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010-2021 Møtereferat (godkjent) 
 
Referat fra: Styringsgruppemøte - Videreutvikling av 

Sykehuset Innlandet HF, Konseptfasen 
Dato: 14.12.2021 

Møteleder: Terje Rootwelt Tid: 1600-1730 
Referent: Maria Helena Powell Sted: Digitalt møte 
Deltakere: Terje Rootwelt, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF (leder) 

Svein Tore Valsø, direktør personal og kompetanseutvikling Helse Sør-Øst RHF 
Line Alfarrustad, finansdirektør Helse Sør-Øst RHF 
Christian Grimsgaard, konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst RHF 
Lasse Sølvberg, konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst RHF 
Kirsten Brubakk, konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst 
Kjartan Stensvold, brukerrepresentant Helse Sør-Øst RHF 
Alice Beathe Andersgaard, administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF  
Ellen Henriette Pettersen, direktør medisin og helsefag Sykehuset Innlandet HF 
Benedicte Thorsen, divisjonsdirektør psykisk helsevern Sykehuset Innlandet HF 
Stein Helge Tingvoll, foretakstillitsvalgt Sykehuset Innlandet HF  
Marianne Nielsen, foretakstillitsvalgt Sykehuset Innlandet HF 
Tom Einertsen, prosjektleder, Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF 
 
Gunn Rauken, brukerrepresentant Sykehuset Innlandet (Observatør) 

Fravær: Jan Frich, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF  
 

 
Saksnr.  Ansvar 

 Saker til behandling  

001-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Terje Rootwelt presenterte saken. 

Innkalling og saksliste ble fremlagt styringsgruppen for 
godkjenning. 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken: 

Det var ingen innspill til saken. 

Vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste til 
styringsgruppemøte 14. desember 2021. 

TRR 

002-2021 Prosjektmandat 

Terje Rootwelt presenterte saken. 

Godkjent mandat av 13.10.2021 for videreutvikling av 
Sykehuset Innlandet HF – Konseptfasen ble fremlagt 
styringsgruppen til orientering. Eneste endring er at det er 
presisert at «tillitsvalgte» fra Sykehuset Innlandet er 
«foretakstillitsvalgte» på måte som tillitsvalgte fra Helse Sør-
Øst RHF er konserntillitsvalgte. 

TRR 
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Styringsgruppen ga følgende innspill til saken: 

Det var ingen innspill til saken. 

Vedtak: 
Styringsgruppen tar godkjent mandat til etterretning. 

003-2021 Starte tomteanalysen tidlig i 2022 og flytte B3A beslutning 
til ultimo august 2022 
Tom Einertsen presenterte saken.  

For å gjennomføre konseptfasen iht. veileder for tidligfasen i 
sykehusbyggprosjekter (2017) er det nødvendig å starte 
tomteanalysen med vurdering av alternative tomter tidlig i 
2022. Dette gjelder for både Mjøssykehuset og 
erstatningssykehus for sykehuset i Hamar for null-pluss 
alternativet.  

Å starte tomteanalysen tidlig i steg 1 i konseptfasen vil 
forbedre beslutningsunderlaget og effektivisere 
gjennomføringen av konseptfasen.  

Som følge av dette anbefales det at styrebeslutningen i Helse 
Sør-Øst RFH for hvilket alternativ som skal utdypes i steg 2 av 
konseptfasen (B3A) blir flyttet fra ultimo juni 2022 til ultimo 
august 2022.  

Valg av tomt kan da besluttes av styret i Helse Sør-Øst RFH rett 
etter B3A beslutningen er tatt slik at tomt er valgt ved oppstart 
av steg 2 i konseptfasen. Dette vil gi et bedre underlag for å 
starte steg 2 av konseptfasen og dermed også øke sikkerheten 
for en B3 beslutning i desember 2022. 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken: 

Styringsgruppen ga sin tilslutning til saken. 

Vedtak: 

Styringsgruppen vedtar å starte tomteanalysen tidlig i steg 1 i 
konseptfasen (tidlig 2022) og som følge av dette godkjenner 
Styringsgruppen at B3A beslutningen blir flyttet til ultimo 
august 2021 (rett i forkant av beslutningen for tomtevalg). 

TE 

004-2021 Styringsdokument (utkast) 

Tom Einertsen presenterte saken.  

Styringsdokumentet er under utarbeidelse og det ble gitt en 
orientering i møtet som omhandlet følgende: 

• Leveranser og vurderingskriterier 
• Prosjektplan 
• Prosjektorganisasjon 
• Økonomi 

Som del av prosjektplanen ble det fremlagt at anbefalt 
virksomhetsinnhold for Mjøssykehuset og 

TE 
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erstatningssykehuset for Hamar i null-pluss alternativet må 
fremlegges for styret i Innlandet Sykehus HF henholdsvis 25. 
februar og 24. mars 2022. 

Oppdatert versjon av styringsdokumentet vil presenteres i 
neste styringsgruppemøte. 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken: 

Det ble stilt spørsmål om prosess knyttet innspill og beslutning 
av virksomhetsinnhold.  

Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF viste til mandatets 
punkt 5.1.  «Sammenligning av alternativene, inklusive null-
pluss alternativet, skal gi grunnlag for prosjektets anbefaling av 
hvilket alternativ som skal videreføres til steg 2. Beslutningen - 
benevnt B3A - skal gjøres av styret i Helse Sør-Øst RHF.» 

Styringsgruppen ga sin tilslutning til fremlagte milepælsplan. 

Styringsgruppen ber om av betydningen av samhandlingsarena 
tydeliggjøres ref. vedtakspunkt 2c, sak 058-2021 av 28. mai 
2021; «Elektivt sykehus med indremedisinsk profil, dagkirurgi 
og skadepoliklinikk lokalisert i Elverum sammen med en 
samhandlingsarena og ny luftambulansebase». 

Vedtak: 

Styringsgruppen tar utkast til styringsdokumentet til 
orientering. 

005-2021 Orientering om status for null-plussalternativet 

Alice Beathe Andersgaard presenterte saken.  

Det ble gitt en status for arbeidet med alternative 
funksjonsfordelinger mellom Hamar og Elverum og 
vurderingskriterier for valg av virksomhetsinnhold som legges 
til grunn i null-pluss alternativet. 

Styringsgruppen hadde en innledende diskusjon om ulike 
alternativer og premissene som var foreslått lagt til grunn for 
disse. 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken: 

Styringsgruppen ber administrerende direktør i Sykehuset 
Innlandet HF om å revurdere premisser om at tilbud innen 
habilitering og rehabilitering nødvendigvis skal videreføres som 
i dag. Hvis akuttfunksjoner skal flyttes fra Elverum til Hamar, er 
det viktig at elektive funksjoner legges til Elverum slik at samlet 
volum av aktivitet på Elverum ikke blir for lite. Det er lite aktuelt 
å foreslå et samlet volum av aktivitet på Elverum i et null pluss 
alternativ som er mindre enn slik det er foreslått i Mjøs-sykehus 
alternativet. 

Foreslåtte alternativ 1 ad aktivitetsfordeling i null-pluss 
alternativet med flytting av akutt-kirurgitilbudet fra Hamar til 

ABA 
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Elverum utgår da det ikke anses å være i tråd med tidligere 
vedtak og mandatet. 

Oppdatert versjon av vurderingskriterier bes fremlagt i neste 
styringsgruppemøte. 

Vedtak: 
Styringsgruppen tar innspill til første diskusjon om 
funksjonsfordeling mellom Hamar og Elverum og 
vurderingskriteriene for valg av virksomhetsinnhold til 
orientering. 

006-2021 Anskaffelse av arkitekt og rådgiver 

Tom Einertsen presenterte saken. 

Prosjektet har startet en åpen anbudskonkurranse for arkitekt 
og rådgivertjenester. Tilbudsfrist er 10. januar 2022, og 
planlagt oppstart for arkitekt og rådgiver er medio februar 
2022. 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken: 

Styringsgruppen ga sin tilslutning til saken. 

Vedtak: 
Styringsgruppen tar anskaffelse av arkitekt og rådgiver til 
orientering. 

TE 

007-2021 Kommunikasjonsplan 

Terje Rootwelt presenterte saken. 

Videreutvikling av Sykehuset Innlandet er et prosjekt som er 
omfattet av stor interesse i regionen; internt i helseforetaket, 
blant pasienter og pårørende, i kommunene, fylkeskommunen 
og i mediene. Det er viktig at konseptfasen preges av åpenhet. 

Kommunikasjonsplanen beskriver rammer, roller og 
prinsipper for kommunikasjonsarbeidet i steg 1 av 
konseptfasen. 

Kommunikasjonsplanen oppdateres når fremdriftsplan i 
prosjektet og nøkkeldatoer er på plass. 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken: 

Styringsgruppen ga sin tilslutning til saken. 

Vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner kommunikasjonsplan for 
konseptfasen, og ber prosjektorganisasjonen holde denne 
oppdatert i samråd med Helse Sør-Øst RHF. 

TRR 

008-2021 Møteplan 2022 

Terje Rootwelt presenterte saken. 
Møteplan for styringsgruppe videreutvikling av Sykehuset 
Innlandet HF 2022 ble fremlagt for godkjenning. 

TRR 
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Styringsgruppen ga følgende innspill til saken: 

9. mars, 6. april, 11. mai, 15. juni og 8. august utvides med 
ytterligere en time. 

Vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner vedlagte møteplan med angitte 
endringer. 

009-2021 Eventuelt 

Det var ingen saker til behandling under eventuelt. 

TRR 

 


