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Bakgrunn
I styremøte 3. oktober 2013, sak 066-2013, opprettet styret en politisk referansegruppe med
følgende sammensetning:
- representanter fra begge fylkeskommuners fylkesting og politiske representanter i regioner hvor det er
etablert eller planlegges etablert desentraliserte spesialisthelsetjenester
- én til to personer som kan representere kommuner i Mjøsregionen med lokalsykehus (utpekt av KS)
I samme sak utpekte styret i Sykehuset Innlandet to observatører i referansegruppen.
Referansegruppen ble opprinnelig opprettet som rådgivende organ i forhold til planleggingen av
det desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbudet i Sykehuset Innlandet. I styremøte 27.februar
2015, sak 020-2015, ble referansegruppens mandat utvidet fra å gjelde
det desentraliserte tilbudet til å gjelde utredningen av totale spesialistheletilbudet i Innlandet,
gjennom hele tidligfasearbeidet. Mandatet er beskrevet slik i sak 020-2015 (utdrag):
•
•
•
•
•
•

Referansegruppens mandat vil være å komme med råd, synspunkter og innspill til Sykehuset Innlandets
langsiktige utviklingsprosess.
Referansegruppen skal være arena for dialog mellom helseforetaket, folkevalgte og pasient/
brukerrepresentanter.
Referansegruppa skal ha en proaktiv rolle, være et idéforum for tidligfasearbeidet og løfte opp tema det er
nødvendig.
Referansegruppen kan sette på dagsorden egne saker som er av betydning for utvikling av helseforetaket
og for samarbeidet mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
Referansegruppen får seg forelagt saker som er relevante for utviklingen av spesialisthelsetjenesten og kan
avgi uttalelse i strukturelle og organisatoriske spørsmål.
Sykehuset Innlandet vil jevnlig informere referansegruppen og invitere til å drøfte og gi innspill til aktuelle
tema underveis i arbeidet.

Den politiske referansegruppens sammensetning er (utdrag fra styresak 020 og 096-2015):
• Én representant fra hver av de ti regionene i Hedmark og Oppland, utpekt av respektive regionråd
• To representanter fra Oppland fylkeskommune
• To representanter fra Hedmark fylkeskommune
• Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland
• Én representant fra Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet
• Observatør(er) fra styret i Sykehuset Innlandet
• En representant fra KS Hedmark og en fra KS Oppland (tillagt i sak 096-2015, pkt 13)

Side 2 av 3

Saksframstilling
I sak 024-2016, oppnevnte styret observatører til den politiske referansegruppen:
Som styrets observatører i referansegruppen utpekes nestleder Tor E. Berge og styremedlem Liv Haugli.
Styremedlem Liv Haugli fratrådte vervet som foretakstillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund og
som ansatte representant til styret i Sykehuset Innlandet 15. mars 2017, og går dermed ut som
observatør i politisk referansegruppe.

Administrerende direktørs vurdering
Det vises til den politiske referansegruppens sammensetning, hvor styret kan ha observatører.
Nestleder Tor E. Berge er tidligere utpekt som observatør. Styret bes om å ta stilling til om de
ønsker å oppnevne en observatør til i den politiske referansegruppen.
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