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Overordnet plan for gjennomføring av konseptfasen steg 1

Februar Mars April Mai Juni Juli AugustJanuar 

Hovedprogram

Virksomhetsinnhold – Mjøssykehuset 

Virksomhetsinnhold – null-pluss  

Framskrivning 2019 -2040

Tomteanalyse 

ARK/RI:
Mulighetsstudie 
Mjøssykehuset 

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ n

ARK/RI:
Mulighetsstudie 
erstatnings-
sykehus Hamar

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ n

Nedvalg tomter 
Valg av tomt for hvert alternativ 

Alternativvurdering  
mellom Mjøssykehuset 
med tilhørende struktur og 
null-pluss alternativet:

• Vurdering iht. 
godkjente 
vurderingskriterier

• Driftsøkonomiske 
utredninger

• Gevinstplan
• Bærekraftsanalyser

Valgt alt.

Valgt alt.

KSK -følgesevaluering

Valg av tomt

Vurdere hovedalternativ
B3A

Overordnede driftsøkonomiske 
utredninger

Orientering og diskusjon
i SG-møte 14. juni og 24. juni

Innstilling i SG-møte
8. august 2022

i dag

Innspill fra kommuner og berørte parter

Styrebeslutning HSØ
22. september 2022



Beslutningsplan
Beslutningsplan frem til B3A

Styringsgruppemøte (dato) Beslutning

16. februar 2022
Dokumentasjon: 09.02.22

√ Mandat til tomteanalyse
√ Til orientering: Forutsetningsnotat for tomt
√ Vurderingskriteriene for virksomhetsinnhold 
√ Oppdatert styringsdokument

9. mars 2022
Dokumentasjon: 02.03.22

√ Virksomhetsinnhold i Mjøssykehuset
√ Forutsetningsnotat for tomteanalysen inkl. vurderingskriterier
√ Orientering om foreløpig resultat fra tomtesøk (grovsiling)
√ Vurderingskriteriene for valg mellom bygningsmessige konsepter i mulighetsstudie (orientering)
√ Brutto/ netto faktor

6. april 2022
Dokumentasjon: 30.03.22

√ Virksomhetsinnhold i null-pluss alternativet (erstatningssykehus for Hamar)
√ Nedvalg/ rangering av tomter for både Mjøssykehuset og null-pluss alternativet
√ Vurderingskriteriene for valg mellom bygningsmessige konsepter i mulighetsstudie
√ Vurderingskriteriene for valg mellom Mjøssykehuset og null-pluss alternativet (orientering)
√ Ref. sak 030-2022: Fleksibilitet og bruk av ensengsrom vs. tosengsrom og fleksibilitet knyttet til tekniske installasjoner for to 

senger i ensengsrom. 
√ Miljøprogram til orientering 

11. mai 2022
Dokumentasjon: 04.05.22, 
dokumentasjon for mulighetsstudiet 
ettersendes 9. mai.

√ Orientering om hovedprogram
√ Mulighetsstudiet: Valg mellom bygningsmessige konsepter for både Mjøssykehuset og null-pluss alternativet (til orientering)
√ Rangere tomtealternativer – diskusjon og innspill. Tomteanalysen for begge alternativer sendes ut til kommuner og andre 

interessenter for innspill.
√ Vurderingskriteriene for valg mellom Mjøssykehuset og null-pluss alternativet

16. mai 2022 (Kansellert)
Dokumentasjon (oppdatert): 12.05.22

√ Mulighetsstudiet: Valg mellom bygningsmessige konsepter for både Mjøssykehuset og null-pluss alternativet 
√ Vurderingskriteriene for valg mellom Mjøssykehuset og null-pluss alternativet (endelig versjon)

14. juni 2022
Dokumentasjon: 07.06.22

 Styringsgruppen skal Innstille tomt for både Mjøssykehuset og null-pluss alternativet
 Fremlegge faglige utredninger for retningsvalget; til orientering for styringsgruppen

24. Juni  
Dokumentasjon: 17.06.22

 Fremlegge faglige utredninger for retningsvalget
 Evaluering av retningsvalg: Mjøssykehuset eller null-pluss alternativet

8. august
Dokumentasjon: 01.08.22

 Konseptrapport/ hovedprogram for steg 1
 Retningsvalg: Mjøssykehuset eller null-pluss alternativet



• Planlagte status- og temamøter frem mot B3A med Dovre Group Consulting AS.

Ekstern kvalitetssikring - KSK

2021

Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des

Følgesevaluering 

Statumøte

Temamøte

Notat til styringsgruppen

Løpende dialog

KSK rapport

2022
Plan for gjennomføring

Oppstart:
Konseptfasen

Oppstart:
KSK B3A

Leveranse:
KSK B3

31.03 22.04 27.05 17.06

06.05 19.05 30.06

01.08

10.06



Gjennomførte aktiviteter 

Januar 2022 Februar Mar April Mai Juni 



Gjenstående aktiviteter i juni 2022

Saker til styringsgruppen: 

• Møte 14. juni 
• Innstille på tomt for begge retningsvalg 

• Gjennomgå underlag for retningsvalget 
(valget mellom null-pluss alternativet med nytt erstatningssykehus i Hamar eller nytt 
Mjøssykehus med tilhørende struktur)

• Møte 24. juni
• Gjennomgå evaluering av retningsvalget



• Vurderingskriteriene skal sørge for måloppnåelse i forhold til effektmålene, prosjektutløsende 
behov og andre forutsetninger beskrevet i prosjektmandatet.

• Vurderingskriteriene er bygd opp med hovedkriterier og delkriterier, hvor hovedkriteriene er:
1. Trygge og gode tilbud

2. Gode fagmiljø 

3. God tilgjengelighet 

4. Organisering som underbygger gode pasientforløp 

5. God ressursutnyttelse 

6. Kvalitet, generalitet, fleksibilitet og elastisitet ved bygningsmassen i de to retningsvalgene 

7. Bærekraft i form av ytre miljø, energibehov og CO2 utslipp 

8. Regional utvikling 

9. Investering, driftseffekter og bæreevne

• Evalueringsmodell for retningsvalget
• Sammenligningsgrunnlaget i vurderingen er dagens situasjon. 

• Karakterskalaen som skal benyttes er en enkel metode som tar utgangspunkt i dagens situasjon og setter 
karakter for hvert hovedkriterie i forhold til hvert alternativ (likeverdig, noe bedre, bedre eller mye bedre) 

• Kriteriesettet er i utgangspunktet ikke vektet, men det legges til grunn en helhetlig vurdering hvor kvalitet, 
pasientsikkerhet og økonomi blir rangert høyt.

Evaluering iht. vurderingskriterier



Retningsvalget – beslutningsunderlag 

Input:

•Beskrivelse av evalueringen og 
kriteriesett

Output:

•Beskrive sterke og svake sider 
for hvert kriteriesett

•Innspillsrunde

13. mai

Fagkonferanse

Input:

•Innspillsnotat

•Beskrivelse av 
alternativene

•Driftsøkonomiske gevinster 

•Oppsummering fra 
fagkonferanse

10. juni

Avdelingssjefsamling

Styrings-
gruppen

INNSPILL TIL 
STYRINGSGRUPPEN FRA 
SYKEHUSET INNLANDET 

13. juni

Ledergruppen

Oppdatert samfunnsanalyse

Vedlegg til eksisterende rapport (fra 2020) med en presisering om hva som er nytt. Følgende vil bli oppdatert:
1. Transportmodellering og vurdering
2. Beregning av CO2-utslipp fra transportsektoren 
3. Byutvikling
4. Rekruttering

HSØ/ SIHF
Investeringskostnader, driftseffekter og økonomisk bæreevne

Prosjektgruppen (Ratio Arkitekter, Arkitema og Cowi) 
• Kvalitet, fleksibilitet, generalitet og elastisitet ved bygningsmassen innen de to alternativene
• Bærekraft i form av ytre miljø, energibehov og CO2 utslipp 

Innstilling til 
styret i HSØ


