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Innspill til Utviklingsplan 2022 - 2039 Sykehuset Innlandet HF 
 
Melding om vedtak 
 
Ovennevnte sak ble behandlet av Formannskapet i møte den 09.03.2022, utvalgssak nr. 050/22: 
Det er gjort følgende vedtak i saken: 

 

1. Elverum kommune har positive forventninger til gjensidighet og likeverd i alle planer 
som angår samhandling mellom helseforetaket og kommunene. Vi mener at 
Helsefelleskapet kan bidra til dette. 

2. Elverum kommune mener at dette planutkastet bygger på en rekke forutsetninger som 
ennå ikke er avklart. Vi minner om at det er to alternative sykehusmodeller som nå reelt 
utredes i steg en i konseptfasen. Hvilket av de to alternativene som det skal arbeides 
videre med i steg to, blir ikke bestemt før til høsten 2023. 

3. Regjeringen har i tråd med Hurdalsplattformen, satt i gang flere utredninger om 
framtidig organisering, finansiering og styring av en desentralisert sykehusmodell i 
Norge. Elverum kommune kan ikke se at dette er hensyntatt i dette utkastet til 
utviklingsplan. 

4. Gjennom sykehustalen 2022 har helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol varslet at hun 
ikke vil ha noen ny Helse- og sykehusplan, men en Helse- og samhandlingsplan. Elverum 
kommune ønsker at sykehusets utviklingsplan også skal preges mer av ønsket om 
samhandling  for gode og helhetlige pasientforløp og mindre av avtaler om fordeling av 
oppgaver.  

5. Elverum kommune mener at en utviklingsplan for Sykehuset Innlandet fram mot 2039 
kommer for tidlig i forhold til de signalene den nye regjeringen har gitt gjennom 
Hurdalsplattformen.  

6. Formannskapet  i Elverum slutter seg til teksten i det vedlagte innspillsnotatet. 

 
 
 
 
 Med hilsen  



 

 

   

 Mona Suren konsulent  
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