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Prosjekt:  
Tertialrapport videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF 

 

Helse Sør-Øst RHF  

0 Prosjektinformasjon 

1 Prosjektets navn: Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF 

 

2 Helseforetak: Sykehuset Innlandet HF 

 

3 Fase:  Konseptfase 

 

4 Forventet tidspunkt for B3 beslutning: Desember 2023  

 

5 Areal nybygg BTA og evt. ombygd areal:  Avventer retningsvalget  

 

6 Kort beskrivelse av prosjektet:  

Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet 28. mai 2021 sak 058-2021 Videreføring av planer for 
utviklingen av Sykehuset Innlandet HF, hvor ny sykehusstruktur ble vedtatt. I tillegg ble det vedtatt 
at det skal utredes et reelt nullalternativ (null-pluss alternativ), jf. Veileder for tidligfasen i 
sykehusbyggprosjekter. 

 
 

Status per 3. tertial 2022 
 
 

1 Sammendrag og overordnet vurdering  

Prosjektet har holdt fremdriftsplanen og gjennomført alle planlagte milepæler i perioden (se 
figur 1).  
 
Konseptrapport steg 1 og valget mellom null-pluss alternativet og Mjøssykehus-alternativet ble 
fremlagt for beslutning i styret i Helse Sør-Øst RHF 22. september 2022. Styret i Helse Sør-Øst 
RHF godkjente at Mjøssykehus-alternativet legges til grunn for den videre utviklingen av 
Sykehuset Innlandet. 
 
Som oppfølging til Helse Sør-Øst RHF sitt vedtak om videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF 
har helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i foretaksmøte 21. november 2022 bedt Helse 
Sør-Øst RHF om å belyse forhold som kan redusere risiko. Dette må gjøres før foretaksmøte 
kan ta stilling til videreutviklingen av Sykehuset Innlandet.  
 
I foretaksmøte 21. november 2022 ble Helse Sør-Øst RHF bedt om å belyse hvordan en mulig 
trinnvis utbygging i Mjøssykehus-alternativet kan bidra til å redusere risiko i omstillings- og 
utviklingsprosessene organisasjonen må igjennom. Videre skal Helse Sør-Øst RHF belyse hvilke 
risikoreduserende tiltak som vil bidra til å beholde medarbeidere fram til byggestart. Dette 
siste skal belyses både i Mjøssykehus-alternativet og «Null-pluss»-alternativet. Fristen for 
arbeidet er satt til 10. mars 2023. 
 
Foretaksmøtet vedtok:  
Foretaksmøtet ber Helse Sør-Øst RHF innen 10.03.23 belyse:  
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 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  

 
Tilleggsoppdraget del 1 (første kulepunkt over) og del 2 (andre kulepunkt over) ble definert og 
gjennomgått med medvirkning fra blant annet brukerutvalget, TV20 og utvidet ledersamling 
før innspillsnotat for hvert deloppdrag ble utsendt ultimo desember 2022 med tidsfrist 11. og 
18. januar 2023 for henholdsvis deloppdrag 2 og deloppdrag 1.  
Med bakgrunn i hovedprogrammet fra konseptrapport etter steg 1 har prosjektet utarbeidet 
bygningsmessige konsepter for å evaluere mulighetene for trinnvis utbygging. 
 

2 Framdrift 

Status framdrift: 
 
Figur 1 viser overordnet plan for gjennomføring av konseptfasen. 

 
Figur 1 

 
Fremdriftsplan for tilleggsoppdraget fra Helseministeren: 

 10. januar: Gjennomgang med ledergruppen i SI 
 11. januar: Frist for innspill for deloppdrag 2 
 12. januar: Gjennomgang på styreseminar for styret i SI 
 16. januar: Status for styringsgruppen  
 18. januar: Frist for skriftlige innspill for deloppdrag 1 
 24. januar:  For deloppdrag 1 gjennomgå innspill på ledermøte i SI 

o Forankre beskrivelse for «trinnvis utbygging» 
o Beskrivelse av «trinnvis innflytting» og hvordan dette bidrar til å 

redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen 
må igjennom 
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 25. januar: Styret i SIHF behandler deloppdrag 2 
 27. januar:  Første utkast til felles rapport  
 30. januar: Styringsgruppemøte – innspill til første utkast til rapport 
 31. januar: Siste innspill fra ledergruppen i SI for deloppdrag 1  
 9. februar: Behandling av tilleggsoppdrag i styringsgruppen 
 22. februar: Behandling i styret i SIHF 
 9. mars: Behandling i styret i HSØ 
 10 mars: Frist for oversendelse til Helse- og omsorgsdepartementet 

 

3 Økonomi 

Tabell under viser budsjett og påløpt i perioden: 
 

I perioden Akkumulert Budsjett  
Konseptfasen 
 

Forpliktet 
(totalt) 

Total-
budsjett      

(prisnivå jf. 
styresak) 

Siste pris-
justering 

Budsjett Faktisk Budsjett Faktisk     

14,2 14,2 75 45,5 75    

 
 
 

4 Aktiviteter 

Hovedaktiviteter i perioden  
 Konseptrapport steg 1 og valget mellom null-pluss alternativet og Mjøssykehus- 

alternativet ble behandlet i styret i Sykehuset Innlandet HF, først til orientering og 
senere til vedtak. Styret i Sykehuset Innlandet tok konseptrapport steg 1 til orientering 
og et flertall innstilte på Mjøssykehus-alternativet.  

 Konseptrapport steg 1 og valget mellom null-pluss alternativet og Mjøssykehus- 
alternativet ble fremlagt for beslutning i styret i Helse Sør-Øst RHF 22. september 2022. 
Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner at Mjøssykehus-alternativet legges til grunn for 
den videre utviklingen av Sykehuset Innlandet. 

 I foretaksmøte 21. november 2022 ble Helse Sør-Øst RHF bedt om å belyse hvordan en 
mulig trinnvis utbygging i Mjøssykehus-alternativet kan bidra til å redusere risiko i 
omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen må igjennom. Videre skal Helse 
Sør-Øst RHF belyse hvilke risikoreduserende tiltak som vil bidra til å beholde 
medarbeidere fram til byggestart. Dette siste skal belyses både i Mjøssykehus-
alternativet og «Null-pluss»-alternativet. Fristen for arbeidet er satt til 10. mars 2023. 

 Definerte oppdraget og startet medvirkning på tilleggsoppdraget fra foretaksmøte 21. 
november 2022. 
 

Hovedaktiviteter neste periode 
 Ferdigstille tilleggsoppdraget fra Helseministeren iht. gjennomføringsplan vist over 

 

5 Risiko og muligheter 

Risiko og muligheter blir utarbeidet etter retningsvalg og oppstart av konseptfasen steg 2 



Prosjekt:  
Tertialrapport videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF 

 

Helse Sør-Øst RHF  

 

6 Behandling i prosjektstyret/styringsgruppe 

Tertialrapporten blir behandlet i styringsgruppen: 9. februar 2023 


