
Sykehuset Innlandet HF 
Styremøte 28.04.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAK NR 031 – 2022 
UTVIKLINGSPLAN 2022-2039 FOR SYKEHUSET INNLANDET   
 
 
 
Forslag til 

VEDTAK: 
 
 

 
1. Styret vedtar Utviklingsplan 2022-2039 for Sykehuset Innlandet. 

 
2. Styret forutsetter at foretakets Virksomhetsstrategi 2023-2026 og strategien i 

Helsefelleskap Innlandet bidrar til utvikling av vår felles helsetjeneste i tråd med mål 
og satsningsområder beskrevet i Utviklingsplanen. 
 

3. Styret ber om at Utviklingsplan 2022-2039 for Sykehuset Innlandet oversendes Helse 
Sør-Øst RHF. 

 
4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å innarbeide forslag til endringer som 

framkom i møtet.  
 

 
 
 
Brumunddal, 21. april 2022 
 
 
 
Alice Beathe Andersgaard 
administrerende direktør 
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SAKSFREMSTILLING 
SAK NR. 031 – 2022 

Bakgrunn 
Det vises til styresakene 067-2021 Plan for arbeidet med utviklingsplan 2022-2039 for 
Sykehuset Innlandet, sak 099-2021 Status for oppdatering av utviklingsplan 2022-2021 
for Sykehuset Innlandet og høring og sak 025-2022 Administrerende direktør sine 
orienteringer med informasjon om høringsinnspill der styret har blitt orientert om plan 
for arbeidet, høringsversjonen av utviklingsplanen og høringsinnspill.  
 
I styresak 099-2021 Status for oppdatering av utviklingsplan 2022-2021 for Sykehuset 
Innlandet og høring ba styret om at foretakets store økonomiske utfordring på 
mellomlang og lang sikt må komme tydeligere fram i utviklingsplanens kapittel seks. 
Styret påpekte at Sykehuset Innlandet har en befolkning med økende antall eldre i et 
sykehusområde med store avstander. Foretaket må fortsatt prioritere utvikling av de 
desentraliserte tjenestene i samarbeid med kommunene. Balansen mellom 
sentralisering og desentralisering av pasienttilbud er viktige elementer i det framtidige 
målbildet. Styret ba administrerende direktør innarbeide innspillene og gjennomføre en 
åpen høringsprosess.  
 
Høringsperioden ble gjennomført fra 21. desember 2021 til 20. mars 2022. Høringen ble 
lagt ut 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   

Saksframstilling 
Veileder for arbeidet med utviklingsplaner sier følgende om hva en utviklingsplan er:  
 
«En utviklingsplan er en plan for hvordan et helseforetak vil utvikle sin virksomhet for å 
møte framtidig behov for spesialisthelsetjenester. 
En utviklingsplan skal peke på ønsket utviklingsretning for sykehusene (virksomheten) 
i helseforetaket og hvilke tiltak som er nødvendige for å møte framtidens utfordringer. 
Helseforetakenes utviklingsplaner må ses i sammenheng med Nasjonal helse- og 
sykehusplan og den regionale utviklingsplanen. Helseforetakenes utviklingsplaner er 
foretakenes øverste strategiske dokument, og må understøttes av mer detaljerte planer 
innen ulike fagområder. Planen må understøtte realisering av pasientens helsetjeneste 
på en bærekraftig måte.» 
 
Sykehuset Innlandet har utarbeidet forslag til Utviklingsplan 2022-2039 i tråd med 
oppdraget fra Helse Sør-Øst RHF gitt i styresak 043-2021 Premisser og føringer for 
arbeidet med lokale utviklingsplaner og Veileder for arbeidet med utviklingsplaner. 
Innspill fra styret og høringsinstansene er hensyntatt. Det vises til vedlagte forslag til 
utviklingsplan og høringsinnspill.  
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Helse og omsorgssektoren står overfor store utfordringer i årene som kommer, både 
innenfor demografi, sykdomsutvikling, økte forventinger i befolkningen, knapphet på 
helsefaglig personell og nye kompetansekrav, økte beredskapskrav og redusert 
ressurstilgang. Sykehuset Innlandet yter i dag gode helsetjenester til befolkningen i 
møte mellom pasient og høyt kompetent helsepersonell. De ytre påvirkningene 
framover vil kreve samarbeid og partnerskap med kommunene og store endringer i 
måten spesialisthelsetjenesten organiserer helsetjenestene på. Utviklingsplanen skal 
bidra til å sette retning og mål for det kommende skiftet i helse- og omsorgssektoren, 
realisering av målbildet og vår felles helsetjeneste i samarbeid med kommunene. 
Satsningsområdene som beskrives skal bidra til dette skiftet og sikre gode og trygge 
helsetjenester innenfor de rammene foretaket til enhver tid har til rådighet.  
 
Endringene som foreslås, vil i stor grad involvere kommunene. Helsefellesskap 
Innlandet er etablert og vil være bærebjelken i dette partnerskapet. Gjennom en felles 
strategiprosess vil tiltak for kommende fireårsperiode bli vedtatt våren 2022. Arbeidet 
så langt er forsøkt innarbeidet i utviklingsplanen og detaljene vil bli beskrevet i 
Virksomhetsstrategien 2023-2026. En risiko- og mulighetsanalyse som vurderer 
vesentlige endringer i oppgaver vil bli gjennomført i forbindelse med denne 
strategiprosessen og involvere berørte interessenter.  
 
Høringsinnspill 
Følgende instanser har gitt skriftlige høringsinnspill:  
 

Eksterne Interne 
Kommuner 24 Divisjoner 4 
Helsergioner 7 Ansattes organisasjoner 4 
Brukerorganisasjoner 5 Fagråd 2 
Akademia 1 Brukerutvalg2 2 
Andre1 1   
1 Sykehusapoteket HF 
2 Ungdomsrådet og brukerutvalget 
 
Sykehuset Innlandet oppfatter at alle kommuner i opptaksområdet har vært involvert i 
høringen, enten gjennom helseregionene eller i egen kommune. Det er noe ulikt 
hvordan helseregionene og kommunene har gjennomført prosessen og forankret vedtak 
i politisk ledelse. De fleste av innspillene er samstemt i sine tilbakemeldinger og vitner 
om stor grad av samordning gjennom strukturen i Helsefelleskap Innlandet.  
 
Innspillene fra kommunene er svært nyttige i det videre arbeidet. De peker på hvordan 
det må skapes et felles utfordringsbilde og felles mål og satsningsområder for å løse 
utfordringene. Kommunene har positive forventninger til likeverd og gjensidighet i 
planer for samhandling mellom helseforetak og kommune, og at man sammen i større 
grad skal drive felles tjenesteutvikling, forebygging og kompetansedeling til nytte for 
innbyggerne. Både direkte og indirekte vil alle tiltak foretaket gjør, påvirke kommunene 
i større eller mindre grad og må derfor sees i en sammenheng.  
 
Kommunene påpeker at det ikke reflekteres i planen på hvilken måte utfordringer både 
i spesialisthelsetjenesten og kommunene påvirker hverandre, og hvordan dette 
påvirker det totale utfordringsbildet. De påpeker også at det er nødvendig med felles 
prosesser, for at alle parter skal lykkes i behovet for innovasjon og utvikling. Dette 
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gjelder spesielt ved innføring av ny teknologi og nye arbeidsformer, men også 
kompetanseutvikling. Noe av denne kritikken er forsøkt innarbeidet i oppdatert versjon, 
og det skal arbeides videre med disse innspillene i Helsefellesskap Innlandet. 
 
Flere kommuner påpeker at planutkastet bygger på forutsetninger som foreløpig 
mangler avklaring. Dette gjelder spesielt ferdigstillelse av konseptfasen og beslutning 
om framtidig sykehusstruktur i Innlandet.  Sykehuset Innlandet har tatt høyde for dette 
i revidert versjon av utviklingsplanen. Helseregion Sør-Østerdal anbefaler at arbeidet 
med utviklingsplanen ikke sluttføres inntil forutsetningene for dette planarbeidet blir 
avklart. Denne problemstillingen er drøftet med Helse Sør-Øst RHF som påpeker at 
dette er ulike prosesser som ikke er synkronisert i tid. Sykehuset Innlandet sin 
utviklingsplan er besluttet oppdatert i henhold til planprosesser fra Helse- og 
omsorgsdepartementet og skal bygge på siste Nasjonale helse- og sykehusplan. 
Utviklingsplanen tar likevel opp i seg nye signaler og innarbeider disse så langt det lar 
seg gjøre i endelig plan. 
 
Alle høringsinnspillene er tilgjengelig på Sykehuset Innlandet sin hjemmeside som 
vedlegg til saken. Innspill fra høringsperioden anses som viktige bidrag til 
videreutvikling av Sykehuset Innlandet. De viktigste fellestrekkene fra 
høringsinnspillene som var relevante på et overordnet nivå, er innarbeidet i planen. I 
tillegg er det mange enkeltinnspill og detaljer som foretaket vil benytte i det videre 
arbeidet med konkretisering av tiltak, spesielt gjennom 
organisasjonsutviklingsprogrammet.  
 

Administrerende direktørs vurdering 
Utviklingsplanen er et viktig strategisk verktøy for å gjøre nødvendige endringer i 
spesialisthelsetjenesten i partnerskap med kommunene, for å løse kommende 
utfordringer med mangel på helsepersonell og reduserte økonomiske rammer. 
Medarbeidere yter hver dag gode spesialisthelsetjenester gjennom utallige 
pasientmøter ved foretakets lokalisasjoner. I framtida må flere tjenester flyttes 
nærmere der pasienten bor, ved hjelp av ny teknologi, digitalisering og 
kompetanseoverføring til pasienter og pårørende, og gjennom kompetansedeling med 
helsepersonell i kommunene. Dette vil gi mer helhetlige helsetjenester, bedre 
ressursutnyttelse og være mer bærekraftig enn dagens måte å yte tjenester på.  
 
Sykehuset Innlandet må parallelt med arbeidet med ny sykehusstruktur arbeide for å 
bedre samhandlingen med primærhelsetjenesten, øke desentralisering av 
spesialisthelsetjenester og videreutvikle prehospitale tjenester. 
Organisasjonsutviklingsprogrammet vil få en sentral rolle i å fasilitere flere av tiltakene 
som er beskrevet. Gjennomføring av store endringsprosesser parallelt med daglig drift 
vil bli både krevende og spennende for medarbeidere og ledere i Sykehuset Innlandet.  
 
 
 
 
Vedlegg: Utviklingsplan 2022-2039 
Vedlegg: Høringsinnspill publisert på Sykehuset Innlandets hjemmeside 

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