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066-2022 Møtereferat (godkjent) 
 

Referat fra: Styringsgruppemøte - Videreutvikling av 
Sykehuset Innlandet HF, Konseptfasen 

Dato: 14.06.2022 

Møteleder: Terje Rootwelt Tid: 0930-1330 

Referent: Maria Helena Powell Sted: Digitalt møte 

Deltakere: Jan Frich, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF  

Svein Tore Valsø, direktør personal og kompetanseutvikling Helse Sør-Øst RHF 

Line Alfarrustad, finansdirektør Helse Sør-Øst RHF 

Christian Grimsgaard, konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst RHF 

Kirsten Brubakk, konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst  

Lasse Sølvberg, konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst RHF  

Kjartan Stensvold, brukerrepresentant Helse Sør-Øst RHF 

Alice Beathe Andersgaard, administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF  

Ellen Henriette Pettersen, direktør medisin og helsefag Sykehuset Innlandet HF 

Benedicte Thorsen-Dahl, divisjonsdirektør psykisk helsevern Sykehuset Innlandet 
HF 

Stein Helge Tingvoll, foretakstillitsvalgt Sykehuset Innlandet HF  

Marianne Nielsen, foretakstillitsvalgt Sykehuset Innlandet HF 

Tom Einertsen, prosjektleder, Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF 

Fravær: Gunn Rauken, brukerrepresentant Sykehuset Innlandet (Observatør) 
 

 

Saksnr.  Ansvar 
 Saker til behandling  

055-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Terje Rootwelt presenterte saken. 

Innkalling og saksliste ble fremlagt styringsgruppen for 
godkjenning. 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken: 

Styringsgruppen ga sin tilslutning til saken. 

Vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste til 
styringsgruppemøte 14. juni 2022. 

TRR 

056-2022 Referat fra styringsgruppemøte 11. mai 2022 

Terje Rootwelt presenterte saken. 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken:  

Styringsgruppen ga sin tilslutning til saken. 

Vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner referat fra styringsgruppemøtet 
11. mai 2022. 

TRR 
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057-2022 Månedsrapport for mai 2022 og statusrapportering  

Tom Einertsen presenterte saken.  

Det ble i møtet gitt en orientering om status i prosjektet, 
herunder aktiviteter for denne og kommende periode. 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken: 

Konserntillitsvalgte bemerket at det nå oppleves at det er god 
medvirkning i prosessen.  

Styringsgruppen ga for øvrig sin tilslutning til saken. 

Vedtak: 

Styringsgruppen tar måneds- og statusrapport til orientering. 

TE 

058-2022 Innstilling tomt per retningsvalg 

Tom Einertsen innledet. Vigdis Hartman presenterte saken. 

Det vises til den trinnvise prosessen for utarbeidelse av 
beslutningsunderlag for valg av tomt. Prosjektet er nå i trinn 3, 
nedvalg 2 i tomteanalysen. 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken:  

Styringsgruppen bemerket at det rettes stor usikkerhet til 
etablering av sykehus på industritomt, herunder kostnad og 
gjennomføringsrisiko, med bakgrunn blant annet i erfaringene 
fra etablering av Nytt sykehus i Drammen.  

Styringsgruppen bemerket videre at det er viktig å se på 
helheten knyttet til friluftsliv og miljøhensyn. Fornminner 
berøres ikke av en evt. utbygging slik den er planlagt, og 
avbøtende tiltak ved evt. tapte friluftsarealer for barn og unge 
må tas med i det videre arbeidet.  

Tilrettelegging for nærhet og tilgjengelighet til offentlig 
transport, især jernbane, vil være svært viktig. En utbygging på 
Moskogen vil ligge kun ca. 300-500 meter unna 
jernbanestasjonen. 

Med disse hensyn vil styringsgruppen legge til grunn Moskogen i 
Moelv som beste tomt for nytt Mjøssykehus. 

Styringsgruppen diskuterte videre alternativer for tomtevalg for 
null-pluss med erstatningssykehus Hamar.  

Det ble opplyst at nærhet til Åkersvika naturreservat vil kunne 
gi risiko for perioder med stopp i anleggsarbeid knyttet til både 
Disenstranda og Åkershagan grunnet hekkingstid for fugler.  

Disenstranda har en svært god plassering, men 
gjennomføringsrisiko og forventet kostnad gjør dette til et lite 
aktuelt valg.  

TE 
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Brukerutvalgsrepresentanten bemerket at 
adkomst/reiseavstand til Sanderud for pasienter og pårørende 
vil være en klar ulempe.  

Utbygging av egen tomt på Sanderud vil gi samlokalisering av 
dagens virksomhet innen psykisk helsevern og barnehabilitering 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling med somatikk som igjen 
vil gi synergier både for drift og fagmiljøer. Dette gjør at tomten 
på Sanderud er å foretrekke til erstatningssykehuset for Hamar. 

Vedtak: 

Styringsgruppen legger til grunn Moskogen i Moelv med 
avbøtende tiltak for barn og unge, for nytt Mjøssykehus. 

Styringsgruppen legger til grunn egen tomt på Sanderud for 
null-pluss, erstatningssykehus Hamar. 

059-2022 Orientering om prosess for evaluering av retningsvalg 

Tom Einertsen innledet. Øyvind Spjøtvold, Cowi, presenterte 
miljøkriterier.   

Saken omhandler status for evaluering av retningsvalg (H4) og 
behandler vurderingskriterie nr. 6 og 7:  

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

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

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken: 

Styringsgruppen ønsker bekreftelse på at samlet CO2 avtrykk 
også inneholder CO2-utlsipp beregnet fra transportsektoren (fra 
samfunnsanalysen) i tillegg til CO2 fra etablering og drift av 
bygg. 

Styringsgruppen tok for øvrig saken til orientering.  

Vedtak: 

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

TE 

060-2022 Driftsmessige utredninger, gevinstoversikt og kalkyler for 
investeringsbehov i eksisterende bygningsmasse 

Alice Beathe Andersgaard innledet. Rita Finstuen presenterte 
saken. 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken:  

Konserntillitsvalgte er skeptiske til forutsetningene som er lagt 
til grunn for gevinstene i nybygg, herunder pleiefaktor og 
samling av vaktordninger.  

ABA 
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Konserntillitsvalgte ga til innspill at empiriske data bør legges 
til grunn og var skeptiske til hvordan driftsgevinster beregnes i 
denne type byggeprosjekter. 

Videre ble det bemerket at erfaringer knyttet til bruk av 
ensengsrom og de bemanningsbehov det medfører, ikke anses 
tatt høyde for i forutsetningene. Det stilles også spørsmål ved om 
det er knyttet evidens til disse forutsetningene som Sykehuset 
Innlandet HF har benyttet. 

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF bemerket at 
samlinger av fagmiljøer og vaktlinjer kunne gi en mer effektiv 
drift i Sykehuset Innlandet. Dette er ulikt det som er grunnlaget 
for beregninger ved bygging av sykehus hvor man kun flytter fra 
gamle til nye bygg uten samtidig samling av funksjoner. 

Vedtak: 

Styringsgruppen tar saken til orientering. 

061-2022 Investeringer for nybygg og økonomisk bæreevne på 
prosjektnivå og helseforetaksnivå per strukturalternativ  

Terje Rootwelt innledet. Atle Berg presenterte saken. 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken: 

Styringsgruppen ga sin tilslutning til saken. 

Vedtak: 

Styringsgruppen tar saken til orientering. 

TRR 

062-2022 Innspill til retningsvalg fra Sykehuset Innlandet HF 

Alice Beathe Andersgaard innledet. Trude Fagerli presenterte 
saken. 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken: 

Konserntillitsvalgte rettet en viss skepsis til avstemmingen og 
stilte spørsmål om hva/hvordan den er tenkt brukt videre. Det 
ble poengtert at hovedpoenget med en slik avstemming er å få 
opp ytterpunktene, styrker og svakheter i alternativene. Det 
oppfordres til å lese fagrådenes og faggruppenes innstillinger i 
saken, samt innspill fra brukerutvalget, divisjoner, 
hovedarbeidsmiljøutvalget, tillitsvalgte og vernetjeneste på 
foretaks- og divisjonsnivå.  

Vedtak: 

Styringsgruppen tar orientering om evaluering av retningsvalg 
med de faglige effektmålene fra Sykehuset Innlandet HF til 
orientering. 

ABA 

063-2022 Oppdatering til eksisterende samfunnsanalyse 

Tom Einertsen innledet. Øystein Berge, Asplan Viak 
presenterte saken. 

TE 
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Styringsgruppen ga følgende innspill til saken:  

Det bemerkes at transportavstander og rekruttering kan være 
en utfordring ved at det klart vil bli lenger reiseavstand for 
mange ansatte i Mjøssykehusalternativet. Styringsgruppen 
bemerket at bemanningstallene vil oppdateres, men at det vil ha 
liten påvirkning på samlet vurdering.  

Styringsgruppen bemerket at behovet for ansatte både for 
primær- og spesialisthelsetjenesten ikke er spesifisert for 
Innlandet spesifikt i analysen. Dette kan med fordel innarbeides i 
analysen. 

Styringsgruppen tok for øvrig saken til orientering.  

Vedtak: 

Styringsgruppen tar saken til orientering. 

064-2021 Eventuelt 

Sykehuset Innlandet HF, vedtak i styresak 041-2022 
Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – status i 
konseptfasen 

Vurderingene angitt i protokoll fra styret i Sykehuset Innlandets 
behandling av risikoanalysen ble kort diskutert.  

TRR 

  


