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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	

• Utvikle dagens tilbud til 
lavere økonomisk kostnad 
enn ved bygging av 
storsykehus? 

• Muligheter til å 
videreutvikle LMS 

• "Kjent" personell for 
kronikere og gjengangere 
på sengeposter 

• "Alle kjenner alle" på 
huset som gjør det lettere 
å ta kontakt direkte 
fremfor digital 
kommunikasjon. 

• Mer lokalkunnskaper hos 
personalet både i 
sengepost og kontor. 

• Poliklinisk oppfølging på 
samme sted som 
hovedbehandlingen. 

• Bedre stilt ved en 
"katastrofe" 	-	Plere	
lokaliteter	å	benytte	til	
avlastning	av	hverandre	
eks.	
pandemihåndtering.

• Ulikheter i 
pasientbehandling fra hus 
til hus innenfor samme 
spesiale som et resultat av 
tungvint samarbeid 
mellom faggruppe og 
fagråd medfører 
manglende avklaring om 
samordning av prosedyrer 
og pasientinformasjoner. 

• Pasienter flyttes mellom 
husene dersom man ligge 
på "feil" sted. 

•  	Dårlig	infrastuktur	på	
veinettet	som	medfører	
tungvint	reising	mellom	
husene.	

• Små	fagmiljøer	som	
medfører	manglende	
prioritering	på	
videreutdanning	og	
forskning.	Vanskelig	å	
opprettholde	
spesialisert	behandling. 

• Større mulighet for å 
kunne behandle pasienter 
akutt med 
røntgenintevensjoner og 
skopier som følge av 
endring i vaktordningene. 

• Større fagmiljø med like 
rutiner og prosedyrer. 

• Forhåpentligvis bedring i 
infrastrukturen knyttet til 
veinettet/økt mulighet for 
kollektivtransport? 

• Videreutvikle	LMS	og	
mer	digital	konsultasjon	
ut	i	kommunen?	

• Bedre	pasientalogistikk	
da	mye	av	funksjonene	
er	samlet?	

• Mulighet	for	
rehabilitering	av	
colorectalpasienter?	

 	

• 	Nytt	personell	hver	
gang	pasienten	kommer	
inn. 

• Lengre reisevei for mange 
(over 1 time) 

• Mer pasientlogisikk med 
mindre lokalkunnskaper? 

• Dårligere stilt ved en 
"katastrofe" 	-	færre	
lokaliteter	å	benytte	til	
avlastning	av	hverandre	
eks.	
pandemihåndtering.	

• Redusering	av 
ambulanser ute i 
distriktene når de blir 
lokalisert mer rundt 
Mjøsa? 

	Momenter	hvor	det	er	delte	meninger	om	styrker/svakheter:	 	Momenter	hvor	det	er	delte	meninger	om	styrker/
svakheter: 		
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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	

•  	"Alle	kjenner	alle".	
Enklere	å	ta	direkte	
kontakt	enn	via	digital	
korrespondanse. 

• Kjent personell på 
stomipoliklinikk og 
kreftenehet 

• Nærhet	til	både	NTNU,	
Høgskolen	Innlandet,	
Fagskoler. 

• Spesialiseringene kan litt 
om mye som er bedre enn 
lite om mye? 

• Nærhet til egen by 

•  	Lite	hensiktsmessig	
vaktordning	knyttet	til	
røntgenintervensjoner	
og	skopienheter,	
medisinske	avdelinger	
medfører	utsettelse	av	
undersøkelser/tilsyn	til	
neste	dag	eller	lenger	
fremover	i	tid.	

• Sykepleie-	og	
legemangel	medfører	
økt	innleie	og	dermed	
"ukjent"	personell	som	
gir	utrygghet	i	
sykepleiegruppen	og	
lite	stabilitet	og	
forutsigbarhet	i	
pasientbehandlingen. 

• Små fagmiljøer og 
tungvint samarbeid innad i 
faggruppen. 

• For varierende tilbud 
innen stomiopoliklinikk 

• Større	miljø	for	
stomisykepleiere,	
gastrosykepleiere,	
kreftsykepleier	og	
palliative	sykepleiere? 

• Styrket	fagmiljø	rundt	
colorectal	pasientene	og	
økt	volum	av	pasienter.	

• Økt	sjanse	for	bedre	
spesialisering.	

• Bedre	rekruttering?	
• Større	sjanse	for	

mulighet	for	
videreutdanning	av	
sykepleiere	i	sengepost?	

• Mer forskning i eget 
miljø? 

• Enklere å samles rundt 
felles prosedyrer og 
pasientinformsjon. 
Enklere samhandling 
mellom andre tverrfaglige 
faggrupper som er samlet 
under samme tak. 

• Mer spesialisering med 
mer fordypning i eget felt. 
kan mye om lite?

• 	Fortsatt	problem	med	
rekruttering	av	
spesialisert	personell	
som	uansett	velger	å	
dra	mot		mer	sentrale	
byer?	

• Fare	for	dårligere	
rekruttering	til	
gjenværende	mindre	
sykehus.	

• Mer	spesialisering	med	
mer	fordypning	i	eget	
felt.	Kan	mye	om	lite? 

• Stadig nye personer ved 
polikliniske 
konsultasjoner, lite 
stabilitet for pasienten. 

• Studenter fra andre 
landsdeler vil uansett 
flytte hjem eller til større 
byer? 	 



Momenter	hvor	det	er	delte	meninger	om	styrker/svakheter:	
• Er stenging av poster og sammenslåing av poster ok? 

Personale som ikke kjenner hverandre eller lokalisasjonen 
de skal jobbe på vil kunne medføre forringelse av 
pasientbehandlingen. 

• Vanskelig allerede å rekruttere spesialisert personell. Uvisst 
om storsykehus vil gjøre dette bedre. 

• Best at spesialiseringene kan litt om mye som er bedre enn 
lite om mye?

	Momenter	hvor	det	er	delte	meninger	om	styrker/
svakheter:	
• Uvisst om rekruttering til Storsykehus vil bedres eller om 

spesialisert personell likevel søker mot større byer. 
• Utfordringer ved rekruttering til de små sykehusene som 

står igjen? 
• Lang reisevei vil forringe rekrtutteringen? 
• Best at spesialisering med mer fordypning i eget felt ved at 

de kan mye om lite?
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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	

• Kortere	reisevei	til	
lokalsykehus 

• Oversiktlige forhold 
• Nærhet for palliative 

pasienter 
• Nærhet ved akutt sykdom 
• Styrket	LMS	
• Poliklinisk oppfølging på 

samme sted som 
hovedbehandlingen 

• Kjent personell på 
stomipoliklinikk 

• God	tilgang	på	andre	
tverrfaglige	
samarbeidspartnere	
(KEF,	onkologi,	
sosionom,	
sykehusprest)? 

•  Dårlig infrastruktur på 
dagens veinett og 
kollektivtilbud er 
mangelfult. Tungvint 
reise mellom Mjøsbyene. 

• Lite grøntarealer rundt 
sykehusene  

• Få parkeringsmuligheter 
• Etterslep på vedlikehold 

av bygningsmasse. 
• Lengre ventetid i påvente 

av riktig spesialist? Jmf. 
dagens vaktordning blant 
leger. 

• Mer flytting mellom 
husene for å komme til 
riktig spesialist samt 
stadig nedetid på røntgen.  

• Varierende tilbud innen 
stomiopoliklinikk. 

• For få klinisk 
ernæringsfysiologer som 
ikke rekker tilstrekkelig 
oppfølging. 

• Dårlig tilgang på 
smitterom med sluse og 
tilgang til optimale 
baderom samt takheiser.

• Mulighet	for	utbygging	
av	grøntområder	på	ny	
tomt.	

• Flere	egnede	smitterom	
med	sluse.	Bedre	
tilgang	på	takheiser. 

• Mulighet for bedre 
utbygging av veinett som 
sikrer raskere transport til 
sykehus/behandling. 

• Likeverdig tilbud til de 
sykeste 

• Enklere samarbeid rundt 
skopier (eks.ERCP) og 
andre røntgen 
intervensjoner (døgnvakt). 

• Færre sykehus medfører 
mer økonomi til større og 
mer robust MTU park. 		

• Større	miljø	rundt	
stomipoliklinikker.	

• Bedre	tilgang	på	andre	
tverrfaglige	
samarbeidspartnere	
(KEF,	onkologi,	
sosionom,	
sykehusprest)?

• 	Enerom	til	alle?	-	
passivisering	av	
pasienter	og	tyngre	
arbeidshverdag	for	
pleiepersonalet	(jmf.	
situasjonen	på	Kalnes)*	

• Enerom	til	alle	vil	
generere	økt	behov	for	
bemanning	og	dertil	
økende	utgifter	pga	
tyngre	
arbeidsbelastning. 

• For tett mellom 
Akuttsykehus 
Lillehammer og 
lokalisasjon av 
Mjøssykehus?  

• For liten bygningsmasse? 
Alle som vil inn under 
samme tak får ikke plass? 

• Nytt personale ved 
polikliniske 
konsultasjoner, lite 
stabilitet 

• Redusering	av 
ambulanser i distriktene 
når de blir lokalisert mer 
rundt Mjøsa?



Momenter	hvor	det	er	delte	meninger	om	styrker/
svakheter:	
• Det er per i dag dårlige baderomsfasiliteter ved flere av de 

gastrokirurgiske avdelingene med altfor små bad. Dårlig 
tilrettelagt for rullestolbrukere og manglende fasiliteter for 
pasienter som skal ha større tarmtømming. 

• Det er mangel på utbygging av takheiser på rommene som 
medfører stor logistikk mtp hvor 
funksjonshemmedepasienter kan plasseres.  

• Manglende tilfredsstillende tilgang til samtalerom. 
• Stor mangel på smitterom med sluser som har vært en stor 

utfordring under pandemien.

	Momenter	hvor	det	er	delte	meninger	om	styrker/
svakheter:	
• * Enerom til  pasienter ikke hensiktsmessig? 

Gastrokirurgisk avdeling Kalnes sykehus ble bygd med kun 
enerom og har nå måttet gjøre om enerom til tomannsstuer. 
De rapporterer om passivisering av pasienter på 
enerommene og at pasientgruppen har godt av å se andre 
pasienter, og at to pasienter på enerom er svært dårlig 
egnet.  

• Burde man heller prioritere at færre enerom også kan 
brukes som sluser ved smitte? Men maks tomannsstue?  

• Større mangel på ambulanser ute i distriktene når de blir 
lokalisert mer rundt Mjøsa? 

• Planlegge tilstrekkelig med areal for også samtalerom, 
større bad som også rullestolbrukere kan benytte seg av?



		4	Organisering	som	underbygger	
gode	pasientforløp

		
	Null-pluss	alternativet	

		
Alternativet	med	Mjøssykehuset	

 		 	 
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	Glytting	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	

• Nærhet	både	til	
lokalsykehus	og	LMS 

• Pasientene møter 
"kjentfolk" i flere ledd 

• Gode LMS i dag 
• Nærhet til palliative team 

som finnes på hvert hus. 
• Stomipoliklinikk med 

"kjente" fjes .

•  	Tungvint	å	samarbeide	
tverrfaglig	pga	små	
fagmiljø 

• Personalmangel 
• Mye flytting mellom 

husene. 
• Ulikheter i 

tverrfagligtilbudene 
• Varierende	tilbud/

tilgang	ved	
stomipoliklinikkene	

• Fortsatt	mye	å	hente	på	
å	utvikle	og	organisere	
stomipoliklinikkene	
mer	effektivt	enn	i	dag. 

• 	Samle	Plere	spesialer	
under	samme	tak	med	
gode	vaktordninger	
som	sikrer	tilgang	24/7 

• Usikkerhet knyttet til 
rekruttering til palliative 
team 

• Samling av 
stomipoliklinikker med 
stomisykepleiere. 
Mulighet for utvidelse av 
poliklinisk  aktivitet? 

• Mulighet for mer arbeid 
ut mot kommune? 
(ambulerende stomiteam/
digitale platformer).

• 	Større	og	mer	
uoversiktig	for	
pasienten	enn	det	nære	
og	kjente.	

• Rekruttering	
vanskeligere	for	
gjenværende	sykehus.

Momenter	hvor	det	er	delte	meninger	om	styrker/svakheter: 	Momenter	hvor	det	er	delte	meninger	om	styrker/svakheter:
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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	

•  	Mer	driftseffektiv	
utnyttelse	knyttet	til	
mindre	avdelinger	samt	
kunnskap	om	
tilgjengelighet	mellom	
postene-	direkte	
kommunikasjon	
gjennom	dagen. 

• Mer robust ved større 
pandemiutbrudd ved at 
flere sykehus kan avlaste 
andre sykehus .	

•  Mye	venting	og	
utsettelse	av	
undersøkelser	knyttet	
til	personalmangel	med	
spesialisering,	og	slitt	
MTU	park. 

• Mangel på rekruttering og 
dertil mye innleie 

• MTU park må 
oppgraderes uansett på 
alle hus. 

• Dagens vaktordninger på 
spesialiserte oppgaver 
medfører flytting av 
pasienter rundt Mjøsa. 

• Lang venteliste på 
stomipoliklinikk og 
kirurgisk poliklinikk 
(bemanning? lokaliteter? 
organisering?)

• 	Bedre	vaktordning	
rundt	skopi	og	rtg	
intervensjoner,	
operasjon.	Raskere	
avklaring	der	pasienten	
er. 

• Større MTU park - mer 
økonomi brukt på færre 
hus 

• Mer digital dialog ut mot 
kommune (VLMS) 

• Bedre tverrfaglig 
samarbeidd som bedrer 
pasientflyt og reduserer 
ventetid? 

• Samling av 
stomipoliklinikker med 
stomisykepleiere. 
Mulighet for utvidelse av 
poliklinisk  aktivitet? 

• Mulighet for mer arbeid 
ut mot kommune? 
(ambulerende stomiteam/
digitale platformer)

• Redusert	sengeantall	og	
mer	dagbehandling 

• Nyetablering medfører økt 
ressursbruk en periode 

• MTU park må 
oppgraderes uansett på 
alle hus. 

• Mindre penger til MTU på 
de gjenværende mindre 
sykehusene 

• Mindre robust ved større 
pandemiutbrudd ved at 
færre sykehus kan avlaste 
andre sykehus 	 

• Fortsatt venteliste ved 
stomipol og kirurgisk 
poliklinikk?

Momenter	hvor	det	er	delte	meninger	om	styrker/svakheter:	 	Momenter	hvor	det	er	delte	meninger	om	styrker/svakheter:	
• Spesialisert bemanning døgnet rundt er dårlig 

ressursutnyttelse da det gjerne er roligere på 
kveld og natt. Tenke nytt rundt vaktordninger.


