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SAK NR 000 – 2022 
VIDEREUTVIKLING AV SYKEHUSET INNLANDET HF – KONSEPTFASEN STEG 1 
 
 
 
Forslag til 

VEDTAK: 
 
 

1. Styret tar den framlagte Konseptrapport steg 1 – Videreutvikling av Sykehuset Innlandet 

til orientering. Styret støtter styringsgruppens vurdering om at saken er tilstrekkelig 
utredet og belyst for anbefaling om å gå videre til konseptfasens steg 2.  
 

2. Styret legger til grunn at Sykehuset Innlandets målbilde med utvikling av 
pasientens helsetjeneste gjennom samhandling med primærhelsetjenesten, 
prioritering av desentraliserte spesialisthelsetjenester, utvikling av prehospitale 
tjenester og samling av spesialiserte helsetjenester er i varetatt i utredningen. 
 

3. Styret mener på bakgrunn av en helhetlig vurdering av konseptrapporten steg 1 og 
styringsgruppens anbefaling at det er alternativet med Mjøssykehuset som best 
svarer ut utfordringsbildet for Sykehuset Innlandet. Styret anbefaler at dette 
alternativet blir lagt til grunn i steg 2 av konseptfasen:  

a. Mjøssykehus med en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, lokalisert til Moelv. 

b. Stort akuttsykehus med gastrokirurgi, ortopedisk kirurgi, fødetilbud og akutt 
indremedisin lokalisert i Lillehammer. 



 

 

c. Elektivt sykehus med indremedisinsk profil, dagkirurgi og skadepoliklinikk 
lokalisert i Elverum sammen med en samhandlingsarena og ny 
luftambulansebase.  

d. Akuttsykehus på Tynset med dagens virksomhetsinnhold, styrket med mer 
elektiv kirurgi. 

e. Lokalmedisinske sentra lokalisert til Nord-Gudbrandsdal, Valdres og 
Hadeland.  

f. Distriktspsykiatriske sentra og polikliniske tjenester innen psykisk helsevern 
for barn og unge lokalisert til Elverum, Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Tynset, 
Otta, Valdres og Hadeland. 

 
Etter en samlet vurdering støtter styret at indremedisinske akuttfunksjoner kan 
legges til sykehuset i Elverum for det opptaksområdet som i dag har sykehuset i 
Elverum som sitt lokalsykehus.  
  

4. Styret har merket seg oppdraget gitt i Helse Sør-Øst RHF sin sak 058-2021 

«Videreføring av planer for utviklingen av Sykehuset Innlandet HF», om å planlegge 

for god drift, rekruttering og opprettholdelse av kompetanse i mellomfasen fram til 

etablering av ny sykehusstruktur basert på oppdaterte risiko- og 

sårbarhetsanalyser. Styret erkjenner kompleksiteten i omstillingsprosessen.  

 
Det er avdekket flere risikoer gjennom utredninger og analyser i konseptfasens 

steg 1 og som i dag ikke har åpenbare løsninger. Styret forventer oppmerksomhet 

på risiko generelt og spesielt på områdene rekruttering, økonomi og omstilling i 

konseptfasens steg 2. Styret anser at rekruttering vil bli hovedutfordringen i 

videreutviklingen av Sykehuset Innlandet og ber spesielt om analyser av fremtidig 

behov for helsepersonell og hvordan foretaket vil møte utfordringen med å sikre 

bemanning i ny sykehusstruktur. 

 

Styret ber om å få framlagt en detaljert handlingsplan for å redusere erkjente 

risikoer når endelig vedtak er fattet i Foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF.  

 
5. Styret forutsetter at det også i det videre arbeidet fram mot ny struktur blir lagt til 

rette for medvirkning fra de ansattes organisasjoner, relevante fagmiljø, brukere og 
andre interessenter. Prosessen skal være åpen og forutsigbar for reell involvering. 
 

6. Styret ber administrerende direktør oversende Sykehuset Innlandets anbefaling til 
behandling i styret i Helse Sør-Øst RHF. 
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