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8. mars 2019 

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF 
Fredag 8. mars 2019 kl. 10.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. Møtet ble holdt 
i Akersgata 59, R5. 
 
 
Dagsorden 
Sak 1   Foretaksmøtet konstitueres 
Sak 2   Dagsorden 
Sak 3   Målbilde for videreutviklingen av Sykehuset Innlandet HF 
 
 
Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte 
Helseminister Bent Høie 
 
 
Fra styret møtte 
Styreleder Svein Ingvar Gjedrem 
Kirsten Brubakk 
Irene Kronkvist (vara) 
Vibeke Limi 
 

 

 
Fra administrasjonen møtte 
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 
 
 

 

Også til stede 
Statssekretær Anne Grethe Erlandsen 
Ekspedissjonssjef Målfrid Bjærum 
Underdirektør Helga Daae 
Seniorrådgiver Mikkel Hovden Aas 
 
 

   

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, men møtte ikke. 
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Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres 
Helseminister Bent Høie ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Han 
spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.  
 
Foretaksmøtet vedtok: 
 
Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt. 
 
Styreleder Svein Ingvar Gjedrem og helseminister Bent Høie ble valgt til å godkjenne 
protokollen. 
 

Sak 2  Dagsorden 
Helseminister Bent Høie spurte om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader 
til dagsorden. 
 
Foretaksmøtet vedtok: 
 
Dagsorden er godkjent. 
 
Sak 3 Målbilde for videreutviklingen av Sykehuset Innlandet HF 
Foretaksmøtet viste til henvendelse fra Helse Sør-Øst RHF av 5. februar 2019, hvor 
foretaksmøtet ble bedt om å behandle målbilde for videreutviklingen av Sykehuset Innlandet 
HF.  
 
Idéfaseutredningen for en framtidig sykehusstruktur i Innlandet sykehusområde er 
gjennomført av Sykehuset Innlandet HF og ble avsluttet høsten 2017. Idéfaserapporten ble lagt 
fram for styret i Sykehuset Innlandet HF i sak 077-2016, og styret vedtok å sende rapporten på 
høring. Høringsuttalelsene ble lagt frem til orientering for styret i Sykehuset Innlandet HF i 
styresak 055-2017. Styret i Sykehuset Innlandet HF ga i styresak 079-2017 sin tilslutning til et 
framtidig målbilde med et samlet tilbud innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling i en modell med ett stort akuttsykehus, kalt Mjøssykehuset. 
Mjøssykehuset skulle få en rolle som knutepunkt i et helhetlig spesialisthelsetjenestetilbud for 
hele Innlandet. Styrets tilråding, med bakgrunn i den gjennomførte idéfasen med tilhørende 
høringsinnspill, var at Mjøssykehuset skulle lokaliseres ved Mjøsbrua. 
 
Styret ved Sykehuset Innlandet HF anbefalte at følgende alternative løsninger skulle utredes i 
konseptfasen: 
a. Mjøssykehuset dimensjonert for å behandle pasienter innenfor de fagområder og 

lokalsykehusfunksjoner som beskrevet i saksutredningen. I tillegg til dimensjoneringen av 
Mjøssykehuset skal det i Sykehuset Innlandet utredes behov for døgnaktivitet på ett eller to andre 
sykehus i Mjøsregionen. 

b. Nullalternativet 
 
Av vedtaket går det fram at alternativene skal vurderes for trinnvis og sammenhengende 
utbygging. Sykehuset Innlandet HF må parallelt utvikle et tilbud i dagens sykehus tilpasset det 
framtidige målbildet med samhandlingsmodeller med primærhelsetjenesten, desentraliserte 
spesialisthelsetjenester, polikliniske tilbud og dagbehandling. 
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Det ble våren 2018 nedsatt en felles arbeidsgruppe under ledelse av Helse Sør-Øst RHF, med 
representanter fra Sykehuset Innlandet HF og det regionale helseforetaket. Arbeidsgruppen 
fikk i oppgave å gi Helse Sør-Øst RHF et beslutningsgrunnlag for å kunne vurdere 
idéfaseutredningen fra Sykehuset Innlandet HF. Dette arbeidet ligger til grunn for sak 005-2019 
som ble behandlet i styret i Helse Sør-Øst RHF 31. januar 2019. 
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet 31. januar 2019 sak 005-2019 Målbilde for 
videreutviklingen av Sykehuset Innlandet HF, hvor det ble gjort følgende vedtak: 
  
1. Styret gir sin tilslutning til et fremtidig målbilde for Sykehuset Innlandet HF slik det fremgår av 
saksfremstillingen. Dette innebærer en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset, et 
akuttsykehus på Tynset og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus i form av et 
akuttsykehus og et elektivt sykehus med døgnfunksjoner. Prehospitale tjenester og lokalmedisinske 
sentra skal videreutvikles.  
 
2. Styret understreker at den fremtidige sykehusstrukturen i Innlandet må ivareta en balanse 
mellom østlige og vestlige deler av sykehusområdet. Videre skal gjenbruk av eksisterende 
investeringer og økonomisk bærekraft vektlegges. Muligheter for trinnvis utvikling skal belyses.  
 
3. Styret ber administrerende direktør konkretisere det fremtidige virksomhetsinnholdet internt i 
Sykehuset Innlandet HF.  
 
4. Styret forutsetter at alle spesialiserte funksjoner innen somatikk, somatisk virksomhet fra to av 
dagens sykehus, og sykehusbaserte tjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling inngår i utredningen av virksomhetsinnholdet i et nytt Mjøssykehus ved Mjøsbrua. 
Det skal avklares hvilke av dagens sykehus som skal være henholdsvis akutt- og elektivt sykehus.  
 
5. Det skal utarbeides et mandat for det videre arbeidet med virksomhetsinnhold og tilhørende 
lokalisering. Det må også utredes behovet for investeringer i de av dagens sykehus som skal 
videreføres. Resultatet av dette arbeidet skal presenteres for styret senest første halvår 2020.  
 
6. Styret forutsetter at Sykehuset Innlandet HF etablerer bærekraft på helseforetaksnivå. Dette vil 
være avgjørende for den videre utviklingen av helseforetaket. Fagområder og funksjoner som kan 
og bør samles skal, så langt det er mulig, samles i forkant av en framtidig innflytting i et nytt bygg. 
Den regionale omstillingsavtalen legges til grunn for de endringer som Sykehuset Innlandet vil 
gjennomføre.  
 
7. Konseptfase skal starte i 2021, forutsatt at den økonomiske situasjonen for Sykehuset Innlandet 
HF er slik at det kan etableres økonomisk bærekraft på helseforetaksnivå for byggeplanene. 
Planleggingsrammen er 8,65 milliarder kroner (2018-kroner).  
 
8. Målbildet for Sykehuset Innlandet HF innebærer en vesentlig endring av sykehusstrukturen i 
Innlandet. Styret ber derfor om at saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet for behandling 
i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF.  
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Foretaksmøtets vurdering 
Foretaksmøtet viste til de idefaseutredninger og vurderinger som er gjennomført, hvor 
bakgrunnen er å i større grad samle fagmiljøer og funksjoner i Sykehuset Innlandet, og å 
oppgradere og erstatte gamle bygg.    
 
Et framtidig målbilde for Sykehuset Innlandet skal gi grunnlag for en mer framtidsrettet 
struktur. Foretaksmøtet sluttet seg til Helse Sør-Øst RHF sin vurdering om at det er behov for å 
fastsette et målbilde og en utviklingsretning for Sykehuset Innlandet HF. Foretaksmøtet viste til 
vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF om utviklingen av Sykehuset Innlandet HF. Det innebærer 
en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset, 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. 
 
Foretaksmøtet viste til at dette er i tråd med føringer i Nasjonal helse- og sykehusplan, som 
legger til grunn at fremtidens sykehus i størst mulig grad bør samlokalisere somatikk, psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialiserte rusbehandling, slik at pasientene kan få et helhetlig tilbud 
på samme sted.  
 
Foretaksmøtet merket seg at det skal igangsettes et arbeid i 2019 for å konkretisere 
virksomhetsinnholdet internt i Sykehuset Innlandet HF og videreutviklingen av 
lokalmedisinske sentra og prehospitale tjenester.  Virksomhetsinnholdet vil være førende og 
deretter skal lokalisering av sykehusene konkretiseres basert på det definerte 
virksomhetsinnholdet.  
 
Foretaksmøtet viste til at det er Helse Sør-Øst RHF sitt ansvar å sørge for en forsvarlig 
organisering av tjenesten framover. Dette ansvaret må gjennomføres innenfor økonomiske 
rammer og i tråd med føringene i dette foretaksmøtet. Foretaksmøtet merket seg at det legges 
til grunn at fagområder og funksjoner som kan og bør samles, så langt det er mulig, skal samles 
i forkant av en framtidig innflytting i et nytt bygg.  
 
Foretaksmøtet vedtok: 
 

Foretaksmøtet godkjenner at Helse Sør-Øst RHF kan endre framtidig sykehusstruktur i 
Sykehuset Innlandet i tråd med sitt framtidige målbilde for Sykehuset Innlandet HF, jf. sak 
005-2019 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF. Dette innebærer en samling av 
spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset, 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. 
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Møtet ble hevet kl. 10.15. 
 
 
Oslo, 8. mars 2019 
 
 
Bent Høie                    Svein Ingvar Gjedrem 
 
 
Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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