
 

 
 
Protokoll Helsefelleskap Innlandet – Strategisk samarbeidsutvalg 
 
Dato:19. januar 2022 
 
Tid: 09.00 – 12.00 
 
Sted: Digitalt (teams) 
 
Tilstede: 
Kommunene: 
Arne Skogsbakken, rådmann Søndre Land kommune (leder) 
Helseregion Gjøvik og Hadeland; Lisbet Kjøniksen kommunalsjef helse, omsorg og velferd 
Østre Toten kommune 
Helseregion Valdres: Aud Bakken, enhetsleder pleie og omsorg, Etnedal kommune 
Helseregion Sør-Gudbrandsdal: Bernt Tennstrand, kommunalsjef helse og velferd, 
Lillehammer kommune 
Helseregion Nord-Gudbrandsdal: Therese Hole, helse- og utviklingssjef, Lesja kommune 
Helseregion Nord-Østerdal: Bård Sundmoen Aas, sektorleder, Tolga kommune 
Helseregion Sør Østerdal: Aino K Kristiansen, sektorsjef for pleie, rehabilitering og omsorg, 
Elverum kommune 
Helseregion Hamar: Sverre Rudjord, kommunalsjef helse og omsorg, Ringsaker kommune 
Jørund Hassel*, brukerrepresentant fra kommunene 
Kristine Gaarder**, fastlegerepresentant fra kommunene 
Karianne Sten Solheim (Fagforbundet) og Ida Høiby (Sykepleierforbundet), 
tillitsvalgtrepresentanter 
 

* Brukerrepresentant Jørund Hassel er foreløpig oppnevnt som kommunal brukerrepresentant 

frem til 31.12.2021  

** Praksiskonsulent Kristine Gaarder er midlertidig oppnevnt inntil fastlegerepresentant fra 

kommunene er på plass, 1.04.2022 

 

Sykehuset Innlandet: 
Alice Beathe Andersgaard, administrerende direktør (nestleder) 
Benedicte Thorsen-Dahl, divisjonsdirektør Psykisk helsevern 
Geir Kristoffersen, divisjonsdirektør Prehospitale tjenester 
Astrid Millum, divisjonsdirektør Habilitering/rehabilitering 
Kari Mette Vika, divisjonsdirektør Gjøvik-Lillehammer – representerer somatikk 
Marthe Flugstad, avdelingssjef Samhandling og brukermedvirkning 
Marianne Nielsen, tillitsvalgtrepresentant 
Gunn Rauken, leder i Brukerutvalget 
 
Sekretariat: 
Interkommunal rådgiver Janne Lind, Helsefellesskap Innlandet 
Samhandlingsrådgiver Sverre Sætre, Sykehuset Innlandet  
 



 

 
Observatør 
Statsforvalteren i Innlandet, ved velferdsdirektør Eli Blakstad og fylkeslege Harald Vallgårda 
NTNU Gjøvik, ved viserektor Gro Iren Kvanli Dæhlin 
Fagskolen Innlandet, ved rektor Gard Tekrø Rolid 
Høyskolen i Innlandet, ved prorektor Jens Uwe Korten  
KS Innlandet, ved spesialrådgiver Kristin Måntrøen Lorentzen 
Pasient og brukerombudet, ved Tom Østhagen 
 
 
Sak. 01.22 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Enstemmig vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes.  
 
Sak. 02.22 Godkjenning av referat fra OSU møte 29/10.21 
 
Enstemmig vedtak: 
Referat fra OSU møte den 29.10.21 godkjennes.  
 
Sak. 03.22 Oppdrag fra partnerskapsmøte  
Sekretariatet går gjennom oppdrag fra partnerskapsmøte.  
Innspill i møte: Brukerrepresentant Jørund Hassel stiller spørsmål om videre arbeid med 
etablering av felles brukerutvalg for kommuner og sykehus. Det foreslås at dette kan være et 
innspill i strategiprosessen for Helsefellesskap Innlandet.  
 
Enstemmig vedtak: 
Det gis tilslutning til fremlagt prosess for utarbeidelse på «Strategiplan for Helsefellesskap 
Innlandet 2022-2026».   
 
 
Sak. 04.22 Arbeidsutvalget  
Sekretariatet presenterer kort oppgavene til Arbeidsutvalget.   
Innspill i møte:  

 Arbeidsutvalget må sikres representasjon i tråd med formål.  

 Fastlegene representerer seg selv 

 Helseregionene vurderer oppnevning av kommunal representant, som følge av at 
fastlegene representerer seg selv. 

 
Enstemmig vedtak: 
Mandat og retningslinjer for gjennomføring av møter i Arbeidsutvalget vedtas. Mandatet 

evalueres etter ett års drift. 
 

 

Sak. 05.22 Fagutvalg  
Sekretariatet presenterer kort oppgavene til Fagutvalgene.  
Innspill i møte:  



 

 Fagutvalgene må være konkrete og praksisrettet mot innbygger, for å sikre effekt til 
innbygger.  

 Ulike aktører har sammenfallende initiativ inn mot kommuner og sykehus. Disse 
initiativene må i større grad koordineres, slik at en kan samle innsats og styrke 
kapasitet til felles og helhetlig tjenesteutvikling.  

 
Enstemmig vedtak: 
Mandat og retningslinjer for gjennomføring av møter i Fagutvalgene godkjennes.   
Mandat og retningslinjer for gjennomføring av møter i fagutvalgene evalueres etter ett års 
drift. Det bes om at SLIPS (samarbeidsforum for leger i primærhelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten i Sykehuset Innlandet (SI)) legges inn i strukturen for Helsefellsskap 
Innlandet som et eget Fagutvalg.  
 
 
Sak. 06.22 Informasjon fra «regionlederne»  
 
Helseregion Sør-Østerdal v/ Aino K Kristiansen: Helseregion er konstituert og det er etablert 
fast møtestruktur. Er i prosess for å finne løsning på fastlege- og brukerrepresentant. 
Helseregionen ser frem til å øke samarbeide med sykehus og det blir spennende å se 
hvordan dette kan bli bedre for innbygger. 
 
Helseregion Hamar v/ Sverre Rudjord: Helseregionen er konstituert og er i prosess for å 
formalisere dette med samarbeidsavtale. Kommunene har jobbet tett over år, og har 
områder med interkommunalt samarbeide. Opptatt av at Helsefelleskap Innlandet skal bety 
noe for innbygger og etter hvert tjenestene. 
 
Helseregion Sør-Gudbrandsdal v/ Bernt Tennstrand: Helseregionen er konstituert og de har 
hatt en etablert struktur tilbake til ca 2011. De har rekruttert samhandlingsrådgiver som 
starter 1. april og har en 50% medisinsk rådgiver de bruker i helseregionen. Det er etablert 
møtestruktur, samt kort avklaringsmøter for å bistå hverandre i daglig drift. Helseregionen 
har etablert nettverk på mange områder. Viktig å få til god forankring av Helsefellesskap 
Innlandet med kommunedirektør/rådmann og politikere. 
 
Helseregion Nord-Gudbrandsdal v/ Therese Hole: Helseregionen har konstituert seg og er en 
videreføring av et allerede godt etablert samarbeide (6K). Det er etablert fast møtestruktur. 
Vi opplever at det krever mer tidsbruk og ressurser inn i arbeidet. Det er ulike utfordringer i 
Helsefelleskap Innlandet, så tilpassede løsninger er viktig. Det er forventninger til å utvikle 
oss som likeverdige partnere. 
 
Helseregion Valdres v/ Aud Bakken: Helseregionen har konstituert seg og er en videreføring 
av godt etablert samarbeide regionalt. Det er representant fra fastlege, bruker og tillitsvalgt i 
helseregionen. God informasjonsdeling ved at kommunalsjefer og 
kommunedirektører/rådmenn har tilgang på sakene til SSU.  
 
Helseregion Nord -Østerdal v/ Bård Sundmoen Aas: Helseregionen har konstituert seg og har 
lang erfaring med etablert samarbeide, nå med Os kommune som ny samarbeidspartner. 



 

Helseregionen har interkommunalt samarbeide på mange områder og vurderer fortløpende 
behov for samarbeide innenfor sårbare tjenesteområder. Det er etablert fast møtestruktur.   
 
Helseregion Gjøvik-Hadeland v/ Lisbet Kjøniksen: Gjøvik-regionen hadde startet et strategisk 
utviklingsarbeid før etablering av Helsefellesskap, og nå er også Hadeland med i dette 
strategiske arbeidet. Strategiarbeidet er planlagt i 3 faser, der fase 1 er ferdigstilt med 
konstituering av Helseregionen. Det er etablert fast møtestruktur. Arbeidet er nå inne i fase 
2 der det er definert utviklingsområder, og det arbeides med mål og tiltak. Fase 3 er å se på 
tjenesteutvikling, som vil gi effekt for innbygger.  
 
 
Enstemmig vedtak: 
Informasjon fra helseregionene tas til orientering. 
 
 
Sak. 07.22 Saksgang i Helsefellesskap Innlandet  
Sekretariatet presenterer forslag til saksgang i Helsefellesskap Innlandet.  
Innspill til saken:  

 Det er viktig å lykkes med strategisk fokus i sakene til utvalget.  

 Statsforvalter Innlandet forvalter midler til utvikling, som kan ses i sammenheng med 
de strategiske satsningene i Helsefellesskap Innlandet.  

 
Enstemmig vedtak: 
Forslag til saksgang i Helsefellesskap Innlandet vedtas.  
 
 
Sak. 08.22 Temasaker  
 

 Gode pasientforløp og Pasientsikkerhetsprogrammet for Innlandet  
i 2022 (oppfølging fra OSU møte 29/10) v/KS Innlandet og USHT Innlandet ble lagt 
frem av Anders Vege Folkehelseinstituttet og Sigrid Askum KS. 

 

 Etablering av fagutvalg for barn og unge (oppfølging fra OSU møte 29/10)  
v/Bjørg Antonsen Sykehuset Innlandet. 

 

 Plan for høring av utviklingsplan til Sykehuset Innlandet ble lagt frem av Randi 
Lilleengen Beitdokken Sykehuset Innlandet 

 
Enstemmig vedtak: 

 Strategisk samarbeidsutvalg ser positivt på arbeidet med «Gode pasientforløp og 
Pasientsikkerhetsprogrammet.» Grunnet krevende ressurssituasjon mener partnerne 
at satsningen ikke kan prioriteres før tidligst høsten 2022.  

 

 Det bes om at det legges frem et mandat for opprettelse av et fagutvalg for «psykisk 
helse barn og unge» i Strategisk samarbeidsutvalg den 9/10 mars eventuelt 25 april 
2022.  

 



 

 Høring av Utviklingsplan til Sykehuset Innlandet tas til orientering. 
 
 
Sak. 09.22 Lunsj til lunsj møte 9 -10 mars  
Sekretariatet la frem kort oppsummering fra lunsj til lunsj møte 4-5 okt. 2021 ble 
gjennomgått.  
Under behandlingen framkom ønske om at oppfølging av samlingen 4.-5. okt. 21 og arbeidet 
med strategiplanen prioriteres. 
 
Enstemmig vedtak: 
Sekretariatet tar med innspill fra møte i Strategisk samarbeidsutvalg i planleggingen av lunsj-
lunsj møte 9 og 10 mars. 
 
 
Sak. 10.22 Møteplan SSU 2022 (1 min) 
Møteplan for SSU 2022 er 19.januar, 9.-10. mars (lunsj til lunsj møte), 25. april, 16. 
september, 18. november. 
 
Enstemmig vedtak: 
Justert møteplan for 2022 tas til etterretning. 
 
 
Eventuelt 
Ingen saker. 


