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SAKSFREMSTILLING 
SAK NR.  051 – 2022 

 
Arbeidet med «Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF» er i konseptfasen. Helse Sør-
Øst RHF er prosjekteier. Gjennomføring av konseptfasen følges opp av en 
styringsgruppe ledet av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. 

 
I tråd med prosjektmandatet for konseptfasen har Sykehuset Innlandet ansvar for 
følgende innenfor de rammer som er satt: 

• Legge til rette for medvirkning og bidra med fagkompetanse til utvikling av 
løsninger 

• Sørge for å gi prosjektet nødvendige avklaringer og beslutninger om 
virksomhetsinnhold, fagfordeling og behandlingskapasitet  

• Avklare faglige avhengigheter som grunnlag for plassering av funksjoner, 
herunder integrering med eksisterende virksomhet  

• Gjennomføre detaljerte vurderinger av driftsøkonomiske konsekvenser, 
herunder utarbeide, dokumentere og forankre en konkret gevinstoversikt og 
oppdatere økonomisk langtidsplan som grunnlag for vurdering av bæreevne på 
helseforetaksnivå 

• Planlegge og beslutte løsninger for drift av de deler av virksomheten som blir 
berørt av utbygging i interimsperioden fram til nye sykehusbygg er ferdige 

 
Sykehuset Innlandet har vedtatt en medvirkningsplan, som legger til rette for 
involvering av brukere, ansatte og deres organisasjoner og vernetjenesten. Den interne 
medvirkningsprosessen er organisert innenfor fire temaer: 

• Avgrensning av alternativer  
• Oppdatering av vurderingskriterier  
• Faglig vurdering av alternativer  
• Utvikling av hovedprogram 

 
Figur 1 Illustrasjon av Sykehuset Innlandets medvirkningsplan. 
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Det vises til sak 041-2022 Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – status i 
konseptfasen i styrets møte 25. mai og orienteringer i tidligere styremøter om status i 
konseptfasen.  

I den siste perioden, mai og juni 2022, har arbeidet i medvirkningsprosessen vært 
knyttet til faglige vurderinger og muligheter ved de to alternative retningsvalgene. 
Arbeidet ble innledet med involvering av fagråd og faggrupper gjennom utsending av et 
skriftlig innspillsdokument 6. mai og en fagkonferanse 13. mai 2022. Det deltok mer enn 
100 medlemmer fra fagråd og faggrupper på konferansen, og det ble levert 40 innspill 
fra 33 fagråd og faggrupper i den etterfølgende skriftlige innspillsrunden. Innspillene 
inneholder beskrivelser av faglige styrker og svakheter ved de to alternative 
retningsvalgene i henhold til vedtatte effektmål.  
 
Med utgangspunkt i beskrivelsene av styrker og svakheter ble Brukerutvalget, 
divisjoner, tillitsvalgte og vernetjeneste invitert til en bred innspillsrunde i første del av 
juni, der det ble bedt om en vurdering av alternativene i henhold til 
vurderingskriteriene for retningsvalget. Det ble gjennomført en utvidet 
avdelingssjefssamling 10. juni 2022, før administrerende direktørs ledergruppe 
behandlet et innspill fra Sykehuset Innlandet i ledermøtet 13. juni. Dette innspillet ble 
oversendt til styringsgruppens møte 13. juni 20221   

Sykehuset Innlandet har utarbeidet et notat som viser driftsmessige beregninger av de 
alternative retningsvalgene2. I dette arbeidet er det estimert driftsgevinster i 
alternativet med Mjøssykehuset og null-pluss alternativet.  

Norconsult har beregnet investeringsbehovene i eksisterende bygningsmasse for begge 
retningsvalgene. I disse analysene vil investeringskostnader for alle bygg som 
videreføres i henholdsvis alternativet med Mjøssykehuset og null-pluss alternativet, 
vurderes med samme levetid som for nybyggene.  

Utredningen av de to alternative retningsvalgene er i rute med framdriftsplanen for 
prosjektet. Det legges opp til innledende behandling i styringsgruppen i juni og 
forventet godkjenning av konseptrapport for steg 1 i styringsgruppen 8. august.  

Sykehuset Innlandet gjennomfører fortløpende risikovurderinger av prosessen som en 
del av ledergruppens oppfølging av konseptfasen. Det er planlagt en egen 
risikovurdering av alternativet med Mjøssykehuset og null-pluss alternativet både fram 
til ny struktur er på plass og etter at strukturen er etablert. Denne risikovurderingen 
planlegges og gjennomføres av Metier OEC, med en utvidet ledergruppe den 28. juni 
2022. Rapporten vil følge som vedlegg til styrebehandlingen i august. 

Sak om konseptfasens steg 1, Videreutvikling av Sykehuset Innlandet, legges fram for 
behandling i styret i Sykehuset Innlandet i august 2022. Det er videre lagt opp til at  
styret i Helse Sør-Øst RHF får rapporten fra konseptfasens steg 1 til orientering i sitt 
møte 25. august og til beslutning i styremøtet 22. september 2022. 
 
 
 
                                                        
1 Styringsgruppe Videreutvikling av Sykehuset Innlandet sak 062-2022 Innspill til retningsvalg fra 
Sykehuset Innlandet HF 
2 Styringsgruppe Videreutvikling av Sykehuset Innlandet sak 060-2022 Driftsmessige utredninger, 
inkludert gevinstoversikt og kalkyler for investeringsbehov i eksisterende bygningsmasse 

https://helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Innlandet/Styringsgruppem%C3%B8ter/202206/062-2022%20-%20Saksfremlegg%20-%20Innspill%20til%20retningsvalg%20fra%20SIHF.pdf
https://helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Innlandet/Styringsgruppem%C3%B8ter/202206/062-2022%20-%20Saksfremlegg%20-%20Innspill%20til%20retningsvalg%20fra%20SIHF.pdf
https://helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Innlandet/Styringsgruppem%C3%B8ter/202206/060-2022%20-%20Presentasjon%20-%20Estimerte%20driftseffekter.pdf
https://helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Innlandet/Styringsgruppem%C3%B8ter/202206/060-2022%20-%20Presentasjon%20-%20Estimerte%20driftseffekter.pdf
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