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084-2022 Møtereferat (Foreløpig godkjent) 
 

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

Dato: 08.08.2022 

Møteleder: Terje Rootwelt Tid: 0915-1215 

Referent: Maria Helena Powell Sted: Hamar 

Deltakere: 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 

Kirsten Brubakk, konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst 

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: Jan Frich, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF  
 

 

Saksnr.  Ansvar 
 Saker til behandling  

076-2022 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 8. august 2022. 

TRR 

077-2022 Referat fra styringsgruppemøte14. juni 2022 

Terje Rootwelt presenterte saken. 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken:  

Konserntillitsvalgte endres til foretakstillitsvalgte i sak 073-
2022.  

Styringsgruppen ga for øvrig sin tilslutning til saken. 

Vedtak: 

TRR 
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Styringsgruppen godkjenner referat fra styringsgruppemøtet 
24. juni 2022. 

078-2022 Kort status økonomi for juli 2022 og eksterne innspill 

Tom Einertsen presenterte saken. 

Det ble gitt en kort orientering om status for prosjektet. 

Det orienteres om at Sanderud fått rødt på gjennomføring 
grunnet statlig innsigelse om økt biltransport. 

Det ble opplyst om at det i konseptrapporten kapittel 2.6 er 
tatt inn en tilleggsrisiko knyttet til den store 
strukturendringen det innebærer å flytte helle eller deler av 
seks sykehus med sine etablerte fagmiljøer inn i et nytt, stort 
sykehus.  

Supplerende analyser av likviditetsstrøm på utvidet 
prosjektnivå er oppdatert i konseptrapporten med 
forutsetning om at rehabilitering av øvrig struktur 
lånefinansieres. Analysene viser at likviditetsbelastningen 
skyves ut i tid og medfører lavere øvrig 
mellomfinansieringsbehov i analyseperioden, men at 
akkumulert likviditetsstrøm ved analyseperiodens slutt er 
sammenlignbar uavhengig av finansieringsform. 

Innspill fra Elverum kommune, Olav Dobloug og 
Sykepleieforbundet er sendt til styringsgruppen til 
informasjon. 

Vedtak: 

Styringsgruppen tar status og innspill fra eksterne til 
orientering. 

TE 

079-2022 KSK – Ekstern kvalitetssikrers vurdering av 
konspetfasens steg 1 

Tom Einertsen presenterte saken. 

Helse Sør-Øst RHF har inngått avtale med Dovre og Neo 
Consulting AS om ekstern kvalitetssikring av 
konseptfaseutredningen (KSK) “Videreutvikling av Sykehuset 
Innlandet HF” (VSI). Kvalitetssikringen er gjort som en 
følgeevaluering, hvor kvalitetssikrer gir løpende råd til 
prosjektet i form av drøftinger og egne notater som 
oversendes i etterkant av avtalte tema- og statusmøter. 

Dokumentet er en foreløpig vurdering av konseptfasens Steg 1. 
Vurderingene er gjort parallelt med ferdigstillelsen av Steg 1-
rapporten. 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken:  

Konserntillitsvalgte mener det ikke er sammenlignbare 
alternativer og at det er vanskelig å ta stilling til 
gevinstrealiseringene som er foreligger. 

TE 
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Vedtak: 

Styringsgruppen tar ekstern kvalitetssikrers vurdering av 
konspetfasens steg 1 til orientering.  

080-2022 Risikovurdering av virksomheten før og etter idriftsetting 
av investeringstiltakene for alternativet med 
Mjøssykehuset og Null-pluss alternativet. 

Tom Einertsen presenterte saken. 

Det ble 28.06.2022 gjennomført en risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS) for videreutvikling av Sykehuset 
Innlandet HF. Det er to retningsvalg som ble vurdert i den 
sammenheng, henholdsvis alternativet med Mjøssykehuset og 
null-pluss alternativet. Det ble for begge alternativer gjort en 
vurdering av situasjonen både under etablering og etter 
idriftsetting. Risikovurderingen identifiserte at null-pluss 
alternativet har en høyere risikoprofil enn alternativet med 
Mjøssykehuset for fasen etter at tiltakene er ferdigstilt og satt i 
drift. 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken: 

Det bemerkes at rekruttering og bemanning vil være en 
utfordring som Sykehuset Innlandet kontinuerlig må arbeide 
med. Det bemerkes også at reisevei vil være en av utfordringene. 

Vedtak: 

Styringsgruppen tar risikovurderingen av virksomheten før og 
etter idriftsetting av investeringstiltakene for alternativet med 
Mjøssykehuset og Null-pluss alternativet til orientering. 

TE 

081-2022 Konseptrapport steg 1 

Tom Einertsen presenterte saken. 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken:  

Det vises til konseptrapportens punkt 2.7 og 2.7.1. hvor 
styringsgruppen la frem sin anbefaling til retningsvalg. 

Det ble bemerket at Mentometerundersøkelsen tar for stor plass 
i rapporten og ber om at figurer knyttet til rapportens punkt 
2.5.3 Gjennomføring evalueringsprosess Sykehuset Innlandet HF 
endres til en tekstlig fremstilling.  

Vedtak: 

Styringsgruppen henviser til konseptrapportens punkt 2.7 
«Vurdering og rangering av alternativene, anbefaling». 

ABA 

082-2021 Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt. 

TRR 

  


