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Sak: Innspill - Videreutvikling av Sykehuset Innlandet - konseptfase  

 

Innspill til Spørsmål 1: Hvilke fagområder, deler av fagområder eller administrative 

funksjoner som kan legges utenfor Mjøssykehuset? 

Som innledning til Spørsmål 1 henvises det til at det i tidligere arbeider er skissert ulike 

fagområder og funksjoner som kan ligge utenfor Mjøssykehuset. Med en konkret henvisning 

til en avdelingsjefssamling 21. november 2019, blir forskningsenheten omtalt som en av de 

områdene som ble diskutert. 

 

Det har skjedd mye siden 2019, blant annet så er det å «Være et ledende innovasjonssykehus 

med gode og integrerte forskningsmiljøer» tatt inn som en av seks overordnede strategiske 

mål i Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi.  

Videre, utkast til Utviklingsplan 2039 som nå er ute på høring beskriver betydningen av 

samling, nærhet og integrering av forskning, -innovasjon og utdanningsmiljøer i 

Mjøssykehuset som en viktig driver for dette. Etablering av et Mjøssykehus 

(hovedalternativet) vil gi denne muligheten for samling, nærhet og integrering, som vi i dag 

ikke har eller ved et 0+ alternativ ikke vil få.  

Det er viktig at dette kommer frem både i prosess for avklaring av hva som skal legges til 

eller utenfor Mjøssykehuset, og det er viktig at dette kommer frem ved en sammenligning av 

0+ og hovedalternativet i konseptfasen. 

 

Sykehuset Innlandets Utviklingsplan mot 2039 peker ut en retning for utvikling, som blant 

annet skal realiseres gjennom de store utviklingsprosessene som nå går i Sykehuset Innlandet. 

Innhold/tekst til utkast til kapitlet 6.8 Forskning og innovasjon i Utviklingsplan 2039 er 

utviklet i samarbeid og med innspill fra sentrale forskere/klinikere i Sykehuset Innlandet, samt 

fra innovative kliniske miljøer i dag. 

Innledende tekst i dette kapitlet i Utviklingsplan som nå er på høring lyder som følger, og 

presiserer betydningen av at infrastruktur for forskning, innovasjon og utdanning, inkludert 

støttefunksjoner legges til Mjøssykehuset: 

 

6.8 Forskning og innovasjon 

Forskning og innovasjon er en sentral premiss for helsetjenestens kvalitet og utvikling. I 2040 

er Sykehuset Innlandet etablert som et ledende innovasjonssykehus med gode integrerte 

forsknings- og innovasjonsmiljøer. Et helhetlig organisert støttesystem er etablert, med 

forskning- og innovasjonsansvarlige klinikere innenfor hver relevante organisasjonsenhet 

som jobber i tett samspill med støttefunksjoner i stab. Dette bygger kultur for innovasjon, og 

sikrer strategisk utvikling av klinikknære og behovsdrevne forsknings- og 

innovasjonsaktiviteter. 
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Mjøssykehuset er tilrettelagt som arena for forskning, innovasjon og utdanning, med areal for 

innovasjonsverksted, klinisk forskningspost, logistikk (arkiv og lager), laboratoriefasiliteter, 

forskningsbiobank, bibliotek, kontor og møterom for forskere,  

studenter, undervisningspersonell og stabsfunksjoner. Det er utviklet et tett og integrert 

samspill mellom klinisk virksomhet, forskning og utdanning gjennom samlokalisering av 

Mjøssykehuset og desentraliserte campus for Universitetet i Oslo, NTNU og Høgskolen i 

Innlandet. Videre er Mjøssykehuset samlokalisert med tilrettelagte arealer for godt 

klyngearbeid, herunder gode møteplasser for andre eksterne samarbeidspartnere fra 

kommuner, næringsliv og frivillig sektor. Arealene er viktige fundamenter som bygger kultur 

for forskning, innovasjon og kompetanse, og er sentralt plassert i Mjøssykehuset hvor 

medarbeidere og pasienter ferdes. 

 


