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Forslag til 

VEDTAK: 
 
 
 

1. Styret tar redegjørelsen om sammensetning av den politiske referansegruppen i 
tidligfasearbeidet for framtidig sykehusstruktur til orientering.  
 

2. Styret slutter seg til at det gjøres en vurdering av representasjonen i politisk 
referansegruppe etter at helseregionene Helsefellesskap i Innlandet er innarbeidet. 
 

3. Styret utpeker x og y som observatører i referansegruppen. 
 
 
 
 
 
 
Brumunddal, 13. oktober 2021 
 
 
 
Alice Beathe Andersgaard 
administrerende direktør 
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SAKSFREMSTILLING 
 
SAK NR.  083 – 2021 

Bakgrunn  
I styremøtet 3. oktober 2013, sak 066-2013 Videreføring av tidligfaseplanlegging i 
Sykehuset Innlandet, 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 tillegg utpekte styret i Sykehuset Innlandet to observatører i referansegruppen. 
 
Gruppen ble opprinnelig opprettet som rådgivende organ i planleggingen av det 
desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbudet i Sykehuset Innlandet. 
 
I styresak 020-2015 Utvidelse av politisk referansegruppe, ble referansegruppens 
mandat utvidet fra å gjelde det desentraliserte tilbudet til å gjelde utredningen av det 
totale spesialisthelsetilbudet i Innlandet gjennom hele tidligfasearbeidet.  
 
Utdrag fra mandatet i sak 020-2015:  

• 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 der 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.  
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Den utvidede politiske referansegruppen hadde sitt konstituerende møte 9. april 2015 
med en bredere sammensetning fra kommunene, samt Brukerutvalget i Sykehuset 
Innlandet og Pasient- og brukerombudet i Innlandet: 
 

• 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) 
 
Sammensetningen av politisk referansegruppe er senere tilpasset endringen av 
Sykehuset Innlandets opptaksområde fra 1. februar 2019 og endringen i fylkesstruktur 
fra 1. januar 2020. Innlandet fylkesting har i dag fire representanter i politisk 
referansegruppe. Kommunene er representert gjennom oppnevninger fra de ni 
interkommunale regionrådene, Fjellregionen, Gjøvikregionen, Hadeland, 
Hamarregionen, Lillehammerregionen, Midt-Gudbrandsdal, Nord-Gudbrandsdal, Sør-
Østerdal og Valdres, samt to representanter fra KS Innlandet. 
 
Der det ikke er sammenfall mellom regionrådenes grenser og Sykehuset Innlandets 
opptaksområde er det gjort avtaler med aktuelle kommuner. Dette ivaretas ved at Åsnes 
kommune, som er en del av Kongsvingerregionen regionråd, i denne sammenhengen 
representeres gjennom Sør-Østerdalsregionen. Fra Hadelandsregionen inngår kun Gran 
og Lunner kommuner i regionens representasjon i referansegruppen, mens Jevnaker 
kommune er en del av opptaksområdet til Vestre Viken HF.  
 
Referansegruppen har i tråd med mandatet valgt leder og nestleder og etablert et 
arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og sekretær. Arbeidsutvalget setter opp 
sakslisten for referansegruppens møter.  
 
Sykehuset Innlandet er representert på referansegruppens møter med administrerende 
direktør og prosjektdirektør, samt andre deltakere etter behov. Sykehuset Innlandet 
forestår sekretærfunksjonen for referansegruppen. Denne funksjonen omfatter:  
 

• Utsending av innkalling og saksunderlag  
• Oppfølging av vedtak  
• Føring av referater  
• Andre praktiske sekretæroppgaver  

 
Deltakernes råd, synspunkter og innspill oppsummeres i møtereferatene. 
Observatørene fra styret i Sykehuset Innlandet refererer fra referansegruppens møter 
på et påfølgende styremøte. Referansegruppens møter er åpne for pressen. 
 
I henhold til mandatet er politisk referansegruppe et rådgivende organ for Sykehuset 
Innlandet med særskilt fokus på utviklingen av foretakets framtidige målbilde og 
etableringen av en ny sykehusstruktur. Referansegruppen har ved enkelte tilfeller 
behandlet beslutningssaker og avgitt skriftlige uttalelser. 
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Politisk referansegruppe har i tillegg en rolle som medarrangør av Sykehuset Innlandets 
årlige perspektivkonferanse. Konferansen er en møteplass mellom faglige og politiske 
perspektiver i utviklingen av framtidens pasientbehandling i Innlandet.  
Referansegruppen har medvirket i utviklingen av Perspektivkonferansen siden 
etableringen i 2015 og gir hvert år innspill til program og deltakelse.  
 

Saksframstilling 
Sykehuset Innlandet har siden etableringen av politisk referansegruppe for 
tidligfaseplanlegging hatt en strukturert dialog med representanter for den politiske 
ledelsen i kommunene og fylkeskommunene i Innlandet. Politisk referansegruppe gir 
råd, synspunkter og innspill til Sykehuset Innlandets langsiktige utviklingsprosess.  
 
De politiske representantene i referansegruppen oppnevnes fra Innlandet fylkesting, ni 
regionråd og KS Innlandet. I tillegg deltar Pasient- og brukerombudet, en representant 
fra Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet og observatører fra styret. 
 
Med etableringen av Helsefellesskapet i Innlandet blir det i 2021 etablert ny 
regioninndeling for dialog mellom Sykehuset Innlandet og kommunene. 
Helsefellesskapet er inndelt i sju helseregioner, som samlet sett samsvarer med 
Sykehuset Innlandets opptaksområde.  
 

 
 

Helsefellesskapet i Innlandet: Kart over helseregioner. 
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I hver helseregion blir det etablert organer på faglig, administrativt og politisk nivå, som 
skal bidra til å videreutvikle samhandlingen mellom helseforetaket og kommunene. 
Helsefellesskapet i Innlandet erstatter fra høsten 2021 ordningen med Overordnet 
samarbeidsutvalg (OSU) og Geografisk samarbeidsutvalg (GSU). 
 
Et tiltak for å styrke integrasjonen i de nye helseregionene kan være å organisere den 
kommunale representasjonen i politisk referansegruppe etter de samme 
regiongrensene. Sykehuset Innlandet forespurte politisk referansegruppe om innspill til 
en slik ordning på referansegruppens møte 3. september. Flere av representantene 
ønsket å beholde dagens sammensetning for å sikre god politisk involvering og 
forankring. Det ble fremhevet at dette er særlig viktig i en periode hvor Sykehuset 
Innlandet skal gjøre store endringer. Det ble også poengtert at innføringen av 
helsefellesskapene på det tidspunktet ikke var behandlet i alle kommuner. 
 
Styret i Sykehuset Innlandet har siden etableringen av politisk referansegruppe i 2014 
hatt to observatører i politisk referansegruppe. Etter at den ene observatøren gikk ut av 
styret i februar 2021 har styret kun hatt én observatør i referansegruppen.  
 

Administrerende direktørs vurdering 
Politisk referansegruppe er et viktig organ for råd, synspunkter og innspill til Sykehuset 
Innlandets utviklingsprosess.  
 
Innføringen av Helsefellesskapet i Innlandet gir et godt rammeverk for samarbeid og 
dialog mellom kommunene og Sykehuset Innlandet. For å styrke integrasjonen i 
Helsefellesskapet er det naturlig å vurdere om representasjonen i politisk 
referansegruppe bør avspeile de nye helseregionene. Anbefalingen fra politisk 
referansegruppe er at dagens kommunale representasjon videreføres inntil videre. 
Administrerende direktør anbefaler at det gjøres en ny vurdering når de nye 
helseregionene Helsefellesskapet i Innlandet er innarbeidet.  
 
Sykehuset Innlandet vil legge til rette for at politisk referansegruppe får informasjon om 
status i arbeidet med konseptfasen, som ledes av Helse Sør-Øst RHF. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret utpeker to observatører til politisk 
referansegruppe.  
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