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SAK NR 015 – 2018 
STATUS FOR ARBEIDET MED UTVIKLINGSPLAN 2018-2035 FOR SYKEHUSET 
INNLANDET 
 
 
Forslag til 

VEDTAK: 
 
 
 

1. Styret tar saken om status for arbeidet med Utviklingsplan 2018-2035 til orientering. 
 

2. Styret ber Sykehuset Innlandet spesielt invitere til økt samhandling og deltakelse i felles 
prosjekter i høringsmøtet med kommunene i mars 2018 for å sikre utvikling av 
desentraliserte og distribuerte spesialisthelsetjenester i Innlandet.   

 
 
 
 
 
 
 
Brumunddal, 15. februar 2018 
 
 
 
Alice Beathe Andersgaard 
administrerende direktør 
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SAKSFREMSTILLING 
SAK NR.  015 – 2018 

 
Bakgrunn 
Det vises til styresak 004-2018 der styret ble orientert om føringer og status for arbeidet med 
Utviklingsplan 2018-2035 for Sykehuset Innlandet. Styret viste 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 
Utviklingsplanen vil være et verktøy for å få til målbildet som er beskrevet i styrets vedtak i sak 
079-2017. Sammenhengen mellom ny sykehusstruktur og utviklingsplanen blir også tydelig 
gjennom felles risiko- og mulighetsanalyse der de geografiske samarbeidsutvalgene (GSU) 
inviteres til workshop 6. april 2018.  
 
Idéfaserapportens beskrivelse av nåsituasjonen skal suppleres med oppdaterte og konkrete fakta 
fra ulike kvalitetsindikatorer, helseatlas og andre objektive kriterier.  
 
Sykehuset Innlandet vil legge fremskrivingene av befolkningsgrunnlag og forventet behov for 
spesialisthelsetjenester basert på 2014-tall i idéfaserapporten, til grunn for arbeidet med 
utviklingsplanen. Regionale fremskrivinger basert på 2016-tall viser at det sannsynligvis vil bli 
behov for færre senger og flere poliklinikkrom enn tidligere antatt. Foretaket vil omtale 
usikkerhet knyttet til fremskrivinger mot 2035 i planen. Arbeidet med fremskrivinger vil bli en 
sentral del av konseptfasen for ny sykehusstruktur.     
 
Sykehuset Innlandet vil iht godkjent prosjektdirektiv invitere kommunene og 
brukerorganisasjonene i Hedmark og Oppland til hørings- og innspillsmøter hhv 9. og 15. mars 
2018. I tillegg vil forslag i utviklingsplanens kapittel 6 Målbilde, tiltak og organisering for pasientens 
helsetjeneste legges frem for Brukerutvalget, Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) og TV20 i 
organenes ordinære møter i mars 2018. Det legges også opp til en orientering til politisk 
referansegruppe for idéfasen i deres møte 16. mars 2018.  
 
Arbeidet med utviklingsplanen er iht plan om oversendelse av forslag til Utviklingsplan 2018-
2035 til Helse Sør-Øst RHF 15. april og styrebehandling 27. april 2018. 
 
 
Administrerende direktørs vurdering 
Arbeidet med utviklingsplanen og det framtidige målbildet basert på idefasen sikrer sammenheng 
mellom målbilde, tiltak og organisering for pasientens helsetjeneste de neste ti årene og den 
kommende konseptfasen for ny sykehusstruktur. Det vil være viktig å arbeide for å bedre 
samhandling med primærhelsetjenesten, desentralisering og distribuering av 
spesialisthelsetjenester og utvikling av prehospitale tjenester i perioden med arbeid med ny 
sykehusstruktur.  
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