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Ad.: Videreutvikling av Sykehuset Innlandet - konseptfase. Innspill fra 
divisjon Medisinsk service  

 
 Som divisjon er vi invitert til å levere innspill innenfor tre tema:  
- Avgrensning av alternativer (konkretisering av hovedalternativet og null-pluss alternativet)  
- Oppdatering av vurderingskriterier  
- Medvirkningsplan for steg 1  
 
Ledere i vår divisjon deltok på samlingen den 11. januar i år og er kjent med informasjonen som 
her ble gitt, og vi har diskutert spørsmålene i divisjons ledermøte i dag og blitt enige om følgende 
innspill når det gjelder våre fag.   
 
 
 Avgrensning av alternativer    
 
Vi legger til grunn at vi i hovedsak har to alternativer, hovedalternativet og null-pluss alternativet, 
som begge er godt beskrevet i ulike styresaker og planer.  
 
Spørsmål 1  
Hvilke fagområder, deler av fagområder eller administrative funksjoner som kan legges 
utenfor Mjøssykehuset?  
 
Status:  
Vår divisjon er organisert på tvers av geografi og består av laboratoriespesialitetene 
immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi og 
patologi. 
Immunologi og transfusjonsmedisin og medisinsk biokjemi er en felles avdeling, 
Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi, med seksjoner på alle hus. 
Våre servicefunksjoner er viktig for rask diagnostisering i et pasientforløp. Sykehus 
med akuttfunksjoner er i dag avhengig av 24/7 service når det gjelder immunologi og 
transfusjonsmedisin, sammen med medisinsk biokjemi er dette et tilbud på alle hus.    
   
Alle prøver fra primærhelsetjenesten ble fra 2021 samlet og analyseres nå på 
Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi, seksjon Elverum.   
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Det er ingen tvil om at det blir enklere å drifte våre avdelinger hvis all aktivitet er 
samlet i ett stort akuttsykehus. Samling av funksjoner vil skape større og mer robuste 
fagmiljøer, og gi et mer helhetlig behandlingstilbud til pasienten når 
spesialisthelsetjenester er samlet. Sterke fagmiljøer rekrutterer godt, øker 
mulighetene for fagutvikling og riktig kompetanse, klinisk forskning, og øker 
mulighetene for å tilby hele utdanningsløp i egen regi for flere fagområder enn i dag. 
Våre fag har pr. i dag store utfordringer med å rekruttere, både legespesialister og 
bioingeniører. 
 
Spesialitetene patologi og medisinsk mikrobiologi er i dag samlet under ett tak på SI 
Lillehammer. Utfordringen for disse fagene er tilgang på legespesialister og 
legehjemler, samt faglige avhengigheter til kliniske fag som ikke er optimalt ivaretatt 
i dag der aktivitet er spredt på mange sykehus med store avstander. Ved et større og 
mer robust fagmiljø vil det antagelig bli enklere å rekruttere ønsket kompetanse. 
Begge avdelinger sliter med for små og uhensiktsmessige lokaler grunnet stor økning 
i aktiviteten og behov for plass til tidsriktig utstyr.   
 
Ved samling av all aktivitet på Mjøssykehuset vil behovet for utstyrsinvesteringer 
reduseres. I dag finnes utstyrspark med back-up til analysering av øyeblikkelig 
hjelpsanalyser på alle akuttsykehus. Ved samling på Mjøssykehuset vil man ha behov 
for maskinpark som er helautomatisert og som kan analysere den samlede 
analysemengde fra dagens sykehus, og få en større utnyttelsesgrad av utstyr. Ved 
poliklinisk aktivitet på andre hus må behovet for laboratorietjenester vurderes opp 
mot den kliniske aktiviteten og den teknologiske utviklingen for eksempel innen 
pasientnær analysering.  
 
Alle laboratoriefagene er avhengige av tett samhandling med klinikken og de 
operative enhetene. Nærhet og mulighet til tverrfaglig samarbeid i det daglige 
arbeidet vil styrke kvaliteten på divisjonens tjenester. 
 
Divisjonen mener det er viktig med et godt og robust arbeidsmiljø og fagmiljø og tror 
dette er enklere å oppnå ved at flest ansatte og mest mulig utstyr er samlet på 
Mjøssykehuset. Det vil bli mer krevende å rekruttere til de stedene med færre ansatte 
og mindre utstyr. Vi tror også at et hovedsenter for laboratorietjenester vil rekruttere 
bedre og styrke økonomisk styring og drift. Dette vil gi en større mulighet for 
samarbeid laboratoriefagene imellom, både med tanke på metodefellesskap, utstyr 
og personell. Det vil i tillegg være en styrke at drift og ledelse er samlet på samme 
sted. 
 
Oppsummert: 
Divisjon Medisinsk service har en sterk anbefaling om at laboratoriefagene bør 
samles i størst mulig grad i Mjøssykehuset – utenom det som naturlig må inn på de 
andre geografiene i forhold til drift på det enkelte hus. 
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Spørsmål 2  
Hensyntatt føringene fra styringsgruppen, hvilke varianter av null-pluss alternativet 
mener divisjonens ledergruppe vi bør utrede?  

   

Sykehus med kun elektiv aktivitet vil måtte ha tilgang på laboratorietjenester på 
dagtid tilpasset klinikkens behov. Det vil også være aktuelt med blodgivning.  
 
Sykehus med innlagte pasienter og innleggelse av pasienter gjennom døgnet vil ha 
behov for laboratorietjenester i ulik utstrekning.  Dersom denne pasientgruppen kan 
ha behov for blodoverføring må det være blodbankkompetanse tilgjengelig 24 timer 
i døgnet.  
 
Driftsmodellen som blir valgt vil ha konsekvenser for laboratoriedrift og kostnader 
tilknyttet denne.  
Desto mer komplekst laboratorieutstyr man har, jo større er behovet for kompetanse. 
Drift 24/7/365 og tilhørende vaktlinjer på mange hus utløser store kostnader, både 
til utstyr og personell. 
 
Divisjonen mener at de alternativene som samler mest aktivitet, og er mest 
komplekst, er å foretrekke for optimale laboratorietjenester. Her kan vi spisse vår 
kompetanse og tilby et bredt repertoar av laboratorieanalyser. 
 
Divisjon Medisinsk service mener derfor at om et null-pluss alternativ blir aktuelt er 
Alternativ 5 å foretrekke, deretter Alternativ 4. 
 
 
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? 
 
Divisjonen har noen kommentarer knyttet til vurderingskriteriene under effektmålet God 
ressursutnyttelse: 
Divisjonen foreslår at punkt e) «Mulighet for anskaffelse av oppdatert medisinsk teknisk utstyr og 
annen aktuell teknologi», som er foreslått fjernet, settes inn igjen. Det er mulig man har tenkt dette 
ivaretas under effektmål God tilgjengelighet, men divisjonen mener dette punktet er kritisk for vår 
drift og for vår ressursutnyttelse og at punktet bør stå her. Divisjonen har enheter som har behov 
for mye og god tilgjengelighet av denne type utstyr da det vil bli laboratoriedrift på flere hus. 
 
Divisjonen har videre en kommentar til punkt i) «Løsninger for nullslippstransport av 
medarbeidere, hvilerom og andre aktuelle tiltak». Dette punktet bør omformuleres, da punktet 
ikke gir mening slik det nå er formulert. 
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Medvirkningsplan for steg 1  
 

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

Divisjonen har ingen ytterligere kommentarer eller merknader til Medvirkningsplanen som det 
vises til i notatet.     
 

 
Med vennlig hilsen  
 
 
 
 
 
Mona Elin Steen  
Kst. divisjonsdirektør 
Divisjon Medisinsk service    
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur 
 
 
 
 


