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Vedtak Høringsuttalelse -Utviklingsplan 2022-2039 - Sykehuset 
Innlandet HF 
 
Vi viser til invitasjon til å komme med innspill til Sykehuset Innlandets utviklingsplan 2022-
2039. 
 
Fylkesutvalget behandlet sak om dette i sitt møte 8. mars, og protokollen med 
vedtaket følger vedlagt. 
 
Fylkeskommunedirektørens vurderinger i saksutredningen var følgende: 
Høringsforslaget gir en god beskrivelse av nåsituasjonen og hvilke utfordringer innlandet 
Sykehuset HF har når det gjelder bygningsmasse, faglig utvikling, teknologi og økonomi.  
Det framgår av planen at den gjennomsnittlige vektede alderen for bygningsmassen er om 
lag 55 år. Med bakgrunn i normal forventet levealder på om lag 60 år, er bygningsmassen 
omtrent 90 prosent av sin levealder. Fylkeskommunedirektøren synes det er  
bekymringsfullt at Sykehuset Innlandet med dagens drift ikke klarer å skaffe tilstrekkelige 
midler til å vedlikeholde byggingsmassen, og at det derfor er et betydelig etterslep i 
vedlikeholdet.  
Fylkeskommunedirektøren legger til grunn at beslutningene fra styre- og foretaksmøtene om 
strukturen blir gjennomført så raskt som mulig med forsvarlige utredninger, slik at viktige 
rammebetingelser endelig kan avklares. Dette er viktig for at de mange tiltakene i forslaget til 
utviklingsplan skal kunne følges opp.  
I sitt målbilde ønsker sykehuset å samlokalisere psykisk helse, rus og somatikk, og sier dette 
gir gode muligheter til videreutvikling akuttmottakene og utnytte faglige synergier mellom 
fagområdene for å gi pasientene en mer helhetlig tilnærming og behandling, sømløst hele 
døgnet. Dette er viktige målsettinger for befolkningen i Innlandet.  
Fylkeskommunedirektøren vil påpeke at en over flere år har bygget ned 
institusjonskapasiteten innenfor psykisk helsevern og rusmiddelomsorgen. Det har ført til økt 
press på eksisterende behandlingstilbud, både innenfor spesialisthelsetjeneste og i 
kommunene. I dag opplever mange pasienter at de ikke får eller kan gis adekvate 
behandlingstilbud. Dette har utviklet seg til å gi store utfordringer, først og fremst for de som 
er avhengig av behandlingstilbud, men også for viktige samfunnsfunksjoner, eksempelvis 
bruk av politi i forbindelse med oppfølging av pasienter som gis tilbud i hjemmet.  
Det er bekymringsfullt når det fremkommer at de tekniske løsningene og systemene i for liten 
grad støtter opp om effektivisering av arbeidsprosesser i klinikkene og at kliniske og 
administrative systemer ikke kommuniserer med hverandre eller andre aktører. Det er grunn 
til å merke seg at i forhold til Europeiske retningslinjer (COCIR2) har Sykehuset Innlandet en 
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for liten andel medisinskteknisk utstyr som er nyere enn fem år og en for stor andel som er 
eldre enn ti år.  
Det sies i planen at en skal legge mer opp til at pasienten skal involveres i 
behandlingsforløpet, herunder også drive egenbehandling hjemme etter informasjon og 
opplæring. For å lykkes med dette, også med «ny teknologi», er det en forutsetning at man 
har teknisk utstyr som kan samhandle med kommunene og pasientene og ivareta 
pasientenes rettigheter og sikkerhet. Sykehuset Innlandet HF må derfor sørge for å ha 
tilstrekkelige midler til å følge opp med nødvendige investeringer i teknisk utstyr for å kunne 
lykkes med dette. Digital infrastruktur er nødvendig for å sikre god utvikling i våre 
lokalsamfunn, ikke minst innen blant annet velferdsteknologi som er avgjørende for å 
opprettholde et forsvarlig helse- og omsorgstilbud i hele fylket. Dette er også et viktig poeng i 
forhold til arbeidet med regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap, som pågår med 
en involvering av rekke sentrale aktører i Innland-samfunnet.  
Utviklingsplanen må vurderes både ut fra dagens rammeforutsetninger for virksomheten, og 
en avklart struktur for sykehusene. Med om lag 40 lokasjoner gis mange av tjenestene nært 
lokalbefolkningen. For å videreutvikle samarbeidet med kommunene og lokalsamfunnene 
skal Helsefellesskap Innlandet utvikles gjennom sju definerte regioner, som vil være viktige 
arenaer for dialog og utvikling av gode løsninger. Samarbeidet med HelseINN skal 
videreutvikles, og det fremkommer at det skal legges til rettet for et større 
innovasjonsverksted ved Mjøssykehuset. Dette er innovativt, og kan gi grunnlag for at flere 
miljøer kan samarbeide om framtidsrettede løsninger.  
Etter fylkeskommunedirektørens vurdering er det viktig at behovet for kompetanseutvikling 
og rekruttering blir godt nok ivaretatt i utviklingsplanen. Sykehuset Innlandet HF må bidra til 
at flere utdanner seg innenfor helserelaterte yrker, idet en allerede nå ser at det er mangel 
på blant annet sykepleiere. Rekruttering er en utfordring foretaket deler med kommunene. 
Derfor er det også av stor betydning at Sykehuset Innlandet HF bidrar aktivt til 
desentraliserte utdanningstilbud kan opprettholdes og utvikles flere steder i Innlandet.  
De fleste innspillene fra fylkestinget i Innlandet fra mars 2021 ser ut til å være godt ivaretatt 
gjennom styrevedtak og utviklingsplan. Fylkeskommunedirektøren vil imidlertid påpeke at 
innspillet om å etablere legeutdanning i Innlandet er viktig for videreutvikling av Sykehuset 
Innlandet HF.  
Den medisinske og teknologiske utviklingen går meget raskt. Dette er selvfølgelig positivt 
sett fra pasienthold, men gir også noen økonomiske som setter fagpersoner og ledere i et 
vanskelig prioriteringsvalg - her kommer lederne på alle nivå i sykehuset i et krysspress 
mellom å gi et kvalitativt godt behandlingstilbud versus kravet om å holde sin aktivitet 
innenfor vedtatt budsjett.  
Det er positivt at pasienten skal involveres i behandlingsforløpet, herunder også drive 
egenbehandling. Utviklingsplan legger da også stor vekt på samspillet mellom 
spesialisthelsetjenesten, kommunene og pasienten. Denne «kjeden» av samhandling i 
behandlingen av pasienter oppfattes som logisk og riktig, men her må en se dette i et 
bredere perspektiv enn det som angår sykehuset sitt behov, idet det stilles store krav til 
kommunene. Det store spørsmålet er om både sykehuset og kommunene vil ha tilgang til 
tilstrekkelige ressurser. I mange kommuner etableres det tiltak for den enkelte pasient/bruker 
som innbefatter egne botiltak med oppbemanning av eget personale. Dette er tiltak som er 
ressurskrevende både faglig og økonomisk, og det kan sette et press på pårørende som 
oppleves som for sterkt. Kommuneøkonomien må etter fylkeskommunedirektørens vurdering 
styrkes om kommunene skal kunne bidra tilstrekkelig for eksempel i forhold til psykisk 
helsevern og rusmiddelomsorg.  
Det blir viktig at økonomien til Sykehuset Innlandet HF styrkes og sikrer gode nok gode nok 
rammebetingelser til både å kunne løses sykehusstrukturen, kunne ha tilstrekkelige midler til  
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å vedlikeholde og utvikle sin bygningsmasse, investere i nødvendige tekniske løsninger og 
ha solide fag- og kompetansemiljøer i samarbeid med andre viktige institusjoner.  
Fylkeskommunedirektøren har forståelse for at det i den situasjonen som er skapt om 
sykehusstrukturen, er vanskelig både for styret og de ansatte å håndtere alle prosessene 
samtidig. Derfor er det det også forståelig at styret nå vil vente med å iverksette ytterlige 
større strukturelle omstillinger inntil den høyst nødvendige avklaringen om sykehusstrukturen 
er på plass.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Rune Jørgensen 
Saksbehandler 
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Vedlegg 
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