
 

 
 
 
 
Høringsinnspill – Regional utviklingsplan 2040 Helse Sør-Øst-RHF 

 
 
Gjøvikregionen Utvikling vil med dette gi høringsinnspill til «Regional utviklingsplan 2024». 
Gjøvikregionen Utvikling er administrativ enhet for Gjøvikregionen interkommunale politiske råd, 
som representerer de fem kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre 
Land.  
 
Generelt er dette en godt gjennomarbeidet utviklingsplan, og vi støtter de fire hovedmålene og de 
seks satsningsområdene i planen. 
 
Hovedinnspill:  Gjøvikregionen ber om at Helse Sør-Øst legger til rette for desentralisert 

medisinutdanning på Gjøvik, med NTNU som partner. Etablering av et slik 
utdanningstilbud i Gjøvikregionen og i Innlandet er av nasjonal interesse og 
betydning. 
 
Vi ber derfor om at en målsetting om dette innarbeides i den regionale 
utviklingsplanen og at det tilsvarende legges til rette dette i det øvrige arbeidet i 
Helse Sør Øst. 

 
 
Det er påpekt i utviklingsplanen hvor viktig det er med fokus på utdanning og kompetanse. Vi støtter 
Legeforeningens innspill om at utdanningskapasiteten må oppskaleres.  Oppskalering av 
utdanningskapasitet, og etablering av desentralisert medisinutdanning på Gjøvik er viktig for 
Innlandet, som opplever betydelige rekrutterings- og fastlegeproblematikk. Fastlegestatistikken for 
2020 viser at hele 8,1% av listene manglet fast lege. Innlandet har den nest største andelen av listene 
som mangler fast lege i landet. Gjøvikregionen støtter Legeforeningens ønske om konkrete tiltak for 
å møte rekrutteringsutfordringene. Et slik konkret tiltak bør være at Helse Sør-Høst legger til rette 
for desentralisert medisinutdanning på Gjøvik.  
 
Gjøvikregionen er en kompetanse og utdanningsregion, med et av landets fremste kunnskaps- og 
forskningsmiljøer.  Helse er et av fire strategiske satsningsområder for Gjøvikregionen.   NTNU tilbyr 
allerede helsefag utdanninger utenom medisin på Gjøvik, og Fagskolen tilbyr helsefaglige studer som 
spenner fra tverrfaglig miljøarbeid til administrasjon. Medisinutdanning komplementere det 
eksisterende helsefaglige utdanningstilbudet på Gjøvik, og legger til rette for et helhetlig helsefaglig 
miljø og tverrprofesjonelt samarbeid.  
 
Gjøvikregionen ønsker at Helse-Sør Øst benytter mulighetene NTNUs tilstedeværelse gir i vår region. 
Morgendagens helse -og omsorgsmuligheter er et av de prioriterte satsningsområdene for NTNU i 
Gjøvik. NTNU Gjøvik har også definert tverrfaglighet, simulering og digitalisering som tverrgående 
tema.  Ved å satse på tjenesteforskning, pasientsikkerhet og helsefremming bidrar NTNU i Gjøvik 
aktivt til innovasjon og tjenesteutvikling i helse -og omsorgstjenesten og til helsefremming i 
lokalsamfunn.  NTNU etablerte desentralisert studieløp tilknyttet profesjonsstudiet i medisin allerede 
høsten 2018, og kan bygge på erfaringer fra NTNU Link. NTNU bør være partner universitet for 
medisinutdanning på Gjøvik.   
 



 

 
 
 

 
NTNU i Gjøvik har bygd opp infrastruktur som støtter simulering, og er i ferd med å videreutvikle 
dette til å gjelde alle tre satsingsområder både innen utdanning, øving og forskning. Senter for 
simulering og pasientsikkerhet har bygd opp kompetanse i simulering som pedagogisk metode, og 
gjort Gjøvik til ett av Nordens fremste simuleringsmiljøer med relevans for helsetjenesten. 
 
Vedtaket i styret i HSØ om ny sykehusstruktur vil medføre etablering av et nytt Mjøssykehus som 
hovedsykehus for Innlandet, i svært kort avstand fra Gjøvik og Compus. Dette vil gi de beste 
forutsetninger for samarbeid mellom NTNU og det øvrige kunnskapsmiljøet i Gjøvikregionen.  
 
Endring av sykeshus-strukturen legger samtidig opp til en betydelig regional forflytting av 
arbeidsplasser knyttet til sykehusenes virksomhet. Med planlagt avvikling av Gjøvik Sykehus og 
tilbudet ved Reinsvoll, er det et naturlig at Helse Sør Øst prioriterer nye satsninger til Gjøvikregionen. 
Den etablerte kompetansen og de erfaringer regionene sitter med tilsier at det er godt grunnlag for å 
videreutvikle helsefaglige arbeidsplasser. 
 
Innlandet har en eldre befolkning enn Norge ellers, og står overfor utfordringer knyttet til endringer i 
demografi.  Gjøvikregionen mener at utviklingsplanen ikke i tilstrekkelig grad adresserer de 
utfordringer som vil komme av demografiendringer og en betydelig økning i antall eldre.   
 
Gjøvikregionen Utvikling deltar gjerne i dialog om mulige samarbeid når satsningsområdene skal 
konkretiseres videre i en handlingsplan. Vi har gode arenaer for samarbeid og brukerinvolvering, for 
eksempel; 
 

• Bright house Innovasjonshus som har umiddelbar nærhet til fagmiljøene på NTNU og 
Fagskolen, til SINTEF og til viktige FoU-drevne næringsmiljøer som Raufossindustrien. I tillegg 
til helsefag er det andre meget relevante fagmiljø, som f.eks. tjenestedesign, IT, og 
informasjonssikkerhet. 

 

• HelseINN etablerte i 20202 et «Verksted for integrerte helsetjenester» i Bright House. 
Verkstedet er et samarbeid mellom kommunene i Gjøvikregionen, NTNU, Fagskolen 
Innlandet og Sykehuset Innlandet. Verkstedet har etablert seg som en sentral 
samhandlingsarena som har blitt lagt merke til nasjonalt.  
 

• På Gjøvik har vi også Bylab, som er Gjøvik kommunes byutviklingsrom og metode for inn 
byggermedvirkning.  Dette er en arena for å teste ut hvordan man kan nå overordnede mål 
og visjoner gjennom konkrete tema, prosjekter og aktiviteter. 

 
Vi takker for mulighet til å gi innspill, og ser fram til videre samarbeid. 
 
 
 
Gjøvik, 30.09.2022 
 
 
Svein Håvar Korshavn 
Regionsjef  


