
 

 

 
 
 

 

Saksframlegg  
 
Saksgang:  

Møte Møtedato 
Styringsgruppemøte – Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF 14.06.2022 

 

 
Sak 070-2022 
Innspill til retningsvalg fra Sykehuset Innlandet HF 
 
Forslag til vedtak:  

Styringsgruppen tar innspill til retningsvalg fra Sykehuset Innlandet HF til orientering. 

 

Saksopplysninger 

Det vises til orienteringer og saksframlegg i forbindelse med behandlingen av sak 062-2022 i 

styringsgruppen møte 14. juni. 

 

Sykehuset Innlandet har evaluert retningsvalg basert på de faglige effektmålene. Evalueringen 

fra Sykehuset Innlandet legges frem for styringsgruppen som rådgivende grunnlag. Evaluering 

av retningsvalg er gjennomført i flere trinn. 

 

Det første trinnet var å beskrive styrker og svakheter for hvert av effektmålene for de to 

alternativene. Fagråd og faggrupper bidro med vurderinger av styrker og svakheter ved de to 

alternativene i henhold til de faglige vurderingskriteriene. Mer enn 100 medlemmer av fagråd 

og faggrupper deltok på denne fagkonferanse i mai 2022. Flere av fagrådene ga også skriftlige 

innspill i etterkant.  

 

Det neste trinnet ble gjennomført på en utvidet ledersamling i Sykehuset Innlandet.  I en utvidet 

avdelingssjefsamling 10. juni var ledere på nivå 1-3, tillitsvalgte (TV20 og deres 

vararepresentanter), Brukerutvalget og vernetjenesten invitert. Tilstede på samlingen var om 

lag  2/3 av deltagerne ledere fra divisjonene med fordeling tilsvarende antall årsverk i de ulike 

divisjonene hvor Elverum-Hamar er noe mindre enn henholdsvis Gjøvik-Lillehammer og 

Psykisk helsevern. Øvrige deltagere var tillitsvalgte, brukerutvalg, foretaksledelse og stab.  
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Deltakerne på samlingen ble bedt om å vurdere hvor godt hver av de to retningsvalgene 

oppfyller de fem faglige effektmålene sammenlignet med dagens sykehusstruktur. «Menti» ble 

benyttet som verktøy for stemmegivning. Etter den digitale tilbakemeldingen ble deltagerne 

utfordret til å kommentere og diskutere utfallet av stemmegivningen. Det førte til mange gode 

dialoger og innspill. I det følgende kapittelet vises resultatene fra stemmegivingen. Fargebruken 

i den visuelle presentasjonen fra stemmegivingen er gjennomgående og beskrevet under: 

 

 Blå – Likeverdig eller svakere enn dagens modell 

 Rosa – Noe bedre 

 Rød – Bedre 

 Gul – Mye bedre 

 

Tabellen under viser resultatene fra evalueringen per effektmål, og for de to alternativene.  
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Resultatet av denne evalueringen ble behandlet i sykehusets ledergruppe 13. juni 2022. 

Brukerutvalget, divisjonene, hovedarbeidsmiljøutvalget, tillitsvalgte og vernetjeneste ble 

invitert til å gi skriftlige innspill til den faglige vurderingen av de to alternativene som utredes 

i konseptfasen.  

 

De skriftlige innspillene er publisert på Sykehuset Innlandets nettsider: Interne innspill i 

konseptfasen - Sykehuset Innlandet (sykehuset-innlandet.no) 

 

https://sykehuset-innlandet.no/framtidig-sykehusstruktur/konseptfase/interne-innspill-i-konseptfasen
https://sykehuset-innlandet.no/framtidig-sykehusstruktur/konseptfase/interne-innspill-i-konseptfasen


4 

 

Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet har gitt følgende innspill i denne innspillsrunden: 

«Brukerutvalget har i flere år vært engasjert og involvert i prosessen for å komme frem til en 

best mulig struktur for Sykehuset Innlandet HF. Vi har i alle disse årene sett at behovet for 

endringer har vært økende.  
- Funksjonsfordelingen gir ikke grunnlag for god pasientbehandling og gir ulikt behandlingstilbud 

ved ulike sykehus  
- Pasienter må forholde seg til flere sykehus  
- Oppstykkede pasientforløp for multisyke og skrøpelige eldre  
- Universell utforming er en betydelig mangel i den gamle og nedslitte bygningsmassen  
- Vanskelig å holde høy standard på medisinskteknisk utstyr  
- Virksomheten på 40 forskjellige lokasjoner er ikke bærekraftig  
- For mange pasienter må sendes til regionalt nivå for å få adekvat behandling  

I realiteten gir ikke 0+-alternativet noen svar på de problemer som har vært årsaken til at 

den omfattende strukturutredningen har vært nødvendig.  

0+-alternativet vil være en ulykke for pasientene i Innlandet. Dette alternativet ville føre til 

at sykehusene ville fortsette sin endring mot en nedgradert standard.» 

 

Ledergruppen har i etterkant av samlingen 10. juni, gjennomført en overordnet vurderingen av 

sykehusets effektmål. Tabellen under viser ledergruppens oppfatning og vurderingen av de to 

alternativene.   

 

 

Ledergruppen påpeker at rekruttering vil være krevende i begge alternativene. 

 

Vedlegg:  

Rapport evaluering retningsvalg 

Innspillsdokument sendt Brukerutvalget, divisjoner, HAMU, tillitsvalgte og vernetjeneste i 

Sykehuset Innlandet- Faglig vurdering av alternativer i konseptfasen 

Kriteriene Null pluss alternativet Mjøssykehuset

Trygge og gode tilbud  + ++

Gode fagmiljø  + ++

God tilgjengelighet  + ++

Organisering som underbygger gode pasientforløp  + ++

God ressursutnyttelse  + +++


