
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 

 
 
  
  



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  
- Tilgang på relevant og riktig 
kompetanse på det stedet pasienten tas 
imot   
- At den akutte syke pasienten møtes av 
personale med rett kompetanse hele 
døgnet for rask avklaring av videre 
behandling  
- Spesialiserte funksjoner med et 
pasientvolum som sikrer god kvalitet i 
behandlingen og liten variasjon i 
kvalitet  
- Moderne pasientbehandling i tråd med 
medisinsk og teknologisk utvikling  
- Bygningsmasse med utforming som gir 
mulighet til å ivareta personvern i 
henhold til GDPR  
- Mulighet for økt egendekningsgrad  

 Et tilbud som allerede er 

etablert som oppleves trygt 

for befolkningen 

 Hamar vil få et nytt og 

moderne sykehus, som 

tilfredsstiller personvern og 

GDPR 

 Vil oppleves som 

hovedsykehuset i innlandet, 

dette er en styrke for Hamar 

som by 

 Det er en fordel å ha noe 

lokalkunnskap både til 

geografi og personer når det 

gjelder samhandling med 

kommunen. Dette er en 

trygghet for pasienter.  

 Det vil være lettere å slå 

sammen to sykehus, kontra 

4 mtp. fusjon av 

sykepleiergruppen. 

Personalet vil kunne jobbe 

på kryss av husene.   

   
 

 Pasienter med komplekse 

problemstillinger vil kanskje 

ikke møte på riktig 

kompetanse og må fortsatt 

sendes Mjøsa rundt, eller til 

OUS for å få fullt tilbud 

 Kan gi store lokale 

variasjoner, pasienten 

risikerer å få ulikt tilbud 

 Bekymring for at 

sykehusene utenom Hamar 

får dårligere tilbud om 

renovering og annet utstyr.  

Omstillinger blir prioritert 

til nye sykehus, og det 

opprettholdes samme tilbud 

som på de andre sykehusene 

der det er behov for 

oppgraderinger for å ivareta 

forsvarlighet og personvern.  

 Lite volum vil gi små 

fagmiljøer som vil være 

sårbart 

   
 

 Nytt og moderne sykehus 

med nytt teknologisk utstyr 

samlet på ett sted.  

 Alle spesialiteter samlet på 

et sted, en fordel for 

komplekse pasienter som 

traume, kreft og lign. Dette 

vil gi mulighet for egne 

vaktlag med AMM døgnet 

rundt, som igjen vil kunne 

gi mulighet for rask 

avklaring i mottak døgnet 

rundt.  

 Større avdelinger vil gi 

mulighet for personell med 

variert kompetanse. Blant 

annet mulighet for å ha flere 

akuttsykepleiere 

 Nye store lokaler med 

mulighet for overvåkning 

og intermediærstuer i 

akuttmottak vil være en 

fordel i 

beredskapssiuasjoner f. eks 

pandemi og CBRNE 

 Pasienten kan 
ferdigbehandles på et sted 

 Mulighet for å utvide 
behandlingstilbud som SI 
ikke har kunne tilbudt 
tidligere (trombectomi, 
PCI?)   

 

 Det vil være en risiko for 
at de små akuttmottakene 
som lillehammer og 
elverum vil bli for små til 
at det er vanskelig å drive 
forsvarlig 24/7 

 Gir lang reisevei for flere 

pasienter og pårørende. 

Storforbrukerne av 

sykehusene i dag er de 

eldre, der mange blir innlagt 

hyppig. Disse vil måtte reise 

lengre.  

 Større press på prehospitale 

tjenester. Det kommer ikke 

fram hvordan dette er tenkt 

løst. Flere må kjøres lengere 

uten mulighet for back-up 

fra f. eks anestesi fra 

lokalsykehus, og mer 

undersøkelser behandling 

skal tilbys. Hvordan ruste 

opp kompetansen prehosp? 

 Undertriagerte pasienter 

risikerer å havne på feil 

sykehus. Det gjør de 

allerede i dag, men i 

framtiden vil det sykehuset 

de havner på ha enda 

dårligere beredskap. F. eks 

pasienter til skadepol kan 

være traumepasienter 



    Fortsetter at LMS rustes 
tilstrekkelig opp til å 
håndtere dårligere/mer 
komplekse pasienter enn i 
dag.  

 Er det en overdreven tro 
på stordriftsfordeler? Det 
kreves mer logistikk å 
drifte store avdelinger. Se 
f. eks til de nye store 
mottakene i Tønsberg og 
på Kalnes. Store miljøer 
kan være uoversiktlige. 

 

 Momenter hvor det er delte meninger om 
styrker/svakheter: 
 Det er uenighet om hvor akuttsykehuset i 0+ for EH skal 

ligge. Hvorfor ikke på Elverum, med elektivt på Hamar? 

Med mulighet for å bygge nytt med f. eks store 

operasjonssaler  

   
 

 Momenter hvor det er delte meninger om 
styrker/svakheter: 
 Uenighet i om det er en fordel for sykepleiere i mottak å 

måtte forholde seg til mange ulike pasientgrupper/diagnoser. 

Kan dette løses med organisering og opplæring? 

 

  



 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  
- Mulighet for gode arbeidsforhold og 
arbeidstidsordninger  
- Robuste fagmiljø og vaktordning som 
ikke er avhengige av kontinuerlig 
innleie  
- Mulighet til å ivareta lovpålagte 
oppgaver innen utdanning og forskning, 
inkludert samarbeid med universitet og 
høyskoler  
- At foretaket i størst mulig grad kan 
tilby utdannelsesløpene i egen regi  
- Faglig utvikling for medarbeiderne, 
der forskning, utvikling, utdanning og 
innovasjon er integrert  

 Det vil kunne være god 
rekruttering til Hamar. 
Både nærhet til Oslo og 
hele gamle Hedmark 

 Det er allerede etablerte 

gode studiemiljøer, nærhet 

til disse og studentene 

bosted.  

 Alle kjenner alle, det er 

korte kommunikasjonslinjer 

mellom avdelinger og 

spesialiteter. Det er lett å 

gjøre beslutninger raskt 

 Passe store avdelinger (uten 

at de blir for uoversiktlige) 

vil gi mulighet for personell 

med variert kompetanse. 

Blant annet mulighet for å 

ha flere akuttsykepleiere.  

 

 Rekruttering og fagmiljø 
kan bli dårligere på de 
andre lokasjonene enn 
Hamar.    

 Det er en utfordring å 

opprettholde gode fagmiljø 

og utdanningsløp krever 

praksis på flere sykehus 

 Små avdelinger gir større 

vaktbelastning 

 

 

 Vil kunne bli en attraktiv 

arbeidsplass 

 Større forskningsmiljø. Vil 

kunne bli en arena hvor det 

skjer mye. Innovasjon? 

 Større mulighet for faglig 

utvikling 

 Kan tilby utdanningsløp for 

f. eks leger slik at de kan 

utdanne seg ferdig i 

Innlandet. Dette vil kunne 

gi større stabilitet. Dette er 

pr i dag en stor utfordring 

hos blant annet 

anestesileger 

 Kan bli lettere 

vaktbelastning 

 

  Bekymring for at det blir 
færre sykepleiere pr 
pasient 

 Reisevei for allerede 

etablerte ansatte. Det vil 

ikke være mulig å få med 

seg alle. Mister en del 

kompetanse og må begynne 

på nytt.  

 Reisevei for studenter fra 

høgskolene.  

 Færre praksisplasser? Det 

vil være essensielt å legge 

opp til god organisering om 

skal kunne ta imot mange 

studenter på store 

avdelinger 

   
 

Momenter hvor det er delte meninger om 
styrker/svakheter: 
 Vanskelig rekruttering og dårligere fagmiljø vil kanskje 

hovedsakelig påvirke Elverum.  Lillehammer og Gjøvik vil 
nok ikke merke dette på samme måte, da de skal ha likt 
tilbud som i dag.  

 

 Momenter hvor det er delte meninger om 
styrker/svakheter: 

 

 

 



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  
- Likeverdige helsetjenester med lik 
mulighet for riktig behandling 
uavhengig av bosted  
- Prehospitale tjenester av høy faglig 
kvalitet og med riktig tilgjengelighet  
- Tilgang til moderne og framtidsrettet 
medisinsk-teknisk og annet teknisk 
utstyr  
- Tidsriktig og hensiktsmessige 
behandlingsfasiliteter, herunder enerom 
til pasientene  
- Tilgang på grøntareal og 
skjermingsmuligheter for pasienter som 
har behov for det  
- En ytre logistikk tilrettelagt for alle 
transportbehov, inkludert 
kollektivtransport  

 Nærhet til byområder for 

både pasienter og ansatte 

 Slik det er nå er det godt 

samarbeid mellom 

prehospital og akuttmottak. 

Dette kan bli en utfordring 

ved store forhold og høyt 

pasientvolum 

 Det er gode muligheter for 

skjerming og grøntareal på 

de lokasjonene vi har, 

spesielt i psyk. 

 

 

 Det blir ikke likeverdige 
behandlinger, kan være 
variasjon i hva de enkelte 
har mulighet til å tilby 

 Pasienter må fraktes 
mellom sykehus for riktig 
behandling og 
kompetanse. 

 Utfordrende for prehospitale 

tjenester å velge riktig 

sykehus for levering. Det er 

ikke alltid gitt hva som 

feiler pasienten ved første 

vurdering.  

 Gammelt MTU på flere 

steder  

 Få isolater og enerom 

 Ingen av lokalisasjonene 
er i dag lagt opp til at det 
er umiddelbar nærhet til 
tog 

 

 Behandlingskjeden vil 
være tilnærmet komplett 

 Samhandling med psykiatri 

kan være positivt. 

 Avhengig av at det legges 

opp til tilstrekkelig med 

plass til isolater, noe 

pandemien har lært oss 

 Pasienten vil uansett 

komme til riktig sykehus 

vist den leveres her. 

Prehospitalt vil bli spart for 

de transportene som er kun 

for overflytting mellom 

ulike behandlinger 

 Muligheter for gode 
lokaliteter for kurs, 
møterom etc. om det tas 
tilstrekkelig høyde for det 

 Vil være tilrettelagt for 
ytterligere 
kollektivtransport og ny 
E6. Lagt opp til 
togforbindelse? 

 

 Hvordan legge opp til 
skjermingsmuligheter ved 
det nye sykehuset?  

 Økt press på prehositale 

tjenester for å frakte 

pasienter over lengere 

distanser 

 Lang reisevei for mange 

pasienter. Vil kreve 

overnatting. 

Pasienthotell/store 

sengeposter? Eldre pasienter 

som kommer for mindre 

inngrep har nå lengere vei 

hjem. Må flere ligge over? 

 Lokaliseringa ved Mjøsbrua 

er ikke bynær. Helt 

avhengig av at det blir gode 

mulighet for kollektiv 

transport 

   
 



Momenter hvor det er delte meninger om 
styrker/svakheter: 

 

 

 Momenter hvor det er delte meninger om 
styrker/svakheter: 
 Det er delte meninger om hvor lurt det er å ha psyk og 

somatikk samlet. Skal det nye akuttmottaket være for begge 

deler, eller vil det bli separate avdelinger/innganger?  

 Vil dette bli et dårligere tilbud for psykiatriske pasienter som 

ikke er akutte? Akutte pasienter vil tjene på samhandling 

somatikk/psyk 

 Uenigheter om det er positivt eller negativt med 

luftabulansebase i Elverum. Hvor skal de som jobber der 

holde seg faglig oppdatert? De kommer antakelig ikke til å 

bo i Elverum. Støyproblematikk 

 

 

 
  



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  
- At pasientene kan utredes og 
behandles der de tas imot og at 
uhensiktsmessig flytting av pasienter 
mellom enheter unngås   
- Nødvendig samhandling mellom 
fagområdene psykisk helsevern, 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB) og somatikk for at pasientene skal 
oppleve at fagfolk opptrer i team  
- Sammenhengene tjenester på tvers av 
sykehus og kommuner  

 Tomt på Sanderud gir god 

mulighet for samhandling 

med psyk 

 Poliklinikk nærmere der 

pasienten bor 

 

 

   Pasienter må fraktes 
mellom flere sykehus da 
de risikerer å ikke få full 
behandling på et sted.  

   
 

 Gode muligheter for 
samhandling 
psyk/somatikk/TSB  

 Pasientforløp for store 

grupper f. eks hoftebrudd 

vil kunne strømlinjeformes 

og en vil lettere kunne drive 

kvalitetsarbeids som 

kommer en stor 

pasientgruppe til nytte.  

   
 

 Mange små desentraliserte 
tilbud kan være vanskelig 
å drifte på en forsvarlig 
måte 

 Det er en risiko for at 

pasienten likevel må innom 

mange hus om ikke 

funksjonene fordeles 

fornuftig. Eks med 

hoftebrudd. Disse kan ikke 

lokaliseres på Lillehammer 

 Lengere 

kommunikasjonslinje ut til 

den enkelte kommune. 

  
 

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  
- Mulighet for rasjonell bruk og høy 
utnyttelsesgrad av medisinsk-teknisk 
utstyr  
- Anskaffelse av oppdatert medisinsk-
teknisk utstyr og annen aktuell 
teknologi som byggene og virksomheten 
krever  
- Digital infrastruktur som kan utnytte 
potensialet i dagens og framtidsrettede 
digitale løsninger  

 Hamar vil bli et moderne 
sykehus 

 Man kan utnytte 

eksisterende bygg i større 

grad enn om det blir 

mjøssykehus.  

 Ved 

kapasitetsutfordringer/andre 

hendelser ved et av 

sykehusene vil man alltid ha 

kapasitet til å kunne 

overflytte pasienter/ta imot 

på andre hus 

 

 For å få til fremtidsrettet 

digital infrastruktur må det 

bygges ut klattes på det som 

er 

 Større sjanse for passiv 
vaktberedskap på Elverum 

 

 

 Innkjøp av nytt MTU vil gi 
en god maskinpark 

 Mulighet for mer smidig 

utnyttelse av f. eks 

operasjonsstuer. 

 Mer personell i aktiv vakt 

fram for 

hjemmevaktsordning. 

Hjemmevakt er ugunstig 

med tanke på beredskap og 

arbeidstidsordninger 

 Høy utnyttelsesgrad av 

MTU. Slik det er i dag er 

det noe dyrt utstyr som blir 

lite brukt 

 Mulighet for å legge opp til 
digital infrastruktur som 
er fremtidsrettet.  

 Kan bli stort nok til at vi 
kan ha støttefunksjoner 
som portør og renhold 
hele døgnet. Dette vil 
kunne spare 
sykepleieressurser 

 

 Mange bygg vil stående 
halvtomme 

 IKT er allerede rustet opp 

på alle hus nylig 

 Større sjanse for passiv 
vaktberedskap på de små 
sykehusene    

 



Momenter hvor det er delte meninger om 
styrker/svakheter: 

   
 

 Momenter hvor det er delte meninger om 
styrker/svakheter: 

  
 

 

Ytterligere innspill til som kan bidra til å forbedre alternativene: 
  

Fra Gjøvik: Det er en felles forståelse for at det er uenigheter innad i faggruppene, som ved akuttmottakene. Det er kommet en felles 

kommentar på vegne av faggruppa tidligere der dette er presisert. På Gjøvik akuttmottak støttes alternativet Mjøssykehus på Moelven sett i lys 

av argumentasjon for gode og samlede fagmiljøer, ressursutnyttelse, rekruttering, bedre pasienttilbud og gode pasientforløp.  

Fra Lillehammer: For den akutt syke/skadde pasienten i Innlandet, vil behandlingstilbudet være betydelig forbedret ved Mjøssykehusmodellen. 
Denne modellen innehar alle spesialiteter med større fagmiljøer, og som kan utføre spesialisert og tidsriktig behandling. Pasientene vil få lik og 
enhetlig behandling, og ved et samlet akuttmedisinsk miljø med akuttsykepleiere og AMM vil behandlingen i akuttmottak videreutvikles. 
 
Fra Elverum: Kronikere i distriktet som besøker sykehuset hyppig vil få unødvendig lang reisevei til Mjøssykeshuset. De har ikke behov for store 
sengeposter, men heller rask og nær hjelp, gjerne av noen som kjenner de. Dette får de på sykehusene i dag. Vi er bekymret for at 
«svingdørspasienter» vil få dårligere tilbud og sårbare vaktteam når de kommer til Elverum og Lillehammer. I tillegg er det fortsatt slik at det 
oppleves som helt urimelig at akuttsykehuset ligger kun 15 minutter unna Mjøssykehuset i den modellen.  
 
Fra Hamar: Hamar stiller seg undrende til behovet for å legge to store akuttsykehus med så kort avstand, slik det er skissert med Mjøssykehus 

alternativet. Det er viktig å fokusere på at et stort sykehus også skal fylles med kompetanse og fagfolk. Rekruteringen til et Null-pluss alternativ 

vil nok være enklere enn et Mjøssykehus. Infrastruktur, bo og levemuligheter er større og bedre i Hamar-området. Tettheten til Oslo vil også 

åpne muligheter for rekrutering av kompetanse derfra.    

 


