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INVITASJON TIL Å KOMME MED INNSPILL TIL SYKEHUSET INNLANDETS 
UTVIKLINGSPLAN 2022-2039 

 

Innledning og bakgrunn 

Utviklingsplanen er Sykehuset Innlandet HF sitt øverste strategiske dokument. Planen 
beskriver hvordan foretaket vil utvikle virksomheten for å møte framtidige behov for 
spesialisthelsetjenester for befolkningen i opptaksområdet og for enda tettere 
samarbeid med kommunehelsetjenesten. Utviklingsplanen skal peke på ønsket 
utviklingsretning og hvilke tiltak som er nødvendige for å møte framtidens utfordringer. 
Utviklingsplan 2022-2039 er en oppdatering av Utviklingsplan 2018-2035 hvor nye 
føringer fra Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 og regionale føringer er 
innarbeidet.  
 
Sykehuset Innlandet vil med dette invitere helseregionene til å komme med innspill til 
utviklingsplanen. Invitasjonen sendes til kommunene hvor det oppfordres til å sende inn 
felles innspill fra helseregionene, selv om det også det er mulig for kommunene å sende 
egne innspill. Dette er i tråd med Helse og omsorgsdepartementets invitasjon til 
helsefellesskapene om å komme med innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan 2024-
2027 med frist 1. april 2022. Departementet legger til grunn at det vil være nyttig for 
helsefellesskapene å diskutere innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan og se dette i 
sammenheng med arbeidet med helseforetakenes lokale utviklingsplaner. 
 
I tillegg er brukere en viktig høringsinstans, både gjennom Brukerutvalget, 
Ungdomsrådet, andre brukerorganisasjoner og den enkelte bruker.  
 
Sykehuset Innlandet ønsker også innspill fra andre eksterne samarbeidspartnere og 
andre interessenter til arbeidet.  
 
For å sikre innspill fra interne medarbeidere via fagmiljøer, divisjoner og andre 
samarbeidspartnere, vil ledergrupper, ansattes organisasjoner og vernetjenesten 
utgjøre viktige fora for innspill.   
 
Nærmere om innspillene  
Sykehuset Innlandet står overfor en betydelig demografisk, faglig og teknologisk 
utvikling. I tillegg har foretaket økonomiske utfordringer og må arbeide systematisk for 
å beholde og rekruttere medarbeidere. Pasientenes forventninger til helsetjenesten 
øker, og det stilles nye krav til kvalitet, tilgjengelighet, kompetanse og samarbeid i 
pasientbehandlingen. Utviklingsplanen som nå sendes på høring, har på et overordnet 
nivå beskrevet tiltak for å imøtekomme denne utviklingen. Sykehuset Innlandet ber om 
innspill spesielt på følgende områder:  



 

      

    

   Side 2  

 

 

 Hvordan bør Sykehuset Innlandet møte nye utviklingstrekk og rammebetingelser 
gjennom: 

o Samarbeid med kommunene og i Helsefellesskap Innlandet 
o Bruk av ny teknologi og nye arbeidsformer 
o Utvikling av riktig kompetanse til pasienter, pårørende og medarbeidere, på 

rett sted i pasientforløpet  
 
Dialogmøter 
Sykehuset Innlandet er tilgjengelig for dialogmøter med interessenter der dette ønskes 
gjennom høringsperioden. Målet er å sikre avklaringer, informasjon og gjensidig 
forståelse av innspill.  
 
Videre prosess 

Alle høringsinnspill vil bli publisert ukentlig på Sykehuset Innlandets hjemmesider.  

I tillegg til høringen og oppdatering av utviklingsplanen vil viktig utviklingsarbeid i 

Helsefellesskap Innlandet og Sykehuset Innlandet pågå parallelt. Resultater av dette arbeidet 

vil bli innarbeidet i sluttresultatet av utviklingsplanen.  

 

Høringsinnspill vil bli behandlet som en temasak i Sykehuset Innlandets styremøte i mars før 

oppdatert utviklingsplan godkjennes i styremøtet i april 2022. Deretter sendes 

utviklingsplanen til Helse Sør-Øst RHF innen fristen 1. mai 2022.  

 

 

Høringsinnspill sendes til postmottak@sykehuset-innlandet.no 

Høringsfrist 20. mars.  

 

Vennlig hilsen 

 

 
Alice Beathe Andersgaard 

Administrerende direktør  

 

 

 

Spørsmål og ønske om dialogmøter kan rettes til prosjektleder Randi Lilleengen Beitdokken 

på e-post randi.lilleengen.beitdokken@sykehuset-innlandet.no eller mobil 952 20 103. 

 

  

https://sykehuset-innlandet.no/om-oss/utviklingsplan
mailto:postmottak@sykehuset-innlandet.no
mailto:randi.lilleengen.beitdokken@sykehuset-innlandet.no
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Distribusjonsliste 

 

Kommuner: 

Alvdal 

Folldal 

Os 

Rendalen 

Tolga 

Tynset 

Gjøvik 

Nordre Land 

Søndre Land 

Vestre Toten 

Østre Toten 

Gran 

Lunner 

Åsnes 

Hamar 

Løten 

Ringsaker 

Stange 

Lillehammer 

Gausdal 

Øyer 

Nord-Fron 

Sør-Fron 

Ringebu 

Dovre 

Lesja 

Lom 

Sel 

Skjåk 

Vågå 

Elverum 

Engerdal 

Stor-Elvdal 

Trysil 
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Våler 

Åmot 

Etnedal 

Nord-Aurdal 

Sør-Aurdal 

Vang 

Vestre Slidre 

Øystre Slidre 

Holtålen 

Røros 

  

Innlandet fylkeskommune 

Statsforvalteren i Innlandet 

  

Brukerorganisasjoner: 

Ungdomsrådet Sykehuset Innlandet 

Brukerutvalget Sykehuset Innlandet 

Innlandet fylkes eldreråd  

FFO Innlandet 

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon  

Kreftforeningen seksjon Innlandet  

SAFO Innlandet 

Mental Helse Hedmark 

Mental Helse Oppland 

  

Utdanningsinstitusjoner: 

NTNU Gjøvik 

Høgskolen i Innlandet 

Fagskolen i Innlandet  

  

Sykehuset Innlandet HF: 

TV 20 

Ledergruppen / divisjonsvise ledergrupper 

Fagrådsledere 

  

Kopi 

Helseregion Nord-Gudbrandsdal 
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Helseregion Sør-Gudbrandsdal 

Helseregion Valdres 

Helseregion Gjøvik og Hadeland 

Helseregion Nord-Østerdal 

Helseregion Sør-Østerdal 

Helseregion Hamar 

 
 

 


