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077-2022 Møtereferat (Godkjent) 
 

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

Dato: 24.06.2022 

Møteleder: Terje Rootwelt Tid: 1230-1630 

Referent: Maria Helena Powell Sted: Digitalt møte 

Deltakere: 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 

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  

Gunn Rauken, brukerrepresentant Sykehuset Innlandet (Observatør) 

Fravær: Lasse Sølvberg, konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst RHF  

Kirsten Brubakk, konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst 

Jan Frich, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF  
 

 

Saksnr.  Ansvar 
 Saker til behandling  

065-2022 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 24. juni 2022. 

TRR 

066-2022 Referat fra styringsgruppemøte14. juni 2022 

Terje Rootwelt presenterte saken. 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken:  

Styringsgruppen ga sin tilslutning til saken. 

Vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner referat fra styringsgruppemøtet 
14. juni 2022. 

TRR 
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067-2022 Driftsøkonomiske effekter og gevinstoversikt  

Alice Beathe Andersgaard innledet med å forklare at det i 
arbeidet med konkretisering av bygg, lokalisering og 
bærekraft ble utarbeidet et notat av Helse Sør-Øst RHF i 2020.  
Dette ga føringer for at vaktordninger ved helseforetakene i 
Helse Sør-Øst skulle legges til grunn for utredningen, og at 
dette skulle gjelde uavhengig av geografisk plassering. Det ble 
utarbeidet et tillegg til dette notatet 6. mai 2022 med en 
oppdatering av vaktlinjene. For å få et 
sammenligningsgrunnlag, og for at det skal være mulig å 
beregne kostnader, er det satt opp like vaktordninger for 
tilnærmet like enheter. I siste del av arbeidet er det dessverre 
oppdaget en feil som har innvirkning på driftsgevinster for 
begge retningsvalg. Sykehuset Innlandet HF vil kvalitetssikre 
disse tallene ytterligere, og «Notat Driftsøkonomiske 
vurderinger av framtidig sykehusstruktur, av 16.06.2022» vil bli 
oppdatert før publisering.  

Rita Finstuen presenterte saken. 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken: 

Det bemerkes at det i dokumentet beskrives følgende: På lenger 
sikt er det ønskelig å ta høyde for generelle 
kvalitetsforbedringer og faglig utvikling, eksempelvis 
seksjonerte vaktordninger.  

Alle driftsgevinster, enten de ligger i økonomisk langtidsplan 
eller i gevinstoversikten, må tydelig bli beskrevet i 
sammenlikningen mellom de to retningsvalgene.  

Vedtak: 

Styringsgruppen viser til vurderingene som er gjort av 
Sykehuset Innlandet HF og godkjenner at disse legges til grunn 
for videre arbeid mot B3A-beslutning, med forbehold om en 
siste kvalitetssikring av årlige gevinster for Mjøssykehus- og 
null-pluss alternativet og en omtale av effekter av fremtidige 
mulige effekter av seksjonerte bakvakter. 

ABA 

068-2022 Delrapport økonomi  

Tom Einertsen innledet. Atle Berg presenterte saken. 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken:  

På spørsmål fra konserntillitsvalgte bemerkes det at negativ 
nåverdi betyr at nivået på driftsgevinster ikke er nok til å 
betjene investeringene som skal gjøres. 

Det bemerkes videre at ulik rentesats som legges til grunn, er 
grunnen til at utviklingen i likviditet kan være positiv selv om 
nåverdien er negativ. 

Vedtak: 

TE 
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Styringsgruppen tar delrapport økonomi, hvor økonomisk 
bæreevne for strukturalternativene framgår, til orientering. 

Saksdokumenter legges ut etter at de er kvalitetssikret for 
endringene i gevinster som omtalt over.  

069-2022 Investeringsbehov for eksisterende bygningsmasse 

Tom Einertsen innledet. Norconsult Kåre Kallmyr og Jostein 
Andre Solberg presenterte saken. 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken: 

Styringsgruppen bemerker at forskjellen på de 60000 kvm i 
totalt areal i de to alternativene skyldes at det i null-pluss 
alternativet vil være 240000 kvm med eksisterende 
bygningsmasse sammenliknet med 11000 kvm i Mjøssykehus-
alternativet hvor det er en samling av funksjoner i et stort 
nybygg.  

Denne store forskjellen i totalt areal i de to alternativene, er 
medvirkende for mange forskjeller i ulike vurderingskriterier, 
inkl. CO2 og FDV kostnader. Norconsult er tydelige på at dette 
skyldes reelle utfordringer i de gamle byggene som videreføres i 
0-plussalternativet, og at arealer i gamle bygg som kan tas ut av 
bruk, er tatt ut av regnestykkene. 

Hvilken arealeffektivitet man faktisk klarer å få ut av dagens 
bygningsmasse ved rehabilitering vil være avhengig av hvert 
enkelt bygg sin egnethet for sin fremtidige funksjon, og i hvilken 
grad man får mulighet til å gjøre arealbesparende 
kompromisser for å tilpasse seg stedlige forhold. Dersom man 
legger nybygg-krav til areal og geometri til grunn, vil arealer 
plassert i eksisterende bygg kunne sprekke ytterligere vesentlig 
på arealbruk.  

Logistikk, rokader, ombyggingsrekkefølge, kostnad og areal må 
veies opp mot hverandre når byggene transformeres. Hvilke 
kompromisser og løsninger man velger, vil påvirke endelig 
arealbruk.  

I analysen fra Norconsult er det forutsatt at man bygger om 
svært store arealer på eksisterende sykehus, noe som vil kunne gi 
betydelige driftsulemper over mange år, og behov for å 
midlertidig ta ned kapasitet for å klare å gjennomføre 
ombyggingene. Rokadekostnader og driftsulemper ved 
ombyggingene er ikke medtatt i de økonomiske beregningene.  

Det bemerkes at det er lagt inn 129kr/kvm for grunnleggende 
vedlikehold underveis for begge alternativene. Det må 
kvalitetssikres at vedlikehold fremkommer kun som kostnad et 
sted.   

Det ble bemerket at nye akuttbygg på Sanderud og Reinsvoll 
ikke er medtatt i dokumentet. Dette må kontrolleres/ 
oppdateres før dokumentet blir publisert.  

TE 
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Vedtak: 

Styringsgruppen tar rapporten til saken til orientering, og 
legger rapporten til grunn for evalueringen av retningsvalg. 

070-2022 Innspill til retningsvalg fra Sykehuset Innlandet HF    

Alice Beathe Andersgaard presenterte saken. 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken:  

Konserntillitsvalgte bemerker at ansatte fra Elverum og Hamar 
mener det er vanskelig å mene det motsatte av hva de fleste 
andre mener og syndes det kan være vanskelig å fremme sine 
synspunkter til null-pluss alternativet. Det ble kommentert at 
begge leirene er polariserte, men at det i alle sammenhenger 
bemerkes at det er viktig at ulike syn på at retningsvalg kommer 
fram og respekteres.  

Styringsgruppen ber om at det i beskrivelsen av retningsvalg 
innarbeides et lite avsnitt som beskriver denne anonyme 
stemmegivningen for valg av alternativ samt antall deltakere og 
hvem de representerer.  

Vedtak: 

Styringsgruppen tar innspill til retningsvalg fra Sykehuset 
Innlandet HF til orientering. 

ABA 

071-2022 Rekruttering for begge retningsvalg   

Alice Beathe Andersgaard innledet. Cecilie Dobloug Nyland 
presenterte saken. 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken: 

Styringsgruppen ber om at det gjøres en risikovurdering av 
omstilling; det å flytte til Mjøssykehuset er en større omstilling 
enn å flytte til et erstatningssykehus i null-pluss alternativet.  

Det bør gjøres en kartlegging av dagens situasjon og dagens 
størrelser på fagmiljøene og vaktskiftene. Det må hensyntas at 
det vil kunne bli endringer for de som går i passiv vakt til aktiv 
vakt dersom pasientvolumene blir for store. Seksjonerte vakter i 
null-pluss alternativet må justeres etter hvor samlet man er. 

Styringsgruppen ber om at sykepleiere på sengepost må spesielt 
omtales.  

Styringsgruppen ber om at psykisk helsevern spesielt omtales i 
saken. 

Vedtak: 

Styringsgruppen tar saken om rekruttering for begge 
retningsvalg til orientering. 

Saken skal gjennomgås av ledergruppen i Sykehuset Innlandet 
og kan deretter legges ut til publisering. 

ABA 
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072-2022 Vurderingskriterie nr. 6: Kvalitet, generalitet, fleksibilitet 
og elastisitet ved bygningsmassen i de to retningsvalgene  

Tom Einertsen presenterte saken. 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken: 

Det var ingen innspill til saken. 

Vedtak: 

Styringsgruppen tar orientering om evalueringskriterie 6 til 
orientering. 

TE 

073-2022 Oppdatering til eksisterende samfunnsanalyse 

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

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken:  

Konserntillitsvalgte mener analysen bør hensynta 
tilbakemeldinger fra de ansatte hvor det kommer frem at de 
gleder seg til å jobbe i et nytt sykehus til tross for lengre reisevei. 

Konserntillitsvalgte bemerker at det bør kanskje også innhentes 
empiriske data fra Østfold. Hva som trengs av personell må også 
ses i hensyn til endrede oppgaver og andre måter å arbeide på. 

Brukerutvalget tror at hvis Ringsaker kommune satser på å 
gjøre Moelvområdet attraktivt vil kanskje mange av de ansatte 
flytte dit.  

Styringsgruppen stilte spørsmål om analysen har hensyntatt 
tomtevalget for null pluss alternativet og Mjøssykehuset. 

Vedtak: 

Publiseres på tirsdag. 

Styringsgruppen godkjenner at det framlagte tillegget til 
samfunnsanalysen legges til grunn som en del av 
beslutningsgrunnlaget for retningsvalget. 

TE 

074-2022 Orientering om evalueringskriterium 7 – Bærekraft i form 
av ytre miljø, energibehov og CO₂-utslipp 

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

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken. 

Styringsgruppen tok saken til orientering. 

Vedtak: 

Styringsgruppen tar innspill til retningsvalg for «Bærekraft i 
for av ytre miljø, energibehov og CO₂-utslipp» til orientering. 

TE 

075-2021 Eventuelt TRR 
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Styringsgruppen ber om at virksomhetsinnholdet i sykehuset på 
Lillehammer i alternativet med Mjøssykehuset tydeliggjøres i 
konseptrapporten. 

Innholdsfortegnelse til konseptrapporten steg 1 sendes til 
styringsgruppen. 

Risikoanalysen sendes til styringsgruppen før ferien. 

  


