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Sak 007-2022 
 
Status og prosess for arbeidet med virksomhetsinnhold i alternativene og Status 
og prosess for vurderingskriteriene 
 
Forslag til vedtak:  
 
Styringsgruppen tar diskusjon om funksjonsfordeling i hovedalternativet og i null-
pluss alternativet og status for vurderingskriteriene for valg av virksomhetsinnhold til 
orientering. 
 
Saksopplysninger: 
 

1. Status og prosess for arbeidet med virksomhetsinnhold i alternativene 
 
Konkretisering av hovedalternativet 
Hovedalternativet er beskrevet i Helse Sør-Øst RHF sin styresak 058-2021 og i 
rapportene som ligger til grunn for styresaken.  
 
Det er forutsatt at det i konseptfasen skal gjøres nye framskrivninger av aktivitet. 
Arbeidet med dette pågår og utføres av Sykehusbygg HF. Foreløpige resultater av de 
nye framskrivningene indikerer behov for flere senger enn det som tidligere er lagt til 
grunn innenfor somatikk og psykisk helsevern. Det forventes også endrede faktorer 
for beregning av arealer i og med at erfaringer fra nyere sykehusbyggprosjekter i 
regionen tilsier økt behov for fellesarealer og tekniske arealer i forhold til 
funksjonsarealer (økt brutto/netto-faktor).  
 
Avgrensning av utredningsalternativer i null-pluss alternativet  
For å sikre tilstrekkelig bredde i vurderingene har Sykehuset Innlandet presentert 
alternativer som i stor grad bygger på tidligere utredninger. Disse ble presentert i 
styringsgruppemøtet 14. desember 2021.   
 
Disse alternativene gjennomgås nå i Sykehuset Innlandets organer i tråd med den 
vedtatte medvirkningsplanen. Interne organer gir innspill til alternativene i januar 2022. 
 
Styringsgruppen for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet ga i sitt møte 14. 
desember 2021 innspill til saken.  
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Sykehuset Innlandet orienterer om status og videre arbeid i saken til innspill fra 
styringsgruppen. 
 

2. Status og prosess for vurderingskriteriene  
Sykehuset Innlandet har igangsatt arbeidet med oppdatering av vurderingskriterier iht 
mandatet pkt. 3.2.  
 
I tråd med plan for medvirkning vil det i løpet av januar komme innspill fra en rekke 
medvirkningsorganer.  
 
Sykehuset Innlandet vil presentere foreløpig status i arbeidet i møtet. 
 
 
 
Vedlegg: Presentasjon om  

• Mulig aktivitetsfordeling i hovedalternativet og null-pluss  
• Vurderingskriterier  

 
 


