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Bakgrunn

• Fra styringsdokumentet er det satt opp to retningsvalg R1 og R2 som er valg mellom 
hhv Mjøssykehus (med tilhørende sykehusstruktur) ELLER Null-pluss alternativet 
(med tilhørende sykehusstruktur)

• Under disse retningsvalgene er det spesifisert 4 hovedvalg:
• H1 funksjonsinnhold
• H2 bygningsmessig konsept
• H3 valg av tomt
• H4 Retningsvalg

• Det må utarbeides kriterier der disse mangler.



Rekkefølge av hovedvalg – sekvensielt

H4 Retningsvalg

H2 og H3 Tomtevalg og bygningsmessig konsept

H1 - funksjonsinnhold (primært beskrevet i sak 058-2021)

Strukturvalg (sak 058-2021)



Tilleggsinformasjon sekvensielt valg

• Ideelt sett bør funksjonsinnhold og tomtevalg velges før man velger bygningsmessig 
konsept

• For å sikre fremdrift innen knappe tidsfrister er det lagt vekt på at kriteriene for 
valgene H2 Bygningsmessig konsept og H3 Tomtevalg er uavhengige av hverandre

• Det betyr at bygningsmessig konsept kan velges før endelig tomtevalg

• For hovedvalgene H2 og H3 gjøres valgene INNNEN hvert av de to alternativene 
(beste tomt/bygningsmessig alternativ innen null-pluss alternativet og beste 
tomt/bygningsmessig alternativ innen Mjøssykehuset-alternativet)



Kriteriene

• Kriteriene bygger videre på sak 31-2022 fra styringsgruppen. Kriteriene er ryddet, slik 
at kriterier som dekkes i tomteanalysen tas ut, samt at investeringskostnad / økonomi 
er skilt ut som eget  punkt

Kriterier

1 Funksjonalitet

Hvordan funksjonenes plassering legger til rette for gode synergieffekter mellom fagområder. 

-Gode fagmiljøer - faglig utvik ling for medarbeiderne, der forskning, utvik ling, utdanning og innovasjon er integrert i den k liniske hverdagen  

-Trygge og gode tilbud - at den akutt syke pasient møtes av personale med rett kompetanse hele døgnet for rask avk laring av videre behandling  

-Organisering som underbygger gode pasientforløp - at pasientene kan utredes og behandles der de tas imot og at uhensik tsmessig flytting av 

pasienter mellom enheter unngås 

-Nødvendig samhandling mellom fagområdene psyk isk  helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og somatikk  for at pasientene skal 

oppleve at fagfolk  opptrer i team 

-God ressursutnyttelse - kostnadseffek tiv organisering og rasjonell bruk av bygg, driftsmidler og lønnsmidler (vurderes under kriterie 5)

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

Mulighet for soneinndeling av bygget, åpent/lukket  

Hvordan generalitet og fleksibilitet er løst, hovedprinsipp. Muligheter for tilpasninger/isolasjon under økt beredskap 

Hvordan sambruk av fellesarealer er gjort mulig 

Arealeffektive og smarte løsninger, kompakthet, interne avstander 

2 Utomhus - tilpasning til omgivelser

Hvordan byggene forholder seg til landskap og bebyggelse rundt

Akuttransport

 - Akuttransport - innflygnings- og landingsforhold ambulansehelikopter

 - Akuttransport - innflygnings- og landingsforhold redningshelikopeter 

 - Akuttransport - veg og adkomstforhold for akuttransport med bil

Tilgang for ansatte, pårørende og pasienter

 - Tilgjengelighet til sykehuset med gange/sykkel

 - Tilgjengelighet til sykehuset med kollek tivtransport

Organisering av funksjoner utomhus

Funksjonell egnethet:

 - Uteområder tilpasset pasienter innenfor somatikk , psyk iske helservern og rus

Kriterier

3 Arkitektoniske vurderinger

Adkomst

Forhold mellom åpenhet og lukkethet

Oversiktlighet

Dagslys og utsyn, pasientområder og uteområder

Arkitektonisk helhetsinntrykk og kvalitet

Generalitet, fleksibilitet og elastisitet (mulighet for endring / utvidelse)

Identitet i konseptet, tilknytning til Innlandet

4 Miljø og bærekraft

Klimagassreduksjon - muligheter / begrensinger i konseptet

Energieffektivitet - muligheter / begrensninger i konseptet

Miljøvennlig materialbruk - muligheter / begrensinger i konseptet

Innovasjon, fremtidsretting - muligheter / begrensninger i konseptet

God ressursutnyttelse - bærekraftige og effektive løsninger med tanke på klima, ytre miljø og energisparende tiltak.

5 Økonomi - driftsøkonomiske effekter

Driftsøkonomi for virksomheten

Økonomisk usikkerhet

6 Risiko, gjennomførbarhet

Byggbarhet

Trinnvis utbygging

Fremdrift

Usikkerhet

Alternativets økonomi– «liv laga?»

Investeringskostnad

Usikkerhet investeringskostnad



• Det beskrives styrker og svakheter ved 
den bygningsmessige løsningen for 
hvert av kriteriene

• Deretter settes karakter basert på om 
denne vurderes bedre eller dårligere 
enn andre bygningsmessige løsninger

Bygningsmessig alternativ 1 Bygningsmessig alternativ 2

Eksempel fra modellen

• Det blir altså en subjektiv vurdering 
av innbyrdes rangering for de 
bygningsmessige alternativene

Bygningsmessig alternativ 1

Kriterier Styrker Svakheter Karakter

1 Funksjonalitet 0

Hvordan funksjonenes plassering legger til rette for gode synergieffekter mellom fagområder. 

-Gode fagmiljøer - faglig utvikling for medarbeiderne, der forskning, utvikling, utdanning og innovasjon er 

integrert i den kliniske hverdagen  

-Trygge og gode tilbud - at den akutt syke pasient møtes av personale med rett kompetanse hele døgnet for 

rask avklaring av videre behandling  

-Organisering som underbygger gode pasientforløp - at pasientene kan utredes og behandles der de tas imot 

og at uhensiktsmessig flytting av pasienter mellom enheter unngås 

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

og somatikk for at pasientene skal oppleve at fagfolk opptrer i team 

-God ressursutnyttelse - kostnadseffektiv organisering og rasjonell bruk av bygg, driftsmidler og lønnsmidler 

(vurderes under kriterie 5)

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

Mulighet for soneinndeling av bygget, åpent/lukket  

Hvordan generalitet og fleksibilitet er løst, hovedprinsipp. Muligheter for tilpasninger/isolasjon under økt 

beredskap 

Hvordan sambruk av fellesarealer er gjort mulig 

Arealeffektive og smarte løsninger, kompakthet, interne avstander 

Bygningsmessig alternativ 2

Kriterier Styrker Svakheter Karakter

1 Funksjonalitet 0

Hvordan funksjonenes plassering legger til rette for gode synergieffekter mellom fagområder. 

   Gode fagmiljøer - faglig utvikling for medarbeiderne, der forskning, utvikling, utdanning og innovasjon er 

integrert i den kliniske hverdagen  

   Trygge og gode tilbud - at den akutt syke pasient møtes av personale med rett kompetanse hele døgnet 

for rask avklaring av videre behandling  

   Organisering som underbygger gode pasientforløp - at pasientene kan utredes og behandles der de tas 

imot og at uhensiktsmessig flytting av pasienter mellom enheter unngås 

   Nødvendig samhandling mellom fagområdene psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

(TSB) og somatikk for at pasientene skal oppleve at fagfolk opptrer i team 

   God ressursutnyttelse - kostnadseffektiv organisering og rasjonell bruk av bygg, driftsmidler og lønnsmidler 

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

Mulighet for soneinndeling av bygget, åpent/lukket  

Hvordan generalitet og fleksibilitet er løst, hovedprinsipp. Muligheter for tilpasninger/isolasjon under økt 

beredskap 

Hvordan sambruk av fellesarealer er gjort mulig 

Arealeffektive og smarte løsninger, kompakthet, interne avstander 



Eksempel fra modellen - oppsummering

• Samlet vurdering, samt mulighet for rangering og anbefaling av bygningsmessige 
alternativer innen de to alternativene

Null pluss alternativet
Bygningsmessig 

alternativ 1

Bygningsmessig 

alternativ 2

Bygningsmessig 

alternativ 3

Bygningsmessig 

alternativ 4

Funksjonalitet 0 0 0 0

Utomhus - tilpasning til omgivelser 0 0 0 0

Arkitektoniske vurderinger 0 0 0 0

Miljø og bærekraft 0 0 0 0

Økonomi - driftsøkonomiske effekter 0 0 0 0

Risiko, gjennomførbarhet 0 0 0 0

Alternativets økonomi– «liv laga?»

Investeringskostnad

Usikkerhet investeringskostnad

Samlet anbefaling Sett inn 1 for førstevalg….....

Mjøssykehuset
Bygningsmessig 

alternativ 1

Bygningsmessig 

alternativ 2

Bygningsmessig 

alternativ 3

Bygningsmessig 

alternativ 4

Funksjonalitet 0 0 0 0

Utomhus - tilpasning til omgivelser 0 0 0 0

Arkitektoniske vurderinger 0 0 0 0

Miljø og bærekraft 0 0 0 0

Økonomi - driftsøkonomiske effekter 0 0 0 0

Risiko, gjennomførbarhet 0 0 0 0

Alternativets økonomi– «liv laga?»

Investeringskostnad

Usikkerhet investeringskostnad

Samlet anbefaling Sett inn 1 for førstevalg….....



Veien videre

• Det gjennomføres en evaluering av overordnet medvirkningsgruppe den 5. mai

• Resultat legges frem for styringsgruppen 11. mai, slik at styringsgruppen kan juster 
forslag fra overordnet medvirkningsgruppe og gjøre sin egen vurdering av 
bygningsmessig valg.


