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Sak: Videreutvikling av Sykehuset Innlandet – konseptfasen  
 Innspill fra divisjon Eiendom og internservice 

 
 
Avgrensning av alternativer 

Hvilke fagområder, deler av fagområder eller administrative funksjoner som kan legges utenfor Mjøssykehuset 

Ledergruppen i Eiendom og internservice har ikke hatt noen inngående drøfting av dette 
spørsmålet nå, men fra tidligere prosesser og diskusjoner har følgende områder blitt omtalt: 

 Produksjonskjøkken kan forbli på Lillehammer i nyoppussede lokaler 

 Felles sterilsentral som har vært utredet tidligere samles til ett av sykehusene 

 Deler av administrasjon og transaksjonsbaserte tjenester HR, økonomi, HMS, IKT-Helse 
 
 
Hensyntatt føringene fra styringsgruppen, hvilke varianter av null-pluss alternativet mener divisjonens ledergruppe 
vi bør utrede 

Ledergruppen i divisjon Eiendom og internservice synes det er vanskelig å skulle gå inn i en faglig 
vurdering av de ulike alternativene for aktivitetsfordeling mellom Elverum og Hamar. Likevel vil 
ledergruppen fremheve at en samling av fagområder ved et null pluss alternativ er viktig for å 
sørge for god pasient behandling, innovasjon og rekruttering av fagpersonell. Dagens 
aktivitetsfordeling mellom sykehusene i Elverum og Hamar har bidratt til samling av fagområder 
og utvikling av sterke fagmiljøer innenfor de områdene som er samlet. Svakheten med 
organiseringen er manglende helhet for enkelte pasientforløp og innenfor traumebehandling.  
 
Ledergruppen i divisjon Eiendom og internservice mener alternativ 5 er det alternativet som 
framstår mest helhetlig og robust av de fire alternativene. Ledergruppen mener også det så langt 
det er mulig bør søkes tilrettelagt for samling av somatikk og psykisk helsevern også i et null-
pluss alternativ. 
 
 
Vurderingskriterier 

Ledergruppen i divisjon Eiendom og internservice har gått gjennom vurderingskriteriene, og har 
forslag til endringer. Som en generell betraktning mener ledergruppen det er defensivt å slette 
kriterier som går på ytre miljø og energisparende tiltak. En nullutslippsvisjon for transport av 
medarbeidere er ikke dekkende for dette. Sykehuset Innlandet må ha en miljøambisjon i sitt 
framtidige målbilde, og målet må være å framstå som det mest miljøvennlige sykehuset i Norden 
eller Europa den dagen Mjøssykehuset eller erstatningssykehuset fort Hamar står ferdig. 
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Innspill til endrede/nye vurderingskriterier: 
 

 God Hensiktsmessig og effektiv logistikk internt i bygningsmassen 

 Moderne og hensiktsmessige behandlingsfasiliteter (bygg) og en fleksibel bygningsmasse 
tilpasset beredskapssituasjoner herunder enerom for pasientene 

 Tilpasningsdyktig bygningsmasse ved katastrofesituasjoner (ivaretatt over) 

 (Nytt:) Servicefunksjonene er optimalt lokalisert og organisert for å gi kostnadseffektive 
og riktige tjenesteleveranser  

 Mulighet for kostnadseffektiv organisering og rasjonell bruk av bygg, driftsmidler og 
lønnsmidler 

 Gode løsninger med tanke på ytremiljø og energisparende tiltak 

 Ressurser til nødvendige investeringer, bygningsmessig utvikling og vedlikehold 
 
Det bemerkes for øvrig at flere av vurderingskriteriene kan gå noe over i hverandre.  
 
 
Medvirkning 

Ledergruppen i divisjon Eiendom og internservice mener det er lagt opp til en god og dekkende 
plan for medvirkning i konseptfasen. Ledergruppen er fornøyd med at divisjonenes ledergrupper 
gis mulighet til å medvirke innen alle faser i konseptfasen.  
 


