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011-2022 Møtereferat (Utkast) 
 

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

Dato: 09.02.2023 

Møteleder: Terje Rootwelt Tid: 1300-1500 

Referent: Maria Helena Powell Sted: Digitalt 

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

Ulrich Spreng, 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  

010-2023 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 9. februar 2023. 

TRR 

011-2023 Godkjenning av referat fra styringsgruppemøte 30. januar 
2023 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken: 

Styringsgruppen ga sin tilslutning til saken. 

Vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner referat fra  styringsgruppemøte 
30. januar 2023. 
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012-2023 Tilleggsoppdrag fra foretaksmøte 21. november 2022 

• Rapport for deloppdrag 1 knyttet til «hvordan en 
mulig trinnvis utbygging i Mjøssykehus-alternativet kan 
bidra til å redusere risiko i omstillings- og 
utviklingsprosessene organisasjonen må igjennom» 

Tom Einertsen presenterte saken. Trude Kvernvik deltok 
under behandling av saken. 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken:  

Til sammendraget: 

Det bes vurdert innarbeidet en egen avsnitt i sammendraget 
hvor trinnvis innflytting blir bedre belyst som alternativ for å 
redusere gjennomføringsrisiko opp imot trinnvis utbygging.  
Dette blir også drøftet i et eget kapittel som nevnt under 
kommentarene til kapittel 8.3 under. 

Til kapittel 4: 

Underpunkt K. Etablering av fødeavdeling eller fødestue for 
lokalsykehusområdet Elverum i byggetrinn 2 – endres til; 
Videreføring av fødeavdeling og eventuelt som fødestue for 
lokalsykehusområdet Elverum frem til innflytting byggetrinn 2  

Til kapittel 5: 

Under beskrivelse av alternativene i kapittel 5.2.1 står det: 
«Alternativet påvirker i utgangspunktet ikke foretakets 
kapasitet til å møte befolkningens samlede behov for 
spesialisthelsetjenester, men enhetene som flytter inn i første 
byggetrinn vil kunne bli påvirket av byggearbeider, støy og støv 
ved gjennomføring av neste byggetrinn.» Det bes vurdert å 
fjerne dette under beskrivelsen av alternativene og eventuelt 
også inkludere det under punkt 5.1 som en generell kommentar 
som gjelder for alle alternativer. Alle alternativer forutsettes å 
møte befolkningens behov for helsetjenester. 

Til kapittel 5.1: 

Det må arbeides inn en kommentar om at «andre kombinasjoner 
av virksomhetsinnhold» i trinn 1 og 2 vil være mulig. 
Eksempelvis vil det være mulig å utvide Alternativ 1 med: 

 Etablering av fysikalsk medisin og rehabilitering i 
byggetrinn 2 

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

 Etablering av pasienthotell i byggetrinn 2 

Dette blir et trinn hvor «alt som er mulig å utsette til trinn 2 
utsettes». Det overføres da ytterligere 7344 m2 fra byggetrinn 1 
til byggetrinn 2 ut over det som ligger inne i Alternativ 1 
(psykiske helse). Praktiske konsekvenser av dette må beskrives 
inkl. at alle operasjonsstuer, intensiv etc. samt sengeposter må 

TE 



  

MPOW@HELSE-SOROST.NO 3 

 

bygges i trinn 1, men ikke tas i bruk før trinn 2. Sengeposter vil 
kunne brukes som pasienthotell som da først etableres i trinn 2. 

Det må vurderes om det er behov for å gjøre en full utredning for 
økonomi eller om det vil være godt nok å påpeke at hvordan 
dette alternativet kommer dårligere ut i forhold til andre 
alternativer. Et utkast til et slikt avsnitt sendes ut til rask høring 
i styringsgruppen. 

Til kapittel 6.3.2: 

Til figur 7, stabel 4, bør det inkluderes en tekst som beskriver 
hva de «totale driftsgevinster» (270 MNOK) inneholder; 
(driftsgevinster, utsatt eiendomssalg og økt FDV).  

Til kapittel 7.5: 

Brukerutvalget i Helse Sør-Øst ber om at innspillet deres 
innarbeides i kapittel 7-5 i rapporten. Innspillet er sendt per e-
post. 

Til kapittel 8.3: 

Styringsgruppen ber om at det blir drøftet noe bredere hvordan 
en trinnvis innflytting kan være et godt risikoreduserende for 
omstilling opp imot trinnvis utbygging. 

Til kapittel 9.1: 

For stråleenheten må det vurderes om det er behov for en noe 
mer omfattende drøfting. Sykehuset Innlandet HF bemerker 
viktigheten av å samle det svært sårbare onkologiske miljøet 
inkludert stråleonkologene. Det har vært et klart mål for 
pasientene å samle mest mulig av kreftbehandlingen og slippe 
ambulansetransport for pasienter som er inneliggende med 
behov for stråleterapi.  

Konserntillitsvalgt Grimsgaard viser til at det er betydelig 
usikkerhet knyttet til gevinstanalysene i steg 1 av 
konseptanalysen som er lagt til grunn for videre analyser i dette 
arbeidet. Konserntillitsvalgt Grimsgaard ønsker å referatføre at 
han dermed heller ikke har tillit til de økonomiske analysene i 
tilleggsoppdraget som bygger på tidligere arbeid i steg 1. 

Endelig utkast av rapporten bør sendes ut mandag. 

Vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner rapport for deloppdrag 1 
«hvordan en mulig trinnvis utbygging i Mjøssykehus-
alternativet kan bidra til å redusere risiko i omstillings- og 
utviklingsprosessene organisasjonen må igjennom» med de 
justeringer som fremkom i møtet. 

013-2021 Tilleggsoppdrag fra foretaksmøte 21. november 2022 

• Rapport for deloppdrag 2 - «mulige 
risikoreduserende tiltak knyttet til bibehold av 
medarbeidere i fasen fram til byggestart» 
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Alice Beathe Andersgaard innledet, og Cecilie Dobloug Nyland 
presenterte saken og deltok under behandling av saken. 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken: 

Konserntillitsvalgte bemerker at det er bra at divisjonenes ulike 
tilbakemeldinger kommer tydelig fram i rapporten slik at de 
opplever seg sett og hørt. 

Styringsgruppen bemerker at det er et oppdrag med et 
begrenset tidsperspektiv frem til byggestart, men det vil være 
viktig at arbeidet fortsetter også etter byggestart. Det bemerkes 
at selv om oppdraget gjelder «bibeholde medarbeidere» er det 
åpenbart at både det å beholde og å rekruttere medarbeidere er 
viktig. Mange av de samme faktorene som er belyst for å 
bibeholde medarbeidere frem til byggestart vil være viktige i 
hele oppdraget. Regelmessig gjentatte spørreundersøkelser vil 
være svært viktige i dette arbeidet. 

Styringsgruppen ber om at omstillingstall under rapportens 
punkt 6 kvalitetssikres.  

Styringsgruppen bemerker at det er viktig å huske på at de 
medarbeidere som blir igjen i et miljø, dvs. de som ikke endrer 
geografisk arbeidssted også er en del av en omstilling. Det vil 
være svært viktig at tiltakene treffer og ivaretar alle 
medarbeiderne. 

Vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner rapport for deloppdrag 2 - 
«mulige risikoreduserende tiltak knyttet til bibehold av 
medarbeidere i fasen fram til byggestart». 

014-2023 Plan for videre arbeid med konseptfasen 

Tom Einertsen presenterte saken. 

Plan for gjennomføring av konseptfasen i 2023 ble presentert. 
Ferdigstillelse av konseptfasen i 2023 er avhengig av at 
retningsvalget blir avklart innen utgangen av april. SI må også 
gjøre nødvendige avklaringer med medvirkningsgruppene 
som skal delta i steg 2 og innkalling til møter må eventuelt skje 
før beslutning.  

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken: 

Det var ingen innspill til saken. 

Vedtak: 

Styringsgruppen tar saken til orientering. 

TE 

015-2023 Tertialrapport for 3. tertial 2022 

Tom Einertsen presenterte saken. 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken. 

Det var ingen innspill til saken. 
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Vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner tertialrapport for 3. tertial 2022. 

016-2023 Eventuelt 

Det var ingen saker til behandling under eventuelt. 

TRR 

  


