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Sykehuset Innlandet HF - Idéfaseutredning for en framtidig sykehusstruktur  
Idéfaseutredning for en framtidig sykehusstruktur i Innlandet er gjennomført av Sykehuset 
Innlandet og avsluttet høsten 2017. Styret i Sykehuset Innlandet ga i styresak 079-2017 sin 
tilslutning til et framtidig målbilde hvor de vil utvikle pasientens helsetjeneste gjennom 
samhandling med primærhelsetjenesten i kommunene, prioritere desentraliserte 
spesialisthelsetjenester, utvikle prehospitale tjenester og samle tilbud innen somatikk, psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i en modell med ett stort akuttsykehus, kalt 
Mjøssykehuset.  
Sykehuset Innlandet oversendte i november 2017 idéfaserapporten til Helse Sør-Øst RHF i tråd 
med mandat gitt av styret i Helse Sør-Øst RHF i styresak 066-2014.  
Det regionale arbeidet med å saksbehandle idéfaseutredningen til Sykehuset Innlandet skal 
innrettes etter føringer som fremgår av lovverk, nasjonal helse- og sykehusplan, tidligfaseveileder 
for sykehusbygg og andre relevante retningslinjer.  
Høsten 2017 vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF en revidert veileder for tidligfasen i 
sykehusbyggprosjekter, jf styresak 088-2017. I vedtaket heter det at revidert veileder skal tas i 
bruk fra nærmest påfølgende faseovergang. Idéfase er erstattet med prosjektinnramming i 
revidert veileder, og utredningen for framtidig sykehusstruktur ved Sykehuset Innlandet er nå ved 
beslutningspunkt 2 (B2) og beslutningspunkt lokalisering (BL). Det innebærer godkjenning av 
mandat (B2) for konseptfase og valg av lokalisering (BL).  
 
Sykehuset Innlandet anbefaler i styresak 079-2017 at følgende alternativer utredes i konseptfasen i 
tillegg til nullalternativet: «Mjøssykehuset dimensjonert for å behandle pasienter innenfor de fagområder og 
lokalsykehusfunksjoner som beskrevet i saksutredningen. I tillegg til dimensjoneringen av Mjøssykehuset skal det i 
Sykehuset Innlandet utredes behov for døgnaktivitet på ett eller to andre sykehus i Mjøsregionen.»  
 
Alternativer som medfører en endring i eksisterende sykehusstruktur vil kunne innebære valg av 
ny lokalisering og eventuelt nedleggelse av enkeltsykehus eller flytting av akuttfunksjoner. i 
Sykehuset Innlandet. Helse Sør-Øst RHF må forelegge slike endringer i foretaksmøtet for Helse- 
og omsorgsdepartementet, jf helseforetaksloven § 30.  
 
Det er behov for et arbeid i regi av Helse Sør-Øst RHF og i samarbeid med Sykehuset Innlandet 
HF for å vurdere innholdet i idéfaserapporten med tilhørende styrevedtak i Sykehuset Innlandet, 
samt de forhold som vedtaket i Sykehuset Innlandet HF peker på at må utredes videre. Arbeidet 
må inneholde en særskilt vurdering av virksomhet og funksjoner i gjenværende sykehus som ikke 
vil inngå i en eventuell samlokalisering opp mot føringene i nasjonal helse- og sykehusplan. I 
tillegg skal lokalisering vurderes i henhold til tidligfaseveileder. Formålet med arbeidet er 
forsvarlig saksbehandling av idéfaseutredningen slik at administrerende direktør kan legge frem 
sin innstilling til styret i Helse Sør-Øst RHF. Konserntillitsvalgte og brukerutvalg skal orienteres 
gjennom prosessen.  
 
I samarbeid med Sykehuset Innlandet HF arbeides det med et mandat for dette arbeidet. Styret 
vil bli holdt orientert om fremdriften i arbeidet 


