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Oppsummering av saka:
Det tilrås at Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal velger en representant til Politisk
referansegruppe for Sjukehuset Innlandet.
Bakgrunn for saka:
I epost fra Sjukehuset Innlandet v/prosjektdirektør Roger Jensen den 7.4.2015 heter
det:
Sykehuset Innlandet inviterer alle regionrådene inn i referansegruppen for
tidligfasearbeidet
Sykehuset Innlandet HF ferdigstilte i 2014 arbeidet med foretakets utviklingsplan. Styret
behandlet utviklingsplanen i sak 046-2014 og et foreløpig mandat for idéfasen i sak 0472014. Basert på fremlagt utviklingsplan og mandat, godkjente Helse Sør-Øst RHF i sin
styresak 066-2014 oppstart av arbeidet med idéfase.
I idéfasen skal Sykehuset Innlandet HF utrede tre alternative strukturelle løsningsmodeller
for fremtidig sykehusstruktur med ulik grad av samling. I tillegg skal dagens struktur
(nullalternativet) være med. Idéfasearbeidet vil pågå i 2015 og 2016, med høring og formell
behandling i 2016. Helse Sør-Øst RHF legger til grunn for sitt vedtak i sak 066-2014 at en
eventuell byggestart for aktuelle prosjekter tidligst kan skje i 2022 og at fremdriften av
arbeidet skal tilpasses dette. Det innebærer at en konseptfase kan påbegynnes tidligst 2017.
Se nedenfor et utdrag fra styresak 020-2015, behandlet i Sykehuset Innlandets styre
27.februar:
«Det er viktig for Sykehuset Innlandet å legge til rette for et godt samarbeid, god
informasjonsutveksling og effektiv samhandling mellom partene i forbindelse med
gjennomføring av tidligfasearbeidet, fordi dette forventes å ha vesentlig betydning for
utformingen av helsetilbudet til befolkningen og dermed ha stor samfunnsmessig betydning.
En ønsker derfor å utvide referansegruppens mandat fra å gjelde det desentralisere tilbudet
til å gjelde det totale spesialistheletilbudet i Innlandet gjennom hele tidligfasearbeidet.
Referansegruppens mandat vil være å komme med råd, synspunkter og innspill til Sykehuset
Innlandets utviklingsarbeid. Referansegruppen skal være arena for dialog mellom
helseforetaket, folkevalgte og pasient/ brukerrepresentanter. Referansegruppa skal ha en
proaktiv rolle, være et idéforum for tidligfasearbeidet og løfte opp tema det er nødvendig.
Referansegruppen kan sette på dagsorden egne saker som er av betydning for utvikling av
helseforetaket og for samarbeidet mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Referansegruppen får seg forelagt saker som er relevante for utviklingen av
spesialisthelsetjenesten, herunder avgi uttalelse i strukturelle og organisatoriske spørsmål.
Sykehuset Innlandet vil jevnlig benytte referansegruppa for å informere, få innspill og drøfte
aktuelle tema underveis i arbeidet.
Det foreslås følgende ny sammensetning av politisk referansegruppe:
•
En representant fra hver av de ti regionene i Hedmark og Oppland utpekt av
respektive regionråd
•
To representanter fra Oppland fylkeskommune
•
To representanter fra Hedmark fylkeskommune
•
Pasientombudet
•
En representant fra Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet
•
Observatører fra styret i Sykehuset Innlandet
Styresaken følger vedlagt i sin helhet.
Neste møte i referansegruppen er berammet til torsdag 9.april, kl 16-19 i Sykehuset
Innlandets lokaler i Brumunddal. Vi ber om tilbakemelding på deltakelse. Egen innkalling
kommer, men sett av datoen.
Merk dere også møtedatoene 2. og 3.juni 2015, hvor vi vil legge opp til faglige innlegg og
befaring. En møteplan for resten av 2015 vil bli behandlet i møtet.

Regionrådslederen deltok på møtet i referansegruppa den 9. april 2015, og har bedt
om at det blir lagt fram en sak om valg av en person fra regionrådet til den politiske
referansegruppa.
Vurdering:
Det ser ut til at referansegruppa blir brukt aktivt av ledelsen i Sjukehuset Innlandet,
og regionen vår bør delta her, i likhet med de andre regionene i Oppland og
Hedmark.
Samtidig viser diverse oppslag rundt sykehussaken siste halvår (og kanskje lengre)
at det pr. i dag ser ut til å være langt fram – trolig svært langt fram – til Innlandet kan
påregne å komme i posisjon til at vi får et eget Storsykehus. Arbeidet med
funksjonsfordeling mellom sykehusene i Hedmark og Oppland bør være det viktigste
å lande for å skape trygghet for de tjenestene som skal gis fram til det evt. kommer et
storsykehus for Innlandet. Akuttfunksjon og «rett» plassering i forhold til tid - er viktig
for våre innbyggere, mens planlagte helsetjenester i større grad kan legges til
institusjoner som kan gi best faglig hjelp.
I og med at det er valg av nytt regionråd høsten 2015, kan et alternativ være å velge
representant i form av funksjon i regionrådet. Da slipper rådet å foreta nytt valg av
representant etter kommune- og fylkestingsvalget.
En kan også foreta valg av representant for 2 år (fram til utgangen av 2017). Da vil
det samsvare med valgperioden for leder og nestleder i regionrådet.

Saka blir lagt fram for regionrådet med slik

Innstilling:
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal velger følgende til å representere regionen i
politisk referansegruppe for Sjukehuset Innlandet:
1.

…………………………………..,
med ……………………………. som vararepresentant.

2.

Representantene er valgt for perioden 1. juni 2015 - ………..

Ansvarlig sekretariatet for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal
Arne Sandbu
RMG-023/15 08.05.2015 Behandling:
Olav Røssum la fram forslag om at regionrådet er representert med leder, og med
nestleder som vararepresentant.
Forslaget frå Olav Røssum vart samrøystes vedtatt.
RMG-023/15 08.05.2015 Vedtak:
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal velger følgende til å representere regionen i
politisk referansegruppe for Sjukehuset Innlandet:
1.

Regionrådsleder, med nestleder som vararepresentant.

2.

Representantene er valgt for perioden 01.06.2015 – 31.12.2017.

