
Styringsgruppen, 16. januar 2023
Status – «trinnvis utbygging»

v/ Tom Einertsen

Tilleggsoppdrag fra foretaksmøte 21. november



Foretaksmøtet ber Helse Sør-Øst RHF innen 10.03.23 belyse: 

• hvordan en mulig trinnvis utbygging i Mjøssykehus-alternativet kan bidra til å redusere risiko i 
omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen må igjennom 

• mulige risikoreduserende tiltak knyttet til bibehold av medarbeidere i fasen fram til 
byggestart 

Oppdrag og plan for saksbehandling

Note:
Det er antatt at eventuelle føringer om trinnvis utbygging kan komme etter at konseptfasen er gjennomført



• 10. januar – gjennomgang med ledergruppen i SI
• 12. januar – gjennomgang på styreseminar for styret i SI
• 16. januar – status for styringsgruppen 
• 18. januar 2023 

• Frist for skriftlige innspill i SIHF
• 24. januar 2023 – ledermøte i SI

• Forankre beskrivelse for «trinnvis utbygging»
• Beskrivelse av «trinnvis innflytting» og hvordan dette bidrar til å redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene 

organisasjonen må igjennom

• 27. januar: Første utkast til felles rapport 
• 30. januar: Styringsgruppemøte – innspill til første utkast til rapport
• 31. januar: Siste innspill fra ledergruppen i SI 
• 9. februar: Behandling i styringsgruppen
• 22. februar: Behandling i styret i SIHF
• 9. mars: Behandling i styret i HSØ
• 10 mars: Oversendes foretaksmøte  

Plan for gjennomføring – trinnvis utbygging



Forutsetninger fra oppdragsbeskrivelsen 
(sak 085-2022 i styringsgruppa 28.11.2022 ) 

Den trinnvise utbyggingen må foregå på en slik måte at den understøtter pasientsikkerhet og medisinsk 
forsvarlighet og må som et minimum: 

• Bidra til å lukke og forebygge bygningsmessige myndighetspålegg ved å flytte ut av gamle, dårlige og 
uhensiktsmessige bygg 

• Ivareta faglig kvalitet i alle byggetrinn, samt ivareta faglige avhengigheter mellom ulike deler av sykehusets 
virksomhet 

• Gi den nødvendige kapasitet til å møte befolkningens samlede behov for spesialisthelsetjenester 
• Bidra til gode, helhetlige pasientforløp internt i sykehuset 
• Bidra til samling av tverrfaglig miljø som behandler én sykdom 
• Gjøre det mulig å samle dupliserte funksjoner 
• Skjerme pågående klinisk virksomhet i byggeperioden



Forutsetninger – videreutviklet 

• Utgangspunktet er hovedprogram fra steg 1 
• Skal legge til rette for et best mulig funksjonelt sykehus hvor man samler funksjoner

• Trinnvis utbygging skal inkludere komplette bygg
• En trinnvis utbygging skal ikke medføre at man skal komplettere funksjoner inne i foregående trinn
• Skjerme pågående klinisk virksomhet i byggeperioden 
• Ikke økonomisk rasjonelt å gjennomføre store byggeaktiviteter i samme bygg som det er klinisk virksomhet 
• Det legges til grunn at et neste byggetrinn kan være et bygg som bygges inntil bygg fra foregående trinn, men hvor 

grunnarbeider er tilrettelagt for det. 

• For økonomiske beregninger er det antatt at byggetrinn 2 starter senest 1 år før idriftsettelse av 
byggetrinn 1 og blir satt i drift ca. 3 år etter trinn 1. 

• Trinn 2 kan inkluderes som en opsjon i byggekontrakten(e) for trinn 1 
• Muligheten til å benytte samme team for bygging

• Hvis trinn 2 starter etter overlevering av trinn 1 vil man måtte etablere en helt ny organisasjon for prosjektering og bygging



Vurderingskriterier fra oppdragsbeskrivelsen 
(sak 085-2022 i styringsgruppa 28.11.2022 )

• Aktuelle alternativer skal vurderes ut ifra:

• I hvilken grad de bidrar til å redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen 
må igjennom

• I hvilken grad de oppfyller de prosjektutløsende behov
• I hvilken grad de påvirker økonomiske konsekvenser inkludert prosjektets kostnads- og 

gevinstoptimalisering
• Konsekvenser av opprettholdelse av drift på flere lokasjoner



Overordnet prosess for gjennomføring av tilleggsoppdrag
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Tema til diskusjon – mulige trinnvise utbygginger

• Hele eller deler av tilbudet innen psykisk helsevern flyttes til 
Mjøssykehuset i byggetrinn 1 eller 2

• Er det mulig å flytte deler av PHV i byggetrinn 1 og resten i 
trinn 2

• Akuttfunksjon(er) fra Elverum flyttes til Mjøssykehuset i 
byggetrinn 2 

• Er det mulig å vente med å flytte lokalsykehusfunksjonen for 
Elverum innenfor akutt ortopedi

• Er det mulig å vente med å flytte fysikalsk medisin og 
rehabilitering til byggetrinn 2

• Er det mulig å vente med å flytte stråleenheten på Gjøvik til 
byggetrinn 2 

• Pasienter med behov for høyere omsorgsnivå vil da være 
innlagt på Mjøssykehuset og bli kjørt til Gjøvik i ambulanse / 
drosje for behandling

• Andre løsninger?



TRINN 1 TRINN 2 Kommentarer

Beskrivelse netto BTA Beskrivelse netto BTA
Alle somatiske funksjoner
• Vurdere å inkl. spiseforstyrrelser

39355 94452 Øvrig PHV 9060 19744 Bygger komplette bygg for 
somatiske funksjoner i trinn1 og 
komplette bygg (ekskl. teknisk 
infrastruktur) for PHV i trinn 2 

Teknikk- og logistikkarealer for trinn 2 2000*

Vurdere om strålebygget på Gjøvik 
kan beholdes i trinn 1

Stråletilbud med tilhørende 
infusjonsbehandling og poliklinikk 
flyttes til Mjøssykehuset

1040 2496 Ikke et enhetlig kreftforløp for de 
sykeste pasientene: sengerommene 
er flyttet til Mjøssykehuset i trinn 1 
og pasientene må sendes med 
ambulanse til strålebehandling

Bygningsmessig vurdering av byggetrinn: kan gjennomføres med konsept vurdert

Alternativ 1 

Et alternativ med PHV i trinn 1 og somatikk i trinn 2 er vurdert av prosjektgruppen som lite hensiktsmessig: varemottak, logistikkarealer og 
store tekniske arealer for somatikk må ferdigstilles i trinn 1. I tillegg vil det være byggeaktivitet tett på PHV i en lang periode.  

* Overordnet vurdering av areal som tilhører trinn 2, men som må bygges i trinn 1: teknikk og logistikk

Alle arealer er grovestimater og vil bli videre bearbeidet i konseptfasen steg 2 for aktuelle alternativer
Idemyldring



TRINN 1 TRINN 2 Kommentarer

Beskrivelse netto BTA Beskrivelse netto BTA
Alle somatiske funksjoner
• Inkl. spiseforstyrrelser, PHV fra 

Sanderud og BUP (133 senger)
• Ekskl. akutt og elektiv ortopedi fra 

Elverum (26 senger)
• Kapasiteten bygges, men 

blir ikke utnyttet fullt ut. 
Sengene benyttes til 
pasienthotell. 

• Ekskl. senger rehab (44 senger)
• Ekskl. pasienthotell (56 senger)

41820 100368 Resterende PHV
• 71 senger

Eget bygg for rehabilitering og 
pasienthotell

• 44 senger for rehab
• 56 senger - pas.hotell

Resterende somatikk
Elverum (tar i bruk tiltenkte 
arealer som er bygd i trinn 1)

6595 14328 Beholder dublerte funksjoner 
innenfor PHV i trinn 1, legger i 
mindre grad til rette for integrering 
av somatikk og PHV i samme bygg, 
men legger til rette for å forlate 
dårlig bygningsmasse på Sanderud.
Bortsett fra senger for rehab og 
pasienthotell blir alle somatiske 
funksjoner bygd i trinn 1. Flere 
funksjoner som blir opprettholdt på 
Elverum blir bygd, men ikke 
utnyttet (akutt, operasjon ++)

Teknikk- og logistikkarealer for trinn 2 1500*

Vurdere om strålebygget på Gjøvik 
kan beholdes i trinn 1

Stråletilbud med tilhørende 
infusjonsbehandling og poliklinikk 
flyttes til Mjøssykehuset

1040 2496 Ikke et enhetlig kreftforløp for de 
sykeste pasientene: sengerommene 
er flyttet til Mjøssykehuset i trinn 1 
og pasientene må sendes med 
ambulanse til strålebehandling

Bygningsmessig vurdering av byggetrinn: kan gjennomføres med konsept vurdert, men prinsipper i hovedprogram må avvikes

Alternativ 2

* Overordnet vurdering av areal som tilhører trinn 2, men som må bygges i trinn 1: teknikk og logistikk

Alle arealer er grovestimater og vil bli videre bearbeidet i konseptfasen steg 2 for aktuelle alternativer
Idemyldring



TRINN 1 TRINN 2 Kommentarer
Beskrivelse netto BTA Beskrivelse netto BTA

Alle somatiske funksjoner
(407 senger)
• Inkl. BUP, spis, alder og TSB i 

somatiske bygg (96 senger, 11 
polikliniske rom)

43555 104532 Resterende PHV
• 108 senger

4860 10664 Følger anbefalingen fra 2019 om at 
«enheter innenfor psykisk helsevern 
og TSB med størst somatisk 
tilknytning» skal planlegges inn 
sammen med somatikk. 
Opprettholder flere lokasjoner.

Teknikk- og logistikkarealer for trinn 2 1000*

Vurdere om strålebygget på Gjøvik 
kan beholdes i trinn 1

Stråletilbud med tilhørende 
infusjonsbehandling og poliklinikk 
flyttes til Mjøssykehuset

1040 2496 Ikke et enhetlig kreftforløp for de 
sykeste pasientene: sengerommene 
er flyttet til Mjøssykehuset i trinn 1 
og pasientene må sendes med 
ambulanse til strålebehandling

Bygningsmessig vurdering av byggetrinn: kan gjennomføres med konsept vurdert

Alternativ 3 

* Overordnet vurdering av areal som tilhører trinn 2, men som må bygges i trinn 1: teknikk og logistikk

Alle arealer er grovestimater og vil bli videre bearbeidet i konseptfasen steg 2 for aktuelle alternativer
Idemyldring



TRINN 1 TRINN 2 Kommentarer

Beskrivelse netto BTA Beskrivelse netto BTA
Alle somatiske funksjoner
• Inkl. HAB
• Ekskl. rehab
• Ekskl. pasienthotell
• Inkl. BUP (17 senger), alder (35 

senger), rus (34 senger) og spis (10 
senger + 11 pol)

• Ekskl. senger for akutt og elektiv 
ortopedi for Elverum

• Samme som alt. 2

40155 96372 • Resterende PHV
• 108 senger

• Eget bygg for rehabilitering og 
pasienthotell

• 44 senger for rehab.
• 56 senger – pasienthotell

8260 18024 Følger anbefalingen fra 2019 om at 
«enheter innenfor psykisk helsevern 
og TSB med størst somatisk 
tilknytning» skal planlegges inn 
sammen med somatikk.
Opprettholder flere lokasjoner. 
Pasienthotell og rehab i trinn 2 
består av 100 senger, kan få en 
lengre avstand til andre funksjoner
enn om en bygger all somatikk.

Teknikk- og logistikkarealer for trinn 2 1800*

Vurdere om strålebygget på Gjøvik kan 
beholdes i trinn 1

Stråletilbud med tilhørende 
infusjonsbehandling og poliklinikk 
flyttes til Mjøssykehuset

1040 2496 Ikke et enhetlig kreftforløp for de 
sykeste pasientene: sengerommene 
er flyttet til Mjøssykehuset i trinn 1 
og pasientene må sendes med 
ambulanse til strålebehandling

Bygningsmessig vurdering av byggetrinn: Kan gjennomføres, men prinsipper i hovedprogram må avvikes

Alternativ 4

* Overordnet vurdering av areal som tilhører trinn 2, men som må bygges i trinn 1: teknikk og logistikk

Alle arealer er grovestimater og vil bli videre bearbeidet i konseptfasen steg 2 for aktuelle alternativer
Idemyldring



Virksomhetsområder vurdert for trinnvis utbygging
• Fire alternativer for trinnvis utbygging er sendt ut på medvirkning i SI 
• Styringsgruppen bemerket 19. desember 2022 at prosjektet må vurdere om det er mulig med en 

ytterligere oppdeling av de somatiske funksjonene 
• Som eksempel nevnte styringsgruppen: hele operasjonsenheten i byggetrinn 1 eller splitte døgnkirurgi trinn 1 

og dagkirurgi byggetrinn 2

Vurdere mulige 
virksomhetsområder 
for trinnvis utbygging

Reelt 
alternativ

?

Beskrive 
hvorfor 
alternativet 
ikke er aktuelt

Ytterligere 
utredning

Et eksempel er at 
alternativet ikke 
samsvarer med hva 
som er avtalt i 
hovedprogrammet 
fra steg 1

NEI

JA



A. Hele eller deler av tilbudet innenfor psykisk helsevern i byggetrinn 2

• All PHV eller Sanderud sykehus i byggetrinn 1 og Reinsvoll sykehus i byggetrinn 2

B. Fysikalsk medisin, habilitering og rehabilitering i byggetrinn 2

C. Etablering av akutt og elektiv ortopedi for lokalsykehusområdet Elverum i byggetrinn 2

D. Etablering av pasienthotell i byggetrinn 2

E. Etablering av stråleenhet i byggetrinn 2

F. Hele operasjonsenheten i byggetrinn 1 eller dele opp døgnkirurgi og dagkirurgi i byggetrinn 1 og 2

G. Skille mellom medisinske enheter og kirurgiske enheter i to byggetrinn 

H. All somatikk eller hele Hamar sykehus i byggetrinn 1 og hele Gjøvik sykehus i byggetrinn 2

I. Alle laboratoriefunksjoner i et byggetrinn eller skille laboratoriefunksjoner over to byggetrinn 

J. Alle radiologiske enheter i et byggetrinn eller skille radiologiske enheter over to byggetrinn 

K. Skille elektiv medisin og akutt (kirurgi)

Foreløpige virksomhetsområder som er vurdert



Utkast til rapport for tilleggsoppdrag, 
trinnvis utbygging vil foreligge 27. januar 



Konsept 1 
Base By



Konsept 2
Vifte



Konsept 3
Bue
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