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Forespørsel om innspill til strategiplanarbeidet for Helsefelleskap Innlandet 
Nasjonal helse- og sykehusplan er regjeringens strategi for realisering av pasientens 
helsetjeneste på en bærekraftig måte. Et hovedgrep i Nasjonal helse- og sykehusplan 
2020-2023 er å opprette 19 nasjonale Helsefellesskap. Disse skal bestå av helseforetak 
og kommunene i opptaksområdet. Representanter fra helseforetak, tilhørende 
kommuner, fastleger og brukere skal i Helsefellesskapet møtes for å planlegge og utvikle 
tjenestene sammen. Målet med Helsefellesskapene er å skape mer sammenhengende og 
bærekraftig helse- og omsorgstjenester til pasienter som trenger tjenester fra både 
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Barn og unge, 
alvorlig psykisk syke, pasienter med flere kroniske lidelser og skrøpelige eldre skal 
prioriteres.  

I tråd med de nasjonale føringene, har Sykehuset Innlandet og de 42 kommunene i 
opptaksområdet til sykehuset vedtatt å slutte seg til Helsefellesskap Innlandet. 
Informasjon om helsefellesskap innlandet finner du her:  
Helsefellesskap Innlandet - Sykehuset Innlandet (sykehuset-innlandet.no) 
 

I Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 beskrives pasientens helsetjeneste. Målet er 
at pasienter, pårørende og helsepersonell opplever helse- og omsorgstjenesten slik: 

• Pasientene er aktive deltakere i helsehjelpen de mottar 
• Pasientene opplever sammenhengende tjenester på tvers av sykehus og kommuner 
• Sårbare pasienter opplever at tjenestene opptrer i team rundt dem 
• Pasienter opplever en sammenhengende akuttmedisinsk kjede der innsats settes tidlig 

inn, og informasjonen følger pasienten hele veien 
• Pasienter møter i større grad spesialisthelsetjenesten hjemme hos seg selv 
• Pasientene opplever at bruk av våre felles helsedata, ved hjelp av teknologi, gir bedre 

og mer presis helsehjelp 

https://sykehuset-innlandet.no/fag-og-forskning/samhandling/helsefellesskap-innlandet#organisering-av-helsefellesskap


 

• Helsepersonellet jobber i team rundt pasienten, utvikler tjenesten i tråd med kunnskap 
om hva som virker og utnytter mulighetene som teknologien gir. 

• Lederne gjennomfører endringene som må til – i godt samarbeid med de ansatte 
• Vi lærer av hverandre. 
 

Strategiplan for Helsefellesskap Innlandet 
Helsefelleskap Innlandet besluttet i møte den 13.12.2021 at det skal utarbeides 
strategiplan for perioden 2022-2026. Planen skal behandles den 8. juni 2022. I denne 
forbindelse ønsker vi svar på følgende spørsmål:  

1. Hvilke forbedringsområder ser dere mellom sykehus og kommuner i dag? 
2. Hvilke tjenester kan utvikles nær der pasient/innbygger bor? 
3. Hva er viktig for at innbygger og pasienter skal kunne ta i bruk velferdsteknologi 

og digitale helsetjenester i eget hjem? 
4. Hvordan kan kommune og sykehus legge til rette for at innbyggere og pasienter 

kan delta i planlegging av fremtidens helsetjeneste? 
5. Er det andre momenter dere ønsker å spille inn i prosessen? 

 

Vi ber om tilbakemelding innen 1. mars.  Innspillene sendes til rådgiverne fra 
kommunene og sykehus: 

• Sverre Sætre, rådgiver samhandling sykehus Innlandet:  
Sverre.Saetre@sykehuset-innlandet.no 
 

• Janne Lind, interkommunal rådgiver Helsefellesskap Innlandet: 
janne.lind@ringssaker.kommune.no 

•  
For spørsmål eller nærmere informasjon, ta kontakt med;  
 
Sykehuset Innlandet sin brukerrepresentant i Helsefellesskap Innlandet;  
Gunn Rauken Gunn.Rauken@sykehuset-innlandet.no , 928 60 012 
 

Kommunenes brukerrepresentant i Helsefellesskap Innlandet:  
Jørund Hassel hasseljorund@gmail.com , 977 37 140 

 

Hilsen 

Janne Lind      Sverre Sætre 
interkommunal rådgiver    rådgiver samhandling  
Helsefelleskap Innlandet    Sykehuset Innlandet 

mailto:Sverre.Saetre@sykehuset-innlandet.no
mailto:janne.lind@ringssaker.kommune.no
mailto:Gunn.Rauken@sykehuset-innlandet.no
mailto:hasseljorund@gmail.com

	Forespørsel om innspill til strategiplanarbeidet for Helsefelleskap Innlandet
	Strategiplan for Helsefellesskap Innlandet
	For spørsmål eller nærmere informasjon, ta kontakt med;

