
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  

Flere lokasjoner gir mindre 

sårbarhet ved akutte 

hendelse og kriser, men 

dette forutsetter at det 

bygges opp fasiliteter på 

minst 2 steder. Ved nye 

løsninger med små 

automatiserte enheter vil 

det trolig være mulig å ha en 

viss mikrobiologisk 

diagnostikk på flere steder. 

Det er likevel kanskje mer 

realistisk at risiko ved akutte 

hendelser ivaretas av 

laboratorier ved andre 

helseforetak i Helse Sør-øst. 

 

 

 

Lengre transporttid fra andre 

sykehus, men nye 

teknologiske løsninger kan 

trolig kompensere for dette. 

Mindre kontakt mellom 

mikrobiologisk fagmiljø og 

kliniske miljøer, men dette 

kan i noen grad kompenseres 

ved bruk av nye teknologiske 

løsninger.  

 

Samlede fagmiljøer på ett 

sted gir mulighet for trygg og 

god prøvehåndtering og 

transport med kort 

transporttid og god logistikk. 

Nærhet til et samlet klinisk 

fagmiljø gir fortrinn ved 

lettere dialog med klinikere. 

Ved noen sykehus er det 

vanlig med «mikrobiologisk 

visitt» for barneleger 

og/eller ortopeder, og 

deltakelse av mikrobiolog 

sammen med 

infeksjonsmedisiner på 

Intensivavdeling. 

Nybygg gir mulighet for 

moderne utstyr inklusive P3-

laboratorium og 

automatisert lab. som gjør at 

risikoprøver (smitterisiko) 

kan håndteres av lokalt 

laboratorium og bedre 

effektivitet. 

 

Størrelse på lokaliteter og 

utforming bør 

risikovurdering. For lite areal 

og dårlig ivaretakelse av HMS 

/ smittevern kan virke 

hemmende på muligheter og 

utvikling. 

 



 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  

Videreføring av laboratoriet 
på Lillehammer vil kunne 
bidra til å bevare et godt 
fagmiljø som er bygd opp 
over år. Nærhet fra bolig til 
arbeidsplass for ansatte. 

 

Større avstand (fra 

laboratoriet på Lillehammer) 

til store kliniske fagmiljøer.  

Dagens lokaler på 

Lillehammer har betydelige 

svakheter, blant annet ingen 

P3 lab. (for prøver med stor 

smitterisiko) og åpne 

løsninger i laboratoriet. 

Et sterkt og komplett 

fagmiljø i og omkring en 

mikrobiologisk avdeling vil 

sannsynligvis gi bedre 

rekruttering. 

Nytt laboratorium med gode 

arbeidsforhold som bidrag til 

trygghet og trivsel. 

Sideutdanning kan gis i 

Mjøssykehus, for eksempel 

på infeksjonspost, og man vil 

kunne tilby et fullt 

utdanningsløp for 

legespesialiteten Medisinsk 

mikrobiologi enklere enn i 

dagens system. 

Nærhet til mange kliniske 

fag, ikke minst 

infeksjonsmedisin og 

smittevern, vil gjøre at 

avdelingen lettere blir en del 

av at godt forskningsmiljø 

som vil medvirke til godt 

fagmiljø og rekruttering.   

 Det er et godt fagmiljø i dag 

med dyktige ansatte – blant 

annet bioingeniører og 

molekylærbiologer – som i 

hovedsak er bosatt på 

Lillehammer eller nær 

Lillehammer. Det er 

usikkerhet knyttet til om 

pendlervei kan gjøre det 

vanskelig å beholde dyktige 

fagfolk. Null-pluss alternativ 

med videreføring av 

laboratorium på Lillehammer 

vil muligens i større grad 

bevare fagmiljøet. 

Mjøssykehusets beliggenhet 

på et mindre tettsted vil 

gjøre at mange må pendle til 

og fra byene, og det er mulig 

at dette kan gjøre det 

vanskeligere å rekruttere 

(kanskje spesielt 

bioingeniører/ingeniører?) 



 
Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

  

  

  

  

    
 

 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  

    

  

  

  

    
 

    

  

  

  

    
 

 Medisinsk mikrobiolog er et 

høyteknologisk fag der nytt 

laboratorium gir mulighet for 

gode teknologiske løsninger 

som fremmer kvalitet og 

effektivitet. 

Medisinsk mikrobiologi vil 

kunne skreddersys for å 

bidra inn i en god 

behandlingskjede og sikre 

beredskap, ikke minst ved 

utbrudd som også kan 

innebære prøver med stor 

smitterisiko for ansatte 

(ivaretas ved utbygging av 

P3-laboratorium i nytt 

sykehus). 

Prøver til mikrobiologisk 

diagnostikk tas av klinker / 

sykepleier på poliklinikk, 

operasjon, sengepost mm. 

Rask og effektiv transport av 

prøver til mikrobiologisk 

laboratorium er avgjørende 

   

  

  

  

    
 



for god kvalitet og 

pasientbehandling. 

Sentral beliggenhet i 

Innlandet letter en god flyt i 

transport for prøver fra 

andre sykehus og 

primærhelsetjenesten. 

Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

  

  

  

  

    
 

 Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

  

  

  

  

    
 

 
 
 
 
 
 
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  

    
 

    Enklere transport av prøver 
og kommunikasjon med 
kliniske fagområder. 

Et sterkt sentralt 

laboratorium vi kunne bidra 

til oppbygging av effektive 

pasientnær analysering på 

lokale medisinske senter og 

samarbeid inn mot 

primærhelsetjenesten. 

 

   

  

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  

Siste utbygging av 
laboratoriet med ny 
molekylærdiagnostisk 
areale har gitt relativt 
gode og store lokaliteter 
på nåværende 
laboratorium på 
Lillehammer. Mulighet for 
ytterligere oppgradering 
av disse? 

 

Avstand til store kliniske 
miljøer. 
Dagens laboratorieløsning 

er tenkt videreført i null-

pluss alternativet, og her 

mangler viktige fasiliteter 

slik som P3 lab og 

mulighet for avgrenset og 

automatisert 

bakteriologisk 

laboratorium. 

En stor det av prøver til 
Mikrobiologisk diagnostikk 
krever særskilte arealer 
med styrt ventilasjon som 
overtrykk og undertrykk 
samt styrt tilgang 
(biosafety og biosecurity). 
 
 

 Innen laboratoriemedisin 

er det innenfor 

molekylærbiologi og 

serologi instrumenter og 

teknologi som benyttes på 

tvers av fagområder. Et 

stort sentralt laboratorium 

gir mulighet for effektiv 

utnyttelse av felles 

maskinpark og 

teknologiske løsninger, og 

som vil gi raskere svar.  

Nytt sykehus vil gi ansatte 

tryggere arbeidsforhold; 

En stor det av prøver til 

Mikrobiologisk diagnostikk 

krever særskilte arealer 

med styrt ventilasjon som 

overtrykk og undertrykk 

samt styrt tilgang 

(biosafety og biosecurity). 

Dette er ikke godt nok 

ivaretatt i dagens sykehus.  

 

Det bør gjøres en 
risikovurdering i forhold til 
areal og arealbehov. For 
små arealer i nybygg kan 
virke hemmende for 
utvikling innenfor et 
fagfelt som de siste årene 
har hatt voksende behov 
og muligheter for ny 
diagnostikk og nye 
metoder. 
 



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: 

  
 


