
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  

 Mer kontinuitet i 

oppfølgingen for kronikere, 
færre involverte behandlere  

  

  

  

    
 

 Flere mindre faglige miljø 

vil kunne gi begrensninger i 

utrednings- og 

behandlingstilbud til 

pasientene  

  

  

  

    
 

 Et mer samlet og større 

lungemiljø vil kunne gi høy 

faglig kompetanse og et 

godt utrednings- og 

behandlingstilbud til 

pasientene. 

 Mulighet for spesialiserte 

vaktordninger i de største av 

de 10 indremedisinske samt 

onkologi vil gi et bedre 

behandlingstilbud til de 

mest krevende pasientene  

 Færre akuttavdelinger gir 

muligheter for mer intensivt 

drevne støttefunksjoner, 

spesielt radiologi, mulighet 

for raskere og bedre 

diagnostikk 

  

    
 
   

 Flere involverte 
behandlere i oppfølgingen 
av kronikere, mindre 
personlig oppfølging og 
med mindre kontinuitet  

  

  

  

    
 



 Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

 Bygningsmasse med utforming som gir mulighet til å 
ivareta personvern i henhold til GDPR (God bygningsmasse 
Elverum + nytt erstatningssykehus på Hamar 

  

  

  

    
 

 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  

  Beholder 3 så langt  godt 
fungerende 
og  internrekrutterende 
lungeseksjoner 

  

  

  

    
 

 Små og sårbare fagmiljø i 
lunge og alle andre 
indremed.fag (hele 10 
stk)   

 Flere mindre og sårbare 

medisinske avdelinger 

 Svært mange vaktlinjer 

 Lite spesialiserte vaktlinjer, 

ønskes neppe av framtidas 

spesialister,  

 Vanskelig å holde full 

bredde på hver seksjon 

innen alle områder av 

lungemedisinen 

    

 

  Mer samlet lungemiljø vil 
øke den faglige 
spisskompetansen og 
være stimulerende og 
inspirerende mtp 
rekruttering og utvidelse 
av fagmiljøer og ikke 
minst NYE tilbud 

 Robust og stabil 

spes.utdanning i 

Mjøssykehuset, 

 Mindre diskusjon, 

energibruk og intern 

konkurranse om 

lokalisering av nye 

områdefunksjoner 

 Sannsynlig at mer samlet 

fagmiljø vil generere mer 

forskning, flere 

samarbeidsprosjekter 

    
 

  Vanskelig å rekruttere og 
holde på medarbeidere i 
årene frem mot et 
Mjøssykehus 

 Fagmiljø må bygges opp, 
men kan bli robuste på 
sikt 

  

  

  

  

    
 



Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

 Forskning/utdanning (Elverum fremhever 

Terningen/spl.høyskolen) Tilsvarende vil da gjelde NTNU 

Gjøvik 

 Utdannelsesløp i egen regi 

 Faglig utvikling 

 God rekrutteringsevne og evne til å beholde medarbeidere  

  

    
 

 Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

 Sannsynlig at på sikt kan større del av spesialisering tas i SI, 

færre flytter under spes.utd (det er ikke en faglig fordel med 

kortere spesialisering sentralt, men et problem at man 

«mister» spes.kandidater under «Gr.I-tj» 

  

  

  

  

    
 

  



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  

   En ytre logistikk 
tilrettelagt for alle 
transportbehov, inkludert 
kollektivtransport  

  

  

  

  

    
 

    Gode sammenhengende 
behandlingskjeder for 
akutt og planlagt 
behandling 

  

  

  

  

    
 

  Større muligheter for å 
erverve og lokalisere 
moderne teknologi, 
utrednings- og 
behandlingsutstyr. 

 Mer sammenhengende 

akutte behandlingskjeder, 

mer forutsigbar pasientflyt 

også fra de mindre enhetene 

(til Mjøssykehuset) 

  

  

    
 

  Vanskelig å gi likeverdig 
tilbud mellom 
Mjøssykehusets 
opptaksområde og de 
øvrige? 

 Logistikk tilrettelagt for 
transportbehov? 

  

  

  

    
 

Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

   Likeverdige helsetjenester med lik mulighet for riktig 
behandling uavhengig av bosted  

  

  

  

  

    
 

 Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

 Usikkert om det blir god kollektivtransport fra periferi til et 

nytt større sykehus 

 Gode sammenhengende behandlingskjeder for akutt og 
planlagt behandling (elektiv virksomhet vil uansett også 
foregå ved andre sykehus) 

  

  

  

    
 



 
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  

 Noe kortere reisevei for 
pasienter spesielt i 
Hedmarksregionen 

 Sammenhengende 
tjenester på tvers av 
sykehus og kommuner (pga 
nærliggende geografisk og 
bygge på allerede 
eksisterende samarbeider) 

  

  

  

  

    
 

   Kan medføre flytting av 
pasienter ved spesielle 
problemstillinger 

  

  

  

    
 

  Med et stort oppt.område 
for Mjøssykehuset vil 
færre pasienter bli flyttet 

 Med ETT områdesykehus 
vil pasientflyten bli mer 
forutsigbar 

 
 Muligens lettere å drifte 

desentraliserte tilbud fra en 

sterkere sentral enhet 

(Mjøssykehuset) 

 Mer sannsynlig at nye 

teknologiske løsninger for 

desentralisering kan 

utvikles og understøttes 

   Samlokalisering av 
akutt/døgntilbud i 
psykiatri og somatikk 

 

   

  

  

  

    
 

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  

    

  

  

  

    
 

 Mange og mindre 
spesialiserte kliniske 
vaktlinjer, dårlig tilpasset 
medisinens 
(spesialitets)utvikling    

 Mange vaktlinjer med 

passiv beredskap i 

støttefagene anestesi og 

radiologi 
 Får ikke utnyttet ny 

mottaksspesialitet  

 1 vaktlinje mer i ortopedi 

enn i dag 

    
 

  Langt høyere utnyttelse av 

MTU, lettere å anskaffe nye 

MTU-tilbud 

 Mulighet for flere nye 

spesialiserte vaktlinjer i 

indremedisinske fag, og 

onkologi, og færre generelle 

med beredskap 

 Mulig å utvikle akutt-og 

mottaksmedisin med 

avansert observ.post ved 

Mjøssykehus 

 Mjøssykehuset bør kunne 

tilby raskere og mer 

spesialisert utredning i 

helger og høytider, 

effektiviserende (ex: 

kardiologi, gastro, onkologi, 

også lunge?) 

  Små og sårbare 
spesialiteter (infeksjon, 
hematologi) vil kunne få 
tilført personellressurser 
som i dag brukes på de 
generelle medisnske 
avdelingene 

 

   

  

  

  

    
 



Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

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

  

  

  

    
 

 Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

  

  

  

  

    
 

 

Ytterligere innspill til som kan bidra til å forbedre alternativene: 

  
 


