
  

MPOW@HELSE-SOROST.NO 1 

 

.  

 
 

089-2022 Møtereferat (Godkjent) 
 

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

Dato: 28.11.2022 

Møteleder: Terje Rootwelt Tid: 1200-1400 

Referent: Maria Helena Powell Sted: Hamar 

Deltakere: Jan Frich, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF  

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 

Kjartan Stensvold, brukerrepresentant Helse Sør-Øst RHF 

Lasse Sølvberg, konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst RHF  

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  

085-2022 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 8. august 2022. 

TRR 

086-2022 Tilleggsoppdrag fra foretaksmøte 21. november 2022 

Terje Rootwelt presenterte saken, som dokumentert i utsendt 
notat. 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken:  

Styringsgruppen bemerker at det er kort tid for å utarbeide svar 
på tilleggsoppdrag fra foretaksmøtet. Det stilles spørsmål om 
hvordan prosjektet og SI HF kan levere godt nok innen angitt 
kort tid. Det bemerkes at det vil bygges videre på det som arbeid 
som allerede foreligger. Det må lages en tidsplan med forsvarlig 
saksbehandling som svarer på oppgaven fra Helse- og 
omsorgsdepartementet. 

TRR 
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SI HF starter arbeidet med oppgaven i ledersamlingen 28. 
november. Det bemerkes at det må sikres nødvendig involvering 
og medvirkning.  

Foretakstillitsvalgte ved SI HF bemerker at det vil være svært 
viktig at det beskrives tydelig hva som skal flyttes først og sist 
ved en trinnvis innflytting med tanke på avhengigheter, 
rekruttering og samling av fagområder. 

Følgende tidsplan ble diskutert i møtet: 

Styringsgruppemøter: 

• 19. desember 

• 16. januar 

Bibehold av medarbeidere utredet av SIHF 

• 1. februar: Frist for ferdig utredning om bibehold 

• Styrebehandling av dette innspillet i SI HF må skje innen 
25. januar 

Videre plan, styringsgruppemøte, styrebehandling og 
oversendelse HOD: 

• 9. februar: Styringsgruppemøte (sak sendes 2. februar) 

• 22. februar: Behandles i styret i SIHF (styresak sendes 15. 
februar) 

• 9. mars: Behandles i styret i HSØ (styresak sendes 2. 
mars) 

• 10. mars: Utredningen oversendes foretaksmøte 

Vedtak: 

Styringsgruppen ber prosjektorganisasjonen iverksette tiltak 
som beskrevet i saksframlegget for å utrede tilleggsoppdraget 
som ble vedtatt i foretaksmøte 21. november 2022. Oppdraget 
skal ferdigstilles i tide for styrebehandling i Sykehuset 
Innlandet og deretter styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF 9. 
mars 2023. 
 
Styringsgruppen godkjenner tidsplan for arbeidet som skissert 
i møtet. 

087-2021 Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt. 
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