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VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR SYKEHUSET INNLANDET 2023-2026 

 
 
 

Forslag til 
 

VEDTAK: 
 

1. Styret godkjenner foretakets virksomhetsstrategi for perioden 2023-2026. 
 

2. Styret ber om at det iverksettes nødvendige omstillingstiltak i planperioden i 
tråd med føringer i virksomhetsstrategi 2023-2026. Endringer som 
gjennomføres skal være i tråd med det framtidige målbildet. 
 

3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å innarbeide forslag til endringer som 
framkom i møtet.  
 
 
 

 
 
 
Brumunddal, 18. mai 2022 
 
 
 
Alice Beathe Andersgaard 
administrerende direktør  



 

 

SAKSFREMSTILLING 
SAK NR. 038-2022 

Bakgrunn 

Sykehuset Innlandet har fire primære ansvarsområder; pasientbehandling, forskning, 
utdanning av helsepersonell og pasientopplæring.  
 
Foretaket har utarbeidet virksomhetsstrategi for Sykehuset Innlandet 2023-2026 (vedlegg 
1).  Virksomhetsstrategien bygger på føringer fra sak 031-2022 «Utviklingsplan 2022-
2039 for Sykehuset Innlandet». 
 
Utviklingsplanen har følgende overordnede mål for perioden 2022-2039: 
 
SYKEHUSET INNLANDET – SAMMEN FOR VÅR FELLES HELSETJENESTE 

 For riktig pasientbehandling.  
o Pasienten skal motta helhetlig behandling av høy kvalitet, tilpasset 

pasientens behov og helsekompetanse, der pasienten er. 
 Gjennom nye arbeidsformer. 

o Helsetjenesten skal kontinuerlig utvikles gjennom samarbeid internt og 
eksternt, nyttiggjøring av ny teknologi, og med en fleksibilitet som 
tilrettelegger for gode pasientopplevelser og god ressursutnyttelse. 

 I et godt arbeidsmiljø. 
o Medarbeidere skal ha rom for utvikling og kompetanseheving i hverdagen, 

og oppleve arbeidsglede og fellesskap på arbeidsplassen. 
 
Utviklingsplanen har følgende strategiske satsningsområder for 2022- 2039:  
 

• Kompetanse  

– Ivareta og videreutvikle medarbeidernes kompetanse. 

– Rekruttere og beholde medarbeidere.  

– Videreutvikle ny kompetanse i foretaket, og i samarbeid med kommunene i en 

felles strategi.  

– Videreutvikle pasientens helsekompetanse.  

• Digitalisering og nye arbeidsformer  

– Digitalisere og endre pasientbehandlingen med framtidig ambisjon om at 30 

prosent av spesialisthelsetjenstene ytes utenfor sykehuset.  

– Styrke mottaksfunksjonen og tilrettelegge for at majoriteten av pasientene med 

somatiske lidelser avklares eller ferdigbehandles i mottak.  

• Styrke og videreutvikle samarbeidet med primærhelsetjenesten gjennom 

Helsefellesskap Innlandet. 

Virksomhetsstrategien gir mål i et perspektiv på fire år, mens foretakets utviklingsplan 
legger føringer fram mot 2039. Virksomhetsstrategien er en operasjonalisering av 
målene for de fire første årene i Utviklingsplanen innenfor rammen i økonomisk 
langtidsplan (ØLP).  Økonomisk langtidsplan og virksomhetsstrategi for planperioden 
2023-2026 behandles parallelt og er gjensidig avhengige av hverandre. Både 
virksomhetsstrategi og økonomisk langtidsplan rulleres årlig.  
 
I planperioden 2023 - 2026 er arbeid for å legge til rette for en ny sykehusstruktur 
sentralt i foretaket.  Styret i Sykehuset Innlandet og styret i Helse Sør-Øst RHF skal 
høsten 2022 behandle steg 1 i konseptfasen, «Videreutvikling av Sykehuset Innlandet».  



 

 

 
Det er nødvendig med omfattende omstillinger og driftstilpasninger for å oppnå faglig 
og økonomisk bærekraft. Samling av fag, funksjoner og avdelinger er sentralt i dette 
arbeidet. I planperioden skal foretaket utvikle og implementere ny organisasjons- og 
ledelsesmodell. Tillitsvalgte og vernetjenesten skal involveres i arbeidet og ansatte få 
mulighet til å medvirke i det pågående omstillingsarbeidet. 
 
Sykehuset Innlandet fortsetter arbeidet som er gjort med sammenhengende 
pasientforløp for å redusere uønsket variasjon. Teknologiske løsninger for å forenkle og 
standardisere arbeidsprosesser vil være et viktig virkemiddel. Selvbetjeningsteknologi 
vil bli utviklet for å tilby pasientene en tjeneste nær eller i hjemmet.  Samhandling med 
primærhelsetjenesten lokalt og gjennom kommunene i Helsefellesskap Innlandet er 
viktig for å ta i bruk nye arbeidsformer for å utvikle helsetjenesten videre. 
 
Sykehuset Innlandet har følgende hovedmål for å møte utfordringene i perioden 2023 -
2026: 
 

1. Utvikle bærekraft mot ny sykehusstruktur 
2. Desentralisere spesialisthelsetjenester, styrke og videreutvikle samhandling med 

primærhelsetjenesten lokalt og gjennom Helsefellesskap Innlandet 
3. Videreutvikle pasientbehandling, kvalitet og brukermedvirkning med økt bruk 

av digitale behandlingsformer  
4. Skape engasjerte og motiverte medarbeidere i fagmiljøer med tilstrekkelig 

kompetanse  
5. Være et ledende innovasjonssykehus med gode og integrerte forskningsmiljøer 

 
Virksomhetsstrategien har et kapitel for hvert av de fem hovedmålene.  
 

Administrerende direktørs vurdering 

Vedlagte virksomhetsstrategi for perioden 2023-2026 beskriver det faglige 
utfordringsbildet for Sykehuset Innlandet og hovedmål for neste planperiode.  
 
Vedlagte virksomhetsstrategi legger føringer for faglige mål og effektiv ressursstyring i 
planperioden slik at Sykehuset Innlandet får tilstrekkelig faglig og økonomisk bærekraft 
fram mot etablering av ny sykehusstruktur.  Medisinskfaglige prioriteringer, 
aktivitetsforutsetninger og økonomiske rammebetingelser er sentrale elementer for å 
kunne innfri det ansvaret Sykehuset Innlandet har for de fire primære 
ansvarsområdene; pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og 
pasientopplæring.   
 
 
 
 
Vedlegg: Virksomhetsstrategi 2023-2026 for Sykehuset Innlandet HF 


