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Sak 017-2022 
 

Godkjenning av vurderingskriterier for valg av løsningsalternativ  

 

Forslag til vedtak:  

 

Styringsgruppen godkjenner vurderingskriteriene for valg av løsningsalternativ i steg 

1 i konseptfasen. 

 

Saksopplysninger: 

 

I tråd med prosjektmandatet for konseptfasen kap. 3.2, skal effektmålene for 

konseptfasen konkretiseres i første steg av konseptfasen. Det legges til grunn at 

arbeidet skal bygge på de fire effektmålene for ny sykehusstruktur som Sykehuset 

Innlandet HF vedtok i styresak 057-2015 Videreføring av tidligfaseplanlegging i 

Sykehuset Innlandet – Mål og vurderingskriterier: 

 

1. Trygge og gode tilbud  

2. God tilgjengelighet  

3. Organisering som underbygger gode pasientforløp  

4. God ressursutnyttelse 

 

Til disse effektmålene hører et sett vurderingskriterier som ble lagt til grunn i 

utredningen av framtidig sykehusstruktur i idéfasen i Sykehuset Innlandet HF. 

 

Styringsgruppen ble orientert om status og prosess for vurderingskriteriene i sak 007-

2022 19. januar 2022 Det ble videre gitt en orientering om status i arbeidet til styret i 

Sykehuset Innlandet som en del av administrerende direktørs orienteringer på 

styremøtet 28. januar 2022.  

 

Sykehuset Innlandet har som del av den interne medvirkningsprosessen i konseptfasen 

gjennomført en innspillsrunde blant brukere, ansatte, tillitsvalgte og verneombud i 

egen organisasjon. I denne prosessen har Brukerutvalget, divisjoner, 

hovedsammenslutningen for tillitsvalgte og vernetjenesten (TV20), 

hovedarbeidsmiljøutvalget og en tverrfaglig ekspertgruppe gitt innspill til en 

oppdatering av vurderingskriteriene.  
 

Det har gjennom den interne innspillsrunden framkommet en rekke forslag til 

endringer, herunder at kriterier som omhandler kompetanse, rekruttering og utvikling 
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av fagmiljøer bør vektlegges ved en oppdatering av vurderingskriteriene. Dette 

foreslås ivaretatt ved at Gode fagmiljøer framheves som et eget effektmål, i tillegg til 

de fire opprinnelige effektmålene.  
 

På bakgrunn av den interne medvirkningsprosessen ga ledergruppen i Sykehuset 

Innlandet 08. februar 2022 en samlet tilrådning til et sett vurderingskriterier for 

konseptfasen.  
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Forslag til effektmål og vurderingskriterier for valg av løsningsalternativ: 

 

Trygge og gode tilbud                                                                                                 

Strukturen skal bidra til å realisere: 

a) Brukertilpasset pasientbehandling og opplæring hvor pasientene er aktive deltagere i helsehjelpen de mottar 

b) Tilgang på relevant og riktig kompetanse på det stedet pasienten tas imot  

c) At den akutt syke pasient møtes av personale med rett kompetanse hele døgnet for rask avklaring av videre 

behandling  

d) Spesialiserte funksjoner med et pasientvolum som sikrer god kvalitet i behandlingen og liten variasjon i kvalitet 

e) Moderne pasientbehandling i tråd med medisinsk og teknologisk utvikling 

f) Bygningsmasse med utforming som gir mulighet til å ivareta personvern i henhold til GDPR 

g) Mulighet for økt egendekningsgrad  

Gode fagmiljøer  

Strukturen skal bidra til å realisere: 

a) God rekrutteringsevne og evne til å beholde medarbeidere  

b) Mulighet for gode arbeidsforhold og arbeidstidsordninger 

c) Robuste fagmiljø og vaktordninger som ikke er avhengige av kontinuerlig innleie 

d) Mulighet til å ivareta lovpålagte oppgaver innen utdanning og forskning, inkludert samarbeid med universitet og 

høgskoler 

e) At foretaket i størst mulig grad kan tilby utdannelsesløpene i egen regi 

f) Faglig utvikling for medarbeiderne, der forskning, utvikling, utdanning og innovasjon er integrert i den kliniske 

hverdagen 

 God tilgjengelighet 

Strukturen skal bidra til å realisere: 

a) Gode sammenhengende behandlingskjeder for akutt og planlagt behandling 

b) Likeverdige helsetjenester med lik mulighet for riktig behandling uavhengig av bosted 

c) Prehospitale tjenester av høy faglig kvalitet og med riktig tilgjengelighet 

d) Tilgang til moderne og framtidsrettet medisinsk-teknisk og annet teknisk utstyr 

e) Tidsriktig og hensiktsmessige behandlingsfasiliteter, herunder enerom til pasientene 

f) Fleksible bygg med mulighet for spesialiserte rom, tilstrekkelig isolasjon og muligheter for tilpasninger under økt 

beredskap 

g) Bygningsmasse med god tilgjengelighet som er tilpasset alle brukergrupper 

h) Tilgang på grøntareal og skjermingsmuligheter for pasienter som har behov for det 

i) En ytre logistikk tilrettelagt for alle transportbehov, inkludert kollektivtransport 

Organisering som underbygger gode pasientforløp 

Strukturen skal bidra til å realisere: 

a) Videreutvikling av desentraliserte tjenester nær der pasienten bor i tråd med faglig og teknologisk utvikling 

b) At pasientene kan utredes og behandles der de tas imot og at uhensiktsmessig flytting av pasienter mellom enheter 

unngås 

c) Nødvendig samhandling mellom fagområdene psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og 

somatikk for at pasientene skal oppleve at fagfolk opptrer i team  

d) Sammenhengende tjenester på tvers av sykehus og kommuner  

God ressursutnyttelse 

Strukturen skal bidra til å realisere: 

a) Optimal bruk av ressurser ved at personell i størst mulig grad kan brukes til aktiv pasientbehandling framfor passiv 

vaktberedskap  

b) Kostnadseffektiv organisering og rasjonell bruk av bygg, driftsmidler og lønnsmidler 

c) Mulighet for rasjonell bruk og høy utnyttelsesgrad av medisinsk-teknisk utstyr 

d) Anskaffelse av oppdatert medisinsk-teknisk utstyr og annen aktuell teknologi som byggene og virksomheten krever 

e) Digital infrastruktur som kan utnytte potensialet i dagens og framtidsrettede digitale løsninger 

f) Bærekraftige og effektive løsninger med tanke på klima, ytre miljø og energisparende tiltak 

g) Økonomi til nødvendige investeringer, bygningsmessig utvikling og vedlikehold 

 


