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010-2022 Møtereferat (godkjent) 
 
Referat fra: Styringsgruppemøte - Videreutvikling av 

Sykehuset Innlandet HF, Konseptfasen 
Dato: 19.01.2022 

Møteleder: Terje Rootwelt Tid: 1400-1600 
Referent: Maria Helena Powell Sted: Digitalt møte 
Deltakere: Terje Rootwelt, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF (leder) 

Svein Tore Valsø, direktør personal og kompetanseutvikling Helse Sør-Øst RHF 
Line Alfarrustad, finansdirektør Helse Sør-Øst RHF 
Christian Grimsgaard, konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst RHF 
Lasse Sølvberg, konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst RHF 
Kirsten Brubakk, konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst 
Kjartan Stensvold, brukerrepresentant Helse Sør-Øst RHF 
Alice Beathe Andersgaard, administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF  
Ellen Henriette Pettersen, direktør medisin og helsefag Sykehuset Innlandet HF 
Benedicte Thorsen, 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: Jan Frich, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF  
 

 
Saksnr.  Ansvar 

 Saker til behandling  

001-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Terje Rootwelt presenterte saken. 

Innkalling og saksliste ble fremlagt styringsgruppen for 
godkjenning. 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken: 

Det var ingen innspill til saken. 

Vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste til 
styringsgruppemøte 19. januar 2022 

TRR 

002-2022 Referat fra styringsgruppemøte 14. desember 2021 

Terje Rootwelt presenterte saken. 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken: 

Styringsgruppen ønsker at referatet anses som godkjent en uke 
etter at utkast er sendt ut for kommentarer og så godkjennes 
formelt i neste styringsgruppemøte. 

Vedtak: 

TRR 
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Styringsgruppen godkjenner referat fra styringsgruppemøte 
14. desember 2021. 

003-2022 Månedsrapport for desember 2021 og statusrapport  
Tom Einertsen presenterte saken.  

Det ble i møtet gitt en orientering om status i prosjektet.  

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken: 

Styringsgruppen bemerket at det i beslutningsplanen frem til 
B3A blir beskrevet en trinnvis prosess med nedvalg av tomt over 
flere datoer. Det ble tydeliggjort at endelig dato for nedvalg av 
tomt er i styringsgruppemøtet 8. august med styrebehandling i 
Helse Sør-Øst RHF 25. august når man beslutter hvilket 
alternativ man går videre med. I tillegg ber styringsgruppen om 
at ordet anbefaling av alternativ under beslutning 15. juni 
byttes ut med vurderinger av alternativene. 

Styringsgruppen ber om at valg av endringsfaktorer i 
framskrivningsmodellen gjennomgås og besluttes i 
styringsgruppen. I tillegg anbefales det at andre forhold som 
pasientlekkasje og egendekning tas med i det videre arbeidet 
med framskrivninger. 

Det ble bemerket at plassering av Luftambulansen vil ha 
betydning i valg av tomt i 0-pluss alternativet. Styringsgruppen 
ser ingen grunn til at plassering av Luftambulansen på Elverum 
i Mjøsalternativet ikke også skal legges til grunn i null-pluss 
alternativet, og at ulike aktører har lagt dette til grunn. 
Styringsgruppen ber om at Sykehuset Innlandet HF gjør en 
faglig avsjekk av denne vurderingen og legger frem evt. 
motforestillinger mot dette i neste styringsgruppemøte. 

Styringsgruppen ber om at det under punkt 4 Risiko og 
muligheter, beskrives tydeligere tiltak i risikokartet. 
Prosjektleder kan be styringsgruppen bidra i arbeidet med å 
definerer tiltak ved risiko dersom behov. 

Vedtak: 

Styringsgruppen tar måneds- og statusrapport til orientering. 

TE 

004-2022 Tertialrapport for 3. tertial 2021 

Tom Einertsen presenterte saken.  

Det ble i møtet gitt en redegjørelse av tertialrapport for 
3.tertial 2021, herunder en overordet vurdering av 
hovedaktiviteter som er gjennomført i perioden, fremdrift, 
økonomi og risiko. 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken: 

Styringsgruppen ber prosjektleder fremlegge et mere detaljert 
budsjett, en beskrivelse av fullmaktsstruktur og anvisningsrett i 

TE 
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neste styringsgruppemøte. Videre er det ønskelig med en 
beskrivelse av prosjektorganisasjonen. 

Styringsgruppen ber om at det under punkt 5 Risiko og 
muligheter, beskrives tydeligere tiltak i risikokartet. 
Prosjektleder kan be styringsgruppen bidra i arbeidet med å 
definerer tiltak dersom behov. 

Vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner tertialrapport for 3. tertial 2021 

005-2022 Orientering om status for framskriving og beslutning om 
bruk av framskrivningsmodell psykisk helsevern (PHV) 
og tverrfaglig spesialisertbehandling av ruslidelser (TSB). 

Tom Einertsen introduserte og Kjell Solstad presenterte saken. 

Målet med å framskrive aktiviteten ved Sykehuset Innlandet 
HF er å lage et grunnlag for dimensjonering av nye 
sykehusbygg. Det tas utgangspunkt i pasientdata for Sykehuset 
Innlandet HF fra Norsk pasientregister (NPR) for driftsåret 
2019 for alle sektorer. Data fra driftsåret 2019 framskrives 
deretter til 2040 gjennom bruk av de nasjonale 
framskrivingsmodellene for somatisk sektor og modell for 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
Med bakgrunn i framskrevne data og ulike forutsetninger om 
utnyttingsgrader og behandlingstider, er det mulig å beregne 
framtidig kapasitet ved helseforetaket. 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken: 

Styringsgruppen bemerker at det er viktig at modellen til Helse 
Sør-Øst RHF benyttes i arbeidet med framskrivninger innen 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Da 
denne ennå ikke er lagt inn i Sykehusbygg sine systemer, vil HSØ 
analyseenhet bidra til at dette gjøres etter HSØ modellen fra 
starten av. 

Styringsgruppen ber om at valg av endringsfaktorer i 
framskrivningsmodellen gjennomgås og besluttes i 
styringsgruppen.  

Sykehuset Innlandet har en eldre befolkning og det vil være 
viktig å ta høyde for dette. I tillegg anbefales det at andre 
forhold som pasientlekkasje og egendekning tas med i det videre 
arbeidet med framskrivninger. 

Viktig at politiske føringer også tas med i vurderingene knyttet 
til endringsfaktorer. 

Styringsgruppen ber om at avgrensninger, endringsfaktorer mv. 
fremlegges styringsgruppen. Dette vil være av viktighet for å 
forstå underlaget for framskrivningene og beskrivelse av 
virksomhetsinnhold. 

Vedtak: 

TE 
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Styringsgruppen tar informasjon om framskriving til 
orientering. 

Helse Sør-Øst modell for framskriving av psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser skal benyttes. 

 

006-2022 Status for tomteanalyse 

Tom Einertsen introduserte og Vigdis Hartmann presenterte 
saken.  

Det ble gitt en status for arbeidet med tomteanalyse. 

Tomteanalysen vil være grunnlag for utredning av ulike 
løsningsalternativer i konseptfasen steg 1. Tomtens 
egenskaper i form av størrelse, topografi, flyoperative forhold, 
tekniske infrastruktur, adkomst, geoteknikk, planforhold, 
påvirkning på natur- og miljø, regulering mm vil gi ulike 
alternative muligheter for å løse hovedprogrammets 
intensjoner med ulike konsekvenser for kostnad, kvalitet og 
tid. 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken: 

Styringsgruppen påpeker at det er viktig at erfaringer fra 
tidligere og pågående byggeprosjekt tas med i arbeidet.  

Det vil videre være viktig å arbeide med klima og miljøvern, 
jordvern, samt se på knytepunkter for kollektivtransport og 
mulighet for parkering for ansatte knyttet til turnusarbeid. 

Styringsgruppen påpeker at Helse Sør-Øst RHF har ansvaret for 
å utarbeide et mandat for arbeidet med tomteanalysen. Dette vil 
gjøres i nær dialog med prosjektet. Dette haster da det allerede 
er etablert kommunikasjon med kommuner og fylkeskommuner 
knyttet til planfaglige innspill i forbindelse med 
tomteanalysearbeidet. 

Vedtak: 
Styringsgruppen tar redegjørelse for status i arbeidet med 
tomteanalyse til orientering. 

TE 

007-2022 Status og prosess for arbeidet med virksomhetsinnhold i 
alternativene og status og prosess for 
vurderingskriteriene 

Alice Beathe Andersgaard presenterte saken. 

Sykehuset Innlandet har igangsatt arbeidet med oppdatering 
av vurderingskriterier iht. mandatets pkt. 3.2. 

I tråd med plan for medvirkning vil det i løpet av januar 
komme innspill fra en rekke medvirkningsorganer. 

Sykehuset Innlandet presenterte foreløpig status i arbeidet i 
møtet. 

ABA 
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Styringsgruppen ga følgende innspill til saken: 

Styringsgruppen støtter at DPS sengeavdeling på Løbakk Hamar 
inngår i planene for nytt erstatningssykehus på Hamar.  

Styringsgruppen bemerker igjen at det er viktig at elektive 
funksjoner legges til Elverum slik at samlet volum av aktivitet på 
Elverum ikke blir for lite.  

Styringsgruppen ber Sykehuset Innlandet HF om å innarbeide 
øye og øre-nese-hals på Hamar i alternativ tre. 

Styringsgruppen ga sin tilslutning til at rekruttering og robuste 
fagmiljø settes som nytt effektmål. 

Vedtak: 

Styringsgruppen tar diskusjon om funksjonsfordeling i 
Mjøssykehuset og i null-pluss alternativet og status for 
vurderingskriteriene for valg av virksomhetsinnhold til 
orientering og ber om at innspill gitt i møtet tas med i det 
videre arbeidet. 

008-2022 Hovedprogram begrenses til nye bygg for Mjøssykehuset 
og null-pluss-alternativet 

Tom Einertsen presenterte saken. 
Hovedprogrammet skal klargjøre de forutsetninger som skal ligge 
til grunn for utbyggingen. Dette gjøres ved å beskrive hvilken 
virksomhet som skal inn i de nye byggene, grunnlaget for 
dimensjoneringen, og overordnede funksjonelle og tekniske krav 
til bygg, utearealer, utstyr og infrastruktur. Hovedprogrammet 
består av 7 delprogram.  
Under program 1, funksjon, vil det være en enkel beskrivelse av 
dagens virksomhet i alle bygg, mens hovedfokus vil være 
beskrivelser knyttet til de nye byggene. For videreutvikling av 
Sykehuset Innlandet HF, vil derfor hovedprogrammet bli 
begrenset til: 

• Nytt Mjøssykehus med en samling av spesialiserte 
funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

• Erstatningssykehus for sykehuset i Hamar 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken: 

Det ble stilt spørsmål om vurderingsgrunnlaget vil bli godt nok 
for en B3A beslutning dersom endringene i øvrige sykehus og 
spesielt Elverum ikke beskrives. Prosjektleder bemerket at dette 
vil beskrives overordnet for alle lokalisasjoner.  

Vedtak: 

Styringsgruppen vedtar at hovedprogrammet begrenses til 
følgende nye bygg: 

TE 
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• Nytt Mjøssykehus med en samling av spesialiserte 
funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

• Erstatningssykehus for sykehuset i Hamar 

009-2022 Styringsdokument for godkjennelse 

Tom Einertsen presenterte saken. 

Styringsdokumentet peker ut retningen og omfanget for 
prosjektet og danner “kontrakten” mellom prosjektet og eier. 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken: 

Ordet anbefales må erstattes med vurdering og oppdateres i 
tråd med innspill gitt i sak 003-2022.  

Styringsgruppen ber om at styringsdokumentet gjennomgås og 
kvalitetssikres.  

Styringsgruppen sender ev. innspill til prosjektleder. 

Det ble bemerket at tilgangen til dokumentdeling ikke er helt i 
orden. Styringsgruppen ber prosjektleder sørge for at tilgangene 
blir i orden. 

Vedtak: 

Styringsgruppen ber om at styringsdokumentet oppdateres 
med de innspill som ble gitt i møtet og fremlegges for 
godkjenning i neste styringsgruppemøte.  

Styringsgruppen ber prosjektleder sørge for at tilgangen til 
dokumentdeling blir ordnet. 

TE 

010-2021 Eventuelt 

Det var ingen saker til behandling under eventuelt. 

TRR 

 


