
  
  

 

NOTAT 
 
 

Til: Styret i Sykehuset Innlandet HF 

Fra: Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard 
 

Dato: 17. mars 2022 
 
 

Sak: Høringsinnspill utviklingsplanen  

  
Høringsversjon av «Utviklingsplan 2022-2039» ble sendt på høring etter styremøtet 16. 
desember med høringsfrist 20. mars. Høringen ble lagt ut åpent på Sykehuset Innlandet 
sine nettsider og sendt ut til aktuelle høringsinstanser:  

• Kommuner – via helseregionene  
• Brukerorganisasjoner  
• Tillitsvalgtes organisasjoner og vernetjenesten  
• Lederlinjen (divisjonenes ledergrupper) og fagråd 
• Utdanningsinstitusjoner og andre interessenter   

  
I høringsperioden er det gjennomført 19 møter for å informere om høringen og gi 
mulighet for spørsmål. Alle kommuner i opptaksområdet har vært deltakere på disse 
møtene gjennom de sju helseregionene i Helsefellesskap Innlandet. Det er et  stort 
engasjement for å kunne påvirke framtidas pasientbehandling i Innlandet. Det forventes 
høringsinnspill fra alle helseregioner og trolig noen enkeltstående kommuner. Flere av 
helseregionene har bedt om utsatt frist for å sikre politisk behandling før oversendelse. 
Dette vil tilpasses så godt det lar seg gjøre innen tidsfristen for oversendelse til Helse 
Sør-Øst RHF. 
 
Internt i foretaket er det gjennomført flere informasjonsmøter i høringsperioden. Med 
mange pågående prosesser i konseptfasen for videreutvikling av Sykehuset Innlandet og 
organisasjonsutviklingsprogrammet er det krevende for organisasjonen å bruke mye tid 
på høring av utviklingsplanen. Derfor vil aktuelle innspill og momenter som 
framkommer gjennom arbeidet med framtidig organisasjonsmodell i 
organisasjonsutviklingsprogrammet, også bli vurdert hensyntatt i sluttføringen av 
utviklingsplanen.  
 
Høringsinnspillene publiseres fortløpende på Sykehuset Innlandet sin hjemmeside: 
Høring - Sykehuset Innlandet (sykehuset-innlandet.no). En kort oppsummering av 
innspill vil bli gitt i styremøtet.  
 
Videre prosess 
Innspill fra høringsperioden anses som viktige bidrag til videreutvikling av Sykehuset 
Innlandet. Alle innspillene vil bli systematisert og bearbeidet for å identifisere 
fellestrekk som bør innarbeides i utviklingsplanen. Framskrivninger vil bli oppdatert i 
henhold til arbeidet i konseptfasen og tall og fakta oppdateres med 2021-tall. 

https://sykehuset-innlandet.no/om-oss/utviklingsplan/horing


 

      

    

   Side 2  

 

 

Oppdateringen vil bli gjennomført av et sekretariat i 
organisasjonsutviklingsprogrammet.  
En bearbeidet utgave av utviklingsplanen vil bli fremmet som en beslutningssak for 
styret 28. april for å sikre oversendelse til Helse Sør-Øst RHF innen fristen 1. mai. Alle 
innspillene som kommer inn, vil bli lagt ved saksdokumentene. 
 
 

 

 

 


