
 

 

Vedlegg til innspillsnotat i Sykehuset Innlandet, juni 2022: 

 
Oppgaveskjema  
Deltakere i innspillsrunden 

Brukerutvalget, divisjoner, hovedarbeidsmiljøutvalget, tillitsvalgte og vernetjeneste på 

foretaks- og divisjonsnivå i Sykehuset Innlandet inviteres til å gi innspill til den faglige 

vurderingen av de to alternativene som utredes i konseptfasen. Innspillene er rådgivende 

i Sykehuset Innlandets prosess med å bidra med faglige vurderinger i konseptfasen, som 

ledes av Helse Sør-Øst RHF. 

 

Ved levering av innspill ber vi om at det markeres i kolonnen til høyre for å vise hvem som 

er avsender av innspillet: 

Deltakere Avsender (X) 

Brukerutvalget  

Divisjon Eiendom og internservice  

Divisjon Elverum-Hamar X 

Divisjon Gjøvik-Lillehammer  

Divisjon Habilitering/rehabilitering  

Divisjon Medisinsk service  

Divisjon Prehospitale tjenester  

Divisjon Psykisk helsevern  

Divisjon Tynset  

Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU)  

Foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombudet (TV20)  

Tillitsvalgte og vernetjeneste i divisjon Eiendom og internservice  

Tillitsvalgte og vernetjeneste i divisjon Elverum-Hamar  

Tillitsvalgte og vernetjeneste i divisjon Gjøvik-Lillehammer  

Tillitsvalgte og vernetjeneste i divisjon Habilitering/rehabilitering  

Tillitsvalgte og vernetjeneste i divisjon Medisinsk service  

Tillitsvalgte og vernetjeneste i divisjon Prehospitale tjenester  

Tillitsvalgte og vernetjeneste i divisjon Psykisk helsevern  

Tillitsvalgte og vernetjeneste i divisjon Tynset  

 

Innspill sendes: roger.jenssen@sykehuset-innlandet.no innen 10. juni 2022.  

 

Dette oppgaveskjemaet skal benyttes ved innlevering av skriftlige innspill. Skjemaet 

består av tabeller for utfylling av score for hvert alternativ innenfor hvert effektmål, samt 
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et åpent tekstfelt for eventuelle kommentarer. Alle interne innspill vil bli oversendt 

Sykehusbygg HF og bli publisert på minSIde og Sykehuset Innlandets nettsider. 

 

Metode for faglig vurdering av alternativer  

Målet med den faglige vurderingen er å gi innspill til konseptfasens steg 1. Vurderingene 

skal gjøres i henhold til de fem faglige effektmålene: 

 
 Trygge og gode tilbud 
 Gode fagmiljøer 
 God tilgjengelighet 
 Organisering som underbygger gode pasientforløp 
 God ressursutnyttelse 

 

Til hjelp for å vurdere de fem effektmålene foreligger det en utdypningsliste (delkriterier) 

som benyttes som sjekkliste ift. hva man vektlegger når man gir hvert alternativ en 

«karakter». Disse delkriteriene framgår av vedlagte liste. Karaktersettingen skjer samlet 

for hvert av de fem effektmålene. 

 
Modell for vurdering 
Sammenligningsgrunnlaget i vurderingen er dagens situasjon.  

Karakterskalaen som skal benyttes er en enkel metode som tar utgangspunkt i dagens 

situasjon og setter karakter for hvert effektmål i forhold til hvert alternativ. Det er viktig 

å få frem hva som eventuelt skiller de to alternativene. Karakteren 0 viser at alternativet 

vurderes som likeverdig med dagens modell i forhold til det aktuelle effektmålet. Hvis 

alternativet er «mye bedre», benyttes +++.   

 

Likeverdig med 

dagens modell 

Noe bedre Bedre Mye bedre 

0 + ++ +++ 



 

 

 Alternativet med Mjøssykehuset  

  Evalueringskriterier Karakter 

1 Trygge og gode tilbud 

+ 
  

a) Brukertilpasset pasientbehandling og opplæring hvor pasientene er aktive deltagere i helsehjelpen de mottar 
b) Tilgang på relevant og riktig kompetanse på det stedet pasienten tas imot  
c) At den akutte syke pasienten møtes av personale med rett kompetanse hele døgnet for rask avklaring av videre behandling 
d) Spesialiserte funksjoner med et pasientvolum som sikrer god kvalitet i behandlingen og liten variasjon i kvalitet 
e) Moderne pasientbehandling i tråd med medisinsk og teknologisk utvikling 
f) Bygningsmasse med utforming som gir mulighet til å ivareta personvern i henhold til GDPR 
g) Mulighet for økt egendekningsgrad 

2 Gode fagmiljø 

0 
  

a) God rekrutteringsevne og evne til å beholde medarbeidere 
b) Mulighet for gode arbeidsforhold og arbeidstidsordninger 
c) Robuste fagmiljø og vaktordning som ikke er avhengige av kontinuerlig innleie 
d) Mulighet til å ivareta lovpålagte oppgaver innen utdanning og forskning, inkludert samarbeid med universitet og høyskoler 
e) At foretaket i størst mulig grad kan tilby utdannelsesløpene i egen regi 
f) Faglig utvikling for medarbeiderne, der forskning, utvikling, utdanning og innovasjon er integrert 

3 God tilgjengelighet 

+ 
  

a) Gode sammenhengende behandlingskjeder for akutt og planlagt behandling 
b) Likeverdige helsetjenester med lik mulighet for riktig behandling uavhengig av bosted 
c) Prehospitale tjenester av høy faglig kvalitet og med riktig tilgjengelighet 
d) Tilgang til moderne og framtidsrettet medisinsk-teknisk og annet teknisk utstyr 
e) Tidsriktig og hensiktsmessige behandlingsfasiliteter, herunder enerom til pasientene 
h) Tilgang på grøntareal og skjermingsmuligheter for pasienter som har behov for det 
i) En ytre logistikk tilrettelagt for alle transportbehov, inkludert kollektivtransport 

4 Organisering som underbygger gode pasientforløp 

+ 
  

a) Videreutvikling av desentraliserte tjenester nær der pasienten bor i tråd med faglig og teknologisk utvikling 
b) At pasientene kan utredes og behandles der de tas imot og at uhensiktsmessig flytting av pasienter mellom enheter unngås  
c) Nødvendig samhandling mellom fagområdene psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og somatikk pasientene 
skal oppleve at fagfolk opptrer i team 
e) Sammenhengene tjenester på tvers av sykehus og kommuner 

5 God ressursutnyttelse 

+ 
  

a) Optimal bruk av ressurser ved at personell i størst mulig grad kan brukes til aktiv pasientbehandling framfor passiv vaktberedskap 
c) Mulighet for rasjonell bruk og høy utnyttelsesgrad av medisinsk-teknisk utstyr 
d) Anskaffelse av oppdatert medisinsk-teknisk utstyr og annen aktuell teknologi som byggene og virksomheten krever 
e) Digital infrastruktur som kan utnytte potensialet i dagens og framtidsrettede digitale løsninger 



 

 

 Null-pluss alternativet  

  Evalueringskriterier Karakter 

1 Trygge og gode tilbud 

+ 
  

a) Brukertilpasset pasientbehandling og opplæring hvor pasientene er aktive deltagere i helsehjelpen de mottar 
b) Tilgang på relevant og riktig kompetanse på det stedet pasienten tas imot  
c) At den akutte syke pasienten møtes av personale med rett kompetanse hele døgnet for rask avklaring av videre behandling 
d) Spesialiserte funksjoner med et pasientvolum som sikrer god kvalitet i behandlingen og liten variasjon i kvalitet 
e) Moderne pasientbehandling i tråd med medisinsk og teknologisk utvikling 
f) Bygningsmasse med utforming som gir mulighet til å ivareta personvern i henhold til GDPR 
g) Mulighet for økt egendekningsgrad 

2 Gode fagmiljø 

++ 
  

a) God rekrutteringsevne og evne til å beholde medarbeidere 
b) Mulighet for gode arbeidsforhold og arbeidstidsordninger 
c) Robuste fagmiljø og vaktordning som ikke er avhengige av kontinuerlig innleie 
d) Mulighet til å ivareta lovpålagte oppgaver innen utdanning og forskning, inkludert samarbeid med universitet og høyskoler 
e) At foretaket i størst mulig grad kan tilby utdannelsesløpene i egen regi 
f) Faglig utvikling for medarbeiderne, der forskning, utvikling, utdanning og innovasjon er integrert 

3 God tilgjengelighet 

+ 
  

a) Gode sammenhengende behandlingskjeder for akutt og planlagt behandling 
b) Likeverdige helsetjenester med lik mulighet for riktig behandling uavhengig av bosted 
c) Prehospitale tjenester av høy faglig kvalitet og med riktig tilgjengelighet 
d) Tilgang til moderne og framtidsrettet medisinsk-teknisk og annet teknisk utstyr 
e) Tidsriktig og hensiktsmessige behandlingsfasiliteter, herunder enerom til pasientene 
h) Tilgang på grøntareal og skjermingsmuligheter for pasienter som har behov for det 
i) En ytre logistikk tilrettelagt for alle transportbehov, inkludert kollektivtransport 

4 Organisering som underbygger gode pasientforløp 

+ 
  

a) Videreutvikling av desentraliserte tjenester nær der pasienten bor i tråd med faglig og teknologisk utvikling 
b) At pasientene kan utredes og behandles der de tas imot og at uhensiktsmessig flytting av pasienter mellom enheter unngås  
c) Nødvendig samhandling mellom fagområdene psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og somatikk pasientene 
skal oppleve at fagfolk opptrer i team 
e) Sammenhengene tjenester på tvers av sykehus og kommuner 

5 God ressursutnyttelse 

 + 
  

a) Optimal bruk av ressurser ved at personell i størst mulig grad kan brukes til aktiv pasientbehandling framfor passiv vaktberedskap 
c) Mulighet for rasjonell bruk og høy utnyttelsesgrad av medisinsk-teknisk utstyr 
d) Anskaffelse av oppdatert medisinsk-teknisk utstyr og annen aktuell teknologi som byggene og virksomheten krever 
e) Digital infrastruktur som kan utnytte potensialet i dagens og framtidsrettede digitale løsninger 



 

 

Eventuelle kommentarer 

 

Divisjon Elverum-Hamar støtter null-pluss alternativet. 

 

 Basert på en totalvurdering av den informasjonen som er til rådighet pr. dags dato støtter divisjon Elverum-Hamar valg av null-pluss 

alternativet. Null-pluss innebærer mindre usikkerhet enn Mjøssykehusmodellen og er derfor et tryggere valg. Det er også den beste 

modellen med tanke på den største utfordringen vi har, å beholde og rekruttere medarbeidere. 

 

 Vi støtter ikke Mjøssykehusmodellen med et stort akuttsykehus i Moelv kombinert med stort akuttsykehus på Lillehammer og et elektivt 

akuttsykehus med akutt indremedisin i Elverum, slik det nå er beskrevet i innspillsnotatet datert 03.06.22. I denne modellen med den 

aktivitetsfordelingen / fordelingen av virksomhetsinnhold som er gjort i fase 1, vil tilbudet fortsatt være et fragmentert tilbud med 

oppmøter på sykehuset i Elverum, i Moelv og på Lillehammer med behov for transport i mellom. Fragmenteringen av tilbudet blir størst 

for befolkningen i gamle Hedmark. Det er etter vår vurdering for stor usikkerhet knyttet til Mjøssykehuset med dagens 

kunnskapsgrunnlag: 

 

 Usikkerhet i forhold til investeringskostnadene. 

 

 Usikkerhet knyttet til sparte driftskostnader.  I beregningen over vaktkostnader som er utarbeidet for Mjøssykehusmodellen er det så 

langt vi kan se, i det materialet vi har fått til gjennomsyn, ikke tatt med tilstrekkelig dublering av vaktlinjer på Moelv på grunn av 

samtidighetskonflikter / økt volum. Det er også i beregningen lagt opp til hjemmevakt for flere fag, selv om dette ikke går i praksis på 

grunn av reiseavstanden til Moelv og for lang utrykningstid. Det er ikke tatt høyde for økt behov for tilstedevakt. Det er ikke lagt inn 

ambuleringskostnader i modellen. Dette bør undersøkes, slik at de sparte driftskostnadene ikke overestimeres. 

 

 Usikkerhet fordi virksomhetsinnholdet bare er delvis beskrevet i steg 1. Det kan skje vesentlige endringer i steg 2. I dagens 

utarbeidede Mjøssykehusmodell, er det et fragmentert tilbud for opptaksområde Hamar / Stange og et dårligere tilbud for akutt 

indremedisin for Elverum, sammenlignet med resten av opptaksområde som sogner til Mjøssykehuset eller Lillehammer. 

 

 Rekruttering er etter vårt syn ikke utredet eller drøftet på en grundig nok måte pr. i dag. Ingen har spurt de ansatte. Usikkerheten 

knyttet til om man i praksis vil få til ambulering er ikke belyst. Vi er av den oppfatning basert på dialog med de ansatte i divisjonen, 



 

 

ledere og tillitsvalgte at det i praksis er krevende å gjennomføre ambulering / pendling mellom Moelv og Elverum. Vi vil etter vårt 

syn, rett og slett ikke klare å rekruttere godt nok hverken til Mjøssykehuset eller til Elverum, til det er avstanden mellom Moelv og 

Elverum for stor. Det er også usikkert om man klarer å rekruttere og beholde et tilstrekkelig antall medarbeidere for å kunne gi et godt 

tilbud i Elverum. 

 

 Usikkerhet med å klare å beholde ansatte både i mellomperioden og på lang sikt, spesielt i divisjon Elverum-Hamar. 

 

 

 Divisjon Elverum-Hamar støttet tidligere opp under en hovedsykehusmodell, slik den opprinnelig var definert i Idéfaserapporten s. 93, 

sitat: 

 

«Denne modellen inneholder kun ett stort akuttsykehus i Mjøsregionen, definert som hovedsykehus, som forstås som ett nytt, felles stort 

akuttsykehus i Mjøsregionen for Hedmark og Oppland. Det er lagt til grunn bygging av et nytt sykehus nær fylkesgrensen mellom 

Hedmark og Oppland på øst- eller vestsiden av Mjøsbrua.» 

 

 Det har siden vedtaket ble fattet, vært en kontinuerlig svekkelse av denne definisjonen av hovdesykehusmodellen, som i dag er blitt til en 

modell med tre akuttsykehus, i Moelv, på Lillehammer og i Elverum, i tillegg til Tynset.  

 

 Støtten som ble opparbeidet til denne modellen og lokaliseringen av Mjøssykehuset ved Mjøsbrua, ble etablert i en kontekst der alle andre 

akuttsykehus skulle nedlegges. I ettertid har man endret modellen vesentlig og opprettholdt stort akuttsykehus i Lillehammer og elektivt 

sykehus med akutt indremedisin i Elverum i kombinasjon med Mjøssykehuset ved Mjøsbrua i Moelv. 

 

 Vi opplever at det er stor sannsynlighet for ytterligere svekkelse. Hva kommer til å bli endret i steg 2? I følge informasjon vi har mottatt 

fra prosjektet i Sykehuset Innlandet er Mjøssykehuset beregnet til ca. 600 senger basert på framskrivningsrapporten utarbeidet av 

Sykehusbygg datert 11.05.2022. I sak 079 – 2017 «Videreføring av tidligfasearbeidet i Sykehuset Innlandet – Godkjenning av 

Idéfaserapport med anbefaling om framtidig målbilde», står det om størrelsen på hovedsykehuset:  

 

«Det framtidige behovet for sengekapasitet er i idéfasen beregnet til ca 800 senger. De aktuelle modellene med hovedsykehus er foreløpig 

estimert til ca 600 senger i hovedsykehuset fordelt på somatikk inkludert habilitering og rehabilitering, psykisk helsevern og tverrfaglig 



 

 

spesialisert rusbehandling. Det resterende behovet på om lag 200 senger, avhengig av videre medisinsk og teknologisk utvikling, ivaretas 

ved tilbud utenfor hovedsykehuset.» 

 

 I ettertid har arealnormen økt, brutto-netto faktoren har økt og det har etter ny framskrivning blitt avdekket et økt sengebehov for psykisk 

helsevern. I tillegg har opptaksområdet til det store akuttsykehuset i Lillehammer blitt redusert fra 90 000 til 80 000 fordi Valdres 

kommunene ønsket å ha Mjøssykehuset som sitt lokalsykehus i stedet for Lillehammer. 

 

 Totalt sett vil arealet i Mjøssykehuset følgelig måtte økes betydelig for å opprettholde de 600 sengene, hvilket medfører en betydelig 

økning i kostnader. Vi er svært bekymret for at man i steg 2 vil gjøre ytterligere justeringer og endringer i aktivitetsmodellen som vil 

svekke graden av samling for somatikken enda mer og også eventuelt måtte planlegge for trinnvis utbygging. I Idéfaserapporten s. 131 

står det for eksempel: «Det anbefales å vedta en trinnvis utvikling av hovedsykehusmodellen ved Mjøsbrua fremfor å vurdere to- og tre-

sykehusmodellene med lavere investeringsnivå dersom man ikke skulle få tilstrekkelig investeringsmidler.» Vi er svært bekymret for at 

dette kan bli en realitet og at dette vil medføre en fragmentert sykehusstruktur på lang sikt, uten at de faglige styrkene vil kunne bli hentet 

ut. 

 

 Vi opplever at null-pluss alternativet ikke har blitt vurdert objektivt av Sykehuset Innlandet, og henviser i denne sammenhengen til ROS 

analysen for konseptfasen utarbeidet av Sykehuset Innlandet. Dette skader prosessen både på kort og lang sikt. Null-pluss alternativet har 

etter vårt syn et betydelig større potensiale og flere styrker enn det som er beskrevet i innspillsdokumentet. Dette alternativet er en 

desentralisert sykehusstruktur der man legger størst vekt på å opprettholde akuttsykehus i alle byene og der alle sykehus har sine 

områdeoppgaver og fungerer som sykehus i nettverk. Denne Innlandsmodellen er nettopp utviklet og opprettholdt de siste 20 årene fordi 

Innlandet i størrelse er 20 % større enn Danmark, har et spredt bosettingsmønster og lange avstander. Den legger til rette for 

opprettholdelse av spesialisthelsetjenester nær der befolkningen bor. Vår oppfatning er at det også er et stort utviklingspotensial faglig i 

en slik modell der det er mulig å fordele oppgaver og samarbeide tettere. Den er heller ikke til hinder for å videreutvikle tjenester i 

samhandling med kommunene og i pasientenes hjem eller ved LMS. 

 

 I null-pluss alternativet er ikke fag- og funksjonsvurdering mellom sykehusene i Gjøvik og Lillehammer vurdert som en dimensjon for 

utvikling av likeverdige tjenester i det hele tatt. Det er heller ikke gjort noen vurdering av muligheter for samlokalisering mellom 

somatikk og psykiatri. 

 



 

 

 I null-pluss alternativet har man ikke lagt til grunn den beste funksjonsfordelingen mellom Elverum og Hamar faglig sett som var foreslått 

av divisjon Elverum-Hamar. Intensjonen var å samle mest mulig akutt i erstatningssykehuset og mest mulig elektivt i Elverum. Dette 

hadde vært i tråd med det vi opplever som intensjonen om å samle spesialiserte funksjoner. 

 

 Akutt indremedisin. Vi ønsker en særskilt risikovurdering av dette fagområdet med fokus på akutt indremedisin i Elverum, som skal 

opprettholdes slik det er beskrevet i steg 1 i begge modeller, uten samarbeidende fagmiljøer på samme hus. Dette mener vi gir en risiko 

for at det ikke gis et likeverdig tilbud til befolkningen som sogner til Elverum som lokalsykehus.    

 

 

 Divisjon Elverum- Hamar støtter prinsippet om en større samling av somatikk og psykiatri, men i Mjøssykehusmodellen med samling av 

hele det psykiatriske døgntilbudet fra Sanderud og Reinsvoll på Moelv, mener vi dette går på bekostning av samlingen av somatikken og 

at man bør vurdere denne problemstillingen. Vedrørende sikkerhetspsykiatri i Mjøssykehusmodellen stiller vi oss undrende til at dette 

skal samlokaliseres sammen med resten i Moelv, jamfør valget av å lokalisere en slik enhet på Ila, jamfør de vurderinger som er gjort i 

OUS. 

 

Svakheter i metoden. Effektmålene er tatt ut av konteksten og tar ikke hensyn til lokalisering eller ytterligere endring av innhold eller premisser i 

steg 2. Det hadde vært viktig å vurdere helheten i begge modeller, også tilbudet utenfor et nytt bygg. De to modellene er ikke utredet på en 

sammenlignbar måte. På den ene siden er det lagt frem en Mjøssykehusmodell utarbeidet i steg 1, beskrevet på et svært overordnet nivå, der det 

ikke tas med i vurderingen av effektmålene at det kan skje justeringer av virksomhetsinnhold i steg 2, eller at det ved et vedtak kan skje en ytterligere 

svekkelse av modellen, graden av faglig samling eller trinnvis utbygging. På den andre siden er det beskrevet et null-pluss alternativ, der det i 

utredningen ikke tatt høyde for at null-pluss alternativet også kunne være er modell som ville kunne gitt utvikling og nye muligheter for helheten i 

Innlandet, dersom dette hadde blitt utredet. Denne metoden med 5 effektmål er dessuten en forenkling av en svært kompleks vurdering. 

 

 

 

 


