
Deloppdrag 1: Vurdering av trinnvis utbygging – divisjon Prehospitale tjenester 

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 Prehospitale tjenester 

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 : 
 
Generell vurdering av 
alle risikoområder 

Trinnvis 
alternativ 1 

 

-  -  -  Fordeler  
- Ingen 

Ulemper 
- Mange 

Trinnvis 
alternativ 2 

-  -  -  Fordeler  
- Få 

Ulemper 
- Svært mange 

Trinnvis 

alternativ 3 

-  -  -  Fordeler  
- Ingen 

Ulemper 
- Mange 

Trinnvis 
alternativ 4 

-  -  -  Fordeler  
- Få 

Ulemper 
- Svært mange 

 

Øvrige kommentarer: 
Generelt 
Divisjon Prehospitale tjenester har igjennom hele prosessen med ny sykehus-struktur hatt en tydelig linje om at spesialisthelsetjenestetilbudet i 

Mjøsområdet i størst mulig grad må samles, og særlig de fag- og tjenesteområdene som representerer områdesykehusfunksjoner og som er gjensidig 

avhengige av hverandre. En trinnvis utbygging ivaretar ikke dette; - og særlig ikke om man får to beslutningspunkter med en risiko for at et trinn 2 

ikke realiseres. Da risikerer man at helseforetaket står igjen med en struktur som er dysfunksjonell / sub-optimal der forutsatte fortrinn for 



pasientbehandling, faglig kvalitative gode løsninger, rekrutteringspotensiale av fagpersonell ikke vil bli ivaretatt og som vil være krevende 

ledelsesmessig. 

Pasient / kvalitet 
For de pasientforløp der prehospitale tjenester er involvert; - i den akuttmedisinske kjeden og pasientreiser,  vil en størst mulig grad av samling av 

tjenesteområder være en stor fordel. Et omfang av tjenestetilbud spredt på flere sykehus med en faglig funksjonsfordeling, vil videreføre de uheldige 

siden ved dagens organisering med regelmessig inntreffende usikkerhet rundt avklaring av hvor pasienter skal leveres. Det vil medføre at en 

betydelig transport mellom sykehusene vil videreføres og forsterkes med nye behov for ytterligere spissing av fag. Logistiske akser med et høyt 

antall «noder» for levering og henting vil både innenfor ambulansetjenesten og pasientreiser begrense rasjonell drift. 

Ansatt 
En trinnvis utbygging vil ikke sette helseforetaket i stand til så raskt som mulig å oppnå rasjonell drift og med det innfri det driftsøkonomiske 

potensialet som det er behov for å få realisert. Tilsvarende gjelder for rekruttering av helsepersonell der hele helsetjenesten i landet må ha en bevisst 

holdning til å begrense behovet for personellkrevende løsninger knyttet til unødvendig mange vaktlinjer. («Kampen om arbeidskraften») 

Organisasjon 
Det er erkjent at etablering av Mjøssykehuset vil være en av største omstillingsprosessene i norsk helsevesen. Med denne bevisstheten kombinert 

med grundige risikovurderinger og planlegging av gjennomføring, må det forutsettes at det vil være mulig å finne gode løsninger for omstillingen. 

Denne prosessen vil være en naturlig del av det videre arbeidet.  

Som alternativ til to trinn i bygging av Mjøssykehuset, bør det heller vurderes en noe forlenget utbyggingsfase der det i stedet vil være rom for en 

trinnvis innflytting. Selv om det er byggeteknisk mulig teoretisk å gjennomføre en utbygging i to trinn, synes de driftsmessige ulempene i en 

mellomfase med fortsatt aktiv bygging, å være betydelige. Det er framkommet i de presentasjonene som er vist av prosjektledelsen ved gjennomgang 

av mulige bygningskonsepter, at det har vært lav bevisst om driftsmessige ulemper i en mellomfase. For ansatte og ledere som skal stå for den 

kliniske virksomheten er det dette som er av betydning for å få god effekt at investeringene, både innenfor pasientbehandling, fag- og arbeidsmiljø og 

rasjonell driftsøkonomi 

Oppsummering: 
Med bakgrunn i tidligere innspill og det som er anført over, vil divisjon Prehospitale tjenester sterkt advare mot en trinnvis utbygging. 

 



Det er et stort behov for en snarlig avklaring slik at endelig retning blir konkludert. Dette vil også være det beste grunnlaget for sikre framtidig 

rekruttering av det engasjerte personalet som skal utgjøre de framtidige fagmiljøene som skal tilby befolkningen i Innlandet de beste spesialiserte 

helsetjenestene. 

Om det ender med en trinnvis utbygging, vil en størst mulig grad av samling i trinn 1 være av vesentlig betydning. For vår virksomhet vil en samling 

av somatiske funksjoner være det som veier tyngst. Dog er det da sterkt å beklage at Psykisk helsevern ikke blir prioritert inn, da effekten av en 

samling er stor for deres pasientgruppe; -likeså at pasienter i den somatiske delen sykehuset ikke får nyte godt av tilgjengelighet fra fagmiljøet 

psykisk helsevern. 

 
 
 
Med hilsen  
– på vegne av divisjon Prehospitale tjenester 
 
Geir Kristoffersen 
Divisjonsdirektør 
Prehospitale tjenester 
Sykehuset Innlandet HF 

Tlf 911 46 031 
 
 

 

 

 


