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011-2022 Møtereferat (Godkjent) 
 

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

Dato: 30.01.2023 

Møteleder: Terje Rootwelt Tid: 0900-1030 

Referent: Maria Helena Powell Sted: Digitalt 

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

Lars Eikvar, kst. fagdirektør Helse Sør-Øst RHF 

Line Alfarrustad, kst. økonomidirektør Helse Sør-Øst RHF 

Christian Grimsgaard, konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst RHF 

Kjartan Stensvold, brukerrepresentant Helse Sør-Øst RHF 

Lasse Sølvberg, konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst RHF  

Irene Kronkvist, konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst  

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  

Bjug Ringstad, brukerrepresentant Sykehuset Innlandet (Observatør) 

Fravær:  
 

 

Saksnr.  Ansvar 
 Saker til behandling  

006-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Terje Rootwelt presenterte saken. 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken: 

Styringsgruppen ga sin tilslutning til saken. 

Vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste til 
styringsgruppemøte 30. januar 2023. 

TRR 

007-2023 Godkjenning av referat fra styringsgruppemøte 16. januar 
2023 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken: 

Styringsgruppen ga sin tilslutning til saken. 

Vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner referat fra  styringsgruppemøte 
16. januar 2023. 

TE 

008-2023 Tilleggsoppdrag fra foretaksmøte 21. november 2022 TE 
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• Første utkast til rapport for oppdrag knyttet til 
«hvordan en mulig trinnvis utbygging i Mjøssykehus-
alternativet kan bidra til å redusere risiko i omstillings- 
og utviklingsprosessene organisasjonen må igjennom» 
oversendes styringsgruppen 27. januar. Styringsgruppen 
gir kommentarer til rapporten i møte. 

Tom Einertsen presenterte saken. Trude Fagerli, Trude Strand 
Kvernvik, Tom Erik Strøm og Morten Tønnesen deltok under 
behandling av saken. 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken:  

Det skal være to rapporter, en for deloppdrag 1 og en for 
deloppdrag 2. Det vil være styresaken som omhandler begge 
rapportene.  

De positive effektene ved en trinnvis utbygging kan gi må også 
tydeligere komme fram i rapporten. 

Det kan vurderes om rapporten kan kortes noe ned ved å være 
mere konkret og i mindre grad gjenta vurderinger. 

Behovet Sykehuset Innlandet har for avklaring av retning vil 
være en del av styresaken og deloppdrag 2 og er ikke så sentralt 
som tema i delrapport 1. 

Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF støtter ikke en trinnvis 
utbygging. Brukerutvalget har derfor utarbeidet et notat som vil 
legges med som vedlegg til rapporten.  

Det bør gjøres en vurdering av alternativene knyttet til 
virksomhetsområdene sammen med Sykehuset Innlandet HF.  

Det anbefales at «F. Skille mellom medisinske enheter og 
kirurgisk enheter i to byggetrinn» tas ut av rapporten som mulig 
trinnvis utbygging. 

Punkt «M. Etablering av fødeavdeling eller fødestue for 
lokalsykehusområdet Elverum i byggetrinn 2» skrives om. Det 
må tydelig kommer fra at det bygges i trinn 1 på Mjøssykehuset, 
men at funksjonen flyttes over i trinn 2. 

Det kan vurderes å henvise til enheter hvor den foreslåtte 
organiseringen er i bruk når alternativene omtales i rapporten. 
Det kan også henvises til prosjekt eks. ved Drammen og 
Stavanger når det gjelder trinnvis ibruktakelse og trinnvis 
utbygging, kfr. særlig PHV samlokalisering med somatikken. 

Brukerutvalget bemerker at de ønsker en samlokalisering av 
somatikk og psykisk helsevern og at psykisk helsevern blir en 
integrert enhet i bygget, og ikke et «påbygg».  

Bør det vurderes å omtale alternativet om å skjerme elektiv 
kirurgi og ev. dagkirurgi? Det bør bemerkes at elektiv kirurgi 
uansett vil videreføres i flere enheter, eks. Lillehammer, Elverum 
og Tynset i Sykehuset Innlandet HF. Det bør også fremgå av 
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rapporten at det meste av den ortopediske dagkirurgien skal 
ligge igjen på Elverum. Fleksibilitet og avhengigheter ved og 
bruk av stuene må også beskrives.  

Viktig at økonomien gir et helhetlig bilde som viser en balansert 
vurdering av gevinster og kostnader. 

Vedtak: 

Styringsgruppen tar første utkast til rapport for oppdraget 
knyttet til «hvordan en mulig trinnvis utbygging i 
Mjøssykehus-alternativet kan bidra til å redusere risiko i 
omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen må 
igjennom» til orientering. Prosjektet skal ivareta 
kommentarene fra styringsgruppen i endelig utkast til rapport. 

009-2021 Eventuelt 

«Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF» 
Konseptfasen steg 1, tilleggsoppdrag deloppdrag 2. 

Foreløpig sluttrapport og tilhørende vedlegg, samt vedtak 
etter behandling i styret i Sykehuset Innlandet HF var sendt ut 
til orientering. Det ble gitt en kort orientering om rapporten. 
Saken behandles i neste styringsgruppemøte.  

Alice Beathe Andersgaard presenterte saken. Cecilie Dobloug 
Nyland deltok under behandling av saken. 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken: 

Det gjøres ikke en overordet risikovurdering men det gjøres en 
overordnet vurdering av risikoreduserende tiltak. 

Det bør være en ingress som beskriver hensikten med 
spørreundersøkelsen. 

Konserntillitsvalgt Christian Grimsgaard ønsker referatført at 
han ikke er enig i Sykehuset Innlandet HFs tolkning og 
avgrensningen av deloppdrag 2. 

Det er viktig å gi tydelig informasjon i god tid om kommende 
organisasjonsendringer som følge av nye sykehusplaner inkl. for 
PHV. 

Vedtak: 

Styringsgruppen tar saken til orientering. 

Det innkalles til et ekstra styringsgruppemøte torsdag 23.2.  
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