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Svar på høring - utviklingsplan 2022-2039  sykehuset innlandet HF 
 
Hovedutvalg for Helse-Oppvekst-Kultur- 03/22, har i møte 16.03.2022 fattet følgende vedtak: 

 
1. Nordre Land Kommune har positive forventninger til gjensidighet og likeverd i 

planprosesser som angår samhandling mellom Sykehuset innlandet HF og kommunene.    

2. Mottatt høringsinnspill til utviklingsplan 2022-2039 tas til orientering. 

 
 

 
 
 
Med hilsen 
 
 
Marit Strande 
konstituert kommunalsjef tjenesteutvikling 24+ 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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Lnr.: 22/4240 
Arkivsaksnr.: 21/709 
Arkivnøkkel.: FA-G0 
 

Saksbehandler: Tom Rune Bratlien 
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

03/22 Hovedutvalg for Helse-Oppvekst-Kultur 16.03.2022 

 
 

Høring - utviklingsplan 2022-2039  sykehuset innlandet HF 
 

Administrasjonens innstilling: 

 
1. Nordre Land Kommune har positive forventninger til gjensidighet og likeverd i   

planprosesser som angår samhandling mellom Sykehuset innlandet HF og kommunene.    

2. Mottatt høringsinnspill til utviklingsplan 2022-2039 tas til orientering 

 
 

 
Behandling i Hovedutvalg for Helse-Oppvekst-Kultur 16.03.2022 saksnr. 03/22: 
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Hovedutvalg for Helse-Oppvekst-Kultur: 

 
1. Nordre Land Kommune har positive forventninger til gjensidighet og likeverd i 

planprosesser som angår samhandling mellom Sykehuset innlandet HF og kommunene.    

2. Mottatt høringsinnspill til utviklingsplan 2022-2039 tas til orientering 

 

Sammendrag: 

Kommunene i Innlandet ble i høringsbrev, datert 20.12.2021, invitert til å komme med innspill til 
Sykehuset Innlandets utviklingsplan 2022-2039. Helseregion Gjøvik-Hadeland ved helse- og 
omsorgslederne har forberedt et felles høringsutkast som er gått ut i de respektive kommunene i 
regionen til oppfølging i politiske utvalg og styre. Høringsinnspillet er vedlagt denne saken. 

 

Saksopplysninger: 

Som oppfølging av Nasjonal Helse og sykehusplan skal alle helseforetak utarbeide en 
utviklingsplan. Utviklingsplanen er en plan for hvordan helseforetaket vil utvikle sin 
virksomhet for å møte framtidige behov for spesialisthelsetjenester. Sammen med 



Side 3 av 4 

 

helseforetakets økonomiske langtidsplan(2021-2024), oppdragsdokumentene fra Helse Sør-
ØST RHF og den fireårige virksomhetsstrategien, er utviklingsplanen de viktigste 
styringsdokumentene for Sykehuset Innlandet HF i perioden.  
 

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 

 

Det pågår flere parallellprosesser i Sykehuset Innlandet/Helsefellesskap Innlandet med 
avhengigheter til hverandre.  
· Høringsinnspill til revidert utviklingsplan Sykehuset Innlandet HF, svarfrist 20. mars 
· Innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan, svarfrist 1. april - sak i strategisk 

samarbeidsutvalg i helsefellesskapet 9.mars. Kommunene/helseregionene kan velge å 
komme med /ikke komme med separate innspill.  

· Strategiplan for Helsefellesskap innlandet, behandles juni i partnerskapsmøtet.  

 

Kommunene i Gjøvikregionen og Hadeland har gitt sine kommentarer i vedlagte 
høringsinnspill.  
 
 

Vurdering: 

I kommunenes høringsinnspill er det særlig noen områder som vies oppmerksomhet. Det er 
blant annet:  
· Tidspunktet for revidering av utviklingsplanen 
· Kommunene i regionen ser positivt på etablering og utvikling av helsefellesskapet  

 og har forventninger om et mer likeverdig samarbeid 

· Planen beskriver i liten grad kommunens utfordringer og behov i samhandlingen med 
helseforetaket 

· Planen viser i liten grad hvilken kontekst helseforetaket inngår i, og hvilke avhengigheter 
det har til andre tjenester og forvaltningsnivåer 

 

Utviklingsplanen inneholder en større fakta og analysedel som er relevant for 
helseforetaket. I tillegg bygger planutkastet på flere forutsetninger som foreløpig mangler 
avklaring. Flere av disse berører også kommunene.  
Kommunene har positive forventninger til gjensidighet og likeverd i planprosesser som 
angår samhandling mellom Sykehuset Innlandet og kommunene. Helsefellesskapet gir 
gode muligheter til dette.  
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Vedlegg: 
Utviklingsplan Sykehuset Innlandet 2022-2039_høringsversjon 
211220 Høringsbrev utviklingsplanen 2022-2039 Sykehuset Innlandet 
Høringsinnspill utviklingsplan 2022-2039 

 
 
Nordre Land kommune, den 08.03.2022 
 

Ola Helstad  
kommunedirektør Tom Rune Bratlien 
 assisterende kommunedirektør 
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