
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  

 God tilgjengelighet for 

mange pasienter 

 Lokalkunnskap hos 

fagmiljøene 

 Kjente kommuner å 

samarbeide med 

 Mindre miljøer, 

tryggere for pasientene 

mtp kommunikasjon 

 «Smådriftsfordeler» 
  
 

 Ulempe for 

kommunene å ha 

mange sykehus på 

forholde seg til 

 Mer transport av 

pasienter 

 Ikke rett kompetanse på 

ett sted 

 Manglende kompetanse 

  Mange vaktlinjer  
 

 Mer likhet i 

pasienttilbudet 

uavhengig av bosted 

 Rett kompetanse hele 

døgnet 

 Større fagmiljøer, 

mindre sårbart 

 Bedre tilgang på med. 

tekn. utstyr 

 Flere enerom, bedre 

personvern 

 
   

  Mjøssykehusmodellen 
mangler ergoterapi på 
Lhmr, Elverum og Tynset. 
Hvis dette ikke endres, vil 
det bli dårligere tilbud der 
enn på Mjøssykehuset og 
ikke trygge og gode nok  
tilbud 

 Mye transport av 

personale, negativt for 

miljøet 

 For store enheter, kan 

gå på bekostning av 

«smådriftsfordeler» 

som enklere 

kommunikasjon og 

sosialt miljø og derved 

fornøyde ansatte som 

gjør en god jobb! 

 



 Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

 0+ vil gjøre at kompetanse beholdes 

 0+ vil gi bedre rekruttering 

  

  

    
 

 Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

 Mjøssykehuset vil gi bedre rekruttering og faglige 

grunner gjør at kompetansen beholdes 

  

  

  

    
 

  



 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  

    

  

  

  

    
 

   små, sårbare fagmiljøer 

  

  

    
 

 Små 

faggrupper/fagmiljøer 

tettere på forskning og 

fagutvikling gir flere 

muligheter 

 Større fagmiljøer, 

bedre utnyttelse av 

ressursene 

 Flere muligheter for 

jobbglidning 

  

  

    
 

 Mjøssykehusmodellen 
mangler ergoterapi på 
Lhmr, Elverum og Tynset. 
Hvis dette ikke endres, vil 
det bli dårligere tilbud der 
enn på Mjøssykehuset og 
ikke gode nok fagmiljøer 

 Vil for mange som skal 
gjøre en ting, kunne føre 
til at man få gjort denne 
preosedyren/operasjonen 
sjeldnere (oppgaven skal 
fordeles på flere)? 

  

    
 

Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

 Rekruttere og beholde kompetanse? 

 Hvor gode arbeidsforhold blir det i store enheter 

mtp fleksibilitet, uformelt samarbeid, psykososialt 

miljø 

 Økt spesialisering går på bekostning av 

fleksibilitet og utnyttelse av ressursene 

 

 

 Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

 Rekruttere og beholde kompetanse? 

 Hvor gode arbeidsforhold blir det i for store 

enheter mtp fleksibilitet, uformelt samarbeid, 

psykososialt miljø 

 Økt spesialisering går på bekostning av fleksibilitet 

og utnyttelse av ressursene 

 

 

  



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  

  Flere pasienter vil ha kort 
reiseveg  

 «Smådriftsfordeler» 

  

  

    
 

 Ikke likeverdige tjenester   

 «Smådriftsulemper» 

 Man må ha utsyr på 

«alle» enheter, ikke 

økonomisk forsvarlig 

 Mer bemanning til å 

betjene utstyr på flere 

steder 

 Mer funksjonsfordeling 
pga mangel på ressurser 

 Mer flytting av pasienter 
 

  Likeverdig tilbud til flere 
ved at tjenestene samles 

 Flere pasienter kan få 

enerom 

  

  

    
 

 Mjøssykehusmodellen 
mangler ergoterapi på 
Lhmr, Elverum og Tynset. 
Hvis dette ikke endres, vil 
det bli dårligere tilbud der 
enn på Mjøssykehuset og 
ikke god tilgjengelighet til 
tjenesten 

   

  

  

  

    
 

Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

 Reiseveg kontra optimal behandling?  

  

  

  

    
 

 Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

 Reiseveg kontra optimal behandling?  

  

  

  

  

    
 

 



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  

 Mer lokal kunnskap som 
er en fordel for god 
samhandling med 
kommunene og kan gi 
sammenhengende 
tjenester på tvers av 
sykehus/kommuner  

  

  

  

    
 

 Mer flytting av 

pasienter 

  

    
 

 Desentraliserte tjenester 
bygges mer ut i denne 
modellen 

 Mange kan få 

behandling nær 

hjemsted 

 Mindre flytting av 

pasienter mellom 

sykehusene/funksjonene 

 Ligger godt til rette for 

samhandling på tvers av 

somatikk/psykisk 

helsevern-

TSB/rehabilitering 

 LMS kan være sykehusenes 
«forlengede arm»   

 

 Mjøssykehusmodellen 
mangler ergoterapi på 
Lhmr, Elverum og Tynset. 
Hvis dette ikke endres, vil 
det bli dårligere tilbud der 
enn på Mjøssykehuset og 
ikke gode nok 
pasientforløp 

   

  

  

  

    
 

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  

    

  

  

  

    
 

 Dårligere utstyr, da det må 
fordeles på mange 
geografiske  steder 

 Utstyr vil ikke bli 

utnyttet fullt ut 

  

  

    
 

 Færre vaktlinjer  

 Utnytte utstyr i høyere 

grad 

 Flere får nytte av utstyr 

 Økonomisk gunstig 

  

    
 

   

  

  

  

    
 

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: 

  
Viser til notat utsendt i fbm. samling av fagråd/faggrupper fredag 13. mai på Brumunddal, der tabell 4 viser fordeling av fagområder og behandlingstilbud 

som er lagt til grunn for arealberegninger og økonomiske analyser i Mjøssykehus -alternativet.  

Der er det beskrevet hva Mjøssykehuset og de andre virksomhetsområdene SI Lillehammer, SI Elverum og SI Tynset, skal inneholde av fagområder.  

Vi konstaterer at alle sykehusene skal ha fysioterapi, men når det gjelder ergoterapi, er det kun Mjøssykehuset som står oppført med denne faggruppen. 

Det mener vi, blir en betydelig svekkelse av pasienttilbudet ifht. dagens praksis og vil ikke oppfylle de faglige effektmålene.  

Alle enhetene i tillegg til Mjøssykehuset skal ha senger til generell indremedisin og ortopedi og kreftbehandling poliklinisk.. SI Lillehammer og SI Elverum 

skal ha poliklinisk nevrologitilbud. Lillehammer og Elverum skal også ha poliklinisk virksomhet for barn. 

Alle disse pasientgruppene får i dag ergoterapitilbud ut fra tilgjengelige ressurser og behov i de ulike divisjonene.  

I denne modellen er ergoterapi fraværende på de andre sykehusene enn Mjøssykehuset. Dette gir ikke gode nok og trygge nok tilbud, det vil mangle en 

faggruppe i det tverrfaglige miljøet, det vil ikke være god tilgjengelighet til ergoterapi for de ulike pasientgruppene, dette vil ikke underbygge fullt ut gode 

pasientforløp eller utnytte ressursene på en best mulig måte fordi: 

Ergoterapeutene kartlegger og gjør funksjonsvurdering i ADL (kognitiv- og fysisk funksjonsevne) og jobber tverrfaglig. De veileder pasient og pårørende, gjør vurdering av rett 

oppfølgende instans og samarbeider med oppfølgende instans i forhold til kirurgiske pasienter (håndskader, amputasjonspasienter, ortogeriatriske-), medisinske pasienter, 

kreftpasienter, palliative pasienter, geriatriske pasienter, nevrologiske pasienter (MS, Parkinson, ALS og hodeskader, tumor, hjerneslag, demens) og tverrfaglig utredning av 

barn.  

Alt dette med mål om å fremme deltagelse i hverdagslivet for den enkelte innlagte- eller polikliniske pasient.  

 

Vi ber derfor om at ergoterapi tas inn som faggruppe på alle de andre enhetene i tillegg til Mjøssykehuset, da det ellers vil mangle en svært viktig del av 

pasientbehandlingen og svekke tilbudet på flere områder i fht dagens standard.  

 

 



 

Vi ser frem til å følge prosessen videre og deltar gjerne i grupper og utvalg der vår kompetanse er aktuell.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Aina Strøm, seksjonsleder Ergoterapi og fysioterapi, Gjøvik 

Rina Standal, seksjonsleder Ergoterapi og fysioterapi, Hamar 

Heidi Kjeldsen, seksjonsleder Ergoterapi og fysioterapi, Elverum 

Unni Vågsmyr, enhetsleder, Ergoterapi- og fysioterapienheten, Lillehammer 

 

Kopi til:  

Inger Opheim, avdelingssjef/avdelingsoverlege Kirurgisk Avdeling, Gjøvik 

Lars Martin Rekkedal, avdelingssjef Kirurgisk Avdeling, Hamar 

Kristin Wollan, avdelingssjef Medisinsk avdeling, Elverum 

Are Bergsvein Tvinnereim, avdelingssjef Akuttmedisinsk avdeling, Lillehammer 

 

 


