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Svarbrev til Elverum kommune 

Vi viser til brev datert 20.10.2022 med spørsmål om endringer i sykehustilbud og 
videreutvikling av Sykehuset Innlandet.  
 
I tråd med vedtak i Helse Sør-Øst RHF styresak 102-2022 «Sykehuset Innlandet HF – 
hovedprogram og valg av hovedalternativ og tomt for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet 
HF», er denne saken oversendt Helse- og omsorgsdepartementet. Det regionale foretaket 
avventer videre behandling av saken i et foretaksmøte. 
 
Helse Sør-Øst RHF behandlet 21. oktober sin tertialrapport for regionale byggeprosjekter. 
Av planen framgår det at Helse Sør-Øst RHF tar sikte på å sluttføre konseptfasens steg to i 
løpet av 2023 slik at en lånesøknad kan leveres til statsbudsjettet for 2025. Sykehuset 
Innlandet er forberedt på å bidra til gjennomføring av dette arbeidet, herunder å legge til 
rette for en intern medvirkningsprosess med involvering av brukere, fagmiljøer, 
tillitsvalgte og vernetjeneste. 
 
Sykehuset Innlandet jobber med å tilpasse driften med tanke på aktivitet og bemanning 
etter pandemien. Det pågår til enhver tid viktige forbedringsarbeider, som gjør at tilbudet 
til pasientene er i kontinuerlig utvikling. Pågående prosjekter med å vurdere 
oppgavedelingen mellom ulike yrkesgrupper og å forbedre arbeids- og pasientflyten i 
sykehusene er eksempler på dette. I likhet med andre helseforetak har Sykehuset Innlandet 
store utfordringer med økte ventetider til mange behandlingstilbud, redusert tilgang på 
helsepersonell og krevende økonomiske rammer. Disse utfordringene vil medføre behov 
for endringer i tiden som kommer med mål å gi best mulig pasientbehandling innenfor vi 
rammene vi har. 
 
Som det vises til i brevet har Sykehuset Innlandet etablert et 
organisasjonsutviklingsprogram som koordinerer de omstillingene vi har foran oss i 
forbindelse med utviklingen av ny sykehusstruktur. Vi avventer nå den videre 
behandlingen av denne saken i Helse- og omsorgsdepartementet før planer om endringer i 
fag- og funksjoner kan startes opp. Når den framtidige sykehusstrukturen blir avklart, vil 
omstillingsarbeidene bli rettet inn mot dette. Vedrørende spørsmålet om endringer i 
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funksjonsinnholdet i sykehuset på Elverum, så foreligger det i dag ingen konkret plan om å 
flytte funksjoner fra Elverum til Lillehammer.  
 
Ved større endringer i pasienttilbud er vi opptatt av å legge til rette for gode prosesser med 
informasjon til berørte parter, herunder brukere, fagmiljøer, tillitsvalgte, vernetjeneste, 
kommuner og andre samarbeidspartnere. I slike tilfeller vil de strukturene som er etablert 
for dialog gjennom Helsefellesskap Innlandet være en god plattform for å utvikle 
samhandlingen mellom kommuner og helseforetak. 
 
Vi har også gode erfaringer med å møte Elverum kommune som vertskommune og ser fram 
til videre dialog om utviklingen av helsetjenestene i regionen. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Alice Beathe Andersgaard  
administrerende direktør  
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