
Deloppdrag 1: Vurdering av trinnvis utbygging 

Oppgaveskjema 

Vedlegg til innspillsnotat i Sykehuset Innlandet, 21. desember 2022 
 

Sykehuset Innlandet er bedt om å belyse fordeler og ulemper ved trinnvis utbygging i alternativet med Mjøssykehuset, og hvordan en slik tilnærming 
kan bidra til å redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen må igjennom.  

Oppgaven i innspillsrunden består av å vurdere fordeler og ulemper ved alternativene for trinnvis utbygging, sammenlignet med en 
sammenhengende utbygging av Mjøssykehuset.  

Medvirkningsorganene bes om å besvare oppgaven punktvis for hvert av de fire alternativene som er beskrevet i innspillsnotatet. Eventuelle 

utfyllende vurderinger kan beskrives i kommentarfeltet. 

 

Innspill fra: _____Divisjon Eiendom og internservice – ledergruppen ____________ 

Innspill sendes: roger.jenssen@sykehuset-innlandet.no innen 18. januar 2023 

 

Alle interne innspill vil bli publisert på minSIde og Sykehuset Innlandets nettsider. 

  

mailto:roger.jenssen@sykehuset-innlandet.no


Dette oppgaveskjemaet skal benyttes ved innlevering av skriftlige innspill. Skjemaet består av tabell for utfylling av fordeler og ulemper for hvert 
alternativ, samt et åpent tekstfelt for eventuelle kommentarer der for eksempel tiltak for å redusere risiko kan belyses.  

Alternativ/ 
Risikoområde 

Vurder 
risikoområde 
“Pasient/ Kvalitet” 
ved omstillings- og 
utviklings-
prosesser  

Vurder risikoområde “Ansatt” 
ved omstillings- og 
utviklingsprosesser  

Vurder risikoområde 
“Organisasjon” ved 
omstillings- og 
utviklingsprosesser  

Kommen-
tarer  

Trinnvis 
alternativ 1 
 

Ledergruppen i divisjon 
Eiendom og 
internservice finner det 
er vanskelig å skulle gå 
inn i en faglig vurdering 
av de ulike alternativene.  
 
Risikoområdet 
«Pasient/kvalitet» er 
derfor ikke vurdert. 

Fordeler 
Divisjon Eiendom og internservice er 
tverrgående organisert, med ansatte på 
alle driftssteder. Flytting til 
Mjøssykehuset vil i utgangspunktet 
medføre omstilling for alle ansatte ved de 
virksomhetene som da blir berørt. 
 
Ledergruppen mener det er en fordel jo 
mer som samles i trinn 1 selv om dette 
berører mange:  
   
 Man kan unngå at deler av 

organisasjonen kommer inn i ny 
organisering senere enn majoriteten 
av de ansatte (opplevelse av A og B-
lag). 

 Utvikling av felles kultur, 
standardisering av arbeidsmetoder 
og ny teknologi som etableres i 
Mjøssykehuset i trinn 1 gjøres likt og 
samlet for alle som blir berørt. 

 Ivaretar mulighetene for å sikre god 
medvirkning og involvering av alle 
ansatte. 

 
 
 

Fordeler  
 Samling av hele somatikken 

inkludert Hab/rehab 
 Kan flytte ut fra flere mindre 

driftssteder 
 Står tilbake med robuste 

driftsenheter ved de 
lokasjonene som skal driftes 
videre til trinn 2 (Sanderud 
og Reinsvoll). 

 Færre lokasjoner å drifte enn 
i alt 2 og 4 

 Avhending kan starte når 
trinn 1 er gjennomført 

 
Ulemper 
 Opprettholder mange små 

satellitter som blir liggende 
igjen (BUP og DPS på Gjøvik 
og Hamar) 
 

 



Ulemper 
 Flytting av store miljøer kan medføre 

at man mister flere ansatte på samme 
tid i prosessen (reisevei etc.) 

 Mange ansatte må arbeide på en 
byggeplass i flere år 

 
Ledergruppen vurderer at ingen av de 
skisserte alternativene skiller seg 
vesentlig fra hverandre med hensyn til 
fordeler eller ulemper for ansatte med 
hensyn til omstillings- og 
utviklingsprosesser, men at disse er 
likelydende for alle alternativene. 
 

 Fordeler  
-  

 
Ulemper 

-  

Se alternativ 1. Fordeler  
 Ingen åpenbare fordeler 

identifisert 
 
Ulemper 
 I dette alternativet 

opprettholdes flest 
driftssteder i trinn 1 

 Flere løsrevne og sårbare 
driftsenheter blir igjen til 
trinn 2 

 En stor andel av 
byggearbeidet må utføres i 
trinn 1 selv for de 
funksjonene som ikke skal 
inn før i trinn 2. Det medfører 
drift av nytt areal i 
Mjøssykehuset som ikke blir 
tatt i bruk med en gang 

 Vurderes som det dårligste 
alternativet av de fire 

 

 



Trinnvis 

alternativ 3 

 

Fordeler  
-  

 
Ulemper 

-  

Se alternativ 1. Fordeler  
 Samling av hele somatikken 

inkludert Hab/rehab 
 Kan flytte ut fra flere mindre 

driftssteder 
 Står tilbake med forholdsvis 

robuste driftsenheter ved de 
lokasjonene som skal driftes 
til trinn 2 (Sanderud og 
Reinsvoll) – men med noe 
færre mindre driftsenheter 
(satellitter) enn i alternativ 1 

 Samlet sett færre lokasjoner 
å drifte enn i alt 2 og 4 

 Avhending kan starte når 
trinn 1 er gjennomført 

 
Ulemper 
 Opprettholder til en viss grad 

noen mindre driftssteder  

 

Trinnvis 
alternativ 4 
 

Fordeler  
-  

 
Ulemper 

-  

Se alternativ 1. Fordeler  
 Ingen åpenbare fordeler 

identifisert 
 
Ulemper 
 Flere løsrevne og sårbare 

driftsenheter som blir igjen 
til trinn 2 

 En stor andel av 
byggearbeidet må utføres i 
trinn 1 selv for de 
funksjonene som ikke skal 
inn før i trinn 2. Det medfører 
drift av nytt areal som ikke er 
tatt i bruk i Mjøssykehuset 

 Vurderes som det nest 
dårligste alternativet av de 
fire. 

 



 

Øvrige kommentarer: 
 


