
 

 

 

 

 

NOTAT 
 
 

Til: Prosjektdirektør Roger Jensen 

Fra:  Divisjon Elverum-Hamar v/ kst. divisjonsdirektør Håvard Kydland og kst. ass. div. direktør 
Trine Fleischer Eng. 

 

Dato: 26. januar 2022 
 
 

Sak: Videreutvikling av Sykehuset Innlandet – konseptfase: Innspillsnotat til divisjoner 

 

 

Viser til e-mail utsendt 11.januar 2022 med invitasjon til å komme med innspill innenfor tre 

temaer. Temaene ble også gjennomgått på samlingen for alle ledere i Sykehuset Innlandet 11. 

januar 2022. Frist for innspill er satt til 26. januar 2022. Divisjon Elverum Hamar har 

behandlet saken i et ekstraordinært ledermøte onsdag 19 januar 2022, arrangert på kort varsel 

grunnet den korte tidsfristen som var satt. Vi vil i dette notatet gjøre rede for våre innspill, sak 

for sak.  

 

Sak 1 Avgrensing av alternativer. Konkretisering av alternativer.  

 
KONKRETISERING HOVEDALTERNATIVET.  

I innspillsnotatet er det gjort rede for at aktivitetsfordelingen i hovedalternativet vil bli 
påvirket av at opptaksområdet for akuttsykehuset på Lillehammer og akuttsykehuset på 
Tynset er noe mindre enn forutsatt i rapporten «Konkretisering av virksomhetsinnhold i 
Sykehuset Innlandet HF». Disse faktorene beskrives i notatet at samlet vil utfordre rammen 
for Mjøssykehuset og dermed gi behov for å vurdere om ytterligere funksjoner kan legges til 
akuttsykehuset, elektivt sykehus eller til sykehuset på Tynset. 
 
En samlet ledergruppe i divisjon Elverum-Hamar ser med stor bekymring på denne 
ytterligere glidningen i Sykehuset Innlandets visjon, det fremtidige målbilde. Vi vil benytte 
anledningen til å minne om utgangspunktet for etableringen av et felles Mjøssykehus. 
Allerede i 2010, i dokumentet «Premisser mål og utfordringer, strategisk fokus 2011-2014» 
står det at dersom man skal kunne oppfylle Helse Sør-Øst sin hovedstrategi for videre 
funksjons- og oppgavefordeling, uttalt i styresak nr. 108 i 2008, må man relansere Prosjekt 
2020 fra 2006, sitt forslag om ett nytt hovedsykehus ved Mjøsa (1-3). Det presiseres 
imidlertid følgende s. 27, sitat: «Dersom et nytt hovedsykehus skal være aktuelt å lansere på 
nytt, må det i utgangspunktet bygge på en forutsetning om avvikling av eksisterende 
akuttsykehus rundt Mjøsa (Gjøvik, Lillehammer, Elverum og Hamar)» (3). Dette premisset 
har også ligget til grunn gjennom hele idéfasen og i idéfaserapporten (4) og helt frem til 
vedtaket om det fremtidige målbildet, som ble vedtatt i sak 079-2017 i styremøte i 
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Sykehuset Innlandet, den 20. oktober 2017 (5). Det var først ved dette vedtaket i 2017 at 
man tok inn å utrede behov for døgnaktivitet på ett eller to andre sykehus i Mjøsregionen, i 
det videre utredningsarbeidet (5). 
Bakgrunnen for dette innspillet og bekymringen i divisjon Elverum-Hamar, er at en 
ytterligere svekkelse av visjonen, samling i ett felles sykehus for alle, vil kunne svekke 
gjennomføringsevnen og oppslutningen om hovedsykehusmodellen.  
I rapporten «Gjennomgang av idéfaseutredningen fremtidig sykehusstruktur for Sykehuset 
Innlandet» fra felles arbeidsgruppe Sykehuset Innlandet HF og Helse Sør-Øst RHF, publisert i 
januar 2019, er det lagt frem en beskrivelse av trinnvis bygging av Mjøssykehuset, i kapittel 7 
og kapittel 10 (6). Det er også beskrevet at en trinnvis utbygging skal utredes i konseptfasen. 
I rapporten er det beskrevet at et mulig trinn 1 er at kun to av dagens akuttsykehus samles i 
ett nytt Mjøssykehus. Ved en slik trinnvis utbygging vil vi fortsatt ha et fragmentert 
sykehustilbud i lang tid. 
 
Divisjon Elverum-Hamar ønsker mer informasjon om og belysning av en trinnvis utvikling 
av Mjøssykehuset og scenarioer for dette i steg 1, av konseptfasen. Den trinnvise 
utbyggingen må adresseres før nedvalget gjøres. 
 
Utviklingen som skisseres med mer aktivitet utenfor Mjøssykehuset i akuttsykehuset og i det 
elektive sykehuset, leder Sykehuset Innlandet HF vekk fra visjonen om faglig samling og over 
i en modell med 2 store akuttsykehus, ett på Mjøsbrua og ett på Lillehammer. Denne 
utviklingen kan ytterligere forsterkes ved gjennomføring av en trinnvis utvikling av 
Mjøssykehuset. 
 
Forskjellen mellom gevinstene og graden av faglig samling i et Mjøssykehus og i 0 + 
alternativet minsker betydelig ved en slik utvikling. 
 

Spørsmål 1. Hvilke fagområder, deler av fagområder eller administrative funksjoner 
som kan legges utenfor Mjøssykehuset?   

Diskusjoner og innspill i ledergruppen i Elverum Hamar er enstemmige og støtter det syn at 
alle spesialiserte fagområder må samles i Mjøssykehuset, for å realisere visjonen i det 
fremtidige målbildet. 
I innspillsnotatet er det gjort rede for ulike fagområder og funksjoner som kan ligge utenfor 
Mjøssykehuset basert på en diskusjon i ett enkelt møte, den 21. november 2019 
(avdelingssjefssamling). 
 
Divisjon Elverum-Hamar støtter ikke forslaget om at Øye og ØNH tilbudet ligger utenfor 
Mjøssykehuset i hovedalternativet. 
 
Divisjon Elverum-Hamar støtter ikke forslaget om at forskningsenheten ligger utenfor 
Mjøssykehuset. I oppdragsdokumentet for 2022 for Helse Sør-Øst RHF, er det beskrevet at 
det skal legges til rette for forskning skal være en integrert del av tjenesten (7). Det er viktig 
at forskning, innovasjon og de kliniske miljøer er samlet for å styrke satsningen og 
integrasjonen mellom forsking og klinikk. 
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Divisjon Elverum-Hamar mener at dersom det skal legges elektiv døgnbasert ortopedi til det 
elektive sykehuset må dette utgjøre en betydelig virksomhet tilsvarende det man har på 
Lovisenberg og Moss sykehus i dag. Bakgrunnen for dette er å skape en attraktivitet og et 
faglig grunnlag for slik virksomhet. Hvordan dette harmoniserer med å flytte virksomhet til 
Tynset er uklart. 
Vi er samtidig bekymret for rekrutering og utdanning av ortopeder hvis det legges opp til 
stor geografisk avstand mellom enhetene som skal gi utdanning i hhv. elektiv og akutt 
ortopedi.  
Divisjon Elverum-Hamar er usikker på om plassering av akutt indremedisinske senger til 
Elverum vil sikre likeverdige helsetjenester jamfør innspill fra indremedisin Elverum. Det er 
lettere å kunne se for seg eventuelt en fem døgns elektiv sengepost knyttet til den elektive 
virksomheten. Det kan ligge godt til rette for flere typer pakkeforløp, tverrfaglig 
utredningsenheter og samarbeidsarena opp mot helsefellesskapet. 
Imidlertid gir et akutt indremedisinsk tilbud sammen med akuttmedisin på Elverum, en 
trygghet for Østerdalen i og med avstanden til Moelv, og sikrer aktivitet i et elektivt sykehus. 
Dersom en slik løsning velges må det være tilstrekkelig med akuttmedisinsk service og 
medisinsk overvåkning i Elverum. For de ansatte på Elverum, oppleves avstanden til Moelv 
utfordrende med tanke på pendleavstand og rekruttering. 
 
 
AVGRENSNING AV UTREDNINGSALTERNATIVER I NULL-PLUSS ALTERNATIVET 

 
Spørsmål 2. Hensyntatt føringene fra styringsgruppen, hvilke varianter av null -pluss 
alternativet mener divisjonens ledergruppe vi bør utrede?  

Divisjon Elverum-Hamar bygger på et etablert samarbeid siden vedtaket i Fylkestinget i 1996 
da Sentralsjukehuset i Hedmark fikk felles ledelse (8). Divisjon Elverum-Hamar har hatt 
funksjonsfordeling siden 1998 (9). Divisjon Elverum-Hamar bygger på 24 år med samarbeid 
og vi ser på Sykehusene i Elverum og Hamar som ett sykehus. De siste 24 årene har 
divisjonens to lokasjoner samarbeidet mer og mer. I 2012 ble det etablert én felles avdeling 
for akuttmedisin og i 2019 én felles bildeavdeling med felles LIS primærvakt for begge 
sykehusene. Det er etablert et svært godt samarbeid mellom gynekologisk avdeling på 
Elverum og kirurgisk avdeling på Hamar. Det utføres gynekologisk kirurgi begge steder, både 
i Elverum og på operasjonsroboten på sykehuset i Hamar. Medarbeidere og ledere er vant til 
å samarbeide og mange jobber allerede på begge geografiske lokalisasjoner. I ett 0 + 
alternativ vil vi bygge videre på dette samarbeidet og mange vil jobbe begge steder. Dette 
anses uproblematisk både fordi det er etablert i organisasjonens kultur og fordi avstanden 
mellom sykehusene kun er 30 km med svært god og ny 4-felts veiforbindelse på store deler 
av strekningen. 
Divisjonen er derfor samlet av det syn at vi vil få til ulike varianter av 0 + varianter basert på 
de føringene som eventuelt vil komme underveis i prosessen fremover. 
 
Det er flere ulike hovedalternativer for 0 + som vil kunne la seg realisere og som også sikkert 
vil måtte justeres fremover basert på regionale og nasjonale føringer. 
 
Vi ønsker pr. i dag i dette notatet å belyse 2 ulike scenarioer som begge hensyntar føringene 
fra styringsgruppen den 14. desember 2021. Disse vil dessuten kunne justeres ytterligere 
senere og tilpasses eventuelt nye endrede føringer. 
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0 + Modell 1. Videreføring av Innlandsmodellen med mindre justeringer av fordeling av den 

akuttkirurgiske aktiviteten mellom husene. 

 

I denne modellen flyttes kun akutt ortopedi fra Elverum til erstatningssykehuset i Hamar for 
å forbedre det samlede traumetilbudet. Områdefunksjonene for kirurgi og 
intervensjonsradiologi på Hamar opprettholdes som i dag (karkirurgi, urologi, mamma-
endokrin) I denne modellen foreslår vi å etablere betydelig grad av elektiv kirurgi på 
Elverum. Kompetansen hos kirurger sikres ved rotasjon mellom arbeid med akutte 
operasjoner på erstatningssykehuset på Hamar og elektive operasjoner ved Sykehuset i 
Elverum.  LIS utdanning ivaretas gjennom at LIS jobber på begge steder. 
De øvrige fagene gyn/føde, barn, ØNH, øye, indremedisin, pasienthotell samt 
nukleærmedisin med PET CT opprettholdes på Elverum. Det opprettholdes gynekologisk 
poliklinikk på Hamar og gynekologiske operasjoner på roboten på Hamar, slik som i dag. 
Det er viktig å sikre god tilsynskompetanse innenfor gastrokirurgi og akuttmedisinsk 
oppfølging ved sykehuset i Elverum. Dette ivaretas. I denne modellen ønsker vi å ta initiativ 
til et sømløst kreftutredningstilbud / tverrfaglig utredningsenhet / «fast track» senter ved 
Sykehuset i Elverum med klinikk, nukleærmedisin (PET CT) og pasienthotellet. 
Modellen vil kunne ivareta bedre traumefunksjon enn i dag og bedre gastrokirurgisk 
tilsynsfunksjon for akutt indremedisin på Elverum samt sikre gastrokirurgisk og gynekologisk 
samhandling ved elektive operative utfordringer, samtidig som man møter behovet om 
likeverdighet i arbeidsplasser og bibeholder akuttfunksjoner jfr. mandatet. 
 
 

0 + Modell 2. Videreføring av Innlandsmodellen med større grad av samling av akuttkirurgi i 

erstatningssykehuset på Hamar enn i modell 1. 

 

I denne modellen legges det opp til en større grad av samling av akuttkirurgien enn i modell 
1, beskrevet over. Her foreslås en stor elektiv kirurgisk virksomhet på Elverum med elektiv 
gastrokirurgi, elektiv ortopedi og elektiv gynekologi, samt gynekologisk poliklinikk og 
skadepoliklinikk. Døgnpost for elektiv ortopedi samt i tillegg til omfattende dagkirurgi og 
poliklinikk. Her kan man legge til rette for et bevegelsessenter der evt. også fysikalsk 
medisinske tjenester kan inngå. I denne modellen kan det også være en faglig gevinst å også 
inkludere rehabilitering. 
 I denne modellen ønsker vi også å ta initiativ til et sømløst tverrfaglig utredningsenhet med 
et kreftutredningstilbud / «fast track» senter ved Sykehuset i Elverum med klinikk, 
nukleærmedisin med PET CT og pasienthotellet. Det kan opprettholdes akutt indremedisin 
uendret fra i dag ved Elverum. Det er viktig å sikre god tilsynskompetanse innenfor 
gastrokirurgi og akuttmedisinsk oppfølging ved sykehuset i Elverum. Dette ivaretas gjennom 
den elektive virksomheten  
Akutt ortopedi, fødetilbudet, pediatri og neo, akutt ØNH og akutt Øye flyttes fra Elverum til 
erstatningssykehuset på Hamar. Akuttmedisin er representert begge steder. Det vil være 
ønskelig med pasienthotell begge steder.  
For øye vil det være en fordel å flytte øye til Hamar for å øke samarbeid med leger i vakt på 
øye Lillehammer. Øye kan ha det meste av poliklinisk virksomhet på Elverum. 
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Fagspesifikke innspill til 0 +. 
Pediatri. 
Det er en fordel å legge ØNH og barn på samme sted. Barnet ligger på en post og 
spesialistene kommer til barnet. Pediatere ønsker å være samlokalisert med gastrokirurgi, 
gyn/føde, ortopedi og ØNH. Pediatrisk poliklinikk\dagpost kan fortsette på Elverum. 
Øre-nese-hals. 
ØNH miljøet ønsker å være samlet på en geografisk lokalisasjon fordi fagmiljøet er lite. Det 
er ikke ønskelig å splitte akutt og elektiv ØNH fordi det grunnet utsyr er krevende og fordele 
på flere steder. ØNH ønsker å være der resten av akuttkirurgien er. Øyefaget ønsker ideelt 
sett heller ikke å bli spredt utover flere lokalisasjoner på grunn av at fagmiljøet er lite og pga. 
utstyr. Imidlertid er volumet av tjenester i all hovedsak dagkirurgisk og poliklinisk, slik at her 
må flere løsninger kunne vurderes. 
Gyn/føde: 
Gyn/føde har kommet med innspill om at de ønsker seg modell 2. For dem kan sykehuset 
ligge hvor som helst i Hamar området, bare det er godt med parkering og det er enkelt å 
komme seg fra tog og hovedvei. Gyn/føde vil ha med barn og Neo for å ha samme 
aktivitetsnivå og selektering som i dag. Gyn/føde ser også for seg at aktiviteten vil øke ved et 
slik alternativ. Gyn/føde kan opprettholde poliklinikk i Elverum, slik vi gjør på Hamar i dag, 
noe dagkirurgi kan også løses.  Gyn/føde tror at det er lettere å rekruttere både jordmor og 
overleger til Hamar, i forhold til Elverum og også Moelv.  Gyn/føde ønsker å være sammen 
med gastrokirurgene og urologen og kan dra nytte av hverandre på felles pasienter. 
 
Indremedisin: 
I et 0+ alternativ er det ønskelig fra indremedisin Elverum å samle all akutt virksomhet i ett 
hus inkludert medisin.  I en slik modell kan man på lik måte som i hovedalternativet se for 
seg en elektiv drift med fem døgns sengepost knyttet til den virksomheten.    
På samme måte kan dette ligge godt til rette for flere typer pakkeforløp, tverrfaglig 
utredningsenheter og samarbeidsarena opp mot helsefellesskapet. 
 
Imidlertid er mandatet tydelig på at det skal opprettholdes akuttfunksjoner på begge 
sykehusene (Elverum og Hamar). Vi forholder oss til denne føringen i dette innspillet. Vi har 
derfor lagt opp til minimum akutt indremedisin, med akuttmedisinsk beredskap og 
overvåkningssenhet med tilhørende bildediagnostikk, laboratorium mm. på begge 
lokalisasjoner. 
 
 

Generelle betraktninger om VI i SI i 0+. Områdefunksjoner og samarbeid. 

 

Ett viktig premiss for 0 + alternativene er at dette er en videreføring av den desentraliserte 
sykehusemodellen «Innlandsmodellen» med sykehus i nettverk (10). Side 5 i innspillsnotatet, 
er det beskrevet at områdefunksjonene ligger fast, sitat: «De fagområdene som er samlet til 
ett sted i foretaket, forblir samlet – eksempelvis karkirurgi og nevrologi» 
Det betyr at et erstatningssykehus på Hamar vil være et sykehus for hele Innlandet slik det 
også er i dag for sine områdefunksjoner (karkirurgi og intervensjonsradiologi, urologi, 
mamma-endokrinkirurgi). Sykehuset på Gjøvik er også i 0 + et sykehus for alle i hele 
opptaksområdet når det gjelder hematologi og stråleterapi. Sykehuset på Lillehammer er i 0 
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+ også et sykehus for alle for nevrologi, mikrobiologi, patologi og for kvinneklinikkens 
spesialoppgaver innen fødselsomsorgen. 
Et erstatningssykehus på Hamar er således ikke et mini-Mjøssykehus. Områdefunksjonene 
ligger fast og Sykehusene i Gjøvik og Lillehammer opprettholdes som store akuttsykehus slik 
de er i dag. 
 
I idéfaserapporten fra 2016 beskrives det at dagens organisering har resultert i langvarige og 
energikrevende debatter om tjenestetilbudet ulike steder (4). Det samme ble påpekt over 10 
år tidligere i Muusmann rapporten fra 2005, der det påpekes at det er en form for mental 
maktbalanse mellom akuttsykehusene i Gjøvik, Lillehammer, Hamar og Elverum (11).  
Ett viktig premiss for å lykkes videre er at Sykehusene i Innlandet alle omtales som våre felles 
sykehus og at bevisstheten rundt ansvar og oppgaver for hele befolkningen i Innlandet løftes 
frem. 
 
Sykehuset i Tynset og beredskapen i Fjellregion en. Premisset om overføring av elektiv 
aktivitet til sykehuset på Tynset.  

Det er i innspillsnotatet til divisjonene gjort rede for side 5, at det i konseptfasen i tråd med 
vedtaket i Helse Sør-Øst RHF styresak 058-2021 skal utredes et null-pluss alternativ som 
innebærer at det skal utredes et erstatningssykehus for sykehuset i Hamar med en 
hensiktsmessig funksjonsfordeling med sykehuset på Elverum, samt at sykehuset på Tynset 
skal styrkes med elektiv gastrokirurgi / generell kirurgi og ortopedi. Videre s. 5 står det at 
Sykehuset Innlandet ved oppstart av konseptfasen har lagt til grunn at det angitte volumet 
innen elektiv gastrokirurgi /generell kirurgi og ortopedi som skal styrke Tynset, overføres fra 
Elverum og Hamars opptaksområder. Det er også i s. 4 i innspills notatet til divisjonene 
beskrevet at sykehuset på Tynset skal styrkes med mer elektiv kirurgi også i 
hovedalternativet. 
Divisjon Elverum-Hamar vil påpeke at å flytte elektiv kirurgi til Tynset med mål om å øke 
aktiviteten der, kan skape utfordringer knyttet til at elektiv aktivitet deles mellom mange 
geografiske lokalisasjoner. Vi forstår rasjonale bak å styrke Tynsets akuttmedisinske 
beredskap og sørge for at det blir mer robust. Imidlertid kan dette ha konsekvenser ut fra et 
utdanningsperspektiv, der LIS leger i kirurgi må delta i både elektiv kirurgi og øyeblikkelig 
hjelp kirurgi i sin spesialisering på flere lokalisasjoner. Dette gjelder både i hovedalternativet 
og i 0 + alternativet. 
 
Innspill vedrørende deling av elektiv kirurgi.  

Det er bekymring i det kirurgiske miljøet på Hamar knyttet til splitting av den elektive 
kirurgien på flere ulike geografiske lokalisasjoner/enheter i både hovedalternativet og 0 + 
alternativet. Det er usikkert om det samlede volumet er stort nok.  
 
Vår felles helsetjeneste - Rekruttering.  

I sin sykehustale 11. januar 2022 sa helseministeren, sitat «vår felles helsetjeneste er ikke 
bare pasientenes helsetjeneste, det er også fagfolkenes helsetjeneste og arbeidssted. 
I kommende periode skal vi satse på alle dere fagfolkene.» 
I fremtidig struktur uavhengig av modell, må vi ta dette på alvor for å lykkes. Vi må sørge for 
rekruttering, utdanning, kompetansebygging og fagmiljøer som er robuste. Dette må man 
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klare å finne løsninger for. Det kan være utfordrende å få til praktisk med tanke på 
rekruttering, utdanning og pendling. 
 

Sak 2. Oppdatering av vurderingskriterier 

Spørsmål 3 Divisjonene bes om å vurdere om det er behov for endringer i 
vurderingskriteriene. Hvilke vurderingskriterier bør tas ut, endres eller tillegges? 

 

Divisjon Elverum-Hamar har følgende innspill til vurderingskriterier som må tillegges: 
 
Klimahensyn som er vedtatt av styret i HSØ må være med i vurderingskriteriene (12). Fokus 
på klima og miljø ble også tydeliggjort i foretaksmøtet med HSØ, den 10. januar 2022 (13). 
 
I effektmålet Robuste fagmiljøer som er løftet fra et kriterium ønsker vi at det i tittelen står 
«Robuste fagmiljøer som rekrutterer godt» 
Vi ønsker også et kriterium der det står at strukturen skal være en attraktiv arbeidsplass. 
For eksempel kan a) skrives om litt  

a) En attraktiv arbeidsplass som rekrutterer godt og beholder sine medarbeidere. 
b) Arbeidsglede, gode arbeidsforhold og arbeidstidsordninger 
c) Faglig utvikling for medarbeidere, der forskning, utvikling, utdanning og innovasjon er 

integrert i den kliniske hverdagen (justering av e)). 
 
Under effektmålet «God tilgjengelighet» er allerede fleksible bygg som er tilpasset moderne 
medisin skrevet inn. Divisjon Elverum Hamar tenker man kan legge til at nybygg må bygges 
så fleksibelt som mulig med mulighet for spesialiserte rom, tilstrekkelig isolasjon og 
muligheter for tilpasninger under økt beredskap. Dette er for så vidt allerede beskrevet i 
punkt i) og k). 
 
Vi vil gjerne også på en eller annen måte løfte hensynet til IT løsninger som kanskje kan 
passe inn under effektmålet «organisering som underbygger gode pasientforløp». Det er 
viktig at det er IT systemer som bidrar til og understøtter den medisinskfaglige og 
teknologiske utviklingen. 
 
Under punktet organisering som underbygger gode pasientforløp b) «at pasienten kan ferdig 
utredes og behandles på det stedet han/hun tas imot og at flytting av pasienter mellom 
enheter unngås.» kan man også presisere et det er et mål om å redusere pasienttransport. 
 
Når det gjelder effektmålet «God ressursutnyttelse» punkt b) «tilgjengelige 
personellressurser for desentraliserte tjenester», er dette en uklart vurderingskriterium for 
oss i divisjon Elverum-Hamar og imøteser en presisering av formuleringen slik at meningen 
kan forklares bedre. Det er mulig dette kunne vært tatt ut ettersom vi oppfatter at det er 
uklart. 
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Under «God ressursutnyttelse» er det fint om det kommer inn et kriterium om å redusere 
unødvendig rapportering / uhensiktsmessig bruk av fagfolk til andre oppgaver enn det de er 
utdannet til. 
 

 

Sak 3 Medvirkningsplan for steg 1 

Spørsmål 4 Er dette en tilstrekkelig og hensiktsme ssig grad av medvirkning knyttet til 
hvert av de fire temaene i steg 1 av konseptfasen?  

 

På et helt overordnet plan er divisjon Elverum-Hamar av det syn at manglende deltagelse 
eller representasjon i styringsgruppen svekker involveringen av divisjonen. Representasjon 
av divisjonen i styringsgruppen hadde vært spesielt viktig både med tanke på alternativene i 
0 + og i og med at alle de spesialiserte akuttfunksjoner skal flyttes fra divisjon Elverum-
Hamar til hovedsykehuset i hovedalternativet. Tilstrekkelig involvering av divisjon Elverum-
Hamar er viktig for informasjonsflyt, åpenhet og tillit som i skal bidra til å skape endringsvilje, 
som er en spesielt kritisk suksessfaktor dersom hovedalternativet blir valgt. 
Det er svært viktig også fra et overordnet ståsted at utredningen skjer uhildet og med bred 
involvering. Tidsfristene som er satt for eksempel for dette notatet er kort og tillitt er 
grunnleggende for prosessen.  
 
Det har kommet innspill om at også fagrådsledermøte kunne vært involvert mer i fase 1. 
 
De divisjonstillitsvalgte Elverum-Hamar bør nå inviteres til å delta i fase 1, i lys av utviklingen 
knyttet til at 0 + alternativet skal utredes fullt ut, i henhold til føringer fra helseministeren i 
foretaksmøtet 10. januar 2022 (13). 
 

Oppsummering innspill Elverum-Hamar 

1. Divisjon Elverum-Hamar ønsker å bidra til å få til den beste modellen både for 
hovedalternativet og for 0+ alternativet og at prosessen er transparent, uhildet og 
ryddig. 
 

2. Divisjon Elverum-Hamar ønsker mer informasjon om og belysning av en trinnvis 
utvikling av Mjøssykehuset og scenarioer for dette i steg 1, av konseptfasen. Den 
trinnvise utbyggingen må adresseres før nedvalget gjøres. 
 

3. Utviklingen som skisseres med mer aktivitet utenfor Mjøssykehuset i akuttsykehuset 
og i det elektive sykehuset, leder Sykehuset vekk fra visjonen om faglig samling og 
over i en modell med 2 store akuttsykehus, ett på Mjøsbrua og ett på Lillehammer. 
Denne utviklingen kan ytterligere forsterkes ved gjennomføring av en trinnvis 
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utvikling av Mjøssykehuset. Forskjellen mellom gevinstene og graden av faglig 
samling i et Mjøssykehus og i 0 + alternativet minsker betydelig ved en slik utvikling. 
 

4. Divisjon Elverum-Hamar støtter ikke forslaget om at Øye og ØNH tilbudet ligger 
utenfor Mjøssykehuset i hovedalternativet. 
 
 

5. Divisjon Elverum-Hamar støtter ikke forslaget om at forskningsenheten ligger utenfor 
Mjøssykehuset. 
 

6. Divisjon Elverum-Hamar mener at dersom det skal legges elektiv døgnbasert ortopedi 
til det elektive sykehuset må dette utgjøre en betydelig virksomhet tilsvarende det 
man har på Lovisenberg og Moss sykehus i dag. Bakgrunnen for dette er å skape en 
attraktivitet og et faglig grunnlag for slik virksomhet. Hvordan dette harmoniserer 
med å flytte virksomhet til Tynset er uklart. 
Vi er samtidig bekymret for rekrutering og utdanning av ortopeder hvis det legges 
opp til stor geografisk avstand mellom enhetene som skal gi utdanning i hhv. elektiv 
og akutt ortopedi.  

 
 

7. Divisjon Elverum-Hamar har i dette notatet lagt frem og beskrevet 2 ulike modeller 
for 0+ alternativet som er bygget på det gode samarbeidet divisjonen har hatt de 
siste 24 årene siden felles ledelse ble etablert første gang i 1996. Disse 2 modellene 
for 0 + må kunne tilpasses regionale og nasjonale føringer som kan komme på et 
senere tidspunkt i konseptfasen. 
 

8. Opprettholdelse av områdefunksjoner i 0 + alternativet må ligge fast slik det er 
beskrevet i innspillsnotatet s. 5: «De fagområdene som er samlet til ett sted i 
foretaket, forblir samlet – eksempelvis karkirurgi og nevrologi» Det betyr at et 
erstatningssykehus på Hamar vil være et sykehus for hele Innlandet, slik det også er i 
dag for sine områdefunksjoner (karkirurgi, urologi, mamma-endokrinkirurgi, 
intervensjonsradiologi). Sykehuset på Gjøvik er også i 0 + et sykehus for alle i hele 
opptaksområdet når det gjelder stråleterapi og hematologi. Sykehuset på 
Lillehammer er i 0 + også et sykehus for alle for nevrologi, mikrobiologi, patologi og 
for kvinneklinikkens spesialoppgaver innen fødselsomsorgen,  
Et erstatningssykehus på Hamar er således ikke et mini-Mjøssykehus. 
Områdefunksjonene ligger fast og Sykehusene i Gjøvik og Lillehammer opprettholdes 
som store akuttsykehus. 0 + er en videreføring av den desentraliserte 
sykehusstrukturen, Innlandsmodellen. 
 

9. I sin sykehustale 11. januar 2022 sa helseministeren, sitat «vår felles helsetjeneste er 
ikke bare pasientenes helsetjeneste, det er også fagfolkenes helsetjeneste og 
arbeidssted. I kommende periode skal vi satse på alle dere fagfolkene.» 
I fremtidig struktur helt uavhengig av modell må vi ta dette på alvor for å lykkes. Vi 
må sørge for rekruttering, utdanning, kompetansebygging og fagmiljøer som er 
robuste. Vi må sørge for trivsel, samarbeid og arbeidsglede.   
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10. Klimahensyn som er vedtatt av styret i HSØ må være med i vurderingskriteriene (12). 
For øvrige innspill til vurderingskriterier se sak 2.  
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