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SAKSFREMSTILLING 
SAK NR.  056 – 2022 

Bakgrunn  
Hensikten med denne saken er å sikre at styret har nødvendig og tilstrekkelig kunnskap 
om arbeidet i konseptfasen for videreutvikling av Sykehuset Innlandet. Styret skal 25. 
august 2022 gi anbefaling om retningsvalg for videreutvikling av Sykehuset Innlandet til 
styret i Helse Sør-Øst RHF.  
 
Styringsgruppen for konseptfasen ledes av Helse Sør-Øst RHF.  Anbefalingen fra 
styringsgruppen om retningsvalg for Sykehuset Innlandet ble vedtatt 8. august 2022 og 
vil bli omtalt og vurdert i styresaken 25. august 2022.   
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i sak 058-2021 «Videreføring av planer for 
videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF» at arbeidet skulle videreføres i en 
konseptfase. Foretaksmøtet sluttet seg til vedtaket i styret i Helse Sør-Øst RHF 15. juni 
2021. Helse Sør-Øst RHF etablerte konseptfasen steg 1 for videreutvikling av Sykehuset 
Innlandet høsten 2021. Det vises til skriftlige og muntlige orienteringer som tidligere er 
gitt styret i Sykehuset Innlandet.  
 

Saksframstilling 
Styret vil i møtet 17. august 2022 bli orientert om saker og utredninger som er 
behandlet i styringsgruppen.  
 
Følgende temasaker basert på utredninger og konklusjoner knyttet til de ni definerte 
vurderingskriteriene vil bli presentert for styret: 
 

• Utredninger og konklusjoner for kriteriene  
1. Trygge og gode tilbud  
2. Gode fagmiljøer  
3. God tilgjengelighet  
4. Organisering som underbygger gode pasientforløp  
5. God ressursutnyttelse. 

• Utredninger og konklusjoner for kriterium  
6. Kvalitet, generalitet, fleksibilitet og elastisitet ved bygningsmassen i de to 
retningsvalgene 

• Utredninger og konklusjoner for kriterium  
7. Bærekraft i form av ytre miljø, energibehov og CO2 utslipp 

• Utredninger og konklusjoner for kriterium  
8. Regional utvikling 

• Utredninger og konklusjoner for kriterium  
9. Investering, driftseffekter og bæreevne 
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Administrerende direktørs vurdering 
Det er nedlagt et omfattende arbeid i konseptfasen for videreutvikling av Sykehuset 
Innlandet. Styringsgruppen har fortløpende godkjent de ulike utredningene som er 
utarbeidet i henhold til milepælsplanen for konseptfasen. Utredningene er samlet i 
konseptrapporten med vedlegg som ble behandlet i styringsgruppen 8. august 2022.  
 
Konseptrapporten og delutredningene er grunnlaget for saken om videreutvikling av 
Sykehuset Innlandet til styremøtet 25. august 2022. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Konseptrapporten med vedlegg 
Styringsgruppemøter i Sykehuset Innlandet - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no) 
 
 

https://helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter/videreutvikling-av-sykehuset-innlandet/styringsgruppemoter-i-sykehuset-innlandet#8-august-2022
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