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VIDEREUTVIKLING AV SYKEHUSET INNLANDET HF 

Orientering om prosess for evaluering av retningsvalg



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



Evaluering iht. vurderingskriterier

Vurderingskriterier (hovedkriterier) Innspill til styringsgruppen fra:

1. Trygge og gode tilbud

Sykehuset Innlandet HF etter omfattende 
prosess
(saksframlegg til styringsgruppen) 

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 

Arkitekt og prosjektteam; Ratio Arkitekter og 
Sykehusbygg HF 
(Notat til styringsgruppen 24. juni)

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

Rådgiver ved Cowi og Sykehusbygg HF
(Notat til styringsgruppen 24. juni)

8. Regional utvikling Asplan Viak

9. Investering, driftseffekter og bæreevne Sykehuset Innlandet HF og HSØ



Alternativ med nytt Mjøssykehus: 

Evalueringskriterie nr. 6 (utredet av arkitekt og prosjektgruppen) 

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

Styrker Svakheter +++

a) Bygningsmasse med god tilgjengelighet som er tilpasset alle 
brukergrupper
b) Generalitet i bygningsmassen
c) Fleksible bygg med mulighet for spesialiserte rom, tilstrekkelig 
isolasjon og mulighet for tilpasninger under økt beredskap
d) Elastisitet for fremtidig utvidelser i bygningsmassen

Nytt Mjøssykehus, Hamar, Gjøvik, Sanderud og Reinsvoll 
sykehus erstattes med ny og hensiktsmessig 
bygningsmasse.

Nybygget legger til rette for god tilgjengelighet 
(sammenliknet med eksisterende bygningsmasse) god 
fleksibilitet, elastisitet og generalitet (120.000 kvm BTA 
nybygg, tilsvarer 50% av den totale bygningsmassen). 

Eksisterende funksjonalitet på de resterende 
sykehusene (Lillehammer, Elverum og Tynset)

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

Styrker Svakheter 0*

a) Bygningsmasse med god tilgjengelighet som er tilpasset alle 
brukergrupper
b) Generalitet i bygningsmassen
c) Fleksible bygg med mulighet for spesialiserte rom, 
tilstrekkelig isolasjon og mulighet for tilpasninger under økt 
beredskap
d) Elastisitet for fremtidig utvidelser i bygningsmassen

Nytt Hamar sykehus, som vil ha bra kvalitet, generalitet, 
fleksibililtet og elastisitet.

Eksisterende funksjonalitet på alle andre sykehus. 

85% av bygningsmassen (den totale 
bygningsmassen i Sykehuset Innlandet) består av 
gammel bygningsmasse. Selv om bygningene 
oppgraderes, må dette alternativet i prinsippet 
regnes som et utsettelsesalternativ.

Med eksisterende bygningsmasse og utbygging og 
tilpasning av dette er det utfordrende å sikre 
fleksibilitet.

Null-pluss alternativet: * Marginalt bedre enn 0 alternativet


