
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: ___Divisjonstillitsvalgte Elverum- Hamar organisasjonene: 

- Norsk Sykepleierforbund 
- Fagforbundet 

- Delta 
- Overlegeforeningen 
- Norsk Fysioterapiforbund 

- Vernetjenesten 
- Den Norske Jordmorforening 

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  
- Samarbeid 

legespesialister 
somatikk innen 
habilitering barn, 
og rehabilitering 

- Beholder skillet 
mellom somatikk 
og psykiatri i trinn 
1 (f. eks innen 
pasientgrupper 
som har behov for 
skjerming) 

Ulemper 
- Bekymring 

forskjeller innen 
somatisk 
helsetjeneste/ 
lokalfunksjon 
indremedisin 
innad i foretaket 
rundt 
opptaksområde 
Elverum 

Fordeler  
- Noe færre ansatte 

i omstilling psyk 
trinn 1 

 
Ulemper 

- Svært 
utfordrende 
rekruttering og 
beholdende for 
ansatte Elverum 
(fremtidig 
ambulering, 
reisevei)  

- Fare for å miste 
ansatte fra 
fagområder 
Elverum 
(usikkerhet rundt 
intensiv og 
akuttmedisin) 

Fordeler  
- Forbruk av noe 

færre ressurser til 
omstilling, 
lederbelastning, 
lederstøtte i trinn 1 

 
Ulemper 

- 69% av ansatte i 
omstilling i trinn 1 
er fortsatt stort 
antall ansatte som 
vil medføre store 
krav til 
organisasjonen. 

 



- Fare for å miste 
kompetanse som 
tilsvarer en 
kontinuitet i 
pasientbehandling 

- Usikkerhet vedr 
tidsaspekt trinn 2 
kan skape ulempe 
innen områder 
som trenger 
tettere samarbeid 
psyk og somatikk 

Trinnvis 
alternativ 2 

Fordeler  
- Elverum vil kunne 

brukes som en 
buffer for 
fleksibilitet fysisk 
pga ledig plass i 
trinn 1 

 
Ulemper 

- Stor fare for å 
miste kompetanse 
som vil føre til 
skjevt 
indremedisinsk og 
kirurgisk/ 
ortopedisk tilbud 

- Fagmiljø deles er 
svært 
uhensiktsmessig 
for pasientene 

Fordeler  
- Noe færre ansatte 

fra Elverum fra 
somatikk inn i 
omstilling i trinn 
1 

 
Ulemper 

- 82% av ansatte i 
omstilling trinn 1 
vil si svært mange 
i antall personer 
inn i krevende 
omstillings-
prosess.  

- Oppdeling av 
fagmiljø vil også 
si oppdeling av 
arbeidsmiljø som 
en ekstra 

Fordeler  
- Forbruk av noe 

færre ressurser til 
omstilling, 
lederbelastning, 
lederstøtte i trinn 1 

 
Ulemper 

- 82% av ansatte i 
omstilling i trinn 1 
er svært stort antall 
ansatte som vil 
medføre store krav 
til organisasjonen. 

- Vil kreve svært mye 
lederstøtte 

 



 belastning inn i 
omstilling 

- Utfordring med 
rekruttering, og 
beholde ansatte 

Trinnvis 

alternativ 3 

Fordeler  
- Færrest pasienter 

flyttes rundt 
- Samarbeid 

legespesialister 
somatikk innen 
habilitering barn, 
og rehabilitering i 
trinn 1 

- Mindre avstand 
psyk og somatikk 
innen 
akuttmedisin/ 
indremedisin 

 
Ulemper 

- Bekymring 
forskjeller innen 
somatisk 
helsetjeneste/ 
lokalfunksjon 
indremedisin 
innad i foretaket 
rundt 
opptaksområde 
Elverum 

Fordeler  
- Færrest ansatte 

må vente  
- Tiltak i 

deloppdrag 2 er 
konkrete tiltak 
for å beholde 
ansatte inn i 
omstilling. Behov 
for å øke 
bemanning og 
behov for kraftige 
kompensasjonslø
sninger for å 
motivere ansatte. 

 
Ulemper 

- Svært 
utfordrende 
rekruttering og 
beholdende for 
ansatte Elverum 
(fremtidig 
ambulering, 
reisevei)  

- Fare for å miste 
ansatte fra 

Fordeler  
- Kommer raskere «i 

mål» med 
oppdraget  

- Kraftig tiltakspakke 
utarbeidet i 
deloppdrag 2 er 
konkret og vil gi 
bedre håndtering av 
hva som skal til inn 
i omstilling. 

 
Ulemper 

- 81% av ansatte i 
omstilling i trinn 1 
er stort antall 
ansatte som vil 
medføre store krav 
til organisasjonen 
for omstilling og 
medvirkning. 

 

 



- Fare for å miste 
kompetanse som 
tilsvarer en 
kontinuitet i 
pasientbehandling 
tilknytning 
problematikk 
fagmiljø Elverum 

fagområder 
Elverum 
(usikkerhet rundt 
intensiv og 
akuttmedisin) 

Trinnvis 
alternativ 4 

Fordeler  
- Elverum vil kunne 

brukes som en 
buffer for 
fleksibilitet fysisk 
pga ledig plass i 
trinn 1 

 
Ulemper 

- Fagmiljø deles opp 
innen 
indremedisin og 
ortopedi, 
uhensiktsmessig 
for pasientene 

- Stor fare for å 
miste 
kompetanse/ 
vanskelig å 
rekruttere som vil 
føre til skjevt 
medisinsk og 
kirurgisk tilbud i 
Innlandet 

Fordeler  
- Noe færre ansatte 

fra Elverum fra 
somatikk inn i 
omstilling i trinn 
1 

 
Ulemper 

- 74% av ansatte i 
omstilling trinn 1 
vil si svært mange 
i antall personer 
inn i krevende 
omstillings-
prosess.  

- Oppdeling av 
fagmiljø vil også 
si oppdeling av 
arbeidsmiljø som 
en ekstra 
belastning inn i 
omstilling 

- Utfordring med 
rekruttering 

Fordeler  
- Forbruk av noe 

færre ressurser til 
omstilling, 
lederbelastning, 
lederstøtte i trinn 1 

 
Ulemper 

- 74% av ansatte i 
omstilling i trinn 1 
er svært stort antall 
ansatte som vil 
medføre store krav 
til organisasjonen. 

- Vil kreve svært mye 
lederstøtte i 
organisasjonen 

 



 

Øvrige kommentarer: 
En trinnvis utbygging vil totalt sett være fordyrende og sette mange ansatte på vent. 

En trinnvis utbygging vil skape en usikkerhet om når neste trinn være klar for innflytting. 

Tidsaspektet for tilleggsoppdrag med innspillsnotat i helligdagsperiode med svært kort frist påvirker medvirkning og involvering. Viktig at 

oppdragsgiver er inneforstått med fullstendig involvering i perioden ikke er mulig, også med tanke på enorm ansattbelastning i forhold til 

bemanning, sykefravær og stor pasientmengde. 

Selv om økonomisk aspekt ikke skal kommenteres i dette innspillsnotatet, ser tillitsvalgte og vernetjenesten at det er en mulighet at økonomi er en 

bakenforliggende årsak til trinnvis utbygging, som også medfører en usikkerhet knyttet til realisme både ift størrelse av byggetrinn 1 og byggetrinn 

2. Dette er svært uhensiktsmessig for både pasienter, samfunn og ansatte. 

Kommentar DNJ: Det er stor mangel på jordmødre i hele landet, også i Innlandet. Ansatte jm i SIHF er bosatt nært arbeidssted eller i kommuner enda 

lenger unna der et evnt nytt sjukehus legges. Det er ingen tall på hvor mange av disse jordmødrene som er villige til å bryte opp og flytte for å kunne 

jobbe ved nytt sjukehus. Vanskelig å kunne deles opp i en trinnvis prosess. 

 

 


