
 

 

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  

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 ved 

Norsk Sykepleieforbund, Norsk Radiografforbund, Vernetjeneste, 

DTV Overlegeforeningen ved Elverum 

X  

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.  

 

mailto:roger.jenssen@sykehuset-innlandet.no


 

 

Dette oppgaveskjemaet skal benyttes ved innlevering av skriftlige innspill. Skjemaet 

består av tabeller for utfylling av score for hvert alternativ innenfor hvert effektmål, samt 

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 

Se 
kommentarer   

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 

Se 
kommentarer   

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 

Se 
kommentarer   

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 

Se 
kommentarer   

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 

Se 
kommentarer   

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 

Se 
kommentarer   

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 

Se 
kommentarer   

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 

Se 
kommentarer   

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 

Se 
kommentarer   

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 

 Se 
kommentarer   

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: 

 

Norsk Sykepleierforbunds divisjonstillitsvalgte i prosess med plasstillitsvalgte som har hatt tid og mulighet til å følge opp, har 

følgende kommentarer til innspillsrunden prosjekt fremtidig sykehusstruktur: 

 
- Medvirkning: Vi ønsker å gi tilbakemelding i forhold til medvirkningsplanen for konseptfasen. Opplevelsen til «den reelle involveringen» 

etter mandat for konseptfasen, oppleves på et overordnet nivå. Vi som divisjonstillitsvalgte ser en stor utfordring i hvordan prosessen er 
forankret ned til enkelte ansatte i organisasjonen. Vi opplever samtidig at premissene for sykehusstrukturvedtak stadig har vært og er i 
endring. Noe som gjør at tilliten og eierskapet til prosessen oppleves som lav. Debatten offentlig er stor, og endringer underveis gjør at vi er 
bekymret for at mange ansatte har avstand til prosessen. Våre medlemmer står i en effektivisert og presset arbeidshverdag, en vintersesong 
med tidvis svært høyt fravær i enhetene med tidvis voldsomt overtidsforbruk. Krav om effektivitet, redusering av bemanning, høyt 
arbeidspress, høyt sykefravær, og pandemi samtidig med økonomiske nedtakskrav skaper ikke motivasjon for endringer.  

- Vi har hatt et godt samarbeid med divisjonsledelse og vi opplever god dialog her, vi vet at innspill og bekymringer er meldt videre. Men 
utfordringen er etter vårt inntrykk at divisjonsledelse ikke har hatt mandat til å involvere tillitsvalgte større grad enn det som er blitt gjort. Vi 
mener også at det er problematisk at divisjon Elverum- Hamar ikke har representant inn i styringsgruppen, fordi null- pluss alternativet 
omhandler tett denne divisjonen. Dette hadde sikret økende grad av troverdighet til prosessen.  

- Divisjonstillitsvalgte for hele foretaket burde vært mer involvert direkte mot prosjektledelse, i work- shops, og i medvirkningsgrupper. Vi 
sitter med et inntrykk av at vi er frem til nå holdt på en armlengdes avstand til foretaksnivå uten å komme tilstrekkelig innpå prosessen.  
 

- Metode for faglig vurdering av alternativer: Vi er kritiske til karaktersettingen i å bruk denne metoden for faglig vurdering, og vi mener at 
denne metodikken baserer seg på synsing, antagelser og estimat. Innspills notatet mangler en helhet, vi utdyper dette nærmere under. Det er 
forskjell på hva man idealistisk og visjonært ønsker seg i ny sykehusstruktur, kontra hva som blir i de faktiske forhold. Vedtak og mandatets 
hovedprogram og konseptuelle løsninger understreker betydningen av at null pluss skal være et reelt alternativ1. At mulighetene i null pluss – 
alternativet har vært fraværende gjennom hele prosessen gjør at karaktersettingen blir krevende og vi velger derfor heller å gi utfyllende 
kommentarer. 
 

Trygge og gode tilbud: 
- Vi ser en risiko knyttet til for stor tiltro til at teknologisk utvikling skal spare bemanning og mangel av helsepersonell. 

                                                 
1 Mandat konseptfase Sykehuset Innlandet HF.pdf (helse-sorost.no) 

https://helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Innlandet/Mandat%20konseptfase%20Sykehuset%20Innlandet%20HF.pdf


 

 
- Vi ønsker å rette fokus mot den gode pasientbehandlingen som foregår i foretaket gjennomført av dagens dyktige og høykompetente 

medarbeidere og gode kollegaer. Disse innehar en livsnødvendig kompetanse som er helt essensielt at er med videre mot ny sykehusstruktur. 
- Det finnes velfungerende og etablerte fagmiljøer som eksisterer i dag i hele Sykehuset Innlandet. Vi mener at det er utopisk å tro at man skal 

bygge opp nye fagmiljøer helt av seg selv bare man får et Mjøssykehus. Null pluss vil ta økende utgangspunkt i anerkjennelse og 
videreutvikling av dagens fagmiljøer og være tryggere for pasientene på den måten.  

- Riksrevisjonen viste i 2019 at helseforetakene har store utfordringer med å rekruttere og beholde sykepleiere, spesialsykepleiere og 
jordmødre. Sykepleiemangelen er på god vei inn i sykehusene, og konkurransen om å beholde sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre 
er i ferd med å tilspisse seg. SSB viser til en sykepleiemangel på 28 000 om 15 år, det vil si at Sykehuset Innlandet er nødt til å beholde så 
mange man kan, og ta utgangspunkt i det tryggeste alternativ for dette. Vi mener at konkurransen om helsepersonell vil bli så stor fremover 
at det er vesentlig at Sykehuset Innlandet kan tilby mer kun faglig miljø. “Dagens bosettingsmønster tyder på at de aller fleste velger bosted 
og arbeidsplass slik at de har kort reisevei”2. Vi mener at fremtidens ansatte ønsker et arbeidssted som balanserer med livet ellers i tillegg til 
faglige utfordringer. 

- Demografisk utvikling, og de områdene som har størst befolkningsvekst i Innlandet, og områdene med økning i yrkesaktive alder er et 
viktig element som også omhandler hvor størstedelen av fremtidens pasienter vil komme fra, men også ansatte. 
 

Gode fagmiljø: 
- Alternativ Mjøssykehus bemanning:  
- Vi mener at innspills notatet utelater totalt viktige elementer ift strukturelt helhetlig behov for bemanning, rekruttering, problematisering av 

pendlevei for ansatte. Pendlevei mellom Mjøssykehus Moelv kombinert med elektivt sykehus på Elverum er et viktig element. Skal personell 
overflyttes fra Gjøvik til Lillehammer akuttsykehus? Mest sannsynlig må ansatte her også kombinere pendlervei og arbeidssted både 
Mjøssykehus og akuttsykehus. Vi mener at risikovurdering til bemanning i helheten i vedtaket er ikke vurdert grundig. At store fagmiljøer er 
rekrutterende i seg selv er en gjentagende påstand som ikke er problematisert. For sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre er 
opplevelsen av å ha en attraktiv arbeidsplass avhengig av mange faktorer. Nok bemanning, heltidsstillinger, lønn, gode arbeidstidsordninger, 
men også at livet på jobb skal samsvare med livet utenfor jobb. Det er ingen grunn til å tro at disse faktorer vil være bedre i Mjøssykehuset 
enn i null- pluss basert på den effektivisering og økonomisk innsparing som er beskrevet. Disse faktorene handler om arbeidsgiverpolitikk, 
prioriteringer og kan likeså vel ivaretas i null pluss- alternativet. Risikoen for lekkasje av personell til andre helseforetak, private foretak er 
høy, og vi mener dette er ikke risikovurdert godt nok. 

- Vi mener at man kommer ingen vei utenom at man må ta utgangpunkt i at dagens ansatte som vil være under pensjonsalder er nødt til å 
beholdes og være med videre i ny sykehusstruktur. Null pluss vil kunne ivareta alle dagens ansatte med den verdifulle kompetansen de 
innehar på en tryggere måte for pasientene. 

                                                 
2 Sammenstillingsrapport - Samfunnsanalyse sykehusstruktur Innlandet (helse-sorost.no) 

https://helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Innlandet/Sammenstilling%20av%20samfunnsanalysen.pdf


 

 
- Vi påpeker også at sykepleierstudenter som kan arbeide ekstravakter og helgestillinger innebærer en stor ressurs for både rekruttering og 

ferieavvikling for Sykehuset Innlandet, dersom frafall av disse, vel dette medføre store konsekvenser for både søkermasse av nyutdannede 
inn til sykehuset, men også for eksempelvis sommerferieavvikling. Tar studentene fra Elverum seg tid og råd til å pendle langt for å ta helge- 
eller sommerjobb på sykehuset, eller søker de seg heller til en kommune i nærheten eller på hjemsted? 
 

- Omstillingsprosesser: I oppdrag og bestiller- dokument til Sykehuset Innlandet HF er det presisert fra regjeringsplattformen at det er helt 
avgjørende at helseforetakene ivaretar sine medarbeidere og vurderer arbeidsbelastningen. Det må skje i nært samarbeid med tillitsvalgte og 
vernetjenesten. Dagens situasjon er særlig viktig med tiltak som bidrar til et trygt og godt arbeidsmiljø slik at fravær og frafall 
forhindres3. Med dette som utgangspunkt for Mjøssykehus-alternativet med akuttsykehus på Lillehammer og elektivt sykehus på Elverum vil 
omfatte enormt omfattende omstillingsprosesser for ansatte. Arbeidstilsynet viser til informasjon, medvirkning og faglig utvikling må til for 
at en omstilling skal bli konstruktiv og positiv for den enkelte arbeidstaker. I motsatt fall kan omstilling føre til stressreaksjoner og sykdom. 
Vi mener også at risikoen for å miste flere medarbeidere er svært stor i krevende omstillingsprosesser, og null pluss alternativet er et 
tryggere utgangspunkt. 
 

- Sykepleierutdanning: Utdanningsinstitusjonene være viktige for at Sykehuset Innlandet skal kunne utdanne eget personell. Vi er sterkt 
bekymret for sykepleierutdanningen i Elverum dersom disse får nedsatt søkermasse til sykepleierutdanningen som konsekvens av få 
praksisplasser på Elverum i Mjøssykehus-alternativet, med lang og kostbar reisevei til Moelv for praksis. Vi setter også spørsmålstegn om 
dette alternativet vil kunne ivareta nok praksisplasser for både NTNU og Høgskolen i Innlandet. Elektiv virksomhet med dagbehandling og 
poliklinikk vil ivareta noe på Elverum, men ikke på langt nær så mange som det vil kunne gjøre i null- pluss alternativet. Vi savner 
oversiktstall over praksisplasser i begge alternativer. At Elverum i null-pluss vil ha et større virksomhetsinnhold med mer døgnfunksjon er en 
stor fordel for praksisplasser, fordi sykepleiepraksis avhenger også av god kvalitet, i tillegg til nærheten til Hamar. Vi setter spørsmålstegn til 
hvilken utdanningsinstitusjon som har inngått avtale med Sykehuset Innlandet om «forskningsavdeling med campus» 3 kulepunkt side 15.  
 

 

God tilgjengelighet: 
- Beredskap: Det er en ubehagelig, men viktig tankevekker at det er krig i Ukraina. Flere tar til orde at dette bør føre til en systematisk satsing 

på vårt helsevesen, fordi det er en viktig del av totalforsvaret og beredskapen vi har i landet4. Vi mener strukturen i Mjøssykehus-alternativet 
mangler dette perspektivet, og en ny risiko- og sårbarhetsvurdering bør man kunne forvente etter de siste måneders endringer i trusselbildet 
i Europa. Spredning av samfunnsviktige kapasiteter vil gjøre beredskapen mindre sårbar. Vi mener at dette må også vurderes for Sykehuset 
Innlandets del.  

                                                 
3 Oppdrag og bestilling 2022 - Sykehuset Innlandet HF.pdf (helse-sorost.no) 
4 Helsevesenet er en del av Norges forsvar | Tidsskrift for Den norske legeforening (tidsskriftet.no) 

https://helse-sorost.no/Documents/Oppdragsdokument%20til%20HF/2022/Oppdrag%20og%20bestilling%202022%20-%20Sykehuset%20Innlandet%20HF.pdf
https://tidsskriftet.no/2022/04/leder/helsevesenet-er-en-del-av-norges-forsvar


 

 
- Desentraliserte tjenester: Vi er kritiske til forflytning av fødeavdelingen for geografisk store deler av nord-øst og sørlige deler av Innlandet 

i Mjøs-alternativet, og mener at dette gir en alvorlig innvirkning for befolkningen her. Fødeavdelingen på Elverum i dag er en veldrevet 
avdeling, som oppleves svært viktig for befolkningen. Selv om de aller fleste fødsler går etter planen, fødte i fjor 151 kvinner i fjor under 
transport til fødeavdelingen, og 170 kvinner uplanlagt hjemme ifølge medisinsk fødselsregister her i Norge 5. Sentralisering gir en økning i 
potensielt livstruende komplikasjoner for førstegangsfødende og risikoen øker parallelt med avstand6. For å sette fødetilbud i perspektiv i 
forhold til geografisk avstand, så har Jylland i Danmark 10-11 fødeavdelinger7. 
 

- Virksomhetsinnhold i Mjøssykehuset, elektivt sykehus og akuttsykehus: Gjennom prosessen sitter vi med en opplevelse at dette er 
stadig i endring. Vi mener også at betydningen av fragmentering av funksjoner i Mjøssykehus- alternativet underkommuniseres, for eksempel 
at ortogeriatriske pasienter eksempelvis fra Østerdalen skal fraktes forbi Mjøssykehuset for behandling på Lillehammer, mens de etterpå skal 
poliklinisk følges opp på Elverum. For Hamar og Stanges befolkning ved kreftkirurgi opereres på Mjøssykehuset, mens man skal til Elverum 
for kjemoterapibehandling. Dialysepasientene må da bruke store deler av sin levetid med å kombinere behandling via en stor «satellitt» på 
Elverum, med annen oppfølging via Mjøssykehuset. Fragmentering av indremedisinsk miljø på Elverum, uten andre dagens tilleggsfunksjoner 
oppfattes medisinsk som svært krevende. At virksomhetsinnholdet i Mjøssykehuset fremstår veldig usikkert og gjentagende poengteres til 
fase 2 av konseptfasen mener vi er uheldig for ansatte, fagmiljø, politikere og Innlandets befolkning. 

 

Organisering som underbygger gode pasientforløp: 
- Framskrivinger: Erfaringer viser at dagens sykehus bygges for små8. Bygg må være stort nok ift kapasitet, lærdom fra eks Kalnes må tas i 

betraktning. 
 

- Belysning av trinnvis utbyggelse av Mjøssykehuset og konsekvenser for dette. Dette mener vi er et viktig premiss, og det er viktig 
informasjon som er totalt utelatt fra alle innspillsrunder. Vi mener at en trinnvis utbygging vil innebære en fortsatt betydelig spredning av 
fagmiljøer. Det kan tenkes at den totale løsningen ved Mjøssykehuset vil kunne problematiseres betydelig, og vi mener at dette er for svakt 
belyst i fase 1 av konseptfasen, noe det skal gjøres ifølge mandatet punkt 5.1. Vi mener at betydningen av trinnvis utbygging skulle vært 
beskrevet ut til ansatte, fagmiljøer, befolkning og politikere.   

                                                 
5 Medisinsk fødselsregister: Her føder vi (sykepleien.no) 
6 Increased risk of peripartum perinatal mortality in unplanned births outside an institution: a retrospective population-based study - American Journal of Obstetrics & 

Gynecology (ajog.org) 
7 Anbefalinger for organisering af fødetilbud (sst.dk) 
8 Kronikk: Norske sykehus bygges for små (legeforeningen.no) 

https://sykepleien.no/2022/04/medisinsk-fodselsregister-her-foder-vi
https://www.ajog.org/article/S0002-9378(17)30499-4/fulltext
https://www.ajog.org/article/S0002-9378(17)30499-4/fulltext
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/Anbefalinger-svangreomsorgen/Anbefalinger-for-organisering-af-foedetilbud.ashx
https://www.legeforeningen.no/nyheter/2020/norske-sykehus-bygges-for-sma/


 

 
- FN bærekrafts mål ift klima er ikke nevnt med ett ord gjennom hele prosessen eller i innspills notatet, vi mener at desentraliserte tjeneste 

vil være viktig ift sykehus som viktig samfunnsfunksjon, og bør ligge i større byer slik som null- pluss alternativet tar utgangspunkt i. 
Pendlervei for 4-5000 ansatte til Moelv, i tillegg til pasienter fra hele Innlandet vil gi unødig trafikk. 

- Organisering struktur:  
På møte med prosjektledelse og administrerende direktør 8.juni, ble det referert til at man ikke har klart å gjøre store nok organisatoriske 
endringer i nåværende struktur i Sykehuset Innlandet. Vi stiller oss undrende til at ny struktur med Mjøssykehus blir sett på som den eneste 
løsningen for å løse organisatoriske utfordringer som Sykehuset Innlandet har. 
 

God ressursutnyttelse: 
- I innspills notatet side 14 vises det til driftsøkonomiske effekter i Mjøssykehus- alternativ og null pluss- alternativ. Vi mener at det er umulig 

å si hvordan et null pluss- alternativ kan estimeres da vi mener at organisatoriske endringer av spesialisthelsetjenesten for fremtiden også 
kan forekomme dersom man har en pragmatisk tilnærming for videreutvikling av organisasjonen. Endringer for ressursutnyttelse vil også 
kunne gjøres i null pluss- alternativet. 

 

 

Norsk Radiografforbund tillitsvalgte: 
- Pasientene må være friske og raske for å kunne stå i at deres samlede beste behandling skal foregå fra Mjøssykehuset til Elverum som ligger 

en «reiseveg» unna når du faktisk er syk og behøver livsnødvendig behandling.  
 

- Dette sees også i sammenheng med bemanning og kompetanse. Det er nedgang i antall søkere for helsefag, inkludert radiografutdanningen. 
Med dagens raske utvikling innen vårt fagfelt krever det også oppdatert og velutdannede radiografer. AI er på full fart inn som ett verktøy 
innen blant annet CT og MR, og vil kreve at våre ansatte kan og vet hva vårt utstyr og utdanning står for. Bak hver undersøkelse står det høyt 
spesialiserte radiografer. Derfor er det også viktig at SI ser viktigheten av vårt arbeid for den beste pasientbehandlingen. De fleste pasienter 
er innom en røntgenavdeling dersom de er innlagt på sykehus.  

 
- En høyt spesialisert røntgenavdeling krever også nok personale til å kunne utføre og være delaktig i forskning og utvikling innad i SI.  

 

 

 

 



 

 

Overlegeforeningens divisjonstillitsvalgt ved Elverum Sykehus har følgende kommentarer til innspillsrunde prosjekt 

fremtidig sykehusstruktur: 
 
 

Det ligger såpass mye usikkerhet i de ulike alternativene, f,eks ved at man har åpnet for muligheten for akutt indremedisin ved Elverum 

sykehus, at man ikke mener man kan enkelt score i skjemaet over. Man velger derfor å legge ved kommentarer:  
 

1. Trygge og gode tilbud: 
- Faglig sett har det under hele prosessen vært tydeliggjort et ønske om samling av fagmiljøer, særlig innenfor akuttmedisin og akuttkirurgi. 

Dette vil legge til rette for at pasienter i hele Innlandet får mest mulig lik tilgang til og lik kvalitet på spesialisthelsetjenestene de trenger. Det 
vil også være lettere å rekruttere til over tid, da små miljøer med høy vaktbelastning er utfordrende å rekruttere til.  
 

- -I tidligere faser var Mjøssykehuset et alternativ hvor denne ideologien i stor grad ble dekket. Når beslutningen om et akuttsykehus nr 2 og et 
elektivt sykehus ble prinsippet om lik behandling og tilgang til spesialisthelsetjenester utfordret ved å fordele akuttvirksomheten på 2 ulike 
sykehus ( i tillegg til Tynset) med 3 mils avstand. Ved å nå ha åpnet for å legge akutt indremedisinsk virksomhet, uten at innholdet i en slik 
avdeling er særlig konkretisert, til det «elektive sykehuset» på Elverum har man lagt opp til en løsning hvor befolkningen som sokner til 
Elverum sykehus vil få et klart svakere akuttilbud enn Innlandet for øvrig, slik vi ser det. Mjøssykehus-alternativet vil med en slik løsning 
svekkes betydelig mht at pasientene skal møte rett kompetanse på det sykehuset de blir innlagt.  

- Ved null-pluss vil mange av dagens utfordringer med seksjonerte tilbud på ulike hus i Innlandet fortsatt være der og gjøre at pasientene vil få 
et noe mer variert tilbud med behov for transport mellom husene. Dersom Hamar-Elverum får en løsning med ett akutt og ett helelektivt 
sykehus vil dette kunne bedre noen av dagens utfordringer for denne delen av Innlandets befolkning, men trolig ikke løse utfordringene på 
Gjøvik og Lillehammer.  
 

- Konklusjon: Begge alternativene, slik de nå er blitt utformet, har store utfordringer knyttet til prinsippet om lik behandling og lik tilgang på 
spesialisthelsetjenester for pasientene i hele Innlandet. Dersom Mjøssykehus-modellen går tilbake til ett helakutt og ett helelektivt sykehus 
(og ikke legger akuttmedisinsk aktivitet til det elektive sykehuset) sammen med Mjøssykehuset vil dette alternativet trolig gi mest likt tilbud 
til befolkningen på sikt.  

 

Gode fagmiljø: 
- Generelt oppfatter overlegegruppen at utfordringer knyttet til rekruttering og å beholde kompetanse ikke er blitt tilstrekkelig vektlagt så 

langt i prosessen. Det er lagt og legges mye tid og arbeid i å diskutere mulige modeller for ny sykehusstruktur, men dersom disse 



 

 
alternativene ikke er rekrutterbare for helsepersonell virker det lite fruktbart å i det hele tatt vurdere disse. Det savnes også en 
konkretisering av tenkt arbeidssituasjon for de ansatte da dette er vesentlig for å kunne vurdere rekrutteringsevne.  

-  
- Mjøssykehuset: Man må anta at det må være de samme legene som skal jobbe ved Mjøssykehuset og det elektive sykehuset og at man vil ha 

selvstendige fagmiljø på akuttsykehus nr 2 som vil kunne lene seg på et større og mer spesialisert fagmiljø i Mjøssykehuset. Når man legger 
opp til at legene skal ha flere arbeidsplasser, fordi ulik drift legges til ulike hus, bør man tilstrebe minst mulig pendleravstand og færrest 
mulig hus å pendle mellom for de ulike faggruppene. Dette for å kunne bygge og opprettholde gode og solide fagmiljø og sosiale miljø hvor 
man føler tilhørighet til sin «moderavdeling». Det bør også tilstrebes at minst mulig tid går med i reising mellom ulike hus. Utifra dette 
perspektivet ville det være mest hensiktsmessig å legge det elektive sykehuset nærmest Mjøssykehuset og heller spre det akutte tilbudet.  

- Null-pluss: Vil ikke gi samme muligheter for samling av større fagmiljø og utfordringene knyttet til små vaktlinjer vil vedvare. I div Hamar-
Elverum vil også legene måtte pendle mellom husene, men avstanden vil da være kortere enn i dagens Mjøssykehusalternativ. Skal dette 
alternativet være rekrutterbart for indremedisinske fagfelt forutsetter det samling av all akutt virksomhet på ett av sykehusene, ikke 
akuttmedisinske funksjoner ved Elverum.  
 
Slik de to alternativene står i dag, med de overnevnte utfordringene, faller man på bedre forutsetninger for Innlandet som helhet mht 
rekrutteringsevne, mulighet for gode arbeidstidsordninger og utdanning og forsking i Mjøssykehusalternativet enn i Null-Pluss, forutsatt at 
det ikke legges akutt indremedisinsk virksomhet i det elektive sykehuset på Elverum.  

 

God tilgjengelighet: 
Overlegegruppen ønsker ikke å uttale seg om hvor de ulike tilbudene bør ligge geografisk, men ønsker å understreke at det bør være 
komplett akuttilbud på de sykehusene som tilbyr dette, og ikke noen enkelte akuttfunksjoner sammen med elektiv aktivitet. Det vil trolig 
være gunstig å samle mye elektiv virksomhet i et elektivt sykehus slik at pasientene kan få utført flere tjenester på samme sted samme dag og 
unngå å ha sitt polikliniske tilbud spredt på mange hus.  

 
 


