
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 Medisinsk service – Ledergruppen samt DTV/HVO i div. – v/ kst. div. direktør Mona E. Steen. 
________________________________________________________ 

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 

(kort beskrivelse 
av de enkelte) 

Fordeler  
- - 

 
Ulemper 

-  Kan med- 
føre forsinkelser i 
prøvesvar for pasienter 
på Reinsvoll og Sanderud. 

- Kan med- 
føre uønsket variasjon 
internt i Sykehuset 
Innlandet når det gjelder  
laboratorietilbud for  
enkelte prøver. 

Fordeler  
- - 

 
Ulemper 

- Ansatte kan måtte  
transporteres til og fra 
Sanderud/Reinsvoll og 
nærmeste 
sykehus/Mjøssykehuset 
eller de må arbeide i 
veldig små enheter (lite 
hensiktsmessig bruk av 
tid, små/fragmenterte 
fagmiljø). 
  

Fordeler  
- - 

 
Ulemper 

-  Laboratorie- 
virksomhet på flere steder 
– eller personell må 
forholde seg til flere steder 
(Sanderud/Reinsvoll og 
nærmeste sykehus/ 
Mjøssykehuset). 
(Lite hensiktsmessig, 
behov for mye ekstra 
utstyr/instrumenter og 
transport – i tillegg til at 
det blir kostbart). 

- Nødvendig 
laboratoriedrift/ 
prøvetaking må bestå på 
Sanderud og Reinsvoll – 
evt. må prøvetakere dra fra 
nærmeste sykehus for å ta 
prøvene og prøvene må 
transporteres til nærmeste 
sykehus/Mjøssykehuset 
for analysering. 
Hvis desentralisert 
prøvetaking må prøvene 
transporteres til nærmeste 
sykehus/Mjøssykehuset 
for analysering. Eget 
laboratorium på 
Sanderud/Reinsvoll vil 
være lite hensiktsmessig 
(små, fragmenterte 
fagmiljø, behov for mye 
ekstra 
utstyr/instrumenter, 
kostbart). 

- Fagområdene  



mikrobiologi og patologi 
skal i sin helhet samles på 
Mjøssykehuset. I tillegg vil 
spesialiserte funksjoner 
innen blodbank og 
medisinsk biokjemi også 
være samlet på 
Mjøssykehuset. En trinnvis 
utbygging vil medføre drift 
på flere hus/ved flere 
avdelinger frem til alt er 
samlet, og dette kan 
medføre en uønsket 
variasjon i 
laboratorietilbud  -
forlengede svartider som 
kan ha konsekvenser for 
behandling av kritisk syke 
pasienter. 
 

Trinnvis 
alternativ 2 

Fordeler  
- - 

 
Ulemper 

- Kan med- 
føre forsinkelser i 
prøvesvar for pasienter 
på Reinsvoll og Ottestad 
(rehabilitering). 

- Kan med- 

Fordeler  
- - 

 
Ulemper 

- Ansatte kan måtte  
transporteres til og fra 
Reinsvoll/Ottestad og 
nærmeste 
sykehus/Mjøssykehuset 

Fordeler  
-  

 
Ulemper 
Personell må forholde seg 
til flere steder 
(Reinsvoll/Ottestad og 
nærmeste 
sykehus/Mjøssykehuset). 
Mulig behov for flere 
bioingeniører på Elverum 
(mulig behov for 2 i stedet 

 



føre uønsket variasjon 
internt i Sykehuset 
Innlandet når det gjelder  
laboratorietilbud for  
enkelte prøver. 
 

for 1nattevakt pga. større 
aktivitet enn om alt flyttes 
til Mjøssykehuset 
samtidig) 
(lite hensiktsmessig, behov 
for mer transport – og evt. 
mer personell på lab. 
Elverum - kostbart). 
 

Trinnvis 

alternativ 3 

Fordeler  
- - 

 
Ulemper 

- Samme som 
beskrevet under 
alternativ 1 (litt avhengig 
av hvor de resterende 
funksjoner innen psykisk 
helsevern plasseres). 

- Dette kan med- 
føre uønsket variasjon 
internt i Sykehuset 
Innlandet når det gjelder  
laboratorietilbud for  
enkelte prøver. 
 

Fordeler  
- - 

 
Ulemper 

- Samme som 
beskrevet under 
alternativ 1 (litt avh. 
av hvor de resterende 
funksjoner innen psykisk 
helsevern plasseres). 
 

Fordeler  
- - 

 
Ulemper 

- Samme som 
beskrevet under alternativ 
1 (litt avhengig av hvor de 
resterende funksjoner 
innen psykisk helsevern 
plasseres). 
 

 

Trinnvis 
alternativ 4 

Fordeler  
- - 

 
Ulemper 

-  Samme som 

Fordeler  
- - 

 
Ulemper 

- Samme som 

Fordeler  
- - 

 
Ulemper 

- Samme som 

 



beskrevet under 
alternativ 2 (litt avhengig 
av hvor de resterende 
funksjoner innen psykisk 
helsevern plasseres – 
Reinsvoll/Sanderud). 

- Dette kan med- 
føre uønsket variasjon 
internt i Sykehuset 
Innlandet når det gjelder  
laboratorietilbud for  
enkelte prøver. 
 

beskrevet under 
alternativ 2 (litt 
avhengig av hvor de 
resterende funksjoner 
innen psykisk helsevern 
plasseres – 
Reinsvoll/Sanderud). 

 

beskrevet under alternativ 
2 (litt avhengig av hvor de 
resterende funksjoner 
innen psykisk helsevern 
plasseres – 
Reinsvoll/Sanderud). 

 

 

 

Øvrige kommentarer: 

Divisjon Medisinsk service mener en trinnvis utbygging i Mjøssykehus-alternativet ikke bidrar til å redusere risiko i 
omstillingsprosessene i divisjonens avdelinger, snarere tvert imot. Det å splitte funksjoner gir større omstillingsrisiko i form av enda 
mer fragmenterte og sårbare fagmiljøer enn det er per i dag. En samling av alle laboratoriefagene i et Mjøssykehus samtidig vil kunne 
redusere risiko i omstillingsprosessene divisjonen må gjennom.  
Bakgrunn og årsaker er flere – de viktigste er robuste, samlede fagmiljøer innen alle laboratoriefag. Dette øker grad av samarbeid 
laboratoriefagene imellom (metoder, personell, utstyr/instrumenter, lokaler) og ut mot klinikk. 
 
(En trinnvis innflytting i Mjøssykehuset  kan være risikoreduserende i omstillings- og utviklingsprosessene på flere måter. Man får 
mulighet til utprøving og test av blant annet systemer, instrumenter, IKT, integrasjoner, logistikk, bygg- og arbeidsflyt. En evt. trinnvis 
innflytting og tilhørende «trenings/innkjøringsperiode» må planlegges godt).  
 
 


