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NOTAT 
 

 

Til: Prosjektdirektør Roger Jenssen 
 
Fra: Divisjonsdirektør Geir Kristoffersen 
 
Dato: 26.01.2022 
 
Sak: Videreutvikling av Sykehuset Innlandet – Konseptfase – Innspill fra 

Prehospitale tjenester 

 
Det vises til e-post av 11.01.2022 med invitasjon til å komme med innspill til 
områdene 

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

 Oppdatering av vurderingskriterier 

 Medvirkningsplan for steg 1 

 
Med bakgrunn i prosesser i ledermøter mv i divisjonen, oversendes dette notat som 
et sammenfatning av divisjon Prehospitale tjenester sin vurdering. Det vises også 
til innspill gitt i Work-shops i «Ekspertgruppe» knyttet til OU-prosess, der også 
konseptfasen har vært tema, som også reflekterer divsjonens synspunkter. 
(inkludert innspill oversendt Randi L Beitdokken fra deltakerne Kjernlie, 
Grønnerud og Stokke 31.12.2021) 
 
 

Avgrensning av alternativer (konkretisering av hovedalternativet 
og null-pluss alternativet) - 
 
Spørsmål 1 Hvilke fagområder, deler av fagområder eller administrative funksjoner 
som kan legges utenfor Mjøssykehuset? 
 
Generelle betraktninger: 
Alle fagområder med gjensidig avhengighet knyttet til utredning / diagnostisering 
og akuttmedisinsk behandling, må være samlet i Mjøssykehuset.  
 
Oppfølging av pasienter i videre behandlingsforløp, inkl poliklinisk kontroller og 
løpende elektiv behandling, kan med fordel gjennomføres utenfor Mjøssykehuset, 
og gjerne så nært pasientens bosted som mulig. Dette vil være særs viktig for 
kronikere og oppfølging av langtidsbehandling, slik som dialyse. Dette har 
betydning både for pasientvelferd og kostnader til transport (Pasientreiser). 
 
 
Spørsmål 2 Hensyntatt føringene fra styringsgruppen, hvilke varianter av null-
pluss alternativet mener divisjonens ledergruppe vi bør utrede? 
 
Ut fra de erfaringene vi har med drift av Sykehuset Innlandet HF i dagens utgave, er 
det svært vanskelig å se for seg at null (-eller null pluss)-alternativ vil være et 
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realistisk alternativ, hverken faglig (funksjonsfordeling / sårbare fagmiljøer uten 
tilgang på spesialister på vakt for en samlet befolkning på døgnbasis), drifts-
økonomisk eller investerings-messig (vedlikehold og utvikling av arealer, 
medisinsk teknisk utstyr, mv mv).  
 
I et evt null-pluss-alternativ der det fokuseres på fordeling av funksjoner mellom 
Elverum og Hamar, bør ett av sykehusene gjøres mest mulig komplett og det andre 
med tilnærmet elektiv profil, bl.a. for å kunne ta imot traumepasienter.  
 
(Forventelig vil tilsvarende utvikling måtte skje mellom sykehusene i Gjøvik og 
Lillehammer over tid, om null-pluss skal realiseres – selv om dette ikke er en del av 
saken slik den presenteres pt.) 
 
Prehospitale tjenester anser med dette utgangspunktet at eventuelle null-
alternativer vil gi et svært sub-optimalt spesialisthelsetjeneste-tilbud for 
befolkningen, og en uhensiktsmessig funksjonsfordeling med tilhørende 
(geografiske) diskusjoner som skaper ufred og utrygghet. 
 
 

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? 
 
Vurderingskriteriene gir i utgangspunktet et greit utgangspunkt for vurderingene. 
Hvordan disse vektlegges og vurderes samlet sett vil være vesentlig. 
Vurderingskriteriene fra 2015 er det naturlig å (re-)vurdere opp Nasjonal Helse og 
Sykehusplan sine føringer. 
 
Faglige kriterier med betydning for pasientsikkerhet og som gagner 
Innlandsbefolkningens folkehelse, må vektlegges sterkere enn øvrige hensyn som 
bringes til torgs. (Slik som fordeling av arbeidsplasser, reiseavstand for (dagens) 
ansatte, miljøhensyn ut fra dagens kontekst mv. mv. Disse siste temaene vil finne 
sine hensiktsmessige og fornuftige løsninger)  
 
Prehospitale tjenester mener det vil viktig å vektlegge betydningen av å skape 
robusthet i de spisse fagmiljøene. Dette skapes best ved samle mest mulig av de 
fagområdene der (omforent) gjensidig avhengighet er særs viktig og der tilgang til 
spesialister er begrenset / marginalt lokalt eller nasjonalt over tid. Dette må også 
ses i sammenheng med realisme i å opprette (/opprettholde) flere parallelle 
vaktlinjer på samme fagområde; - sett i relasjon til  

 tilgang på spesialister (rekruttere/beholde) –  

 utvikle et attraktiv fagmiljø med akseptabel vaktbelastning 

 muliggjøre den omvendte dimensjonen i målbildet: desentralisere det som 
er mulig (spesialist-poliklinikk for aktuelle fagområder) 

 pasientgrunnlag for spisse fag-prosedyrer på flere steder 

 økonomiske konsekvenser. 
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Tilsvarende kriterie-argumenter kan legges til grunn for anskaffelse av medisinsk 
teknisk utstyr, som vil være meget krevende å opprettholde på et ønsket 
medisinsk-faglig nivå ved flere geografiske enheter 

Prehospitale tjenester sin kjerneaktivitet har i stor grad et innslag av logistikk. 
Flere «noder» trafikalt (destinasjoner / behandlingssteder) øker kompleksitet og 
begrenser mulighet til å etablere hensiktsmessige transport-akser både for 
Pasientreiser innen offentlig transport og tilpasset transport (taxi). Dette vil 
påvirke kostnadsnivået innen Pasientreiser negativt. 
 
Tilsvarende logistikk-logikk gjelder innenfor båretransport utført av 
akuttambulanser eller båre-transport-biler i ambulanseavdelingen. I tillegg vil en 
faglig funksjonsfordeling mellom sykehus komplisere den akuttmedisinske kjeden 
prehospitalt med økende antall variabler for hvor den akutt syke pasienten skal 
leveres. 
 
For majoriteten av oss (les: befolkningen) er behov og bruk av 
spesialisthelsetjeneste i største del av livet en sjeldenhet. Derfor bør kriteriene 
vektlegge at  

 den akutt syke til utredning og diagnostisering møter et tilstrekkelig 
kompetent, samlet og helhetlig fagmiljø. 

 kronikere og «storforbukere» i størst mulig omfang tilbys desentralt 
behandlingstilbud der det er hensiktsmessig. 

Disse momentene bør gjenspeiles i vurderingskriteriene. 
 

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? 
 
Prehospitale tjenester ser ikke behov for å kommentere innhold i 
Medvirkningsplanen for steg 1, da denne virker velfundert, begrunnet og forankret 
i tilstrekkelig grad. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Geir Kristoffersen 
Divisjonsdirektør 
Prehospitale tjenester 
Sykehuset Innlandet HF 

Tlf 911 46 031 
 

 


