
 

 

 

 

 

NOTAT 
 
 

Til: Prosjektdirektør Roger Jenssen 

Fra: Divisjon Gjøvik-Lillehammer v/ divisjonsdirektør Kari Mette Vika 
 

Dato: 26.01.2022 
 
 

Sak: Videreutvikling av Sykehuset Innlandet – konseptfase: Innspillsnotat 

 

  
 Divisjonen er bedt om å komme med skriftlige innspill på følgende tre punkter, med frist 
26.januar 2022: 
 

 Avgrensninger av alternativer (konkretisering av hovedalternativet og null-pluss 
alternativet) 

 Oppdatering av vurderingskriterier 

 Medvirkningsplan for steg 1 
 
Følgende innspill er en oppsummering av tilbakemeldinger fra alle avdelinger i Divisjon Gjøvik-
Lillehammer: 
 
 
Avgrensninger av alternativer (konkretisering av hovedalternativet og null-pluss 
alternativet) 
 
Innspill til «null pluss» modellen  
Divisjon Gjøvik-Lillehammer mener at videreføring av null-pluss alternativet ikke vil svare opp 
målbildet til Sykehuset Innlandet, da dette alternativet vil være en videreføring av dagens struktur 
og vil dermed ikke gi faglig eller økonomisk bærekraft på verken kort eller lang sikt.  
 
«Null-pluss» alternativet viderefører på de fleste områder de samme utfordringene vi har i dagens 
struktur. Dette selv om vi ser at en bedre oppgave og funksjonsfordeling mellom Elverum og 
Hamar i en «Null pluss» modell vil løse noen av dagens utfordringer mellom Elverum og Hamar, 
så vil fremdeles ikke «Null pluss» modellen løse alle utfordringer hverken for divisjon Elverum- 
Hamar eller resten av Sykehuset Innlandet. Pasienter fra Elverum- Hamar vil fremdeles måtte 
reise til enten Gjøvik eller Lillehammer for tilbud som ikke er på Elverum- Hamar, og tilsvarende 
for pasienter fra Gjøvik-Lillehammer som må reise til Hamar. Dette er en av utfordringene med 
et funksjonsfordelt sykehus som har ledet frem til et klart behov for en samling av fag og 
funksjoner i Innlandet. Man kan vanskelig se for seg en hensiktsmessig funksjonssamling i modell 
«null pluss», og vi mener at modellen vil svekke pasienttilbudet i Innlandet som helhet da den 
ikke vil løse de skisserte utfordringene.  
 
Dersom nye funksjoner skal bli lagt til et nytt erstatningssykehus på Hamar, frykter divisjon 
Gjøvik- Lillehammer for et dårligere og svært spredt tilbud til pasienter i vårt opptaksområde.  
«Null pluss» modellen vil ikke gi grunnlag for å hente hjem oppgaver fra OUS, slik muligheten er 
i en hovedsykehusmodell. Dette vil føre til økende lekkasje av pasienter til andre helseforetak, de 
økonomiske konsekvensene vil kunne bidra til ytterligere nedbygging av tilbudet i SI.  



 

      

    

   Side 2  

 

 

   
Erfaringene fra pandemien med covid-19 har tydeliggjort at antall intensiv- og 
overvåkningssenger er for lite i den strukturen vi har i dag, og dette henger i stor grad sammen 
med tilgang på kompetanse og bemanning.   I en «Null pluss» modell skal små vaktbærende 
enheter med hyppige vakter for den enkelte opprettholdes, dette vil vedlikeholde eller ytterligere 
forverre de rekrutterings-utfordringer flere fagmiljøer sliter med i dag. «Null-pluss» modellen vil 
ha negative konsekvenser for bemanning på mellomlang og lang sikt, da det vil være små og 
fragmenterte fagmiljøer hvor vi konkurrer både internt i SI og med kommunene til dels om det 
samme helsepersonellet. I tillegg vil vi konkurrere med Oslo sykehusene om kompetanse som 
kan tilby både større og mer tverrfaglige fagmiljøer enn det Sykehuset Innlandet har mulighet til i 
en uendret sykehusstruktur. Særlig innen fødselsomsorgen understeker fagmiljøene behovet for å 
samle alt av døgnaktivitet innen fødsel til Mjøssykehuset. Det er vår oppfatning at kompetanse og 
bemanning vil sikres i større grad ved en samling til større robuste fagmiljøer på færre geografiske 
steder. 
 
Den demografiske utviklingen i Innlandet med flere eldre innbyggere og færre i yrkesaktiv alder 
tilsier at det ikke vil være tilstrekkelig kompetanse tilgjengelig til å ivareta alle funksjoner i alle 
sykehusene i en uendret struktur. Ved å opprettholde vaktberedskap på flere lokasjoner vil det 
også være mindre personell til desentraliserte tjenester, og det vil være reduserte muligheter til å 
desentralisere tjenester i tråd med målbildet til Sykehuset Innlandet og gjengitt i sykehustalen. Det 
er en reell fare for at Hadeland og deler av Valdreskommunene vil se seg bedre tjent med å motta 
sykehustjenester i andre helseforetak, og dette vil kunne medføre svekket pasienttilbud da det vil 
få en betydelig økonomisk konsekvens for foretaket dersom Sykehuset Innlandet mister 
ytterligere opptaksområde.  
 
Dagens sykehusbygg er ikke fremtidsrettede og vil kreve omfattende behov for modernisering; 
med enerom, overvåkning/intensivmuligheter, toalett og bad, mulighet for smitteisolasjon og 
skjerming. Dersom alle byggene skal opprettholde drift må vi forvente en betydelig oppgradering 
av areal for poliklinisk behandling, dagbehandling og til akuttmottakene 
(observasjons/intermediærsenger, større skadepoliklinikker, triage-områder, smitteisolat osv).  I 
moderne sykehus er akuttmottakene et sted hvor man ofte ferdigbehandler pasienter og i et 
fremtidsperspektiv vil dette også kreve økt bruk av bildediagnostikk og laboratorietjenester mer 
tilgjengelig i akuttmottakene. Ett nytt moderne sykehus vil gi mindre bygningsmasse som krever 
vedlikehold og drift framfor å opprettholde alle byggene i SI. I en «null pluss» modell er det kun 
erstatningssykehuset på Hamar som vil kunne inneha moderne fasiliteter, mens øvrige bygg vil ha 
et stort vedlikeholdsbehov som det er stor usikkerhet på hvordan skal finansieres.  
 
Mjøssykehuset vil være den eneste modellen som sikrer en mer hensiktsmessig bruk av 
investeringer til dagens kritiske behov for gjenanskaffelse av medisinsk teknisk utstyr - fordi det 
vil kunne gi mindre kostnader til drift og dermed økte investeringsrammer. Både sykehusene på 
Gjøvik og Lillehammer vil ha et betydelig behov for investeringsmidler for dekke etterslep på 
nødvendig vedlikehold og for å få tilpasset byggene til en mer tidsriktig standard i forhold til 
dagens krav til sykehusbygg. Det er også et betydelig etterslep på investeringer for medisinsk 
teknisk utstyr. De siste årenes erfaring med pandemi har vist et betydelig større behov enn 
tidligere antatt for oppgradering av sykehusbyggene med tanke på mottak av smittepasienter i 
akuttmottak og smitteisolering enten det er på intensiv eller på sengeposter.   
 
 
 
 
 



 

      

    

   Side 3  

 

Innspill til «Hovedsykehus» modellen  
Det er divisjon Gjøvik- Lillehammer sin oppfatning at det kun er hovedsykehus modellen som 
kan sikre helhetlig pasientbehandling og styrke fagmiljøer gjennom samling av flest mulig 
funksjoner for Sykehuset Innlandet. Mjøssykehuset på Moelv vil kunne gi et helhetlig tilbud 
innen somatikk og psykisk helsevern, og gjennom robuste fagmiljø sikre rekruttering fra alle 
byene rundt Mjøsa.  Mjøssykehuset i Moelv er et politisk kompromiss med flertall som sikrer 
nødvendig samling og endring av struktur i Sykehuset Innlandet.   
 
Når det gjelder hovedsykehusmodellen i Moelv er det divisjon Gjøvik- Lillehammer oppfatning 
at man må se på hvilke fagområder som kan flyttes ut av Mjøssykehuset dersom det er behov for 
å oppskalere antall senger uavhengig om dette er somatiske eller psykiatriske senger. Her må 
tilbud innen psykisk helsevern som har behov for somatisk bistand knyttes til hovedsykehuset 
mens andre psykiatriske tilbud er desentralisert eks. til DPS. Det bør også vurderes om det er 
hensiktsmessig å legge en sikkerhetspost til Mjøssykehuset, eller om denne skal legges et annet 
sted dersom Sykehuset Innlandet skal ha dette tilbudet. Et annet fagområde er eks. rehabilitering 
som i større grad kunne tilbys ved det elektive sykehuset etter oppstart ved akuttsykehusene. De 
fagområdene som kan desentraliseres bør gjøre dette med utgangspunkt fra Mjøssykehuset. 
Divisjonen fraråder ellers å legge enkelt-somatiske fagområder utenfor Mjøssykehuset. Dersom 
det skulle oppstå redusert kapasitet i eksempelvis elektiv kirurgi, kan dette knyttes til der hvor det 
er etablert en kirurgisk vakttjeneste som Lillehammer og Tynset.  
 
Sentral administrasjon bør i størst mulig grad tilknyttes Mjøssykehuset, for kortest mulig 
lederlinje, samtidig bør administrasjon som ikke må være på Mjøssykehuset lokaliseres andre 
steder for å frigi arealer til pasientbehandling  
 
Oppdatering av vurderingskriterier 
 
Følgende punkter er spilt inn som ønsket oppdatert i vurderingskriterier: 
 

 Beredskap er langt mer enn bare vaktlinjer, dette er et eget fag. Det må tas høyde for de 
store hendelsene som til nå ikke har vært en realitet at kan skje, men som stadig viser seg 
å gi større risiko også for oss. 
 

 Betydningen av kostnad på nytt bygg kontra oppussing og vedlikehold av eksisterende, 
gamle bygg bør være med under vurderingskriterier 
 

 Pkt i) under «God ressursutnyttelse» virker noe ufullstendig og usammenhengende 
 
 
Medvirkningsplan for steg 1 
 
Det har kommet få tilbakemeldinger om medvirkningsplan, men et innspill er at alle ansatte bør 
får informasjon om konseptfasen på mail med oppfordring om å komme med innspill. Svært 

viktig at lederne sikrer at ansatte leser all info inkludert tidslinjene for utviklingen.  


