
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 Intensiv:  
 
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  

 Bevarer etablerte fag-

miljøer 

 Trygghet med det kjente 
 Bedre for befolkningen i 

H/E 
 Sannsynlig et bredere 

fagmiljø Hamar enn i dag 
 Robotkirurgi –fagmiljø 

bevares 

 

 Mindre brukervennelig 

 Lite fremtidsrettet med 

fortsatt funksjonsdeling 

 Lite fleksibilitet 
 Kamp om ressurser og 

interne stridigheter mellom 

sykehusene. Nye 

behandlingstilbud vil trolig 

bli lagt til Hamar 

 Dårligere tilgang på 
kompetanse G/L enn 
Hamar 

 Små volum av 
pasientkategorier (reelle 
intensivpasienter for 
eksempel)  
 

 Bedre brukertilpasset pga 

samling av funksjoner 

 Mindre overflyttinger 

 Bedre pasientforløp på et 

sykehus 

 Sikrer i større grad tilbud til lik 

helsetjeneste uavhengig av 

bosted 

 Større volum av pasienter- 

spesialisering i større grad 

 Vaktfunksjoner innen 
endoskopi,intervensjonsradi-
ologi og MR kan 
sannsynligvis etableres, 

  Større traumemiljø 
 Ny bygningsmasse tilpasset 

fremtidens krav  
 Mulig utvidelse til flere tilbud 

(PCI,trombectomi osv) 

 

 Fare for at Mjøssykehus 
bygges for lite 

 Risiko for manglende 
kompetanse akuttsykehus 
nr 2  
 



 

 Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

  

  

  

  
    
 

 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  
- 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  

  God rekrutteringsevne 
Hamar /Elverum 

 Godt samarbeid med HINN 

/NTNU 

 Lettere å beholde 

medarbeidere og rekruttere 

til Hamar 

 

 

 

 Lite forskning i miljøet i 
dag 

 Små, lite robuste 
fagmiljøer 

 For lite spesialiserte 
leger/spl. (for eksempel 
intensivlege, master spl) 

 Ikke mulig å fullføre 
utdannelsesløp på 
legesiden 

 Vanskelig å rekruttere 
int.spl pga for lite reelle 
int.pas. 

 Lite mengdetrening 

 Store fagfelt på intensiv 
(må kunne litt om alt) 

 Fremtidige ansatte blir tatt 

for lite hensyn til 

 Mer vaktbelastning for leger 

 

 

 

 

 Reisevei lik for mange ansatte 

 Enklere rekruttering fra et 
større område 

 Mer utfordrende/ spennende 
arbeidsoppgaver 

 Mer spesialisering 

 Robuste store fagmiljø 

 Økt forskning generelt 
 Universitetssykehus? 

 Egne intensivleger med egen 
spesialisering 

 Økt mengde trening 

 Økt kompetanse på for 
eksempel barn på intensiv 

 Økt beredskap for akutte syke 

pasienter på riktig nivå 

 Økt samarbeid med NTNU og 

HINN 

 Behov for mindre vaktlinjer for 

leger 
 Bedre fagutvikling for 

sykepleierfaget- samlet 

fagutvikling for hele Innlandet 

 Bedre bemanning i grunnturnus 

 

 Ventetid til nytt sykehus er 
ferdig kan vanskeliggjøre 
rekruttering 

 Mindre beredskap på 

Lillehammer/Elverum 

 Fortsatt avhengig av 

innleie/vikarer 

 Vanskelig å rekruttere til 

Lillehammer/Elverum 

 

 

 



 

Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

 Uenighet i gruppen hvor vanskelig det blir å rekruttere til 

Hamar /Elverum.  

 Vanskelig å rekruttere til Lillehammer/Gjøvik 

  
    
 

 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 på grøntareal og 
skjermingsmuligheter for 
pasienter som har behov for det  
- En ytre logistikk tilrettelagt 
for alle transportbehov, 
inkludert kollektivtransport  

 Bevarer Reinsvoll og 
Sanderud som sterke 
fagmiljøer med gode 
utearealer 

 Store bygningsmasser 

 Logistikk allerede på 

plass 

 Rehabilitering 
beholdes i 
eksisterende lokaler 
 

 

  Utdatert og store bygningsmasser. Krever 
vedlikehold. 

 Manglende parkering 

 Mindre samarbeid 

 Ulikt MTU 

  Ikke likeverdige helsetjenester  
 Felles 

intensiv/overvåkingavdelinger/POavdelinger 
som er lite funksjonelle og må ivareta 
pasienter i intermediærfase. Høyt belegg på 
disse avdelingene i dag. 

 

 Likt og nytt MTU-utstyr 
 Kan bygge mer fleksible 

pas.rom/Kohort 

 Nybygg 

 Intermediæravdelinger 
som er fleksible 

 Kan planlegge 
beliggenhet til ulike 
avdelinger som bør være 
i nærheten av hverandre 

 Enklere å etablere en 
«sammenhengende» 
akuttkjede 

 Mindre variasjon/ 
enhetlig behandling-
bedre kvalitet 

 Bedre beredskap ved 
større hendelser  

 Enklere logistikk for 
prehosp.tjenester 

 Enerom bidrar til 
overholding av 
taushetsplikt 

 LAbase Elverum bra for 
responstid Østerdalen 
med omegn. 

 Likeverdige helse-
tjenester med lik 
mulighet for riktig 
behandling uavhengig av 
bosted  

 Ressurskrevende med 
mange enerom på 
intensiv 

 Opparbeide 

transportlogistikk og 

intern logistikk 

 Mange som har lang 

reisevei på jobb (miljø-

parkeringplasse) 

 LAbase bør ligge ved 

Mjøssykehuset 

(dårlig 
ressursutnyttelse, 
lite miljøvennlig, økt 
transporttid) 

 

 

 



 

Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

  

  

  
    
 

 Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

 Det er ikke enighet i gruppen om samling av all psykiatri er 

ideelt. 

  

  

  
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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  

 Bedre oversikt over 
samhandling med 
kommuner på et mindre 
geografisk område. 

 Nærhet til kommunene- 
bedre oversikt over 
kommunene 

 Kortere beslutnings-
prosesser innad på 
sykehusene 

 

 

 Lite samhandling 
psyk/somatikk 

 Vanskelig å 
desentralisere pr i dag 
pga. lite fagfolk 

 Ikke samlet fagmiljø 

 Kan ikke ferdigbehandle 
ett sted. 

 Transport av pasienter 
mellom sykehus 

 Krevende triagering 
 

 Utredes og behandles på et sted 

 Bedre samhandling 

somatikk/akuttpsykiatri/rehabilitering. 
 Færre transporter mellom sykehus i 

Innlandet og regionalt 

 Enklere for kommunene med et 

hovedsykehus 

 
 

 Avhengig av teknologi 
som fungerer og som 
pasientene klarer å 
bruke 

 Mindre oversikt over de 
enkelte kommunene i 
Innlandet. 

 Avhengig av at komm. og 
desentraliserte tjenester. 

 Ulikt tilbud Mjøssykehus 
og L og E. 

 Stordriftsulemper 
 Krever god triagering av 

pasienter før innleggelse  
(hvilket sykehus skal 
pasienten på?)  

 



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  

  Lite utbygde støtte-
funksjoner 

 Overleger i hjemmevakt 

 Lav utnyttelse av MTU 
(respirator/Prisma) 

 Dårlig infrastruktur pr i 
dag 

 Storekostnader m/MTU på 
alle sykehus 

 Gammelt utstyr som er 
krevende å erstatte 

 Store kostnader ved drift 
av flere sykehus 

 En del ressurser er i passiv 

vaktberedskap 

 

 God ressursutnyttelse 
(personal) 

 Økt tilgjengelighet av 

støttefunksjoner 

 Utbygde,nytt akuttmottak 

med obs.post. 
 Høy utnyttelsesgrad av 

MTU (Prismax, respirator 

etc) 
 Lettere å kjøpe MTU/ 

teknologi 
 Digital infrastruktur 
 Mindre belastende 

vaktlinjer for legetjenesten 

og økende kompetanse for 

leger 
 Ressurser til pasient-

behandling. 
 Optimal bruk av ressurser 

ved at personell i størst 
mulig grad kan brukes til 
aktiv pasientbehandling 
framfor passiv 
vaktberedskap  
 

 Stordriftsulemper 

 Risiko for lite oppdatert 

bygg /MTU 

/teknologi/digital 

infrastruktur Lillehammer + 

Elverum 

 Sårbart alvorlige hendelser 

(katastrofer) 



 

Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

  

  

  

  
    
 

 Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

  

  

  

  
    
 

 

 
 
  



 
Faggruppe intensiv ønsker å komme med følgende innspill:  
 
Faggruppen i konsensus ønsker at Mjøssykehus på Moelv realiseres, med akuttsykehus på Lillehammer og elektivt sykehus med akutt indremedisin 
på Elverum. 
Vi ønsker minst mulig funksjonsfordeling, slik at pasienten i størst mulig grad behandles på et sted og overflyttinger internt i Innlandet reduseres til 
et minimum. 
Vi vil påpeke viktigheten av at pasienten skal være i fokus og at alle har rett på lik helsehjelp uansett bosted. 0+ alternativet mener vi ikke kommer 
pasientene til gode. Man må være realistisk med tanke på antall sengeplasser i et nytt sykehus, slik at dette ikke bygges for lite. 
 
Som medarbeidere ved felles intensiv, overvåkning og postoperative avdelinger ser vi et behov for oppdeling av disse funksjonene. Det kan ikke 
understrekes nok det store behovet for overvåkningssenger/ intermediær og step-down plasser, som i dagens struktur ikke finnes i eget areal. 
Befolkningen blir stadig eldre og i tillegg øker antallet, noe vi allerede i dag ser konsekvensen av med overbeleggsproblematikk daglig. Vi behandler 
også pasienter opp i høy alder mer enn tidligere og dette er det også en forventing om i samfunnet. 
Vi ser med stor skepsis på troen på at kommunehelsetjenesten i fremtiden skal bli så styrket at flere av pasientene som i dag innlegges, ikke trenger 
innleggelse på sykehus, og dette må det tas hensyn til når et nytt sykehus i Innlandet skal planlegges. 
 
Vi er av den oppfatning at ved et Mjøssykehus blir det enklere å rekruttere intensivsykepleiere, da dette vil innebære økt faglig kompetanse på eget 
fagfelt og man i større grad velge hva slags pasientgrupper man ønsker å arbeide med (intensiv,overvåkning,postoperativ).Opplæring kan 
gjennomføres mer systematisk enn i dag. I dag driver alle litt med alle fagfelt og vi får mindre mengdetrening enn ønskelig og pasientforløpene kan 
blir lengre fordi man ikke har spesialkompetanse/ mengdetrening. Man er også avhengig av transport av intensivpasienter mellom sykehusene på 
grunn av funksjonsfordeling og kapasitetsproblemer. 
 
Vi ønsker overvåkningsavdelinger/intermediær/step-down (for eksempel en-organsvikt, kortvarig non-invasiv ventilasjon,optiflow) i Mjøssykehuset 
(kirurgisk og medisinsk) i tillegg til intensiv og postoperativ avdeling. Avdelingene må bygges fleksible med enerom, men også mulighet for 
flersengsrom/kohort. Vi vet ved erfaring at en intensivavdeling med kun enerom er svært personellkrevende.  
 
I årene fremover må også oppgaveglidning og behovet for økte støttefunksjoner spille en viktig rolle (portør, lager, renhold (gjerne egne til 
spesialavdelinger),kjøkken, vektere, sekretær, postassistenter. 
 
Vi ser et stort behov for et nært samarbeid med akutt psykiatri i fremtiden , men vi har delte oppfatninger om etablering av all psykatri på 
Mjøssykehuset vil være et gode for pasientene med lengre opphold. 
 Det burde etableres et mottak /overvåkningsavdeling for pasienter med ulike psykiatriske akuttbehov (med enkel overvåkning) i Mjøssykehuset før 
en evt. utskrivelse hjem eller til Sanderud/Reinsvoll (eller innen Mjøssykehuset) for behandling over lengre tidsperioder. Her burde bemanningen 
være en kombinasjon av psyk.sykepleiere og sykepleiere med mottak/intensiv erfaring. 
 
Vi ønsker også å stille spørsmål ved hvordan det store akuttsykehuset på Lillehammer tenkes prioritert i forhold til oppgradering, med.teknisk 
utstyr, personell osv. Vil sykehuset få de økonomiske rammene dette krever? 
 
Tilslutt vil vi påpeke viktigheten av å nå komme videre i prosessen og at en avgjørelse blir tatt, slik at man kan jobbe videre mot et felles mål for 
spesialisthelsetjenesten i Innlandet.  


