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INNLANDET OG HØRING 
 
 
Forslag til 

VEDTAK: 
 
 
 

1. Styret tar status for arbeidet med Utviklingsplan 2022-2039 til orientering.  
 

2. Styret ber administrerende direktør gjennomføre en åpen høringsprosess med 
særskilt invitasjon til helseregionene i Helsefellesskap Innlandet og brukere 
gjennom Brukerutvalget, samt til divisjoner, tillitsvalgte og vernetjenesten i 
Sykehuset Innlandet. 

 
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å innarbeide innspill fra styret 

før høringen.  
 

4. Styret ber om at innspill fra høringsprosessen gjennomgås som en temasak i 
styremøte i mars og at oppdatert utviklingsplan etter høringen framlegges i 
styremøtet i april 2022 før planen oversendes til Helse Sør-Øst RHF innen fristen 
1. mai 2022.   

 
 
 
 
 
 
 
Brumunddal, 9. desember 2021 
 
 
 
Alice Beathe Andersgaard 
administrerende direktør 
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SAKSFREMSTILLING 

SAK NR.  099-2021 
 
Bakgrunn 

Det vises til styresak 067-2021 Plan for arbeidet med utviklingsplan, der 
administrerende direktør fikk i oppdrag å oppdatere utviklingsplanen med prioriterte 
områder i henhold til føringer og sikre involvering av kommunene, brukere, ansatte, 
tillitsvalgte og vernetjenesten gjennom prosessen. Videre ba styret om å få et forslag til 
utviklingsplan framlagt i styremøtet i desember 2021 før planen sendes på høring. 
Endelig utviklingsplan skal behandles av styret i april 2022 før oversendelse til Helse 
Sør-Øst RHF.    
 
Saksframstilling 

Oppdatering av nåværende utviklingsplan har i stor grad dreid seg om å oppdatere 
fakta for nå-situasjonen, framskrivinger og utviklingstrekk, samt oppdatere status for 
tildligfasearbeidet for framtidig sykehusstruktur. Dette omfatter i hovedsak kapittel én 
til fem. Innledningen beskriver hvordan arbeidet med utviklingsplanen gjennomføres. 
Sammendraget vil gi en oppsummering av hovedmål og utviklingsretning. 
 
Kapittel seks Mål, tiltak og organisering for vår felles helsetjeneste beskriver en 
langsiktig utviklingsretning for Sykehuset Innlandet. Utviklingsplanen fokuserer på 
arbeidet med framtidens organisasjonsmodell, utviklingen av nye samarbeidsformer, 
samt nye faglige og teknologiske muligheter. Disse er hovedsakelig etablering av 
Helsefellesskap Innlandet, kapasitet og organisering av psykisk helsevern, organisering 
av akuttmottak, evaluering av beredskap, kompetanse og nye arbeidsformer. Sykehuset 
Innlandet arbeider parallelt med tiltak innenfor de sju prioriterte områdene som ble 
beskrevet i forrige utviklingsplan (2018-2035). 
 
Flere av de pågående arbeidene innenfor Helsefellesskap Innlandet, 
organisasjonsutviklingsprogrammet og konseptfasen vil påvirke utviklingsretningen for 
helseforetaket. Arbeid innenfor disse områdene er i gang, og tidsplanen tilsier at flere 
strategier og løsninger vil være skissert gjennom høringsperioden. For å få disse med vil 
resultatene fra pågående arbeid bli nærmere beskrevet i den oppdaterte versjonen av 
utviklingsplanen etter høringen.  
 
Sykehuset Innlandet har utarbeidet tre hovedmål som tar opp i seg overordnede 
føringer og allerede oppstartet arbeid: 
 
SYKEHUSET INNLANDET – SAMMEN FOR VÅR FELLES HELSETJENESTE 
• For riktig pasientbehandling. 
• I et godt arbeidsmiljø.  
• Gjennom nye arbeidsformer. 
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Kapittel seks angir ambisjoner for tiltak knyttet til disse målene. Detaljering av tiltak vil 
bli beskrevet i kommende virksomhetsstrategi og vil fra 2023 gi føringer inn i 
strategien. For å tydeliggjøre denne sammenhengen vil det våren 2022 bli utarbeidet en 
felles kortversjon av utviklingsplanen og virksomhetsstrategien. Målet med en 
kortversjon er å gjøre målene lettere tilgjengelig for ledere og medarbeidere i 
Sykehuset Innlandet.  
 
Høringsprosess 
Utviklingsplanen skal gjennom en høringsprosess med en varighet på tre måneder, ref. 
styresak Helse Sør-Øst RHF 043-2021 Premisser og føringer for arbeidet med lokale 
utviklingsplaner. 
 
Sykehuset Innlandet vil invitere helseregionene til å komme med innspill til 
utviklingsplanen. Invitasjonen sendes til kommunene hvor det oppfordres til å sende 
inn felles innspill fra helseregionene. Det åpnes for at kommunene kan sende innspill 
hver for seg. Dette er i tråd med helse- og omsorgsdepartementets invitasjon til 
helsefellesskapene om å komme med innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan 2024-
2027 med frist 1. april 2022. Departementet legger til grunn at det vil være nyttig for 
helsefellesskapene å diskutere innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan og se dette i 
sammenheng med helseforetakenes arbeid med lokale utviklingsplaner. 
 
I tillegg er brukere en viktig høringsinstans, både gjennom Brukerutvalget, 
brukerorganisasjonene og enkeltbrukere.  
 
For å sikre innspill fra medarbeidere via fagmiljøer, divisjoner og andre 
samarbeidspartnere, vil ledergrupper, ansattes organisasjoner og vernetjenesten 
utgjøre viktige fora for innspill.   
 
Sykehuset Innlandet ønsker også innspill fra eksterne samarbeidspartnere og andre 
interessenter til arbeidet.  
 
Høringsspørsmålene til utviklingsplanen vil være relatert til utvikling av framtidens 
pasientbehandling, med hovedfokus på Helsefellesskap Innlandet, nye arbeidsformer 
med bruk av ny teknologi, kompetanse og bærekraft.  
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Administrerende direktørs vurdering 

Den foreliggende versjonen av Utviklingsplan 2022-2039 er et høringsutkast. Gjennom 
høringsprosessen ønsker Sykehuset Innlandet innspill til den videre utviklingen av 
spesialisthelsetjenesten. Etablering av Helsefellesskap Innlandet og utvikling av 
framtidig organisasjonsmodell i Sykehuset Innlandet virker inn på dette arbeidet.  
 
Gjennom høringsperioden ønskes innspill spesifikt på følgende områder:  
 

• Hvordan bør Sykehuset Innlandet møte nye utviklingstrekk og rammebetingelser 
gjennom: 

o Samarbeid med kommunene og i Helsefellesskap Innlandet 
o Bruk av ny teknologi og nye arbeidsformer 
o Utvikling av riktig kompetanse på rett sted i pasientforløpet hos pasienter, 

pårørende og medarbeidere 
 
Administrerende direktør vil oppdatere høringsutkastet etter innspill fra styret og legge 
dokumentet ut for en åpen høring, fulgt av et høringsbrev med konkrete spørsmål, 
vedlegg 2. Gjennom prosessen vil Sykehuset Innlandet være tilgjengelig for dialogmøter 
med interessenter som ønsker det. Høringsuttalelser vil bli publisert fortløpende på 
Sykehuset Innlandets nettsider. Arbeid fra pågående prosesser og innspill fra høringen 
oppsummeres i en temasak til styret i mars.  
 
Endelig versjon sluttføres til styremøtet i april før oversendelse til Helse Sør-Øst RHF 
innen fristen 1. mai 2022.  
 
 
Vedlegg 1: Utviklingsplanen  
Vedlegg 2: Høringsbrev 
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