
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: Fagråd pediatri (barne- og ungdomsmedisin) 

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

 

Alle interne innspill vil bli publisert på minSIde og Sykehuset Innlandets nettsider. 
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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  
Ingen 
 
Ulemper 
Se «Øvrige kommentarer» 

Fordeler  
Ingen 
 
Ulemper 
Se «Øvrige kommentarer» 

Fordeler  
Ingen 
 
Ulemper 
Se «Øvrige kommentarer» 

«Aller galest» 

Trinnvis 
alternativ 2 

Fordeler  
Ingen 
 
Ulemper 
Se «Øvrige kommentarer» 

Fordeler  
Ingen 
 
Ulemper 
Se «Øvrige kommentarer» 

Fordeler  
Ingen 
 
Ulemper 
Se «Øvrige kommentarer» 

«Galest» 

Trinnvis 

alternativ 3 

Fordeler  
Ingen 
 
Ulemper 
Se «Øvrige kommentarer» 

Fordeler  
Ingen 
 
Ulemper 
Se «Øvrige kommentarer» 

Fordeler  
Ingen 
 
Ulemper 
Se «Øvrige kommentarer» 

«Galt» 

Trinnvis 
alternativ 4 

Fordeler  
Ingen 
 
Ulemper 
Se «Øvrige kommentarer» 

Fordeler  
Ingen 
 
Ulemper 
Se «Øvrige kommentarer» 

Fordeler  
Ingen 
 
Ulemper 
Se «Øvrige kommentarer» 

«Galere» 

 

Øvrige kommentarer: 
 



Et samlet Fagråd Pediatri har hele det barnemedisinske miljøet, barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og barnehabiliteringen med seg når vi 

– som tidligere - anbefaler et nytt Mjøssykehus med samling av alle spesialiserte sykehusfunksjoner. Det er det eneste alternativet som er 

egnet til å løse Sykehuset Innlandets utfordringer innen barne- og ungdomsmedisin. 

Samling av funksjoner i Mjøssykehuset vil bidra til robuste og tilstrekkelig store fagmiljøer, god samhandling og bedre pasientløp for svært 

mange - voksne, ungdom og barn.  

Vi som har ansvar for sykehustilbudet til barn og ungdom, ser et stort behov for samling av våre virksomheter så raskt som mulig i et «Senter 

for barn og ungdom» tilrettelagt for alle i aldersgruppen 0-18 år med behov for sykehusinnleggelse og annen behandling. Her vil en kunne 

samhandle på en bedre måte enn i dag, og tilnærme seg pasientene tverrfaglig fra første stund, med tilgang på all nødvendig ekspertise og 

avansert utstyr på ett sted. En samling i et «Senter for barn og ungdom» vil også gi muligheter for felles utnytting av store arealer. 

Når vi her er bedt om vurdere fordeler og ulemper ved alternativene for trinnvis utbygging sammenlignet med en sammenhengende 

utbygging av Mjøssykehuset, er dette en ganske enkel oppgave. Vi ser ingen fordeler ved å stykke opp utbyggingen i flere byggetrinn verken 

for voksne, barn eller ungdom, kun en rekke ulemper. 

Spesielt uheldig ville det være for sykehustilbudet til barn og ungdom dersom de skisserte trinnvise utbyggingsalternativene 1 eller 2 skulle bli 

valgt. I disse alternativene er ikke BUP tenkt flyttet sammen med pediatrien og habiliteringstjenesten for barn og ungdom før i byggetrinn 2. 

Dette er fagområder som arbeider på tvers, og sammen sørger for gode, helhetlige tilbud internt i sykehuset. Å skille dem fra hverandre, ville 

medføre alvorlig svekkelse av mange viktige pasientløp – og må derfor unngås. 

Fagråd Pediatri 16.01.2023 

 Jon Grøtta, avdelingssjef/avdelingsoverlege Elverum 

 Anne Kirsti Høgåsen, seksjonsoverlege barne- og ungdomsposten Lillehammer 

 Aina Myhre Morønning, avdelingssykepleier barne- og ungdomspoliklinikken Gjøvik 

 Reidun Nordbach, avdelingssykepleier barne- og ungdomsavdelingen Elverum 

 Elin Sillibakken, avdelingssykepleier nyfødtintensiv Lillehammer 

 Lars Tveiten, seksjonsoverlege nyfødtintensiv Elverum 

 Pål Christensen, avdelingssjef/avdelingsoverlege Lillehammer 
 


