Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 27.04.18

SAK NR 036 – 2018
UTVIKLINGSPLAN 2018-2035 FOR SYKEHUSET INNLANDET

Forslag til

VEDTAK:
1.

Styret godkjenner Utviklingsplan 2018-2035 for Sykehuset Innlandet.

2.

Styret ber om at Utviklingsplan 2018-2035 for Sykehuset Innlandet oversendes
Helse Sør- Øst RHF.

3.

Styret ber om at foretakets Virksomhetsstrategi 2019-2022 og fremtidige årlige
virksomhetsplaner bidrar til utvikling av pasientens helsetjeneste i tråd med mål og tiltak i
utviklingsplanen.

Brumunddal, 20. april 2018

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

SAKSFREMSTILLING

SAK NR. 35 – 2018

Bakgrunn
Det vises til styresakene 004-, 015- og 028-2018 der styret ble orientert om status for arbeidet
med Utviklingsplan 2018-2035 for Sykehuset Innlandet. Under behandlingen av sak 004-2018 i
januar 2018 viste styret til styresak 079-2017 Videreføring av tidligfasearbeidet i Sykehuset Innlandet –
godkjenning av idéfaserapport med anbefaling om framtidig målbilde og understreket i sitt vedtak at
utviklingsplanens mål og tiltak må ses i sammenheng med målbildet som vektlegger samhandling
med primærhelsetjenesten, desentralisering av spesialisthelsetjenester, utvikling av prehospitale
tjenester og etablering av Mjøssykehuset.

Saksframstilling
Sykehuset Innlandet har utarbeidet forslag til Utviklingsplan 2018-2035 i tråd med oppdraget fra
Helse Sør-Øst RHF og innspill fra styret, Brukerutvalget, TV20, kommunene og
brukerorganisasjonene. Det vises til vedlagte forslag til utviklingsplan.
Utviklingsplanen skal bidra til realisering av målbildet som er beskrevet i styrets vedtak i sak 0792017. Sammenhengen mellom ny sykehusstruktur og utviklingsplanen blir også tydelig gjennom
felles risiko- og mulighetsanalyse der de geografiske samarbeidsutvalgene (GSU) inviteres til å gi
sin vurdering gjennom en elektronisk løsning for besvarelse i mai 2018.
I prosjektet ble det etablert fire tverrfaglige arbeidsgrupper med representanter fra divisjonenes
fagmiljøer, brukerrepresentanter og praksiskonsulenter. Arbeidsgruppene har laget skisser til
pasientforløp med arbeidstitler «den alvorlig syke pasienten», «den eldre pasienten», «god start»
og «den helhetlige pasienten», ref utviklingsplanens kapittel 6.2. Divisjonenes fagmiljøer har vært
involvert i arbeidet med de sju fagområdene som omtales spesielt i planens kapittel 6.3 (psykisk
helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, habilitering, rehabilitering, hjerneslag,
kreftkirurgi og prehospitale tjenester).
Sykehuset Innlandet inviterte kommunene og brukerorganisasjonene i Hedmark og Oppland til
hørings- og innspillsmøter hhv 9. og 15. mars 2018. I tillegg har forslag i utviklingsplanens
kapittel 6 Målbilde, tiltak og organisering for pasientens helsetjeneste blitt presentert for Brukerutvalget,
Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) og TV20 i organenes ordinære møter i mars 2018. Innspill
fra høringsmøtene framkommer av vedlegg til styresaken. Politisk referansegruppe for idéfasen
ble orientert om arbeidet med utviklingsplanen i deres møte 16. mars 2018.
Sykehuset Innlandet har i tråd med regional plan for arbeidet med utviklingsplaner avholdt tre
dialogmøter med Helse Sør-Øst RHF. Siste dialogmøte ble avholdt 6. april 2018 der Sykehuset
Innlandet fikk positive tilbakemeldinger på utkast til utviklingsplan.
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Administrerende direktørs vurdering
Administrerende direktør ber styret godkjenne utviklingsplanen for oversendelse til Helse SørØst RHF.
Utviklingsplanen og det framtidige målbildet basert på idéfasen sikrer sammenheng mellom
målbilde, tiltak og organisering for pasientens helsetjeneste de neste ti årene og den kommende
konseptfasen for ny sykehusstruktur. Sykehuset Innlandet må arbeide for å bedre samhandlingen
med primærhelsetjenesten, øke desentralisering av spesialisthelsetjenester og videreutvikle
prehospitale tjenester parallelt med arbeidet med ny sykehusstruktur.

Side 3 av 3

