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Sak 059-2022 
 
Orientering om prosess for evaluering av retningsvalg 
 
Forslag til vedtak:  

Styringsgruppen tar orientering om prosess for evaluering av retningsvalg til orientering. 

 

 

Saksopplysninger 

Denne saken omhandler status for evaluering av retningsvalg (H4). Saken bygger videre på sak 

032-2022, 041-2022 og 053-2022.  

 

Kriteriene ble vedtatt i sak 053-2022, og det gjennomføres en evaluering av 

avdelingsledersamling og ledermøtet i Sykehuset Innlandet den 10. juni og 13. juni. Sykehuset 

Innlandets evaluering legges frem til orientering for styringsgruppen.  

 

I kulepunktene under følger en oversikt over status for grunnlag til evalueringen for 

styringsgruppa den 24. juni:  

 

 SI sin vurdering av kriterier basert på effektmålene. Sykehuset Innlandet har i 
avdelingsledermøte og ledermøte evaluert kriteriene som baserer seg på de vedtatte 
effektmålene for prosjektet. Det er utarbeidet et grunnlag som beskriver styrker og 
svakheter for effektmålene ved de to alternativene. Beskrivelse av styrker og svakheter er et 
resultat fra innspill fra fagrådsamling og skriftlige innspill fra fagrådene. Resultatene fra 
denne evalueringen, inkludert beskrivelse av styrker og svakheter legges frem for 
styringsgruppen som grunnlag for evaluering. 

 Kvalitet, generalitet, fleksibilitet og elastisitet ved bygningsmassen. Prosjektgruppen har 
sammen med Sykehusbygg gjennomgått og utarbeidet en oppsummering av styrker og 
svakheter for den totale bygningsmassen i de to alternativene. Det vil også foreligge en 
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foreløpig evaluering, utført av prosjektgruppen og Sykehusbygg som grunnlag til 
styringsgruppen. Gjennomført 

 Bærekraft i form av ytre miljø, energibehov, CO2-utslipp. Prosjektgruppen beregner 
effektene og summerer opp konsekvensene på miljø for de to alternativene. Dette blir i 
tillegg beskrevet i form av styrker og svakheter for de to alternativene. Gjennomføres i uke 
23  

 Regional utvikling. Styrker og svakheter beskrevet basert på samfunnsanalysen av Asplan 
Viak for de to alternativene. Gjennomført 

 Økonomi. Dette beskrives og presenteres av Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Innlandet i eget 
økonominotat. Inneholder gevinstestimat, investeringsestimat, bæreevne for de to 
alternativene. Gjennomføres i uke 23 

 
Videre prosess 

Det planlegges for følgende prosess for å klargjøre for evaluering av retningsvalg H4: 

 11. mai / 16. mai:  Møte styringsgruppen 
 13. mai:   SI møte fagråd - Styrker/svakheter 
 10. juni   Evaluering avdelingssjefsamling SI 
 13. juni   Evaluering ledergruppen SI 

 14. juni:  Orientering til styringsgruppen 

 17. juni:  Utsending grunnlag til evaluering 

 24. juni:   Evaluering i Styringsgruppen 

 8. august:   Godkjenne innstilling til retningsvalg (sak til styret HSØ) 

 

Gjennomført prosess er markert med hake, resterende viser videre planlagte aktiviteter. 

 

 


