
 
 

INTERNT NOTAT 

Til: Helseregionene på Innlandet 

Dato: 16.02.2022 

Fra: Interkommunal rådgiver 

 

 

Oversender råd til deres høringsinnspill på revidert utviklingsplan 2022 – 2039 SI 

Viser til møter der dere har fått en presentasjon på revidert utviklingsplan SI, samt høringsbrev, der 

helseregionene / kommunene er invitert til å komme med innspill på revidert utviklingsplan. I våre 

dialoger, har jeg sagt at jeg kan komme med råd spesielt vedr kap 6.4 Helsefellesskap, samt generelle 

innspill på områder det er greit å være oppmerksom på. 

Sykehuset Innlandet ber om innspill spesielt på følgende områder:  

Hvordan bør Sykehuset Innlandet møte nye utviklingstrekk og rammebetingelser gjennom:  

 Samarbeid med kommunene og i Helsefellesskap Innlandet  

 Bruk av ny teknologi og nye arbeidsformer  

 Utvikling av riktig kompetanse til pasienter, pårørende og medarbeidere, på rett sted i 

pasientforløpet 

Høringsfrist er 20.mars 

Hvis dere skal behandle høringsinnspill til revidert utviklingsplan SI i politiske organer, så gjør jeg 

oppmerksom på avhengigheten til følgende prosesser:  

 Høringsinnspill til revidert utviklingsplan sykehuset Innlandet HF, svarfrist 20. mars 

 Innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan, svarfrist 1. april (utkast på svar fra Helsefellesskap 

Innlandet behandles i SSU 9. mars. Kommunene/helseregionene kan velge å komme med /ikke 

komme  med separate innspill). 

 Strategiplan for Helsefellesskap innlandet, behandles juni i partnerskapsmøtet. (9.-10. mars i SSU 

skal vi jobbe med felles forståelse av utfordringsbildet, overordnede mål og velge/prioritere 

satsningsområder. Mellom mars – april tiltak på kort og lang sikt.  Utkast strategiplan og 

handlingsplan behandles i SSU 25. april. Deretter høringsrunde.) 

 

Råd til høringsinnspill på revidert utviklingsplan SI: 

Generelle tilbakemeldinger på revidert utviklingsplan: 

Sykehuset Innlandet beskriver at revidert utviklingsplan baserer seg på arbeidet utført i 2017 – 2018 

med nåværende utviklingsplan (2018-2035). Arbeidet ble påbegynt i august 2021, og har vært knyttet 

til foretakets Organisasjonsutviklingsprogram, for å hente synergier med pågående utviklingsarbeid. 

Videre er det oppdatert faktagrunnlag basert på tall innhentet internt i foretaket, fra nasjonale 

framskrivninger, samt beskrevne utviklingstrekk innenfor blant annet fag, teknologi og demografi.  

Kap. 2 – 5. baserer seg, naturlig nok, i stor grad på oppdaterte tall og analyser ut fra innfallsvinkel til 

spesialisthelsetjenesten. Dette vil påvirke kap seks, som angir nye retninger, justerte mål og hvordan 

Sykehuset Innlandet vil bidra til å videreutvikle felles helsetjeneste i Innlandet.  Deres utvikling skal 



 
skje innenfor tildelte rammer til sykehuset, slik at utviklingsplanen er et verktøy for prioriteringer og 

en mer effektiv drift for sykehuset.  

Utfordringen med denne innretningen, er at revidert utviklingsplan i stor grad er opptatt av å løse 

sykehusets interne utfordringer og sykehuset sine antatte felles utfordringene med kommunene. For 

de områdene som er interne for sykehuset er det greit, for de områdene som skal løses sammen med 

andre, er det en utfordring. Det fremkommer ikke i planen at kommunale helse- og 

omsorgstjenestene også står i store utfordringer, samt at det er utfordringer med å rekruttere og 

beholde fastleger. Det reflekteres ikke i planen, på hvilken måte utfordringer både i 

spesialisthelsetjenesten og kommunene påvirker hverandre, og hvordan dette påvirker det totale 

utfordringsbildet. Det tydeliggjøres ikke i planen, nødvendigheten av felles prosesser, for at alle 

parter skal lykkes i behovet for innovasjon og utvikling.  

 

Samarbeid med kommunene og i Helsefellesskap Innlandet  

I planutkastet fremkommer det i stor grad en overordnet beskrivelse av utfordringsbildet for 

sykehuset.  Samhandling om å løse felles utfordringer setter krav til partene. Det er behov for at 

partene forstår hverandre sitt utfordringsbilde, samt hvilket utfordringsbilde som er felles. Det setter 

krav til å klare å forene samfunnsoppdraget til begge parter, dvs diagnose og behandlingsfokuset i 

sykehus, men forebygging, mestring og brukers egne ressurser fokus i kommunene. Videre setter det 

krav til å forstå hverandre sin styringslinje, samt ønske om å finne mulighetsrommet, for å lykkes 

med strategiske og faglige dialoger. Kultur for samarbeid må utvikles. 

 

Det må utarbeides et felles overordnet utfordringsbilde for Helsefellesskap Innlandet, og overordnet 

mål for hvordan vi i fellesskap skal løse det, samt satsningsområder. Dette er planlagt som en del at 

det strategiske arbeidet som er startet i Helsefellesskap Innlandet. For å siker felles forståelse og 

oppfølging i samarbeidet, må det tydeliggjøres ulike nivå for samarbeid eks på strategisk nivå, faglige 

utvikling og innovasjon, samt samarbeid om daglig drift. Det er igjen viktig å ta med seg etablerte 

samarbeid, som fungerer godt i dag, og bygge videre på det. De ulike samarbeidsarenaene må 

utvikles over tid, understøtte satsninger i strategiplan for Helsefellesskapet, samt ta hensyn til 

dagens ulike styringslinjer. 

 

Bruk av ny teknologi og nye arbeidsformer  

Felles tjenesteutvikling setter krav til omforent forståelse av utfordringsbildet, samt felles prioritering 

av satsningsområder og tjenesteutvikling. Det sette videre krav til å ha en felles forståelse av på 

tjenestenivåene på tvers av sykehus og helseregioner (eks. tjenestetrapp, omsorgsnivå, innsatsnivå). 

Det er mulig dette må utvikles. Det er behov for å utvikle felles metode for gjennomføring av 

tjenesteutvikling. Metoden må også ivareta beregning av gevinst for innbygger, samt gevinster 

/kostnader for kommuner og sykehus. Felles tjenesteutvikling må behandles i begge styringslinjene, 

slik at det avklares hvordan felleskapet skal håndtere håndterer gevinster, kostnader, investerings- 

og kompetansebehov ol.  

 

Utvikling av riktig kompetanse til pasienter, pårørende og medarbeidere, på rett sted i 

pasientforløpet 

Tilgang til personell og kompetanse er en felles utfordring for sykehus og helseregioner. Det bør 

vurderes om sykehus og helseregioner bør etablere felles rekrutterings- og kompetansestrategi.  

Dette vil bidra til å sikre kompetanse, opplæring og rekruttering i dagens drift og ved 



 
tjenesteutvikling av dagens drift. Det kan vurderes om det er behov for at sykehus og helseregioner 

burde ha en felles strategi for forebygging og livsmestring, for de innbyggerne som får tjenester både 

i sykehus og kommuner. Dette kan bidra til å tydeliggjøre hvilken råd – og veiledning, samt 

folkehelseopplysning, felleskapet skal kommunisere rundt denne innbyggergruppen. I tillegg 

tydeliggjøre hvem har ansvar for hva. 

 

Spesielt om kap 6.4 Helsefellesskap 

Helsefelleskap Innlandet er under etablering, og partnerskapsmøtet konstituerte seg i desember 

2021, samt strategisk samarbeidsutvalg hadde første formelle møte i februar 2022. 

Partnerkspasmøtet har besluttet at det skal utarbeides en strategiplan for Helsefelleskap Innlandet 

for 2022 – 2026, samt handlingsplan for 2022 – 2023. Disse planene skal behandles i 

partnerskapsmøtet juni 2022. 

 

Kap 6.4 Helsefelleskap gjenspeiler i stor grad føringene som står i Nasjonal helse- og sykehusplan. 

Videre er det innspill på delmål og satsninger, som ikke har vært diskutert i Helsefelleskapet.  

 

Det er igangsatte en prosess som skal bidra til å etablere felles forståelse av hverandre sitt 

utfordringsbilde og hva som er partene sitt felles utfordringsbilde. Videre skal partene etablere felles 

overordnede mål for hvordan vi i fellesskap skal løse utfordringsbildet, samt prioritere 

satsningsområdet. Innledningen i kap 6.4 Helsefellesskap anbefaler vi endres, og at det oppdateres i 

tråd med strategiplan for Helsefelleskap Innlandet, som er under etablering. Dvs overordnet mål og 

delmål for hva vi ønsker å oppnå i et innbyggerperspektiv, samt satsninger på kort og lang sikt. 

Videre kan det henvises til føringene i Nasjonal helse og sykehusplan. 

 

Vi støtter føringene i Nasjonal helse- og sykehusplan på definerte innbyggergrupper vi skal 

samhandle rundt. Vi kjenner oss også igjen at akuttkjeden, digitalisering og kompetanse er områder 

som det må settes fokus på. Videre er det naturlig å videreutvikle eksisterende satsninger som vi i 

dag har god erfaring med som eks. lokale medisinske sentre, FACT, SAM-AKS og digitalisering. Slik 

kapitlet fremstår, gir det signaler om at Helsefelleskap Innlandet skal jobbe bredt med alle 

områdene. Vi opplever at dette ikke er i tråd med strategiprosessen som nå gjennomføres i 

Helsefelleskap Innlandet. 

 

 

 

 


