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0 Prosjektinformasjon 

1 Prosjektets navn: Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF 

 

2 Helseforetak: Sykehuset Innlandet HF 

 

3 Fase:  Konseptfase 

 

4 Forventet tidspunkt for B3 beslutning: Desember 2022  

 

5 Areal nybygg BTA og evt. ombygd areal:   

 

6 Kort beskrivelse av prosjektet:  

Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet 28. mai 2021 sak 058-2021 Videreføring av planer for 
utviklingen av Sykehuset Innlandet HF, hvor ny sykehusstruktur ble vedtatt. I tillegg ble det vedtatt 
at det skal utredes et reelt nullalternativ (null-pluss alternativ), jf. Veileder for tidligfasen i 
sykehusbyggprosjekter. 

 
 

Status per 1. tertial 2022 
 
 

1 Sammendrag og overordnet vurdering  

Prosjektet har holdt fremdriftsplanen og gjennomført alle planlagte milepæler i perioden.  
 
Styringsdokumentet ble utarbeidet og godkjent. KSK for følgesevaluering ble engasjert og plan 
for gjennomføring ble avtalt. 
Virksomhetsinnhold ble avklart for både Mjøssykehuset og erstatningssykehuset i Hamar for 
null-pluss alternativet.  
Plan for hovedprogrammet med medvirkning er gjennomført iht. plan slik at arbeidet med 
mulighetsstudiet for valg av bygningsmessige konsepter kunne starte som planlagt.  
Det ble utarbeidet et eget mandat for tomteanalysen som ble grunnlaget for 
forutsetningsnotatet med vurderingskriterier som var underlaget for tomtesøk og 
etterfølgende rangering og nedvalg av tomter for både nytt Mjøssykehus og 
erstatningssykehuset i Hamar.  Iht. mandatet ble effektmålene oppdatert og 
vurderingskriterier for virksomhetsinnhold og bygningsmessige alternativer ble utarbeidet og 
godkjent. Vurderingskriteriene for valg mellom alternativ med nytt Mjøssykehus og null-pluss 
alternativet (retningsvalget) er utarbeidet og vil bli fremlagt for godkjennelse i 
styringsgruppemøte 11. mai. Det er laget en plan for evaluering og gjennomføring av 
retningsvalget i mai og juni.   
 
 

2 Framdrift 

 Status framdrift: 
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Figur 1 viser plan for gjennomføring av konseptfasen. 

 
Figur 1 

 
 
Framdriften er iht. plan, og milepælsplanen i figur 2 er fulgt.  

 
Figur 2 

 
 
Beslutningsplanen i figur 3 viser nødvendige beslutninger som må fattes for å opprettholde 
fremdriftsplanen.  

Milepælsplan for konseptfasen (fokus på steg 1) DATO

AKTIVITET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Styringsdokument 16.feb

Mandat for tomteanalyse 16.feb
Vurderingskriterier for virksomhetsinnhold 16.feb

Virksomhetsinnhold for Mjøssykehuset 09.mar
Forutsetningsnotat for tomteanalysen 09.mar
Vurderingskriterer for tomtevalg 09.mar
Virksomhetsinnhold for 0+ alternativet (erstatningssykhuset for Hamar) 06.apr
Nedvalg/ rangering: tomter for både Mjøssykehuset og 0+ alternativet 06.apr
Vurderingskriterer for valg mellom bygningsmessige konsepter 06.apr
Vurderingskriteriene for valg mellom Mjøssykehuset og 0+ alternativet 11.mai
Valg mellom bygningsmessige konsepter for både Mjøssykehuset og 0+ 16.mai
Valg av tomt for både Mjøssykehuset og 0+ 14.jun

Første fremleggelse av faglige utredninger slik at styringsgruppen kan 

vurdere valg mellom Mjøssykehuset eller 0+ 14.jun
Fremleggelse av faglige utredninger slik at styringsgruppen kan 

tilnærme seg et valg mellom Mjøssykehuset eller 0+ 24.jun
Konseptrapport Steg 1 m/ vedlegg 08.aug
KSK kort notat (status) 08.aug
Helse Sør Øst styrebehandling konseptfase steg 1 (B3A) 25.aug
Konseptrapport Steg 2 m/ vedlegg 04.nov
KSK rapport 21.nov
Styringsgruppebehandling konseptfase steg 2 (B3) 28.nov

Helse Sør Øst styrebeslutning  konseptfase steg 2 (B3) 15.des

November DesemberSG-møte/ 

Styremøte

2021

Behandling - vedtak

Orientering

August September OktoberJanuar Februar Mars April Mai Juni Juli

-

-
-

-
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Figur 3 

 
 

3 Økonomi 

Tabell under viser budsjett og påløpt i perioden: 
 

I perioden Akkumulert Budsjett  
Konseptfasen 
 

Forpliktet 
(totalt) 

Total-
budsjett      

(prisnivå jf. 
styresak) 

Siste pris-
justering 

Budsjett Faktisk Budsjett Faktisk     

13 13 75 15 75  - 

 

 

4 Aktiviteter 

Hovedaktiviteter i perioden  
 Mandat til tomteanalyse ble godkjent 
 Styringsdokumentet ble godkjent 
 Engasjerte arkitekt og rådgiver 
 Etablerte plan for gjennomføring av følgesevaluering for KSK 
 Startet tomteanalysen og utarbeidet et forutsetningsnotat for tomt inkl. 

vurderingskriterier  
 Utførte tomtesøk og gjorde nedvalg til 3 tomter per alternativ  
 Ferdigstille hovedprogram med medvirkning til et nivå slik at mulighetsstudiet kan bli 

gjennomført 
 Etablerte vurderingskriteriene for virksomhetsinnhold  
 Avklarte virksomhetsinnhold i Mjøssykehuset 
 Avklarte virksomhetsinnhold i null-pluss alternativet (erstatningssykehus for Hamar) 
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 Utarbeidet vurderingskriteriene for valg mellom bygningsmessige konsepter i 
mulighetsstudie 

 Utarbeidet vurderingskriteriene for valg mellom Mjøssykehuset og null-pluss 
alternativet 

 Utarbeidet miljøprogram 
 
Hovedaktiviteter neste periode 
 Ferdigstille mulighetsstudiet: Valg mellom bygningsmessige konsepter for både 

Mjøssykehuset og null-pluss alternativet  
 Rangere tomtealternativer – diskusjon og innspill. Tomteanalysen for begge 

alternativer sendes ut til kommuner og andre interessenter for innspill. 
 Godkjenne vurderingskriteriene for valg mellom Mjøssykehuset og null-pluss 

alternativet 
 Valg av tomt for både Mjøssykehuset og null-pluss alternativet 
 Fremlegge faglige utredninger slik at styringsgruppen kan vurdere valg mellom 

Mjøssykehuset og null-pluss alternativet 
 Gjennomføre retningsvalget og ferdigstille konseptrapport steg 1 

 

5 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 

2 
 

Etablere «riktig» underlag for 
alternativvurdering mellom 
Mjøssykehuset med tilhørende 
struktur og null-pluss alternativet. 
 

Forsinkelser Prosjektgjennomganger 
for å sikre riktig underlag 
og kvaliteten på 
beslutningsunderlaget  

3 Gjennomføre mulighetsstudiet iht. 
stram tidsplan 
 

B3A/ B3 
beslutning 
forskyves 
 

Etablere en omforent 
plan med riktig grad av 
medvirkning og nok 
ressurser fra arkitekt og 
rådgiver 
  

4 Covid-19:  
 Sykdom blant 

nøkkelressurser 
 Gjennomføring med 

elektroniske møter når 
nødvendig 
 

Forsinkelser  Organisasjonen er 
styrket og er mere 
robust. 

 
 

6 Behandling i prosjektstyret/styringsgruppe 

Tertialrapporten blir behandlet i styringsgruppen: 11. mai 2022 


