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Høringsbrev - videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF
Kommunene i Innlandet er sentrale samarbeidspartnere i videreutviklingen av Sykehuset
Innlandet. Helse Sør-Øst RHF inviterer til høring av prosjektrapporten «Konkretisering av
bygg, lokalisering og bærekraft ved Sykehuset Innlandet HF» og den tilhørende
samfunnsanalysen som er utført av COWI AS og Vista Analyse.

Formålet med høringsprosessen er å få tilbakemeldinger på saksgrunnlaget. Vi ønsker også
å innhente høringsinstansenes syn på videreutviklingen av Sykehuset Innlandet HF før
saken legges fram for styrebehandling i Sykehuset Innlandet HF og Helse Sør-Øst RHF.
Bakgrunn
Målbildet for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF ble stadfestet i foretaksmøtet i
Helse Sør-Øst RHF den 8. mars 2019 på bakgrunn av styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF.

Det vedtatte målbildet innebærer at helseforetaket skal videreutvikles med en samling av
spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling i et
nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset. Videre skal det være et akuttsykehus på Tynset og
fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus, i form av ett akuttsykehus og ett
elektivt sykehus med døgnfunksjoner. Prehospitale tjenester og lokalmedisinske sentra skal
videreutvikles.
En prosjektgruppe med representanter fra Sykehuset Innlandet HF og Helse Sør-Øst RHF
har utarbeidet en rapport med en anbefaling av en helhetlig sykehusstruktur i Innlandet.
Rapporten bygger blant annet på en samfunnsanalyse utarbeidet av COWI AS og Vista
Analyse.

Videre prosess
Det gjøres oppmerksom på at styrene i Sykehuset Innlandet HF og Helse Sør-Øst RHF ikke
har fått seg forelagt beslutningssak om fremtidig sykehusstruktur for Innlandet. Når
Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Agder, Vestfold og Telemark, Viken,
Oslo og Innlandet. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres
spesialisthelsetjenester i regionen av private ideelle sykehus, private leverandører og avtalespesialister.

resultatet av høring foreligger, vil Helse Sør-Øst RHF ta stilling til den videre
beslutningsprosessen.

En konseptfaseutredning er planlagt å starte i 2021. I henhold til veileder for tidligfasen i
sykehusbyggprosjekter, skal det i konseptfasen også vurderes et nullalternativ som skal ta
utgangspunkt i dagens løsning og lokalisering.
Høringsspørsmål
Helse Sør-Øst RHF ønsker spesielt å få tilbakemelding på følgende spørsmål:

1. Hva er utfordringene med dagens sykehusstruktur sett fra kommunens perspektiv?
2. Hva er kommunens primære og sekundære forslag til fremtidig, helhetlig
sykehusstruktur i Innlandet?
3. Hvordan vurderer kommunen det anbefalte helhetlige løsningsalternativet innenfor
det vedtatte målbildet, slik det er beskrevet i prosjektrapporten (kapittel 8.3.8)?
4. Hvilke justeringer av virksomhet, funksjoner og/eller lokalisering kan eventuelt
bidra til å gjøre den anbefalte løsningen bedre?

Høringsdokumentene består av:
• Prosjektrapport «Konkretisering av bygg, lokalisering og bærekraft ved
Sykehuset Innlandet HF»
• Samfunnsanalysen

Høringsfrist
Helse Sør-Øst RHF ber om at synspunkter og innspill sendes til postmottak@helse-sorost.no
innen 22. mars 2021.
Innspill merkes: Høring - videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF.

Alle innspill vil fortløpende bli publisert på hjemmesiden til Helse Sør-Øst RHF (Høringer Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)).
Med vennlig hilsen
Helse Sør-Øst RHF
Jan Frich
viseadministrerende direktør

Hanne Gaaserød
økonomidirektør
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