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046-2022 Møtereferat (Godkjent) 
 
Referat fra: Styringsgruppemøte - Videreutvikling av 

Sykehuset Innlandet HF, Konseptfasen 
Dato: 06.04.2022 

Møteleder: Terje Rootwelt Tid: 1500-1800 
Referent: Maria Helena Powell Sted: Digitalt møte 
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 
Lasse Sølvberg, konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst RHF  
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-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  

036-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Terje Rootwelt presenterte saken. 

Innkalling og saksliste ble fremlagt styringsgruppen for 
godkjenning. 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken: 

Styringsgruppen ga sin tilslutning til saken. 

Vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste til 
styringsgruppemøte 7. april 2022. 

TRR 

037-2022 Referat fra styringsgruppemøte 9. mars 2022 

Terje Rootwelt presenterte saken. 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken:  

Styringsgruppen ga sin tilslutning til saken. 

Vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner referat fra styringsgruppemøtet 
9. mars 2022. 

TRR 
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038-2022 Månedsrapport for mars 2022 og statusrapportering  

Tom Einertsen presenterte saken.  

Det ble i møtet gitt en orientering om status i prosjektet, 
herunder aktiviteter for denne og kommende periode. 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken: 

Styringsgruppen ga sin tilslutning til saken. 

Vedtak: 

Styringsgruppen tar måneds- og statusrapport til orientering. 

TE 

039-2022 Utkast til VSI Miljøprogram 

Tom Einertsen innledet. Jens Erik Ramstad presenterte saken. 

«Standard for klima og miljø i Sykehusprosjekter» ble godkjent 
av Helse Sør-Øst i desember 2021.  

Det innebærer at alle nye prosjekter i Helse Sør-Øst skal 
benytte standarden.  

Standarden krever at byggherre i tidligfase skal utarbeide et 
Miljøprogram som beskriver prinsippene for miljøledelse og 
prosjektets miljøambisjoner/miljømål.  

Første utkast av VSI Utkast VSI Miljøprogram var vedlagt 
saken. 

Miljøprogrammet revideres og legges fram for endelig 
beslutning som del av B3-beslutning. Miljøprogrammet skal 
tas opp til behandling i prosjektstyret ved hver faseovergang.  
Miljøprogrammet følges opp i prosjektets 
Miljøoppfølgingsplan (MOP). 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken: 

Styringsgruppen støtter at prosjektet også sertifiseres gjennom 
BREEAM-NOR-modellen. På hvilket nivå en ev. sertifisering skal 
skje på avklares senere. 

Styringsgruppen stiller spørsmål til hvordan de økte 
investeringskostnadene skal håndteres. 

Vedtak: 

Styringsgruppen tar utkast til VSI Miljøprogram til 
informasjon og ber prosjektledelsen utarbeide en ny revisjon 
av dokumentet som ser nærmere på hvordan målene kan nås 
(hovedgrep/delmål) og et estimat på kostnadene forbundet 
ved nødvendige tiltak (prosjektkostnad, besparelser for 
driften).  

Miljøprogrammet revideres og legges fram for endelig 
beslutning som del av B3-beslutning. 

Miljøprogrammet legges til grunn for både Mjøssykehuset og 
for null-pluss alternativet. 

TE 
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040-2022 Virksomhetsinnhold i null-pluss- og Mjøssykehus 
alternativet 

Tom Einertsen innledet. Alice Beathe Andersgaard presenterte 
saken. 

Sykehuset Innlandet HF anbefaler en videre utredning av null-
pluss alternativ 2 der følgende funksjonsfordeling mellom 
sykehusene på Elverum og Hamar legges til grunn: 

a) Akutt indremedisin for lokalsykehusområdet Elverum og 
elektive funksjoner legges til sykehuset på Elverum.  

b) Akutt indremedisin for lokalsykehusområdet Hamar, 
fødselshjelp og kvinnesykdommer, barne- og ungdomsmedisin 
og akutte kirurgiske fag legges til erstatningssykehuset på 
Hamar. 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken: 

Styringsgruppen bemerker at det er vanskelig å gi sin endelige 
tilslutning til funksjonsfordeling nå, men anbefaler at Sykehuset 
Innlandets forslag legges til grunn i det videre arbeidet, 
inklusive at øyesykdommer videreføres på Elverum.  

Styringsgruppen ber om at det arbeides videre med notat 
knyttet til gevinster, for eksempel må gevinster knyttet til å ta i 
bruk nytt bygg, herunder gevinster ved moderne logistikk, 
automasjon osv. som nye bygg legger til rette for, synliggjøres. 

Styringsgruppen presiserer at DPS poliklinikk ved sykehuset på 
Hamar legges til erstatningssykehuset. Styringsgruppen ber om 
at prosjektet synliggjør nødvendig volumøkning og kostnad 
knyttet til at de 24 DPS eksterne døgnsengene foreslås lagt 
sammen med nytt erstatningssykehus i Hamar i null-pluss 
alternativet. Tilsvarende bes prosjektet synliggjøre 
konsekvensene ved å ta inn rehabilitering/habilitering ved 
Ottestad i nytt erstatningssykehus på Hamar i null-pluss 
alternativet. 

Styringsgruppen ber om at Sykehuset Innlandet kvalitetssikrer 
kostnadene knyttet til et ekstra vaktlag i hjemmevakt. 

Styringsgruppen bemerker at beregningen av merkostnader på 
om lag 30 millioner ved videreføring av akutt indremedisin på 
Elverum ikke er presentert i dagens møte og ber om at dette 
anslaget kvalitetssikres. 

For Mjøssykehus-alternativet anbefaler styringsgruppen at man, 
som for null-pluss alternativet, legger til grunn i det videre 
arbeidet at akutt indremedisin for eget lokalsykehusområde 
videreføres ved sykehuset i Elverum.  

Vedtak: 

TE 
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Styringsgruppen legger til grunn Sykehuset Innlandet HF sitt 
forslag til funksjonsfordeling mellom Elverum og Hamar i det 
videre arbeidet.  

Styringsgruppen legger til grunn at både investeringskalkyler 
og driftsøkonomiske konsekvenser for null-pluss alternativet 
utredes videre fram mot B3A-beslutningen 

I likhet med for null-pluss alternativet legger styringsgruppen 
også til grunn at akutt indremedisin skal legges til Elverum i  
Mjøssykehus-Alternativet. 

041-2022 Orientering om status for utarbeidelse av 
vurderingskriteriene for valg mellom Mjøssykehuset med 
tilhørende sykehusstruktur og null-pluss alternativet med 
erstatningssykehus for Hamar; «retningsvalget» 

Tom Einertsen innledet. Trude Fagerli presenterte saken. 

I tråd med tidligfaseveilederen skal det i arbeidet med 
prosjektinnramming utarbeides kriterier som grunnlag for 
alternativvurderingene som skal utføres i konseptfasen. 

I B3A -beslutning skal retningsvalg gjøres. Retningsvalg består 
av følgende hovedvalg; 

H1 – funksjonsinnhold 

H2 – bygningsmessig konsept 

H3 – tomtevalg 

H4 - retningsvalg 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken: 

Styringsgruppen bemerker at det legges frem et fullstendig 
forslag 11. mai med endelig beslutning 16. mai. 

Vedtak: 
Styringsgruppen tar saken om arbeid med vurderingskriterier 
for retningsvalg til orientering. 

TE 

042-2022 Vurderingskriteriene for valg mellom bygningsmessige 
konsepter i mulighetsstudie for både Mjøssykehuset og 
erstatningssykehuset for Hamar 

Tom Einertsen innledet. Trude Fagerli presenterte saken. 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken:  

Styringsgruppen bemerker at det til slutt bør gjøres en samlet, 
helhetlig vurdering av kriteriene. Notat rettes opp tilsvarende. 

Vedtak: 

Styringsgruppen vedtar vurderingskriterier for valg av 
bygningsmessige konsepter i mulighetsstudie med de innspill 
som kom i møtet. 

TE 
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043-2022 Evaluering og rangering av tomter for Mjøssykehuset og 
null-plussalternativet med erstatningssykehus Hamar 

Tom Einertsen innledet. Vigdis Hartman presenterte saken. 

Det vises til den trinnvise prosessen for utarbeidelse av 
beslutningsunderlag for valg av tomt. Denne er illustrert i fire 
trinn. Prosjektet er nå i trinn 3 – tomteanalyse. 

Sweco Norge AS har på vegne av Helse Sør-Øst RHF utarbeidet 
tomteanalyse versjon 1.0 som ligger til grunn for 
styringsgruppens behandling av nedvalg 1, 6. april 2022. 
Tomteanalysen rangerer alle tomtene som ligger til grunn for 
analysen, der det nå i nedvalg 1 skal tas stilling til hvilke 2-3 
tomter skal vurderes videre for henholdsvis Mjøssykehuset og 
erstatningssykehuset for Hamar.  

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken: 

Styringsgruppen støtter at tomteanalysen med alle 
tomtealternativene blir sent ut på innspillsrunde til alle 
kommuner, fylkeskommune, og berørte parter.  

Brukerrepresentanten bemerker at det fra et bruker- og 
pasientsynspunkt er skepsis til Sanderudalternativet grunnet at 
det vil være vei til og fra Hamar sentrum. 

Styringsgruppen bemerker at det er viktig å ta med seg tidligere 
erfaringer knyttet til bygging av sykehus på industritomter, 
herunder bla. store økonomiske konsekvenser og mulig 
forurensning mv.  

Vedtak: 

Styringsgruppen vedtar å legge tomteanalysen del 1 til grunn 
for videre arbeid med tomteanalysen del 2.  

For Mjøssykehuset legges tomtene Moskogen (1), Moelven 
Industrier (2) til grunn for videre arbeid frem mot neste 
styringsgruppemøte i mai. I tillegg anbefales det at det sees på 
en kombinasjon av disse to, tomt (3).  

For null-pluss erstatningssykehus Hamar legges tomtene 
Vikingskipet (1) og Åkershagan (5) til grunn for videre arbeid 
frem mot neste styringsgruppemøte i mai. I tillegg medtas 
Sanderud (4) som tomt med tanke på gjennomføring (vi eier 
tomten) og samhandling med eksisterende sykehusfunksjoner. 

Kommentarer som fremkom av styringsgruppemøtet 
hensyntas før tomteanalysen del 1 sendes ut på innspillsrunde 
til berørte parter. Hele rapporten sendes ut på 
innspillsrunden. 

Prosjektet gis mandat til å gå i videre dialog med aktuelle 
grunneiere for å kartlegge risiko knyttet til tomtekostnader og 
gjennomføring.  

TE 
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044-2022 Fleksibilitet og bruk av ensengsrom vs. tosengsrom og 
fleksibilitet knyttet til tekniske installasjoner for to 
senger i ensengsrom 

Tom Einertsen innledet saken. Marte Lauvsnes presenterte 
saken. 

Det ble gitt en informasjon knyttet til fleksibilitet og tekniske 
installasjoner knyttet til bruk av ensengsrom. 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken: 

Styringsgruppen bemerker at det er vanskelig å ta stilling til 
ensengsrom vs. tosengsrom ut fra utsendt saksgrunnlag. 
Styringsgruppens leder anbefaler derfor at diskusjon knyttet til 
ensengsrom vs. tosengsrom tas i en egen prosess i Helse Sør-Øst 
RHF på generelt grunnlag og ikke spesifikt knyttet til dette 
prosjektet. Styringsgruppen støttet dette. 

Det er ønsket at denne avklaringen gjøres tidsnok til at 
konklusjonene kan brukes i siste halvdel av arbeidet med 
konseptfasen, hvor romprogrammet skal etableres. 

Vedtak: 

Styringsgruppen tar informasjon om ensengsrom vs. 
tosengsrom til orientering. 

TE 

045-2021 Eventuelt 

Det var ingen saket til behandling under eventuelt.  

TRR 

 


