
  

MPOW@HELSE-SOROST.NO 1 

 

.  

 
 

007-2023 Møtereferat (Godkjent) 
 

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

Dato: 16.01.2023 

Møteleder: Terje Rootwelt Tid: 1300-1530 

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 for Kirsten Brubakk, 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  

Gunn Rauken, brukerrepresentant Sykehuset Innlandet (Observatør) 

Fravær: Kirsten Brubakk, konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst 
 

 

Saksnr.  Ansvar 
 Saker til behandling  

001-2023 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 16. januar 2023. 

TRR 

002-2023 Godkjenning av referat fra styringsgruppemøte 19. 
desember 2022 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken: 

Styringsgruppen ga sin tilslutning til saken. 

Vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste til 
styringsgruppemøte 19. desember 2022. 

TE 

003-2023 Tilleggsoppdrag fra foretaksmøte 21. november 2022 TE 
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• Status for oppdrag knyttet til «hvordan en mulig 
trinnvis utbygging i Mjøssykehusalternativet kan bidra til 
å redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene 
organisasjonen må i gjennom» 

Tom Einertsen presenterte saken, som dokumentert i utsendt 
presentasjon.  

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken:  

Det kan vurderes om det å skille mellom akutt og elektiv 
somatikk generelt som MULIG trinnvis tilnærming også skal 
omtales kort i rapporten, dvs. at det har vært vurdert. 

Konserntillitsvalgte ser ikke fordelene med å samle PHV som 
helhet sammen med somatikken. Det stilles spørsmål ved et 
alternativ hvor akutt ortopedi fra Elverum inngår i trinn 2. Det 
vil medføre at antall sykehus med akutt ortopedi er uendret og 
antall vaktlinjer i ortopedi opprettholdes.  

Det minnes om at de prosjektutløsende behovene viser at også 
somatiske deler av virksomheten trenger nærhet til psykisk 
helsevern. Viktig at både muligheter og begrensinger beskrives i 
vår rapport. 

Brukerrepresentanten bemerker at det vil være viktig å ivareta 
pasientperspektivet i hele forløpet.  

Det minnes om at det ikke er ny vurdering av 
virksomhetsinnholdet vi skal gjøre. Det er en trinnvis utbygging 
som kan redusere risikoen ved omstillingen, som skal vurderes.  

Det må huskes på at det er store omstillinger uavhengig om man 
skal flyttes eller ikke og alle vil berøres.  

Forankring må beskrives av vurderingene. 

Vedtak: 

Styringsgruppen tok status for oppdrag knyttet til «hvordan en 
mulig trinnvis utbygging i Mjøssykehusalternativet kan bidra 
til å redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene 
organisasjonen må igjennom» til orientering og bad om at 
innspill gitt i møtet ble tatt videre i arbeidet med oppdraget 
om å vurdere trinnvis utbygging for å redusere risiko i 
omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen må i 
gjennom. 

004-2023 Tilleggsoppdrag fra foretaksmøte 21. november 2022 

• Status for oppdrag knyttet til «mulige 
risikoreduserende tiltak knyttet til bibehold av 
medarbeidere i fasen fram til byggestart» 

HR-direktør Cecilie Dobloug Nyland presenterte saken, som 
dokumentert i utsendt presentasjon.  

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken:  

TE 
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Styringsgruppen bemerker at prosessen ift forankring må 
beskrives svært godt i rapporten.  

De ulike vurderingene knyttet til hvilke tiltak som iverksettes 
fram til byggestart må beskrives.  

Tentativ plan er at resultatet fra spørreundersøkelsen skal være 
ferdig 10. mars, men styringsgruppen anbefaler at det er dialog 
for å se om denne kan være tilgjengelig noe tidligere. 

Vedtak: 

Styringsgruppen tok status for oppdrag knyttet til «mulige 
risikoreduserende tiltak knyttet til bibehold av medarbeidere i 
fasen fram til byggestart» til orientering. 

005-2021 Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt. 

TRR 

  


