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SAK NR 101 – 2022  

VIDEREUTVIKLING AV SYKEHUSET INNLANDET HF – TILLEGGSOPPDRAG 
 
 
 
Forslag til 

VEDTAK: 
 
 
 

1. Styret tar oppdrag gitt i foretaksmøte 1. desember, sak 3 «Videreutvikling av 
Sykehuset Innlandet HF – tilleggsoppdrag», til etterretning.  
 

2. Styret ber om at tilleggsoppdraget følges opp som angitt i protokollen fra 
foretaksmøtet. 

 
 
 
 
 
 
Brumunddal, 7. desember 2022 
 
 
 
Alice Beathe Andersgaard 
administrerende direktør 
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SAKSFRAMSTILLING 

SAK NR.  101 – 2022 

Bakgrunn  

Arbeidet med «Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF» er i konseptfasen. Helse Sør-
Øst RHF er prosjekteier. Prosjektgjennomføringen følges opp av en styringsgruppe, som  
ledes av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.  
 
Utredningene i første del av konseptfasen er sammenfattet i Konseptrapport steg 1, som 
ble styrebehandlet i Sykehuset Innlandet 25. august og i Helse Sør-Øst RHF 22. 
september 2022. 
 
Styret i Sykehuset Innlandet ga i sak 060 – 2022 «Videreutvikling av Sykehuset Innlandet 
HF – Konseptfasen steg 1» sin anbefaling om at alternativet med Mjøssykehuset blir lagt 
til grunn i steg 2 av konseptfasen. Saken ble oversendt styret i Helse Sør-Øst RHF, som 
sluttet seg til helseforetakets anbefaling i sak 102-2022 «Sykehuset Innlandet HF – 
hovedprogram og valg av hovedalternativ og tomt for Videreutvikling av Sykehuset 
Innlandet HF».  
 
Saken ble videre oversendt Helse- og omsorgsdepartementet, som behandlet saken i 
foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 21. november 2022. Foretaksmøtet ba i sak 3 
«Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – tilleggsoppdrag» Helse Sør-Øst RHF innen 
10.03.2023 belyse:  

- hvordan en mulig trinnvis utbygging i Mjøssykehus-alternativet kan bidra til å 

redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen må igjennom 

- mulige risikoreduserende tiltak knyttet til bibehold av medarbeidere i fasen fram 

til byggestart»  

 

Saksframstilling 

Helse Sør-Øst RHF har bedt Sykehuset Innlandet om å bistå arbeidet med 
tilleggsoppdraget. Helseforetakets ansvar framgår av protokoll fra foretaksmøte i 
Sykehuset Innlandet 1. desember 2022.  
 

Foretaksmøtet viste til vedtak i sak 3 i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 21. 
november 2022 og ba Sykehuset Innlandet HF om å bistå i arbeidet.  
 
Foretaksmøtet ba Sykehuset Innlandet HF om å utrede mulige risikoreduserende 
tiltak knyttet til bibehold av medarbeidere i fasen fram til byggestart. Dette skal 
oppsummeres i en egen rapport innen 1. februar 2023. 

 
 
I tråd med vedtaket skal Sykehuset Innlandet bistå begge deloppdragene som er 
beskrevet i Helse- og omsorgsdepartementets tilleggsoppdrag til Helse Sør-Øst RHF.  
 
Innenfor det første deloppdraget skal Sykehuset Innlandet bistå 
prosjektorganisasjonens arbeid med å belyse hvordan en mulig trinnvis utbygging i 
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Mjøssykehus-alternativet kan bidra til å redusere risiko i omstillings- og 
utviklingsprosessene organisasjonen må igjennom.  
 
I det andre deloppdraget skal Sykehuset Innlandet gjennomføre en utredning av mulige 
risikoreduserende tiltak knyttet til bibehold av medarbeidere i fasen fram til byggestart. 
Dette deloppdraget omfatter begge de to alternativene som er utredet i konseptfasens 
steg 1. 
 
Sykehuset Innlandets rolle og ansvar framgår for øvrig av prosjektmandatet for 
konseptfasen. Det omfatter ansvar for den interne medvirkningsprosessen med 
involvering av brukere, ansatte og deres organisasjoner og vernetjenesten. Det vil bli 
utarbeidet en medvirkningsplan som legger til rette for interne innspill. 
 

Administrerende direktørs vurdering 

Administrerende direktør legger til grunn at tilleggsoppdraget gir mulighet til å gjøre 
nærmere vurderinger av viktige risikoområder som tidligere er identifisert i 
konseptfasen.  
 
Styret har pekt på kompleksiteten i de omstillings- og utviklingsprosessene 
organisasjonen må igjennom. Styret har også rettet særskilt oppmerksomhet på 
arbeidet med å beholde og rekruttere medarbeidere. Disse risikoområdene er vektlagt i 
Helse Sør-Øst RHF sin behandling av saken. 
 
 
 
 

Vedlegg: Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Innlandet HF 20221201-1615 Protokoll 
- Sykehuset Innlandet HF.pdf (helse-sorost.no) 

 

https://helse-sorost.no/Documents/Styret/Foretaksm%C3%B8ter/2022/20221201-1615%20Protokoll%20-%20Sykehuset%20Innlandet%20HF.pdf
https://helse-sorost.no/Documents/Styret/Foretaksm%C3%B8ter/2022/20221201-1615%20Protokoll%20-%20Sykehuset%20Innlandet%20HF.pdf

