
 

 

 
 
 

 

Saksframlegg  
 
Saksgang:  

Møte Møtedato 
Styringsgruppemøte – Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF 09.03.2022 

 

 
Sak 032-2022 
 
Status og prosess for utarbeidelse av vurderingskriteriene for valg mellom Mjøssykehuset 
med tilhørende sykehusstruktur og null-pluss alternativet med erstatningssykehus for 
Hamar «retningsvalget» 
 
 
Forslag til vedtak:  

Styringsgruppen tar status og prosess for utarbeidelse av vurderingskriterier for retningsvalget 

til orientering. 

 

 

Saksopplysninger 

For å utarbeide vurderingskriteriene for retningsvalg er det nedsatt en arbeidsgruppe bestående 

av representanter fra Helse Sør-Øst, Sykehuset Innlandet HF og Sykehusbygg. 

 

Det planlegges for følgende prosess: 

Vurderingskriterier SG-møte  

9. mars 

SG-møte  

6. april 

SG-møte  

11. mai 

Retningsvalget  Introduksjon 

og innspill 

Til 

orientering 

For 

godkjennelse  

 

For retningsvalget er det hele sykehusstrukturen som skal evalueres for begge alternativer. 

Det er altså ikke Mjøssykehuset og erstatningssykehuset for Hamar som skal vurderes mot 

hverandre.  
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Bakgrunn og forutsetninger 

 

Fra prosjektmandatet punkt 4.1 

Et null-pluss alternativ skal utredes i henhold til Veileder for tidligfasen for 

sykehusbyggprosjekter (2017), med referanse til Finansdepartementets rundskriv R-109/14. 

Null-pluss alternativet må inneholde nødvendige tiltak slik at forsvarlig drift kan 

opprettholdes og framtidig kapasitetsbehov ivaretas. Videre må et null-pluss alternativ ha en 

levetid som er tilsvarende andre alternativer som utredes i konseptfasen. Dette betyr at 

tilbygg/nybygg for å håndtere framtidig kapasitetsbehov og eventuelt som erstatning for 

utdatert bygningsmasse må inkluderes i et reelt null-pluss alternativ.  

 

Fra prosjektmandatet kapittel 5.1 

4) Utarbeide vurderingskriterier  

Det skal utarbeides et sett vurderingskriterier for valg av løsningsalternativ. 

Kriteriene skal bygge på de kriterier som ble benyttet i arbeidet med Konkretisering 

av bygg, lokalisering og bærekraft for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF 

(2020). Vurderingskriteriene skal godkjennes av prosjekteier. 

 

5) Alternativutredning 

Alternativene, inklusive null-pluss alternativet, skal utredes på en tilstrekkelig og 

sammenlignbar måte. Utredningen skal gi grunnlag for en reell sammenstilling og 

evaluering av alternativene i forhold til oppsatte kriterier. 

 

6) Driftsøkonomiske utredninger 

Driftsøkonomiske utredninger inkludert analyser og gevinstoversikt skal gjennomføres 

av Sykehuset Innlandet HF og dokumenteres i eget utredningsnotat. 

 

Veileder for tidligfasen for sykehusbyggprosjekter (2017) beskriver i kapittel 5.3 

følgende: 

I arbeidet med prosjektinnramming skal det videre utarbeides kriterier som grunnlag for 
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alternativvurderingene som skal utføres i konseptfasen. Punktene under viser eksempler på 

kriterier: 

• Måloppnåelse (det alternativet som i størst grad imøtekommer ønsket 

utviklingsretning beskrevet i utviklingsplanen) 

• Pasientsikkerhet- og arbeidsmiljø 

• Rekruttering og fag- og kompetanseutvikling 

• Effektiv drift, driftsøkonomiske gevinster (det alternativet som gir størst 

gevinstrealisering i et livsløp) 

• Investeringskostnader, økonomisk bæreevne og finansielt handlingsrom 

• Byggets kvalitet, fleksibilitet og elastisitet 

• Bærekraft i form av ytre miljø, energibehov, CO2 utslipp  

 

Finansdepartementets rundskriv R-109/14 

Nullalternativet er referansen som de øvrige tiltakene skal sammenlignes med. 

Nullalternativet representerer en forsvarlig videreføring av dagens situasjon. Det er vedtatt 

politikk (regelverk, lover, grenseverdier m.v.) som skal ligge til grunn for utformingen av 

nullalternativet. For investeringsprosjekter vil dette bety kostnader til det minimum av 

vedlikehold som er nødvendig for at alternativet er reelt. I dette ligger det ikke et krav om like 

lang levetid som for øvrige tiltak. Dersom nullalternativets levetid er svært kort, kan det 

vurderes å utvikle et minimumsalternativ (null-pluss alternativ) som skal sammenlignes med 

nullalternativet.»  

 

Utarbeidelse av vurderingskriterier for retningsvalg  

Mandatet for konseptfasen beskriver prosjektets samfunns- og effektmål som er styrende for 

hva prosjekteier ønsker å oppnå med gjennomføring av konseptfasen. Ved vurdering av 

hvilket retningsvalg som skal velges må det gjøres en evaluering om og hvor godt 

alternativene understøtter effektmålene. Utgangspunktet for valg av kriterier er måloppnåelse 

i forhold til effektmålene som ble oppdatert av SIHF og godkjent av styringsgruppen 16. 

februar 2022 (se tabell 1 under): 

 

• Trygge og gode tilbudt 

• Gode fagmiljøer  

• God tilgjengelighet 

• Organisering som underbygger gode pasientforløp 

• God ressursutnyttelse 

I tillegg skal vurderingskriteriene bygge videre på det som ble benyttet i arbeidet med 

Konkretisering av bygg, lokalisering og bærekraft for videreutvikling av Sykehuset Innlandet 

HF (2020) – se tabell 2 under.  
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Sykehusstrukturen ble vedtatt i styremøte i Helse Sør-Øst 28. mai 2021, sak 058-2021 

Videreføring av planer for utviklingen av Sykehuset Innlandet HF. Dette vedtaket bygger på 

vurderinger knyttet til samfunnsmessige temaer som kommer frem i «Samfunnsanalyse 

sykehusstruktur Innlandet – sammenstilling» fra desember 2020. Samfunnsanalysen anbefalte 

en annen lokalisering enn det som ble vedtatt, og det er derfor nødvendig at vurderingene som 

lå til grunn for anbefalingen i Samfunnsanalysen sees i lys av vurderingene og avveiningene 

som gjøres i styresak 058-2021. Det omfattende faktagrunnlaget i samfunnsanalysen vil 

fortsatt være relevant for vurderinger av ulike samfunnsmessige temaer for begge 

retningsvalg.  

 

Det blir viktig å kunne identifisere om noe er endret eller om det er nye forutsetninger for 

sykehusstrukturen siden styresak 058-2021: 

• Virksomhetsinnhold (oppdateres med antall ansatte) 

• Lokalisering vedtatt (tomteplassering: betydning for helheten?) 

• Bygg (oppdatere investeringsbehov for erstatningssykehus i Hamar og Mjøssykehuset) 

• Sykehusfaglige føringer (noe nytt?) 

• Investeringsbehov for 0 alternativet – eksisterende struktur (oppdateres) 

• Samfunnsmessige konsekvenser (noe nytt?) 

• Økonomisk bæreevne (oppdateres) 

• Miljø (ble adressert i samfunnsanalysen utført av Cowi AS og Vista Analyse i 

desember 2020)- nye krav? 

 

Basert på bakgrunnsdokumentasjonen vist til i dette saksframlegget vil prosjektgruppen 

utarbeide forslag til kriterier og indikatorer, og fremlegge disse til orientering i 

styringsgruppemøte 6. april og for godkjennelse 11. mai. Hovedkategorier for disse 

vurderingskriteriene kan være: 

 

• Trygge og gode tilbudt 

• Gode fagmiljøer  

• Rekruttering og fag- og kompetanseutvikling 

• God tilgjengelighet 

• Organisering som underbygger gode pasientforløp 

• God ressursutnyttelse 

• Driftsøkonomiske utredninger inkludert analyser og gevinstoversikt 

• Økonomisk bæreevne på prosjektnivå og helseforetaksnivå 

 

Det vil videre også bli utarbeidet en evalueringsmodell basert på en kvalitativ vurdering av 

alternativene med unntak av prosjektkostnader, driftsøkonomi og økonomisk bærekraft som 

vil bli basert på økonomiske utredninger. 

https://helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Innlandet/Sammenstilling%20av%20samfunnsanalysen.pdf
https://helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Innlandet/Sammenstilling%20av%20samfunnsanalysen.pdf
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Tabell 1: Effektmål 

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 
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Tabell 2: Konkretisering av bygg, lokalisering og bærekraft for videreutvikling av Sykehuset  

Innlandet HF (2020) 

 

 

1. Pasientbehandling  

2. Reisetid  

3. Rekrutteringsevne  

4. Potensiale / gjenbruk av investeringer  

a. Kapasitet / behov for tilpasninger  

b. Teknisk tilstand / vedlikeholdsbehov  

c. Funksjonell egnethet og tilpasningsdyktighet  

d. Gjenbrukspotensialet forhelseforetaket/samfunnet  

5. Samfunnsmessige konsekvenser  

a. Sysselsetting, kompetanse og næringsliv  

b. Regional utvikling og by- og tettstedsutvikling  

c. Konsekvenser for persontransport, miljø og klima 

6. Geografi  

a. Øst/vest-balanse  

b. Opptaksområdenes avgrensninger  

7. Økonomi  

a. Investeringsbehov  

b. Driftsøkonomiske analyser  

8. Beredskap 


