
Deloppdrag 1: Vurdering av trinnvis utbygging 

Oppgaveskjema 

Vedlegg til innspillsnotat i Sykehuset Innlandet, 21. desember 2022 
 

Sykehuset Innlandet er bedt om å belyse fordeler og ulemper ved trinnvis utbygging i alternativet med Mjøssykehuset, og hvordan en slik tilnærming 
kan bidra til å redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen må igjennom.  

Oppgaven i innspillsrunden består av å vurdere fordeler og ulemper ved alternativene for trinnvis utbygging, sammenlignet med en 
sammenhengende utbygging av Mjøssykehuset.  

Medvirkningsorganene bes om å besvare oppgaven punktvis for hvert av de fire alternativene som er beskrevet i innspillsnotatet. Eventuelle 
utfyllende vurderinger kan beskrives i kommentarfeltet. 

 

Innspill fra: ___Divisjon Elverum-Hamar________________________________________________________ 

Innspill sendes: roger.jenssen@sykehuset-innlandet.no innen 18. januar 2023 

 

Alle interne innspill vil bli publisert på minSIde og Sykehuset Innlandets nettsider. 

  

mailto:roger.jenssen@sykehuset-innlandet.no


Dette oppgaveskjemaet skal benyttes ved innlevering av skriftlige innspill. Skjemaet består av tabell for utfylling av fordeler og ulemper for hvert 
alternativ, samt et åpent tekstfelt for eventuelle kommentarer der for eksempel tiltak for å redusere risiko kan belyses.  

Alternativ/ 
Risikoområde 

Vurder risikoområde 
“Pasient/Kvalitet” ved 
omstillings- og 
utviklingsprosesser  

Vurder risikoområde 
“Ansatt” ved 
omstillings- og 
utviklingsprosesser  

Vurder risikoområde 
“Organisasjon” ved 
omstillings- og 
utviklingsprosesser  

Kommentarer  

Trinnvis 
alternativ 1 

Samling somatikk 

Fordeler  
Faglig samling av 
somatikk i byggetrinn 1. 
 
Ingen ytterligere 
oppsplitting av DPH som 
ligger utenfor, lik 
behandling  
 
Ulemper 
Løser ikke variasjon i 
indremedisinsk tilbud 
spesielt i Elverum. 
 
Løser ikke fragmentert 
tilbud i Hamar regionen-
forskjell poliklinikk og 
innleggelser – spredt 
tilbud Elverum-Moelv-
Lillehammer 
 
Noe mer utfordrende 
med samhandling 
somatikk og psykiatri, 
men dette kan styres via 

Fordeler  
Jobbinnhold med faglig 
samling av somatikk vil 
for en del ansatte 
kompensere for lengere 
reisevei til jobb. 
 
Ansatte i psykisk 
helsevern slipper å reise 
til Moelv for å jobbe.  
 
Ulemper 
Stor omstilling som 
berører skifte av 
arbeidssted for 69 % av 
mer enn 4000 ansatte i 
trinn 1.  
 
Jobbinnhold vil for en 
del ansatte ikke 
kompensere for lenger 
reisevei til jobb. 
 
Utfordringer med drift 
av elektivt sykehus med 

Fordeler  
Noe mindre omstilling av 
ansatte 
 
Ulemper 
Stor omstilling uansett, 
69% av over 4000 ansatte 
blir berørt med skifte av 
arbeidssted 
 
 
Driftsgevinster blir mindre 
 
Liten forskjell fra 
sammenhengende 
utbygging knyttet til 
reisevei\omstilling og 
faglig samling.  
 
  

Datagrunnlaget fra 
samfunnsanalysen utført 

av COWI i 2020 slår fast at 
de aller fleste ansatte vil ha 

lengere reisevei til et 
Mjøssykehus i Moelv, enn 

de har til dagens sykehus. 

Det er delte syn i 

Sykehuset Innlandet i 
hvordan avveiningen av 

faglig samling- jobbinnhold 
i Moelv vurdert mot lenger 

reisevei og endret balanse 

jobb-fritid vil slå ut. 

 

Divisjon Elverum Hamar 
mener det er mulig å 

ivareta samhandling med 
psykiatri på andre måter 

enn ved å samlokalisere 
somatikk-psykiatri. 

Ambulant team må være 
tilgjengelig. 



ambulerende team og 
eventuelt andre tiltak. 
 
Reel liten endring i 
forhold til ikke trinnvis 
modell gjør at 
omstillingsutfordringer 
kan på virke kvalitet på 
grunn av tap av 
kompetanse (f. eks. behov 
for vikarbasert drift). 

akutt indremedisin 
Elverum i kombinasjon 
med Mjøsssykehus på 
Moelv, blant annet 
medfører ambulering. 
 
Ulik attraktivitet 
Lillehammer-Moelv-
Elverum. 
 
Effektivisering øker 
arbeidsbelastning og 
krever færre ansatte. 
Urealistisk lav 
vaktbemanning for leger 
i steg 1 av konseptfasen. 

Riktig å prioritere 
habilitering/rehabilitering 
inn i trinn 1, fremfor større 
deler av psykiatri. 
 

 

 

Trinnvis 
alternativ 2 

Fordeler  
Akutt ortopedi vil gi 
tilgjengelige tjenester 
lokalt på Elverum med 
mer tilstedeværelse i 
Elverum, men flere 
ulemper enn fordeler 
 
Flere arbeidsplasser på 
Elverum om enn 
kortvarig. 
 
Samlokalisering somatikk 
og psykiatri. 
 
Ulemper 

Fordeler  
Flere på Elverum kan få 
kortere reisevei på jobb  
 
De ansatte på Reinsvoll 
slipper omstilling. 
 
Ulemper 
Stor omstilling som 
berører skifte av 
arbeidssted for 82% av 
mer enn 4000 ansatte i 
trinn 1. 
 
Jobbinnhold vil for en 
den ansatte ikke 

Fordeler  
Noe mindre omstilling av 
ansatte 
 
Ulemper 
Stor omstilling uansett 
69% av over 4000 ansatte 
blir berørt med skifte av 
arbeidssted 
 
 
Driftsgevinster blir mindre 
 
Liten forskjell fra 
sammenhengende 
utbygging knyttet til 

Kommentarer 
 



Løser ikke variasjon i 
indremedisinsk tilbud 
spesielt i Elverum. 
 
Løser ikke fragmentert 
tilbud i Hamar regionen-
forskjell poliklinikk og 
innleggelser – spredt 
tilbud Elverum-Moelv-
Lillehammer 
 
Noe mer utfordrende 
med samhandling 
somatikk og psykiatri 
men dette kan styres via 
ambulerende team og 
eventuelt andre tiltak. 
 
Reelt sett lite endring i 
forhold til ikke trinnvis 
modell gjør at 
omstillingsutfordringer 
kan på virke kvalitet på 
grunn av tap av 
kompetanse (f.eks. behov 
for vikarbasert drift.) 

kompensere for lenger 
reisevei til jobb. 
Turnoverintensjon øker. 
Utfordringer med 
bibehold av ansatte. 
 
Det er lagt inn betydelig 
effektivisering av 
personell med nedtak av 
ansatte og en urealistisk 
lav vaktbemanning for 
leger i steg 1 av 
konseptfasen. Drifts -
gevinsten blir mindre 
her. 
 
Ortopedi Elverum 
Rekruttering av Lis 3 
hvor de må belage seg på 
å pendle mellom flere 
lokasjoner er etter vårt 
syn derekrutterende. 
Rekrutering av ferdig 
spesialister vil også 
påvirkes på samme 
måte. Usikkerheten om 
det egentlig blir et trinn 
2 vil gi en usikkerhet 
som ikke er 
attraktiv/rekrutterende.  
Ortogeriatri slik det 
ligger inne er en dårlig 

reisevei\omstilling og 
faglig samling  
 
 



løsning for rekrutering 
av ortopediske Lis leger 
som må pendle mellom 
flere sykehus for å få sin 
spesialitet. I de 
alternativene hvor akutt 
og elektiv ortopedi fra 
Elverum skal inn i trinn 
2 så vil alle lis leger måte 
pendle mellom 
Lillehammer, Moelv og 
Elverum for å bli 
spesialister hvis 
ortogeriatri-løsningen 
på Lillehammer for hele 
foretaket blir realisert. 
Utfordringer med drift 
elektivt sykehus med 
akutt indremedisin 
Elverum i kombinasjon 
med Mjøssykehus på 
Moelv 
 
 

Trinnvis 

alternativ 3 

Samling somatikk 

Fordeler  
Faglig samling av 
somatikk i byggetrinn 1 
med mer psykiatri. 
 
 
Ulemper 

Fordeler  
Jobbinnhold med faglig 
samling av somatikk vil 
for en del ansatte 
kompensere for lengere 
reisevei til jobb. 
 

Fordeler  
Noe mindre omstilling av 
ansatte 
 
Ulemper 
Stor omstilling uansett 
som berører 81% av over 
4000 ansatte. 

Divisjon Elverum Hamar 

mener det er mulig å 

ivareta samhandling med 
psykiatri på andre måter 

enn samlokalisering 

somatikk-psykiatri. 



Løser ikke variasjon i 
indremedisinsk tilbud 
Spesielt i Elverum. 
 
Løser ikke fragmentert 
tilbud i Hamar regionen-
forskjell poliklinikk og 
innleggelser – spredt 
tilbud Elverum-Moelv-
Lillehammer 
 
Noe mer utfordrende 
med samhandling 
somatikk og psykiatri, 
men dette kan styres via 
ambulerende team og 
andre tiltak. 
 
Reelt sett lite endring i 
forhold til ikke trinnvis 
modell gjør at 
omstillingsutfordringer 
kan på virke kvalitet på 
grunn av tap av 
kompetanse(f .eks. behov 
for vikarbasert drift). 

Ansatte i psykisk 
helsevern slipper i stor 
grad å reise til Moelv for 
å jobbe. 
 
 
Ulemper 
Stor omstilling som 
berører skifte av 
arbeidssted for 81% av 
mer enn 4000 ansatte i 
trinn 1. 
Jobbinnhold vil for en 
den ansatte ikke 
kompensere for lenger 
reisevei til jobb. 
Det er lagt inn betydelig 
effektivisering av 
personell med nedtak av 
ansatte og en urealistisk 
lav vaktbemanning for 
leger i steg 1 av 
konseptfasen. 
Utfordringer med drift 
elektivt sykehus med 
akutt indremedisin 
Elverum i kombinasjon 
med Mjøssykehus på 
Moelv. 
 
 

 
 
Driftsgevinster blir mindre 
 
Liten forskjell fra 
sammenhengende 
utbygging knyttet til 
reisevei\omstilling og 
faglig samling  
 
 

Riktig å prioritere 
habilitering/rehabilitering 
inn i trinn 1, fremfor større 
deler av psykiatri. 
  
 



Trinnvis 
alternativ 4 

Fordeler  
Endel faglig samling av 
somatikk i byggetrinn 1 
 
 
Fordeler  
Akutt ortopedi vil gi 
tilgjengelige tjenester 
lokalt på Elverum med 
mer tilstedeværelse i 
Elverum, men flere 
ulemper enn fordeler 
 
Flere arbeidsplasser på 
Elverum om enn 
kortvarig  
 
Samlokalisering somatikk 
og psykiatri. 
 
Ulemper 
Løser ikke variasjon i 
indremedisinsk tilbud 
Spesielt i Elverum 
Løser ikke fragmentert 
tilbud i Hamar regionen-
forskjell poliklinikk og 
innleggelser – spredt 
tilbud Elverum-Moelv-
Lillehammer 
 

Fordeler  
Jobbinnhold vil for en 
den ansatte kompensere 
for lenger reisevei til 
jobb. 
 
Flere på Elverum kan få 
kortere reisevei på jobb  
 
Reinsvoll slipper 
omstilling 
 
 
Ulemper 
Stor omstilling som 
berører skifte av 
arbeidssted for 74 % av 
mer enn 4000 ansatte i 
trinn 1. 
 
Det er lagt inn betydelig 
effektivisering av 
personell med nedtak av 
ansatte og en urealistisk 
lav vaktbemanning for 
leger.  
 
Jobbinnhold vil for en 
den ansatte ikke 
kompensere for lenger 
reisevei til jobb. 
 

Fordeler 
Noe mindre omstilling av 
ansatte 
 
Ulemper 
Stor omstilling uansett 
hvor 74% av over 4000 må 
skifte arbeidssted. 
 
 
Driftsgevinster blir mindre 
 
Liten forskjell fra 
sammenhengende 
utbygging knyttet til 
reisevei/omstilling og 
faglig samling.  
 
 

 



Noe mer utfordrende 
med samhandling 
somatikk og psyke men 
dette kan styres via 
ambulerende team pga. 
andre tiltak. 
 
Reelt sett lite endring i 
forhold til ikke trinnvis 
modell gjør at 
omstillingsutfordringer 
kan på virke kvalitet på 
grunn av tap av 
kompetanse (f.eks. behov 
for vikarbasert drift). 

Ortopedi Elverum: 
Rekruttering av Lis 3 
hvor de må belage seg på 
å pendle mellom flere 
lokasjoner er etter vårt 
syn derekrutterende. 
Rekrutering av ferdig 
spesialister vil også 
påvirkes på samme 
måte. Usikkerheten om 
det egentlig blir et trinn 
2 vil gi en usikkerhet 
som ikke er 
attraktivt/rekrutterende 
Ortogeriatri slik det 
ligger inne er en dårlig 
løsning for rekrutering 
av ortopediske Lis leger 
som må pendle mellom 
flere sykehus for å få sin 
spesialitet. I de 
alternativene hvor akutt 
og elektiv ortopedi fra 
Elverum skal inn i trinn 
2 så vil alle LIS leger 
måte pendle mellom 
Lillehammer, Moelv og 
Elverum for å bli 
spesialister hvis 
ortogeriatri-løsningen 
på Lillehammer for hele 
foretaket, blir realisert. 



 
Utfordringer med drift 
elektivt sykehus med 
akutt indremedisin 
Elverum i kombinasjon 
med Mjøssykehus på 
Moelv. 
 
 

 

Øvrige kommentarer: 
Mjøssykehusmodellen etter steg 1 av konseptfasen er en modell med stort akuttsykehus på Moelv, stort akuttsykehus på Lillehammer og 

elektivt sykehus med akutt indremedisin i Elverum uten intensiv og akuttsykehus på Tynset (ref. 060-2022 Vedlegg 02a - Styresak 060-2022 - 

Vedlegg 01 Hovedprogram.pdf (sykehuset-innlandet.no) og Notat Framskriving SIHF NystrukturV2.pdf (fisp.no)). Modellen innebærer også samling av 

sykehusbasert psykisk helsevern på Moelv. Det vil derfor fortsatt være mange lokalisasjoner i Sykehuset Innlandet HF slik som i dag. 

Dersom man i tillegg velger trinnvis utbygging vil antall lokalisasjoner med drift være enda høyere. Det vil øke driftskostnader. 

Divisjon Elverum-Hamar er av den oppfatning av trinnvis utbygging ikke vil redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene 

organisasjonen må igjennom av betydelig grad. Trinnvis utbygging skaper heller en tilleggs risiko for utvikling og omstilling, spesielt 

knyttet til at beslutningen om hvorvidt byggingen faktisk skal gjennomføres trinnvis eller ikke, først vil skje sent i steg 2 av konseptfasen 

eller eventuelt i forprosjektet (usikkert for oss på nåværende tidspunkt hvordan dette egentlig skal foregå). Således vil det uansett kunne 

skje endringer i alternativene for trinnvis utbygging underveis i steg 2 av konseptfasen, hvilket kan øke usikkerhet. Det kan for eksempel 

lanseres nye alternative trinn med ulikt innhold i tiden fremover av ulike årsaker, også økonomiske, som for eksempel for høye 

kostnader til å flytte stråleenheten fra Gjøvik til Moelv. 

Trinnvis utbygging reiser i tillegg spørsmål ved om trinn 2 faktisk vil bli bygget, og skaper derfor usikkerhet i organisasjonen. 

Det er uavhengig av trinnvis utbygging allerede stor usikkerhet knyttet til hvilke ytterligere endringer som vil bli gjennomført i 

fordelingen mellom de ulike akuttsykehusene i Mjøssykehusmodellen i steg 2 av konseptfasen av økonomiske årsaker. I trinn 1 har 

https://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2022-07/060-2022%20Vedlegg%2002a%20-%20Styresak%20060-2022%20-%20Vedlegg%2001%20Hovedprogram.pdf
https://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2022-07/060-2022%20Vedlegg%2002a%20-%20Styresak%20060-2022%20-%20Vedlegg%2001%20Hovedprogram.pdf
https://sihf.fisp.no/sykehusstruktur/Documents/Framtidig-sykehusstruktur/Notat%20Framskriving%20SIHF%20NystrukturV2.pdf


prosjektledelsen ikke kommet med tilstrekkelig informasjon om detaljer i bemanning og behandlingstilbud. Indremedisin på Elverum 

mener at tilbudet uten intensiv støtte i tilstrekkelig grad, vil gi et mindreverdig tilbud for befolkningen og at planen for Hamar området 

per i dag vil gi fragmentert tilbud for pasienter og ansatte. Dette er ikke tatt inn i vurderingene om de forskjellige trinnvise alternativene. 

At somatikken samlet i Moelv skal klare seg med 1970 årsverk virker underestimert og blir heller ikke vurdert mer vedrørende de 

forskjellige alternativene (ref. tabell 38 i 060-2022 Vedlegg 02a - Styresak 060-2022 - Vedlegg 01 Hovedprogram.pdf (sykehuset-innlandet.no).   

Divisjon Elverum-Hamar mener det er viktig å prioritere habilitering og rehabilitering i et eventuelt trinn1 sammen med somatikken. 

Divisjon Elverum-Hamar samhandler med Sanderud om pasienter med spiseforstyrrelser, innenfor rus og alderspsykiatri. Disse er 

samlet med somatikken i alternativ 3. Det anses å være en fordel faglig sett. 

Divisjon Elverum-Hamar merker seg diskusjonen rundt samlokalisering av somatikk og psykisk helsevern og har stor respekt for at 

dette er en satsing nasjonalt og at det er viktige hensyn. Vi mener likevel det er mulig å ivareta samhandling med psykiatri på andre 

måter enn ved å samlokalisere somatikk og psykiatri og anbefaler derfor, dersom man er nødt til å velge mellom de 4 forelagte 

alternativene, å velge alternativ 1. 

Trinnvis innflytting kan sikkert avhjelpe på papiret, men da vil investeringskostnader bli like høye mens de betydelige estimerte 

driftsinnsparingene som i praksis medfører nedbemanning ved innflytting, må fordeles på færre og på en organisasjon som ikke er 

omstilt, slik at dette blir en tilleggsbelastning og ikke en lettelse i omstillingskostnader. 

 

 

https://sykehuset-innlandet.no/seksjon/styret/Documents/2022-07/060-2022%20Vedlegg%2002a%20-%20Styresak%20060-2022%20-%20Vedlegg%2001%20Hovedprogram.pdf

