
Oppgave til fagråd og faggrupper i Sykehuset Innlandet:  

Faglig vurdering av alternativer  
 
Fagråd og faggrupper inviteres til å bistå i prosess med å beskrive styrker og svakheter ved de to alternativene som utredes i konseptfasen. Vurderingene vil 

inngå i grunnlaget for å kunne gjøre et valg mellom de to alternativene i konseptfasens steg 1. 

 Trygge og gode tilbud 
 Gode fagmiljøer 

 God tilgjengelighet 

 Organisering som underbygger gode pasientforløp 

 God ressursutnyttelse 
 
Innenfor hvert av effektmålene er det oppgitt flere vurderingskriterier, merket med kursiv. Fagråd og faggrupper kan støtte seg til disse, som 
stikkord for de vurderingene som skal gjøres, men bes om å besvare oppgaven som en samlet vurdering av styrker og svakheter per effektmål.  
 
Dette oppgaveskjemaet benyttes i gruppearbeider på fagkonferansen 13. mai, samt som innspillsdokument for skriftlige innspill fra fagråd og 
faggrupper.  
 
Ved utfylling av skjemaet bes det om at fagråd/faggruppers samlede vurdering oppgis i kolonnene for henholdsvis styrker og svakheter. Ved 
behov kan feltet nederst på siden benyttes til å synliggjøre delte meninger i gruppen. 
 
Ved levering av skriftlige innspill bes det presisert hvem som er avsender av innspillet, herunder om innspillet representerer hele fagrådet/faggruppen eller 

enkeltmedlemmer. Alle interne innspill vil bli publisert på minSIde og Sykehuset Innlandets nettsider. 

Frist for skriftlige innspill: 20. mai 2022 

 

Innspill fra fagråd og faggrupper sendes: roger.jenssen@sykehuset-innlandet.no 

 
 
  
  



Innspill fra faggruppe prehospital medisin 
 
Faggruppen består av samtlige avdelingssjefer i divisjon for prehospitale tjenester. 
Det er enighet i faggruppen om disse innspillene. Innspillene er ført i pennen av avdelingssjef for luftambulansevadelingen, Dag Frode 
Kjernlie. 
 
Mange av innspillene er å betrakte som generelle, men forhold som angår prehospitale tjenester vektlegges. Flere av punktene er 
overlappende, plasseringen i tabellen blir noe tilfeldig, og innspill blir ikke nødvendigvis gjentatt selv om de passer inn flere steder. 
 
 
 
Effektmål 1: Trygge og gode tilbud  
     

 Null-pluss alternativet  
  

Alternativet med Mjøssykehuset  
   
1  

  
Trygge og gode tilbud  

  
Styrker  

  
Svakheter  

  
Styrker  

  
Svakheter  

  - Brukertilpasset pasientbehandling og 
opplæring hvor pasientene er aktive 
deltagere i helsehjelpen de mottar  

 

 Likt for 0+ og 

Mjøssykehus. 

 

  

  

 

 Likt for 0+ og Mjøssykehus. 

 

 

  

  

 

- Tilgang på relevant og riktig 
kompetanse på det stedet pasienten tas 
imot   
 

 Bedre for befolkningen i det 

geografiske opptaksområdet 

til Hamar/Elverum 

    
 

 Dårligere tilgang på 
kompetanse ved 
sykehusene i Gjøvik og 
Lillehammer enn på 
Hamar.   

  

 

 Bedre og mer likeverdig 
for HELE Innlandets 
befolkning. 

 Vaktfunksjoner innen 

endoskopi, 

intervensjonsradiologi og 

MR vil sannsynligvis kunne 

etableres. 

 

 Risiko for manglende 
kompetanse ved 
akuttsykehus nr to?   

  
 

- At den akutte syke pasienten møtes av 
personale med rett kompetanse hele 
døgnet for rask avklaring av videre 
behandling  
 

 Bedre for befolkningen i det 

geografiske opptaksområdet 

til Hamar/Elverum. 

 Bredere fagmiljø på Hamar. 

 

 Mye dårligere tilbud ved 
sykehusene i Gjøvik og 
Lillehammer enn på 
Hamar.   

 Betydelig sjanse for 

forvitring og utvikling mot 

 Bedre for HELE Innlandets 

befolkning. 

Større mulighet for nye 
vaktlinjer innen 
nyfødtmedisin, 
intensivmedisin, 

    

  
 



smalere fagmiljø ved 

Gjøvik/Lillehammer. 

 Vil sannsynligvis bli 

vanskelig å oppfylle faglige 

krav til traumeteam på 

Gjøvik/Lillehammer. 

 Svært utfordrende å 

bemanne akuttmottakene på 

Gjøvik/Lillehammer med 

spesialister i «akutt- og 

mottaksmedisin». 

 Nye behandlingstilbud vil i 

stor grad bli lagt til 

erstatningssykehuset i 

Hamar, og i svært liten grad 

på Gjøvik/Lillehammer. 

 

infeksjonsmedisin og 
intervensjonsradiologi 

 Større traumemiljø – 
enkelt å oppfylle 
nasjonale krav for 
traumeteam 
(erfaring/kompetanse) 

 Akuttmottaket: enklere å 
etablere vaktordning 
(tilstedeværelse) av 
spesialist i «akutt- og 
mottaksmedisin». 

 
 

- Spesialiserte funksjoner med et 
pasientvolum som sikrer god kvalitet i 
behandlingen og liten variasjon i 
kvalitet  

 

 Større pasientvolum enn 

dagens Hamar og Elverum 

separat, og mindre variasjon 

i opptaksområdet til 

Hamar/Elverum. 

    
 

 STØRRE variasjon i 
Innlandet som helhet, med 
større forskjeller mellom 
østlige og vestlige deler av 
fylket.   

  
 

 Større pasientvolum. 

 Enda flere fagmiljøer 
samlet. Bedre kvalitet i 
behandlingen, og MINDRE 
variasjon i kvalitet for 
fylket (pasientene) som 
helhet.   

  
 

    

  
 

- Moderne pasientbehandling i tråd med 
medisinsk og teknologisk utvikling  

 

 Se punktene over. 

    
 

  Vil bli svært vanskelig, 
eller umulig, å 
opprettholde moderne 
MTU ved flere sykehus.  

 Lite innovativt. 

 

 Se punktene over.  
 Mjøssykehus: Større og 

bredere fagmiljøer gjør det 

lettere å holde seg oppdatert 

med MTU, og å holde tritt 

med medisinsk og 

teknologisk utvikling 

 Større intensivmiljø med 

mulighet for etablering av 

nye behandlingstilbud (NO, 

aortaballongpumpe) 

    

  
 



 

- Bygningsmasse med utforming som gir 
mulighet til å ivareta personvern i 
henhold til GDPR  
 

 Pasientene hovedsakelig fra 

østlige deler av fylket vil ha 

tilbud om moderne 

bygningsmasse. 

    
 

 

 Store forskjeller i 
bygningsmasser internt i 
helseforetaket.   

  
 

 Pasienter fra hele fylket vil 
i større grad ha tilgang til 
moderne bygningsmasse.   

 Enerom til langt flere enn i 

null-pluss. 

 

  
 

- Mulighet for økt egendekningsgrad    

    
 

    

  
 

 Uten tvil best muligheter 
med et større 
Mjøssykehus.  

 Utvidelse av 
behandlingstilbud innen 
kreft 

 Samlet nyfødt-miljø: 
utvide kriteriene for 
behandling i Innlandet?  

 Større muligheter for 

fremtidig etablering av PCI- 

og trombektomi. 

 

    

  
 

 Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

 Modellene er kjent for befolkningen. 
 Kan gi falsk trygghet med tanke avstand til 

akuttfunksjoner – nærmeste sykehus er ikke alltid det 
aktuelle «akuttsykehuset». 

  

  

  

    
 

 Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

  

  

  

  

    
 

  



 Effektmål 2: Gode fagmiljøer  
    

 Null-pluss alternativet  
  

Alternativet med Mjøssykehuset  
   
2  

  
Gode fagmiljøer  

  
Styrker  

  
Svakheter  

  
Styrker  

  
Svakheter  

  - God rekrutteringsevne og evne til å 
beholde medarbeidere  

 

 God rekrutteringsevne, 
fortrinnsvis fra Hamar og 
Elverum.  

  

 

 Dårlig rekruttering fra 
Gjøvik og Lillehammer.  

  

 

 God rekrutteringsevne fra 
større deler av 
Mjøsområdet, dvs Hamar, 
Gjøvik og til en viss grad 
Lillehammer. 

  

 

 Dårligere rekruttering fra 
Elverum / østlige regioner. 

 Dårligere rekruttering fra 

Lillehammer, spesielt på 

sykepleiersiden 

 Vil trekke leger fra 

akuttsykehuset på 

Lillehammer til 

Mjøssykehuset. 

 
- Mulighet for gode arbeidsforhold og 
arbeidstidsordninger  
 

 God 

    
 

  

    
 

 God 

    
 

  

    
 

- Robuste fagmiljø og vaktordning som 
ikke er avhengige av kontinuerlig 
innleie  
 

 Gode muligheter.   

  

 

 Små og lite robuste 
fagmiljøer ved Gjøvik og 
Lillehammer.  

  

 

 Gode muligheter.  
 Vil gjelde enda flere miljøer 

enn i null-pluss. 

 

    

  

 

- Mulighet til å ivareta lovpålagte 
oppgaver innen utdanning og forskning, 
inkludert samarbeid med universitet og 
høyskoler  
 

 Bedre muligheter for 
forskning enn i dag (?)   

 Godt samarbeid mot HINN 

 

 Mindre samarbeid mot de 
største helsefagmiljøene 
ved NTNU Gjøvik.   

  

 

 Bedre muligheter for 
forskning.   

 Bedre muligheter for 

samarbeid mot både HINN 

og NTNU. 

 

 Mindre samarbeid mot 
helsefagmiljøene på 
Elverum  

  

 

- At foretaket i størst mulig grad kan 
tilby utdannelsesløpene i egen regi  
 

 Bedre enn i dag for 
Hamar/Elverum.  

  

 

 Dårligere enn i dag for 
Gjøvik/Lillehammer. 

  

 

 Definitivt best mulighet 
for komplette 
utdanningsforløp. 

 SI er i stor grad avhengig 
av å utdanne sine egne 
spesialister. 

    

  

 



Mjøssykehuset legger best 
til rette for det.  

 
- Faglig utvikling for medarbeiderne, 
der forskning, utvikling, utdanning og 
innovasjon er integrert  

    

  

 

    

  

 

 Større miljøer vil gjøre det 
enklere å tilrettelegge for 
forskning og 
subspesialisering  

  

 

    

  

 

Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

 Evnen til å beholde medarbeiderne er ikke nødvendigvis 

avhengig av modell, men hvordan man legger til rette for de 

ansatte: offentlig kommunikasjon, parkering, barnehager med 

utvidet åpningstid, overnattingsmuligheter for 

turnusarbeidere (dagvakt etter seinvakt), faglig attraktivitet 

osv. 

  

  

    
 

 Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

 Større miljøer vil enklere rekruttere fra Oslomiljøene, 

forskjell i reisetid er liten mellom Hamar og Moelv 

  

  

  

  

    
 

  



Effektmål 3: God tilgjengelighet  
     

 Null-pluss alternativet  
  

Alternativet med Mjøssykehuset  
  
3  

  
God tilgjengelighet 

  
Styrker  

  
Svakheter  

  
Styrker  

  
Svakheter  

  - Gode sammenhengende 
behandlingskjeder for akutt og planlagt 
behandling  

 

  Bedre enn i dag for 
opptaksområdet til 
Hamar/Elverum.  

  

 

    

  

 

 Enklere å etablere en 
«sammenhengende 
akuttkjede» (jmf 
Telemark) med et 
Mjøssykehus  

 Mindre variasjon ved 

behandlingskjeder for 

planlagt behandling. 

 Beredskapsmessig er det 

utvilsomt en styrke med 

flest mulig samlede 

fagmiljøer; dette med tanke 

på større hendelser innen 

traumatologi, kjemiske 

ulykker, brann, CBRNE, 

pandemier. 

 

   

  

 

- Likeverdige helsetjenester med lik 
mulighet for riktig behandling 
uavhengig av bosted  
 

 Bedre tilbud til 

befolkningen i østlige deler 

av Innlandet. 

    
 

 Flere pasienter fra vestlige 

deler av Innlandet må til 

Hamar – spesielt de mest 

alvorlig/kritisk syke. 

 Lengre og mer risikofylte 
transporter fra vestlige 
deler, som utgjør den 
største 
pasientpopulasjonen.   

 

 Best likeverdighet. Minst 

variasjon i kvaliteten i 

pasienttilbudet. 

 Størst mulighet for å 

desentralisere funksjoner ut 

fra Oslo (kreftbehandling, 

PCI, trombektomi). 

  Større muligheter for 
satsing på desentraliserte 
tjenester (LMS, 
hjemmesykehus) og 
diagnostikk/behandling i 
nærhten av hjemstedet. 

 

 Marginalt lengre reisevei til 

sykehus for mange pasienter 

    
 



- Prehospitale tjenester av høy faglig 
kvalitet og med riktig tilgjengelighet  
 

  

    
 

    

  

 

 Definitivt enklere for 
prehospitale tjenester å 
forholde seg til et større 
Mjøssykehus med samlet 
tilbud.  

 Lettere å innføre nye 

behandlingstilbud 

prehospitalt når man i 

hovedsak forholder seg til 

ett større miljø. 

 Best mulighet for satsing på 

prehospitale tjenester pga 

bedre økonomi? 

 I Mjøssykehusmodellen er 

«satsing på prehospitale 

tjenester» et vesentlig 

element. 

 

    

  

 

- Tilgang til moderne og framtidsrettet 
medisinsk-teknisk og annet teknisk 
utstyr  
 

 God tilgang, men først og 

fremt et tilbud til 

befolkningen i østlige deler 

av fylket. 

    
 

 Umulig å opprettholde 
samme standard på MTU 
ved sykehusene i Gjøvik og 
Lillehammer.   

 Større variasjon internt i 

Innlandet. 

 

 Moderne MTU vil være 

tilgjengelig for flere 

pasienter enn i null-pluss 

 Større muligheter for 

desentraliserte modaliteter 

som CT (og på sikt MR?) i 

LMS’ene 

 Likeverdig og godt tilbud 
til hele Innlandet. Mindre 
intern variasjon i 
Innlandet.   

  

 

    

  

 

- Tidsriktig og hensiktsmessige 
behandlingsfasiliteter, herunder enerom 
til pasientene  
 

 Godt tilbud, men først og 

fremst til pasientene som 

sogner til Hamar og 

Elverum 

    
 

 Veldig stor bygningsmasse 
å vedlikeholde 

  

 

 Godt tilbud til en mye 
større gruppe pasienter.   

 Lettere å opprettholde 

konfidensialitet. 

 Enerom er et viktig 

hygienemessig tiltak. 

 Nybygg er mer 
energiøkonomisk på lang 
sikt.   

  

 



 Høy standard på fasiliteter 

og høy pasientkomfort 

(enerom) vil enklere hindre 

pasientflukt fra eget HF, og 

vil enklere trekke til seg 

pasienter fra andre HF. 

 
- Tilgang på grøntareal og 
skjermingsmuligheter for pasienter som 
har behov for det  
 

 Antatt god. 

    
 

    

  

 

  Antatt god. 

  

 

    

  

 

- En ytre logistikk tilrettelagt for alle 
transportbehov, inkludert 
kollektivtransport  

 Antatt gode muligheter 

 Mindre pendling   
 

    

  
 

 Antatt gode muligheter 

 Pasientreiseavdelingen 
ønsker i størst mulig grad 
transporter inn mot ett 
«sentrum», dvs inn mot et 
Mjøssykehus.   

  
 

 Mindre mulighet for å 
gå/sykle på jobb   

  
 

Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

  

  

  

  

    
 

 Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

  

  

  

  

    
 

 
 
 
 
 
 
 



Effektmål 4: Organisering som underbygger gode pasientforløp  
    

 Null-pluss alternativet  
  

Alternativet med Mjøssykehuset  
  4   Organisering som underbygger 

gode pasientforløp 
  

Styrker  
  

Svakheter  
  

Styrker  
  

Svakheter  

   
- Videreutvikling av desentraliserte 
tjenester nær der pasienten bor i tråd 
med faglig og teknologisk utvikling  

 

    

  

 

 

    

  

 

 

 Bedre mulighet enn i null-
pluss. 

 Se punkter over. 

 

   

  

 

 

- At pasientene kan utredes og 
behandles der de tas imot og at 
uhensiktsmessig flytting av pasienter 
mellom enheter unngås   
 

 Vil i stor grad være oppfylt 
i opptaksområdet til 
erstatningssykehuset på 
Hamar (øst-fylket)   

  

 
 

 Pasienter fra Gjøvik og 
Lillehammer vil i betydelig 
grad bli overflyttet til 
Hamar pga bredere 
fagtilbud.   

 Medfører utfordrende, og til 

dels risikofylte transporter. 

 Disse transportene vil i stor 

grad være avhengig av 

spesialpersonell som følge, 

hvilket er krevende på flere 

vis. 
 

 

 Definitivt størst mulighet 
for at pasienten vil bli 
ferdigbehandlet ved det 
sykehuset hen er innlagt.  

 Færre transporter til/fra 

Oslo (og Trondheim) 

 Langt færre interne 

overføringer mellom 

sykehus. 

 Gode muligheter for å 

bygge 

intermediæravdelinger / 

«step-down»-enheter 

 

   

  

 
 

- Nødvendig samhandling mellom 
fagområdene psykisk helsevern, 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB) og somatikk for at pasientene skal 
oppleve at fagfolk opptrer i team  
 

    

  

 
 

    

  

 
 

 Best mulighet for 
samhandling i et større 
Mjøssykehus. 

 Mye mer omfattende 

samlokalisering av 

somatikk og psykiatri. 

 

   

  

 
 

- Sammenhengene tjenester på tvers av 
sykehus og kommuner  

    

  

 
 

    

  

 
 

 Enklere for kommunene å 
forholde seg til ett stort 
sykehus med samlede 
fagmiljøer?  

  

 Lengre avstand ut til 
distriktskommunene (men 
distriktskommunene 
ønsker allikevel i svært 
stor grad ett felles 



 hovedsykehus ved 
Mjøsbrua)  
 

 

Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

  

  

  

  

    
 

 Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

  

  

  

  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Effektmål 5: God ressursutnyttelse  
 
 
 
 

  

 Null-pluss alternativet  
  

Alternativet med Mjøssykehuset  

   
5  

  
God ressursutnyttelse 

  
Styrker  

  
Svakheter  

  
Styrker  

  
Svakheter  

   
- Optimal bruk av ressurser ved at 
personell i størst mulig grad kan brukes 
til aktiv pasientbehandling framfor 
passiv vaktberedskap  

 

 Gode muligheter lokalt 
Elverum/Hamar   

  

 

 Dårlige muligheter for 
Gjøvik/Lillehammer   

 Mange overleger vil være i 

hjemmevakt. 

  

  

    

 Best mulighet i 
Mjøssykehuset – gjelder 
hele innlandets 
befolkning  

 Færre kostbare vaktlinjer 

for legespesialister (dvs. 

mindre dublering av 

vaktlinjer) 

 Bedre mulighet for 

opprettelse av nye vaktlinjer 

som er svært ønskelig 

(nyfødt, intensiv, infeksjon, 

intervensjonsradiologi, 

endoskopi) 

 Frigjør ressurser bla til 

satsing på prehospitale 

tjenester. 

 Overleger i tilstedevakt 
sikrer bedre tilgang på 
høyere kompetanse 
tidligere i forløpet   

   

  

  

  

    

- Mulighet for rasjonell bruk og høy 
utnyttelsesgrad av medisinsk-teknisk 
utstyr  
 

 God   God  

- Anskaffelse av oppdatert medisinsk-
teknisk utstyr og annen aktuell 
teknologi som byggene og virksomheten 
krever  
 

   Best mulighet i en 
Mjøssykehusmodell 
(se punkter over) 

 Bygging av tilpassede 
observasjonsposter! 

 



- Digital infrastruktur som kan utnytte 
potensialet i dagens og framtidsrettede 
digitale løsninger  

 Ukjent   Ukjent  

Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

  

  

  

  

    
 

 Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

  

  

  

  

    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kommentarer angående evt trinnvis utbygging: Mjøssykehus vs. null-pluss 
 
 
Gruppen mener at bildet ikke er komplett før man har gjort seg noen betraktninger om hvordan en trinnvis utbygging av 
Mjøssykehusmodellen vil være i forhold til null-pluss alternativet. I null-pluss alternativet mener vi en trinnvis utbygging ikke er aktuelt. 
 
Vi innser at en trinnvis utbygging av ny sykehusstruktur med et Mjøssykehus er et mulig politisk akseptabelt «kompromiss». 
 
I utgangspunktet er vi negative til en trinnvis utbygging, da det alltid er en fare for at utbyggingen stopper opp etter første trinn. Men 
kanskje viktigst: trinnvis utbygging øker mulighetene for enda en årelang utmattende og destruktiv omkamp. Det vil ikke SI som 
organisasjon tåle. 
 
I Mjøssykehus-modellen mener vi at trinnvis utbygging kan være akseptabelt, dog med fokus på momentene i avsnittet over..  
 
Avdelingssjefene i divisjon for prehospitale tjenester er veldig klare på at Mjøssykehusmodellen er den overlegent beste modellen for 
fremtiden. Hvis en trinnvis utvikling / utbygging er det som gjør at Mjøssykehusmodellen kan realiseres, selv om det vil ta lengre tid før 
full implementering, så bør dette vurderes seriøst. 
 
Det viktigste blir å samle alle funksjoner og fagområder fra sykehusene på Hamar og Gjøvik raskest mulig i et felles bygg på Moelv, 
sammen med spesialiserte funksjoner fra Lillehammer og Elverum. Det vil gi et meget sterkt og bredt somatisk fagmiljø, og det vil 
redusere (men ikke fjerne) utfordringene og problemene med dagens funksjonsfordeling. Ikke minst vil dette gi et mye bedre tilbud til 
de mest syke pasientene enn i dag. Det vil også gi muligheter for å desentralisere funksjoner ut fra Oslo-området.  
De mest somatikknære funksjonene innen psykiatri og rus bør (må) også inn i Mjøssykehuset helt fra starten av. Hvis det siste ikke er 
mulig, så bør man i det minste sterkt vurdere en vaktlinje for psykiater i Mjøssykehuset. 
 
I et slikt første trinn vil Lillehammer hele tiden være et allsidig akuttsykehus med både indremedisin, bløtdelskirurgi og ortopedi, og 
Elverum vil i en lengre tidsperiode beholde akuttfunksjoner innen ortopedi og indremedisin. Det vil gjøre overgangen mot ny 
sykehusstruktur mer «flytende» for befolkningen, med færre endringer over forholdsvis kort tid. Prehospitale tjenester får bedre tid til å 
tilpasse det akuttmedisinske tilbudet, med muligheter for å justere underveis. Man vil også få bedre muligheter for å skreddersy Elverum 
som elektivt sykehus med utvalgte akuttmedisinske funksjoner – eller til å vurdere om Elverum faktisk bør fortsette som et mindre 
akuttsykehus uten traumefunksjon, noe tilsvarende som i dag. 
  



En trinnvis utbygging av Mjøssykehusmodellen vil føre til at flere vaktlinjer for leger må opprettholdes i første trinn, sammenliknet med 
en komplett utbygging. Imidlertid vil den mest aktuelle modellen i null-pluss (med overføring av nesten alle akuttfunksjoner fra Elverum 
til Hamar) uansett føre til at en ortopedvaktlinje må opprettholdes på Elverum, og etter vår mening til at man må opprette ytterligere en 
anestesilegevaktlinje på Hamar (se tidligere innspill til konseptfasen).  
En trinnvis utbygging vil i sum føre til færre kostnadsdrivende «doble» vaktlinjer sammenliknet med null-pluss på grunn av samlingen 
av spesialiserte funksjoner på Moelv. 
En trinnvis utbygging vil allikevel gi muligheten for raskt å opprette sterkt ønskelige subspesialiserte vaktlinjer: nyfødtmedisin, 
intensivmedisin, infeksjonsmedisin, intervensjonsradiologi og endoskopivakt. Dette er urealistisk å få til i null-pluss. 
 
Vi mener dette første trinnet mot en komplett utbygging, selv om det skulle vare i flere år, vil være en mye bedre løsning for hele 
Innlandets befolkning enn null- eller null-pluss alternativet. Spesielt vil det akuttmedisinske tilbudet bli styrket med et Mjøssykehus, selv 
om det initialt blir mindre enn opprinnelig planlagt. 
 
 
 
 
 
 

Oppsummering: 
 
Det er konsensus blant avdelingssjefene ved divisjon for prehospitale tjenester for at modellen med et Mjøssykehus på Moelv er et mye 
bedre alternativ for Innlandets befolkning enn null-pluss alternativet. 
 
Null-pluss vil i praksis skape store utfordringer for de mest alvorlige og kritisk syke pasientene, hvilket vår divisjon er betydelig 
involverte i. Vi mener pasienttilbudet til denne utsatte gruppen, som til sammen omfatter et betydelig antall pasienter, vil bli vesentlig 
dårligere i null-pluss enn i Mjøssykehuset. Dette vil kunne påvirke pasientenes prognose, liv og helse. 
 
En stor del av disse pasientene, også fra det naturlige opptaksområdet for Gjøvik og Lillehammer sykehus («gamle Oppland»), vil pga 
bredere akuttilbud (flere kirurgiske spesialiteter, intervensjonsradiologi) bli levert direkte til «erstatningssykehuset» på Hamar.  
Det gjelder i praksis nærmest alle pasienter som transporteres inn med luftambulanse, men også mange av de som kommer i 
hjulambulanser. Med ny luftambulansebase vil flere av disse pasientene bli transportert med luftambulanse i fremtiden. Dette vil føre til 



forlengede transporter for mange pasienter, med øket risiko. Videre vil det føre til en stor kapasitetsutfordring for erstatningsykehuset 
på Hamar, både når det gjelder akuttmottaket, observasjonssenger og overvåknings- og intensivsenger. 
Siden det også er en målsetning om at flest mulig pasienter skal ferdigbehandles ved det sykehuset de innlegges, vil også kapasiteten ved 
sengepostene på Hamar bli utfordret. Erstatningssykehuset på Hamar risikerer å bli betydelig underdimensjonert helt fra starten av. 
 
Disse forhold mener vi vil gjelde uansett formelle føringer om pasientlogistikk. Pasientene vil ofte ha uklare diagnoser, og vil derfor i stor 
grad bli levert der tilbudet er best og bredest – selv om transporten er noe lenger.  
 
Divisjon for prehospitale tjenester er skeptiske til om det beskrevne «erstatningssykehuset» for Hamar kan falle inn under et null-
alternativ, eller et null-pluss alternativ. Dette sykehuset er i praksis et nytt hovedsykehus i Innlandet, som vi mener raskt vil trekke til 
seg ytterlige funksjoner på bekostning av Gjøvik og Lillehammer. Hamar er feil lokalisasjon for et hovedsykehus i Innlandet. Pasienten 
skal ha rett på mest mulig lik helsehjelp uansett bosted. Det sikres definitivt best i modellen med et Mjøssykehus i Moelv. 
 
Null-pluss bryter med SI sin utviklingsplan på flere punkter, bla målsetningene om at «SI skal samle spesialiserte helsetjenester innen 
somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling». Vi mener at målsetningen om å skape «helhetlige pasientforløp» også vil bli 
realisert i mye mindre grad i null-pluss enn i Mjøssykehusmodellen. Forutsetningene for helhetlige pasientforløp vil være mye bedre der 
tilbudet er best, altså ved Hamar sykehus i en null-pluss modell. Alt dette vil medføre mindre «likeverdighet», hvilket også er brudd på SI 
sin utviklingsplan. 
 
En trinnvis utbygging av Mjøssykehusmodellen kan være akseptabelt. 
 
Gruppen mener at null-pluss overhodet ikke løser de grunnleggende problemer vi har med dagens sykehusstruktur. 
 
 
 
Gjøvik 19.05.2022 
 
Avd.sjef luftambulanse 
Avd.sjef ambulanse 
Avd.sjef AMK 
Avd.sjef kompetanse 
Avd.sjef pasientreiser 



 
 
  


