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2 fylker – blir ett fra 2020, Innlandet

42 kommuner 360 000 innbyggere

Omlag 8 milliarder kr årlig til drift

9000 ansatte



Sykehuset Innlandet 

= sykehus
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Tilstede i hele Innlandet



Desentraliserte og distribuerte tjenester

Valdres LMS  Nord Gudbrandsdal LMS 



En milepæl:
Mjøssykehuset ved Mjøsbrua – vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF



Nasjonal helse-

og sykehusplan

Regional utviklingsplan

Utviklingsplan



Ett Sykehuset Innlandet  -

«Vi i SI»



Dagens somatiske tilbud

• Funksjonsfordeling for å skape 
robuste fagmiljøer med tilstrekkelig 
pasientgrunnlag

• Dilemmaer:
– Medfører at pasienten har ulikt 

oppmøtested, avhengig av lidelse

– Gir utfordringer ved sammensatte 
tilstander

– Ingen av sykehusene kan behandle 
«hele» pasienten



Hovedutfordringer

• Variasjon i tilbudet til pasientene 

• Små fagmiljøer

• Økende andel av befolkningen er over 70 år

• Økonomisk utvikling siste to år 



Florence Nightingale

Uniform hospital statistics would:

– “Enable us to ascertain the relative mortality of different hospitals as well as 

of different diseases and injuries at the same and at different ages, the 

relative frequency of different diseases and injuries among the classes which 

enter hospitals in different countries, and in different districts of the same 

country”

Nightingale 1863



Variasjon i pasienttilbudet – forbruk og kvalitet

Overforbruk av helsetjenester-

hofteproteser

Uakseptabel variasjon i kvalitet –

30 dagers overlevelse 2016 

Variasjon på 36 % mellom fylkene 100 = landsgjennomsnittet

Landsgjennomsnittet



Vi blir eldre – Eldrehelseatlas



- Hvilken vei skal jeg gå? 
spurte Alice

- Hvor skal du da? 
spurte katten

- Det vet jeg ikke, 

sa Alice

- Ja, men da spiller det vel ingen 
rolle hvilken vei du går ! 

svarte katten

Lewis Carroll (1865): Alice  in Wonderland

Mål



Pasientforløp –
fra hjem til hjem

Hoftebrudd



Resultatmål

• Øke overlevelse til over landsgjennomsnittet

• 14 % reduksjon i reinnleggelser  

• 10 % reduksjon i liggetid 

• Pasienter oppnår tidligere funksjonsnivå



Fra 5 til 1 til 5 til 48

Pasientforløp for pasienter i SI

Lillehammer Tynset
ElverumGjøvik

Kongsvinger

Gjøvik Kongsvinger Lillehammer Tynset Elverum

48 kommuner



Resultater – endring fra 2017 til 2018

• 1 % økning i 30 dagers 
overlevelse  

• 22 % reduksjon andel 
reinnleggelser  

• 9 % reduksjon liggetid

Liggetid

Oppstart prosess



Endring
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Fremtidig målbilde

Sykehuset Innlandet skal utvikle pasientens helsetjeneste 

gjennom å prioritere

Desentraliserte spesialisthelsetjenester

Prehospitale tjenester

Samhandling med primærhelsetjenesten

Spesialiserte tilbud med høy kompetanse –
Mjøssykehuset ved Mjøsbrua



Pasienter

Kommuner

Politikere

Ansatte



Brukerne gjør en betydelig innsats for å endre inngrodde 
holdninger og foreldede rutiner i sykehussystemet

Hensynet til pasientene må veie tyngre 
enn hvordan helsevesenet er organisert



I dialog med Innlandet

• Faste møtearenaer med politikere
– Tett dialog med politisk referansegruppe

– Årlig perspektivkonferanse for politikere

– Møter med fylkesting, regionråd og formannskap

• Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) og 
geografiske samarbeidsutvalg (GSU)



«Alle på vei til EN - ansatte først»
Når det interne er eksternt og mediene rapporterer direkte.



Informasjon fra nærmeste leder

Hvor får ansatte informasjon? Hvor ønsker ansatte å få informasjon?



Informasjonspakker til ledere

Informasjonsnotat VideoInformasjonsnotat Presentasjon

https://vimeo.com/237958868
https://vimeo.com/237958868


Interne arenaer

Fagkonferanser Faglige innspillsmøter

Lederpanel Avdelingssjefssamlinger Gruppearbeid



Sykehusledelse som politisk lederskap

• «Godt politisk lederskap går 
ut på å dra full nytte av 
kunnskap og kvalifikasjoner 
hos alle medarbeidere og 
samarbeidspartnere. Alle skal 
kjenne at de er med.»

- Willoch



AKUTTSYKEHUS 


