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0 Sammendrag 

Prosjektet har holdt fremdriftsplanen i perioden.  
 
Arbeid med hovedprogrammet går iht. plan og det er nå etablert en møteplan frem til mai 2022 
(se figur 1).  I forbindelse med første del av hovedprogrammet har Sykehuset Innlandet HF 
etablert en strategisk medvirkningsgruppe som vil være med å gi anvisninger til arkitekter og 
rådgivere om viktige prinsipper for utvikling av prosjektet.  Møteplanen for hovedprogrammet 
er tilpasset slik at det vil gi arkitektene nødvendig informasjon slik at de på en effektiv måte 
kan komme i gang med mulighetsstudiet.  Framskriving, som er avgjørende for dimensjonering 
av det fremtidige sykehuset, går iht. plan; - datagrunnlaget for Mjøssykehuset er godt i gang og 
vil bli ferdig til medio februar. Datagrunnlaget for null-pluss alternativet vil avvente til 
virksomhetsinnholdet er avklart.  
 
Sykehuset Innlandet HF er godt i gang, og iht. plan, med å avklare virksomhetsinnhold for både 
Mjøssykehuset og null-pluss alternativet. Sykehuset Innlandet HF er også i ferd med å sluttføre 
arbeidet med å konkretisere og videreutvikle effektmålene og vurderingskriteriene som 
Sykehuset Innlandet HF vedtok i styresak 057-2015. Disse arbeidene blir gjennomført med god 
grad av medvirkning.  
 
En annen tidskritisk aktivitet er kontrahering av arkitekt- og rådgiverteam. Etter tilbudsfristen 
utløp 10. januar utførte prosjektet en tilbudsevaluering og innstilte på tilbyder første uken i 
februar. Prosjektet innstilte på Ratio Arkitekter AS som er støttet av Arkitema Architects AS, 
COWI AS og Asplan Viak - og med AS Bygganalyse som underleverandør. Karenstid utløper 15. 
februar 2022.  
  
For tomteanalysen ble det i perioden nedsatt en tomtegruppe og det ble gjennomført en 
minikonkurranse med etterfølgende evaluering og kontrahering av rådgiver for tomteanalysen. 
Sweco AS ble valgt som rådgiver for tomteanalysen.   
Det blir i neste periode utarbeidet et mandat for tomteanalysen. Basert på dette blir det 
utarbeidet et forutsetningsnotat som beskriver utdyping av prosess, metode og kriterier for 
valg av tomt. I uke 5 ble det gjennomført møter med planfaglige ressurser i Ringsaker, Hamar 
og Stange kommune samt med Innlandet fylkeskommune. Det er gitt innspill til regionale og 
lokale føringer. I tillegg er dialogen rundt aktuelle tomter startet opp.  
 
Konkurransegrunnlag for minikonkurranse for avrop på rammeavtale for ekstern 
kvalitetssikring, KSK, ble etablert i perioden.  
 
Prosjektgruppen har blitt styrket i perioden. Personell for hovedprogrammet er allokert og 
ledelsen vil bli styrket. Prosjekteringsleder er også blitt engasjert og vil være tilgjengelig 
samtidig med oppstart for arkitekt og rådgiver.  Organisasjonskart er vist i figur 2.    
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Figur 1 

 

 
Figur 2 

 
 

1 Framdrift 

Status framdrift: 
 
Framdriften er iht. plan og milepælsplanen det er vist til under i figur 3 må holdes for at ikke 
planen skal forskyves.  
 

Uke Dato Kl.slett Tema SMG GRF FGR LGR Ledelse Bidrag Helligdag/ferie Kommentar

5 1/2 Tir
11:45 - 

14:45
Konseptfasen SIHF - Viktig pågående arbeid X Trude, Randi 

5 3/2 To
09:00- 

12:00

Oppstartsmøte SMG, Funksjonsfordeling – ikke-

medisinske servicefunksjoner
X

Trude, Randi Bjørn, Ragnar

Bjørn Bakken

7 18/2 Fre
08:30 - 

11:30

Prinsipper og konsepter – ikke-med. 

servicefunksjoner
X Trude, Randi Bjørn Ragnar

8 24/2 To 2 timer Oppstartmøte GRF X Trude, Randi
Vinterferie Trøndelag uke 8 

Innlandet uke 9
Tverrfagig ekspertgruppe inviteres med

10 10/3 To
12:00 - 

15:00
X X Trude, Randi

Tom, Kjell, Marte, 

arkitekter

Middag for alle deltakere torsdag kveld 

(Overnatting for de med lang reisevei) 

10 11/3 Fre
09:00 - 

15:00
X X Trude, Randi Marte, arkitekter

11 17/3 To
09:00 - 

15:00
Prinsipper og konsepter somatikk, PHV/Rus. X X Trude, Randi

Pål, Silje, Morten?, 

arkitekter
Silje bidrar på opr

13 31/3 To
09:00 - 

15:00
Konsepter spesielt for PHV/Rus X X Trude, Randi Morten?, Pål, arkitekter

14 7/4 To
09:00 - 

15:00
Konsepter spesielt for somatikk   X X Trude, Randi

Kjell, Morten, Marte?, 

arkitekter

15 Skærtorsdag, langfredag

16 19/4 Ti Avtales
Oppsummering/status av prosessen så langt

Somatikk, PHV og TSB
X X X Arkitekter Trude, Morten, Randi 2. påskedag (18. april)

Inviter med tillitsvalgte, verneombud og 

brukertillitsvalgte

16 22/4 Fre
09:00 - 

15:00
Mulighetsstudie ARK X X Arkitekter Trude, Morten, Randi

17 29/4 Fre
09:00 - 

15:00
Mulighetsstudie ARK X X Arkitekter Trude, Morten, Randi

18 5/5 To
09:00 - 

15:00
Mulighetsstudie ARK X X Arkitekter Trude, Morten, Randi

Mulighetsstudien må ferdigstilles innen 

11. mai

PÅSKEFERIE

Kick-off 

Prinsipper og konsepter somatikk/PHV/Rus

Mulighetsstudie ARK
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Figur 3 

 
Beslutningsplanen i figur 4 viser nødvendige beslutninger som må fattes for å opprettholde 
fremdriftsplanen.  

 
Figur 4 

 

2 Økonomi 

Status økonomi: 
Prosjektet har i perioden engasjert arkitekt- og rådgiver team i tillegg til rådgiver for 
tomteanalysen. Dette i tillegg til prosjektorganisasjonen er de to størst budsjettpostene. For 
arkitekt og rådgiver utløper karenstid 15. februar 2022. Raskt etter oppstart vil prosjektet 
sammen med arkitekt og rådgiver etablere et budsjett for året.  Rådgiver for tomteanalysen 
jobber også med å etablere et budsjett for arbeidet. Prosjektorganisasjonen er nå etablert og i 
neste periode vil det bli utarbeidet et budsjett for året. Sammen med Helse Sør Øst er 
prosjektet i ferd med å etablere en rutine for fakturahåndtering. Denne vil bli fremlagt i neste 
styringsgruppemøte.  
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Tabell under viser budsjett og påløpt i perioden: 

 
 
 
 

3 Aktiviteter 

Hovedaktiviteter i perioden  
• Etablerte plan for medvirkning for hovedprogrammet i steg 1 i konseptfasen 
• Evaluerte og inngikk kontrakt for arkitekt og rådgivertjenester 
• For framskrivning holdes planen med å ferdigstille datagrunnlaget for Mjøssykehuset. 

Datagrunnlaget for null-pluss må avvente til nedvalg er gjennomført 
• Fremskrevet dagens enheter for psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling 
• Etablerte konkurransegrunnlag for minikonkurranse for avrop på rammeavtale for 

ekstern kvalitetssikring KSK 
• Etablerte tomtegruppe og startet tomteanalysen  
• Kontraherte rådgiver tomteanalysen 

 
Hovedaktiviteter neste periode 

• Evaluere og inngå kontrakt for kvalitetssikring, KSK. 
• Ferdigstille virksomhetsinnhold i Mjøssykehuset 
• Ferdigstille forutsetningsnotat for tomteanalysen  
• Ferdigstille vurderingskriteriene for tomtevalg 
• Dialog med kommunene om aktuelle tomter; - igangsette tomtesøk 
• Utarbeide utkast til vurderingskriterier for valg mellom bygningsmessige konsepter i 

mulighetsstudie  
• Fortsette hovedprogrammet iht. plan 
• Tilrettelegge en rask oppstart for arkitekt og rådgiver  

 

4 Risiko og muligheter 

 
Pos Beskrivelse Konsekvens Tiltak 

1 Alle aktiviteter i milepælsplanen 
må holdes for å opprettholde 
tidsplanen   
 

B3A/ B3 
beslutning 
forskyves  

Omforent plan og 
bevissthet rund alle 
aktiviteter som skal 
gjennomføres 

ID Post Budsjett Kontrakt

Bestilte 

tillegg

Antatte 

tillegg

Prognose

total

Prognose 

(forrige 

rapport) 2021 2022

Utført

total 2021 2022

B1-00 Marginer og reserver

B1-08 Generelle kostnader

B1-082 Prosjektering

B1-0821 ARK/RI 

B1-0829 Øvrige rådgivere

B1-0829-01 Tomteanalyser

B1-0829-02 KSK

B1-083 Administrasjon

B1-0831 Prosjektorganisasjon 3 933 588 2 247 734 1 685 854

B1-084 Bikostnader

Sum 75 000 000 3 933 588 2 247 734 1 685 854

PROGNOSE UTFØRT

Kostnadssamendrag januar 2022 - Konseptfase Inkl. mva.
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Pos Beskrivelse Konsekvens Tiltak 
2 Covid-19:  

• Sykdom blant 
nøkkelressurser 

• Gjennomføring med 
elektroniske møter 
 

Forsinkelser  Organisasjonen er 
styrket og er mere 
robust. 

3 Det er svært mange 
sykehusprosjekter som er i 
samme fase. Knapphet på interne 
og eksterne resurser   
 

Forsinkelser Prosjektet har 
engasjert et svært 
kompetent arkitekt- og 
rådgiver team. 
Prosjektorganisasjonen 
begynner å bli 
komplett. 

 
 
 
 


