
 
 

 
 

 

Protokoll Helsefellesskap Innlandet - partnerskapsmøtet  

Dato: 8. juni 2022 

Tid: 1000-1200 

Sted: Digitalt (teams) 

 

Tilstede:  

Sykehuset Innlandet HF: Alice Beathe Andersgaard, Astrid Millum, Benedicte Thorsen-Dahl, 

Geir Kristoffersen, Marthe Flugstad. 

Forfall fra Sykehuset Innlandet HF: Kari-Mette Vika. 

Kommunene: Erlend Haaverstad, Jostein Aanestad, Martin Sæbu, Solveig Nymoen, Ivar Bø, 

Elin Fjeldberg, Tord Buer Olsen, Åsmund Sandvik, Arne Sandbu, Rune Fromreide Sommer, Siv 

Stuedal Sjøvold, Per Arne Aaen, Marit Gilleberg, Anne-Lise Trøen, Otto Langmoen, Torbjørn 

Hansen, Dag Flacké, Arne Skogsbakken, Ole Magnus Stensrud, Tom Rune Bratlien (ass. 

kommundedir. Nordre-Land/ delegert fullmakt), Else Laila Tuveng (Enhetsleder 

Folldal/delegert fullmakt), Sverre Rudjord (kommunalsjef Ringsaker/ delegert fullmakt), 

Hilde Engvik Lusæter (Helse- og omsorgssjef Dovre/delegert fullmakt). 

Delegert fullmakt fra kommunene: Rolf Stalenget, Halvor Nissen, Jan-Egil Fossmo, Kari 

Sollien, Ola Helstad, Jørn Strand, Kaija Eide Drønen, Stein Halvorsen, Rannveig Mogren 

Håvard Gangsås, Torill Tjeldnes. 

Forfall fra kommunene: Geir Sverdrup, Bjørn Fauchald, Kai Egil Bacher, Håkon Boie 

Ludvigsen, fung. Rådmann i Lesja, Kristian Trengereid, Rune Antonsen, Jan Sævig, Leif Harald 

Walle, Christl Kvam, Erling Straalberg, Frank Steinar Hauge. 

Andre: Kristine Gaarder (fastlegerepresentant), Ida Høiby og Karianne Sten Solheim 

(tillitsvalgtrepresentanter kommune), Marianne Nielsen (tillitsvalgtrepresentant Sykehuset 

Innlandet), Jørund Hassel (brukerrepresentant kommune), Gunn Rauken 

(brukerrepresentant Sykehuset Innlandet). 

Observatør: Tom Østhagen (Pasient- og brukerombudet i Innlandet), Line Narvesen 

Jørgentvedt (Fagskolen Innlandet), Hilde Kristin Holtesmo (KS Innlandet), Heidi Vifladt (NTNU 

Gjøvik), Gro Kvanli Kvam (NTNU Gjøvik), Ine Wigernæs (Høgskolen i Innlandet), Eli Blakstad 

(Statsforvalteren i Innlandet), Anne Brit Nilsen Røst (vara for leder Helseregion Sør-Østerdal), 

Bernt Tennstrand (leder helseregion Sør-Gudbrandsdal), Bård Sundmoen Aas (leder 

helseregion Nord-Østerdal), Frode Fossbakken (kommunalsjef Øyer),  Guro Råheim Kvam 

(vara for leder Helseregion Valdres), Janicke Brechan (representant helseregion 

Gjøvik/Hadeland),  Therese Gjersøe Hole (leder helseregion Nord-Gudbrandsdal), Tom 

Johnstad (Professor emeritus NTNU), Jens Schancke Dølør (Programdirektør Sykehuset 

Innlandet), Ellen Henriette Pettersen (vara for nestleder Alice Beate Andersgaard). 



 
 

 
 

Sekretariat: Sverre Sætre (Samhandlingsrådgiver, Sykehuset Innlandet), Janne Lind 

(interkommunal rådgiver, Ringsaker kommune/ vertskommune). 

 

Sak. 01.22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Enstemmig vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

Sak. 02.22 Godkjenning av fullmakter 

Totalt antall stemmeberettigede i Sykehuset Innlandet er 6 medlemmer, hvorav 5 var 

tilstede. Totalt antall stemmeberettigede for kommunene er 42 medlemmer, hvorav 30 var 

tilstede. Jfr. retningslinjer for gjennomføring av Partnerskapsmøtet (sak 07/21), kan 

medlemmene treffe beslutning når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede i møtet. 

 

Enstemmig vedtak: 

Sekretariatet gis fullmakt til å telle antall stemmeberettigede. 

 

Sak. 03.22 Strategiplan 2022 – 2026 med handlingsdel 2022-2023 

Strategiplan 2022-2026 med handlingsdel 2022-2023 er utarbeidet på bakgrunn av innspill 

fra råd- og utvalg i kommunene i Innlandet, brukerorganisasjoner i Innlandet, fagpersoner i 

kommuner og sykehus, samt strategisk samarbeidsutvalg. Utkast til strategiplan med 

handlingsdel er igjen forankret i helseregionene og Sykehuset Innlandet, samt i dialogmøter i 

alle helseregionene. Det ble gjennomført en ytterligere forankring og avklaring i 

helseregionene og Sykehuset Innlandet vedrørende handlingsdelen for 2022-2023. Signaler 

fra møtene i overnevnte prosess, er innarbeidet i strategiplan med handlingsdel.  

Sekretariatet presenterte forslag på strategiplan 2022-2026 med handlingsdel 2022-2023. 

 

Signaler fra møtet (stemmeberettigede): 

 Positivt med ambisiøs plan, som stiller krav til god prioritering i handlingsdelen og til 

tiltak som gir effekt for innbyggere og helsepersonell. 

 Ønske om at vi prioriterer arbeidet med rekruttering og kompetanse. Uten 

helsepersonell får vi ikke løst de satsningsområdene i strategiplanen og handlingsdelen. 

Signaler fra møtet (observatør): 

 Statsforvalter Innlandet forvalter tilskuddsmidler til kommunene, og vil se søknader fra 

kommunene i sammenheng med satsningsområdene i Helsefellesskap Innlandet. 

 For å sikre kvalifisert arbeidskraft, må vi tilby gode praksisplasser for studenter som fører 

til at de velger å arbeide i Innlandet, samt sikre arbeidsforhold som gjør at helsepersonell 

står i sine jobber lengre enn i dag. 

 

  



 
 

 
 

Enstemmig vedtak: 

1. Partnerskapet vedtar strategiplan for Helsefelleskap Innlandet 2022 – 2026.  

2. Partnerskapet vedtar handlingsdelen for 2022-2023 i tråd med punkt a, b og c.    

a) Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) skal prioritere følgende strategiske 

satsningsområder i handlingsdelen for 2022-2023, som helseregionene og Sykehuset 

Innlandet er enige om å prioritere: 

- Etablere og videreutvikle Helsefelleskap Innlandet 

- Kvalifisert arbeidskraft 

- Samhandle om de som trenger det mest 

- Nye digitale tjenester 

- Interessepolitikk 

 

b) Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) innlemmer satsninger og tiltak som tidligere er 

besluttet i geografisk samarbeidsutvalg (GSU), overordnet samarbeidsutvalg (OSU), 

partnerskapsmøtet, strategisk samarbeidsutvalg (SSU) og satsninger gitt av nasjonale 

myndigheter i handlingsdelen for 2022-2023. 

 

c) Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) prioriterer felles tjenesteutvikling innen de 

tiltaksområdene som er spilt inn av helseregionene og Sykehuset Innlandet:   

- akuttmedisinske kjede 

- desentraliserte spesialisthelsetjenester 

- digitale tjenester 

- partsamarbeid innen forskning og innovasjon 

- tverrfaglige team for oppfølging av eldre og kronikere 

3. Strategiplan for Helsefelleskap Innlandet 2022-2026 med handlingsdel rulleres i 2023 etter 

ett års drift. 

 

Eventuelt 

Ingen meldte saker. 

 

Arne Skogsbakken avslutter med å takke for godt møte. Helsefelleskapet Innlandet skal gjøre 

sitt beste for å følge opp strategiplanen, samt prioritere og gjennomføre tiltak i 

handlingsdelen, til det beste for innbyggere i Innlandet.  

 

  



 
 

 
 

Sak kun for kommunale representanter 

Sak. 04.22 Helsefelleskap Innlandet – kommunalt budsjett 2023 

Kommunene har i første driftsår delfinansiert 100% interkommunal samhandlingsressurs. 

Erfaringene ved oppstart i første driftsår, viser at det er flere kostnadsområder det ikke er 

planlagt for. Interkommunal rådgiver presenterte forslag til kommunalt budsjett for 

Helsefelleskap Innlandet 2023. 

Signaler fra møtet: 

 Forslag til budsjettrammen økes totalt med kr. 70.000,- til disposisjon for lederne i 

helseregionene, for å bidra til kontinuitet i rollen og eventuelt frikjøp. 

 Det er en betydelig koordinering innen helseregionene og mellom helseregionene for de 

kommunale medlemmene i Helsefelleskap Innlandet. 

 De kommunale lederne i Helsefellesskap Innlandet trenger tid sammen for å samordne 

seg, utvikle den kommunal stemmen inn i Helsefelleskap Innlandet, for så å bidra til å 

løse store samfunnsutfordringer. 

 

Enstemmig vedtak: 

1. Kommunale representanter i partnerskapsmøtet vil bidra med delfinansiering på drift av 

Helsefelleskap Innlandet, og den kommunale aktiviteten, med kr 5.000,- per kommune 

og et kronebeløp per innbygger (3,50 i 2023), forutsatt tilskuddsmidler fra 

Helsedirektoratet. Om tilskuddet bortfaller blir kronebeløpet per innbygger kr 4,80 i 

2023. 

2. Beløpet innarbeides i budsjett for 2023. 

3. Kommunale representanter ber seg forelagt årsregnskap og årsrapport i det årlige 

Partnerskapsmøtet. 

 

 

Fredag 10.06.2022 

 

 


