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Hovedprogram til orientering   

 

 

Forslag til vedtak:  

Styringsgruppen tar utkast til hovedprogrammet til orientering og slutter seg til at 
hovedprogrammet legges til grunn for videre utvikling i konseptfasen. 

 

 

Saksopplysninger 
 
Orientering om hovedprogrammet for steg 1 i konseptfasen 
Ifølge Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter skal det i forbindelse med 
konseptfasen utarbeides et hovedprogram. Hovedprogrammet skal klargjøre de 
forutsetninger som skal ligge til grunn for utbyggingen. Dette utkastet beskriver hvilken 
virksomhet som skal inn i bygget, grunnlaget for dimensjonering av framtidig funksjons- 
og kapasitetsbehov, og de overordnede funksjonelle og tekniske kravene til bygget, 
utearealene, utstyr og dets infrastruktur. 
 
Hovedprogrammet beskriver hvilke forutsetninger som ligger til grunn for kapasitets- 
og arealberegningene og gir oversikt over arealbehovet for de ulike 
virksomhetsalternativene. Utredning av løsningsalternativene vil bli beskrevet i 
Mulighetsstudiet, en rapport som blir vedlagt konseptrapporten. 
 
Videre beskriver hovedprogrammet hvilke overordnede føringer som ligger til grunn i 
alternativ 0+ (erstatningssykehus Hamar) og alternativ 1 (Mjøssykehuset). Føringene er 
gitt i prosjektets effektmål, sentrale føringer fra Sykehuset Innlandet HF. Videre er det 
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for hvert funksjonsområde beskrevet sentrale prinsipper for utforming av arealer og 
drift av virksomheten som vil ligge til grunn for videre detaljering i neste fase. 
 
I steg 1 har det vært gjennomført flere samlinger med strategisk medvirkningsgruppe. I 
noen medvirkningsmøter har flere interessenter vært invitert for å sikre god 
representasjon ift. tema, eksempelvis gjennomførte vi en kick-off med ca. 60 deltagere. 
Hovedtema i møtene har vært å drøfte en beskrivelse av fremtidig målbilde med fokus 
på funksjoner og pasientforløp samt analysering av arbeidsprosesser og logistikk på et 
overordnet nivå.  
 
Hovedprogrammet ferdigstilles i endelig versjon (2.0) i steg 2. Hovedprogrammet i steg 
1 er et dokument hvor det kommer til å være forskjeller i detaljeringsgrad. Det viktigste 
er at det blir en overordnet beskrivelse slik at arkitektene har et grunnlag å arbeide 
med. Det betyr at det viktigste nå er kapasiteter, areal, nærhet og driftsmodeller. I 
medvirkningsmøtene har det variert hvor mange detaljer som har kommet med, og vi 
har valgt å ta de inn nå i steg 1 fordi det er mye som skal behandles, drøftes og vurderes 
på kort tid i steg 2. 
 

 

 

 

 

Vedlegg: 
1. Hovedprogram v0.7 
2. Delprogram 3 Utstyr 
3. Delprogram 6 Logistikk og servicefunksjoner 

 


