investeringen som er gjort i bygningsmassen senest i 2016.
6. Regionrådet mener at å svekke tilbudet ved BUP døgn ved den foreslåtte
sentraliseringen, kun gir kortsiktig gevinst. Regionrådet frykter at negative
konsekvenser vil vise seg i en relativ nær framtid. Nedleggelse på Gjøvik kan gi økte
kostnader for samfunnet, oppfølgings- og støtteapparatet og andre deler av
behandlingstilbudet.
7. Regionrådet vil på det sterkeste anbefale opprettholdelse av tilbudet ved BUP døgn
Gjøvik .
Behandling : Arne Skogsbakken foreslo følgende nytt punkt som fikk tilslutning;
Regionrådet viser til overordnet samarbeidsavtale mellom kommunene i Innlandet og SI og
beklager at SI i sitt arbeid med endringer av sykehusets tilbud, ikke forholder seg til avtalens
punkt 6 om plikt til gjensidig informasjon og involvering
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