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Oversendelse av høringsuttalelse til utviklingsplan for Sykehus 
Innlandet HF 2022 - 2039 
 
Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial i Trysil kommune behandlet innspill til Sykehus 
Innlandets utviklingsplan 2022 – 2039 den 17.03.2022. 
 

PS 2022/4 Innspill til utviklingsplan for Sykehus Innlandet HF 2022-2039 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
Trysil kommune vedtar konklusjonen i innspill til Sykehus Innlandets utviklingsplan 2022 – 
2039 
 

 Kommunene i Sør-Østerdal mener at dette utkastet til plan ikke i tilstrekkelig grad 
tar opp i seg de helsepolitiske signalene som regjeringen har gitt gjennom 
Hurdalsplattformen. 

 Planen er bygget opp utfra forutsetningen om at det er Mjøssykehusmodellen som 
skal gjennomføres. Det er ikke tatt hensyn til at det skal være en reell utredning av 
null-pluss alternativet, før endelig beslutning skal tas av styret i Helse Sør-Øst RHF 
og før en lånesøknad sendes til Stortinget. 

 I tråd med signalene i Hurdalsplattformen er det nå satt i verk en utredning av 
organisering, styring og ledelse av framtidens sykehus. Rapporten fra denne 
utredningen ventes å være klar i løpet av mars 2023. Behandling av denne 
rapporten kan føre til omfattende endringer, både internt i Sykehuset Innlandet HF, i 
forholdet til Helse Sør-Øst RHF og ikke minst i forholdet til samhandlingen med de 
kommunale tjenestene.    

 Planutkastet er i for stor grad opptatt av å løse sykehusets interne utfordringer og 
ser ikke i tilstrekkelig grad behovet for reell samhandling mellom likeverdige parter i 
sammenhengende og helhetlige pasientforløp. 

 Kommunene er gitt ansvar for primærhelsetjenesten som omfatter helsetjenester fra 
«unnfangelse til grav». Dette forutsetter at kommunene bygger opp 
breddekompetanse, inklusive spesialister innen allmennlegemedisin og innenfor de 
kommunale helse- og omsorgsfagene.  



 De aller fleste pasientene får tilfredsstilt behovet for utredning, behandling, 
rehabilitering og omsorg uten innleggelse i sykehus. Det er først behov for 
spesialisthelsetjenesten når pasientene har behov for spesiell utredning eller 
spesialisert behandling innenfor en kortere del av pasientforløpet. 

 Sett fra kommunenes side er det i dette planutkastet lagt til grunn en rekke 
forutsetninger om hvilke nye oppgaver kommunene skal påta seg, uten at vi er kjent 
med at det har vært en tilstrekkelig samhandlingsprosess rundt dette. 

 Kommunene i Sør-Østerdal anbefaler at det videre arbeidet med denne 
utviklingsplanen settes på vent, inntil forutsetningene for planarbeidet blir mer 
avklart.  

 
 
 
Hovedutvalg for helse, omsorg og sosials behandling i møte 17.03.2022: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i hovedutvalg for helse, omsorg og sosial 17.03.2022: 
Trysil kommune vedtar konklusjonen i innspill til Sykehuset Innlandets utviklingsplan 2022-
2039. 
 

 Kommunene i Sør-Østerdal mener at dette utkastet til plan ikke i tilstrekkelig grad 
tar opp i seg de helsepolitiske signalene som regjeringen har gitt gjennom 
Hurdalsplattformen. 

 Planen er bygget opp utfra forutsetningen om at det er Mjøssykehusmodellen som 
skal gjennomføres. Det er ikke tatt hensyn til at det skal være en reell utredning av 
null-pluss alternativet før endelig beslutning skal tas av styret i Helse Sør-Øst RHF, 
og før en lånesøknad sendes til Stortinget. 

 I tråd med signalene i Hurdalsplattformen er det nå satt i verk en utredning av 
organisering, styring og ledelse av framtidas sykehus. Rapporten fra denne 
utredningen ventes å være klar i løpet av mars 2023. Behandling av denne 
rapporten kan føre til omfattende endringer, både internt i Sykehuset Innlandet HF, i 
forholdet til Helse Sør-Øst RHF og ikke minst i forholdet til samhandlingen med de 
kommunale tjenestene.    

 Planutkastet er i for stor grad opptatt av å løse sykehusets interne utfordringer og 
ser ikke i tilstrekkelig grad behovet for reell samhandling mellom likeverdige parter i 
sammenhengende og helhetlige pasientforløp. 

 Kommunene er gitt ansvar for primærhelsetjenesten som omfatter helsetjenester fra 
«unnfangelse til grav». Dette forutsetter at kommunene bygger opp 
breddekompetanse, inklusive spesialister innen allmennlegemedisin og innenfor de 
kommunale helse- og omsorgsfagene.  

 De aller fleste pasientene får tilfredsstilt behovet for utredning, behandling, 
rehabilitering og omsorg uten innleggelse i sykehus. Det er først behov for 
spesialisthelsetjenesten når pasientene har behov for spesiell utredning eller 
spesialisert behandling innenfor en kortere del av pasientforløpet. 

 Sett fra kommunenes side er det i dette planutkastet lagt til grunn en rekke 
forutsetninger om hvilke nye oppgaver kommunene skal påta seg, uten at vi er kjent 
med at det har vært en tilstrekkelig samhandlingsprosess rundt dette. 

 Kommunene i Sør-Østerdal anbefaler at det videre arbeidet med denne 
utviklingsplanen settes på vent, inntil forutsetningene for planarbeidet blir mer 
avklart. 



 
 
 
 
 
Med hilsen   
 
Britt Støa 
Kommunalsjef 
Tlf. 48 94 24 00 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og sendes derfor uten signatur. 
 
Eventuelt svar på dette brevet sender du til postmottak@trysil.kommune.no merket 
2022/37. 
 
Vedlegg: 
1 Notat - innspill til utviklingsplan for Sykehus Innlandet HF 2022 - 2039  

 
 
 
Interne kopimottakere: 
Jan  Sævig Kommunedirektøren 
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