
1. Trygge og gode tilbud.  
En styrke i Mjøssykehusmodellen er muligheten til å samle fagmiljøer nødvendige for 
å gi traumepasientene rask, og best mulig, behandling på ett sted. Et samlet, 
tverrfaglig miljø er nødvendig for å møte de komplekse utfordringene 
traumepasientene byr på. Man er avhengig av et samlet kirurgisk miljø med støtte 
fra multiple fag som laboratoriefag inklusive blodbank, radiologisk avdeling inklusive 
intervensjonsmuligheter og anestesiavdeling med en høyspesialisert 
intensivavdeling. Utover i pasientforløpet vil ofte traumepasienten kreve kompleks 
rehabilitering med tilgang til nevrologisk kompetanse. Per i dag mangler SI mulighet 
for tidlig-rehabilitering. Dette vil gi mindre sårbarhet og større fleksibilitet enn 
dagens modell (svt 0+) med tanke på rekruttering, bemanning og fravær.  
 
En samling i Mjøssykehusmodellen vil kunne gi større egendekningsgrad for 
komplekse traumepasienter med behov for tverrfaglig tilnærming, blant annet ved at 
man i nødvendig samarbeid med, og nærhet til, rehabiliteringsfaget bygger opp et 
tilbud for tidlig-rehabilitering.  
I tillegg vil denne modellen muliggjøre kompetanseutvikling og tilstrekkelig 
bemanning slik at vi i større grad enn nå kan håndtere de tyngste og mest komplekse 
traumepasientene både akutt hvor mange i dag sendes sentralt, men også på sikt i 
rehabilitering som per i dag til en viss grad håndteres på Sunnaas. 
 

2. Gode fagmiljøer. 
Sterke fagmiljøer som rekrutterer godt er essensielt for å gi gode helsetilbud. En 
samling i Mjøssykehusmodellen vil gi mulighet for utvikling og bevaring av et godt, 
robust tverrfaglig fagmiljø innenfor traumatologi.  
Store og gode fagmiljøer er viktig for innovasjon og forskning. Et større antall 
pasienter vil gjøre det lettere å raskt oppnå kompetanse, særlig ved sjeldne/ mindre 
vanlige diagnoser og intervensjoner.   

3. God tilgjengelighet. 
Mjøssykehusmodellen vil tilrettelegge for gode behandlingskjeder inkludert tidlig 
diagnostisering og akutt livreddende behandling etter traumer. Fysisk 
samlokalisering av alle akuttfag vil utvilsom gi bedre tilgjengelighet for pasientene 
ved behov. Traumepasientene er avhengig av rask diagnostikk og behandling, og det 
kan være fatalt for noen pasienter at akuttfagene ikke er samlokalisert. Som 
eksempel på dårlige behandlingskjeder nevnes modellen i gamle Hedmark hvor 
ortopedi er lokalisert på Elverum, mens øvrige kirurgiske fag er samlet på Hamar. 
Dette innebærer at en traumepasient som kommer inn på Hamar med miltskade og 
femurfractur må flyttes mellom de to sykehusene for å få behandling for sine to 
skader.  
Erfaringsmessig blir en del av traumepasientene i gamle Hedemark brakt til Oslo 
primært pga kombinasjonsskader bløtdel/ ortopedi da prehospitalt er kjent med at 
det eksisterer en uheldig funksjonsfordeling for dtisse pasientene.  
Egendekningsgraden vil øke dersom disse pasientene kan behandles i SI. I tillegg vil 
antall turer for de prehospitale tjenestene gå ned da det ikke blir nødvendig med 
overflytting mellom egne sykehus og Oslo i like stor grad.  
 
Akutte traumer innebærer ofte stor psykisk belastning for pasientene, og det er en 
klar fordel at man har tilgang til psykiatrisk bistand på Mjøssykehuset. 
 
En ulempe i Mjøssykehusmodellen slik den er planlagt per i dag med plassering i 
Moelv, er at mange av både pasienter og ansatte vil få lengre reisevei enn tilfellet er i 
dag (svt 0+), der vi har tilbud flere steder. Dette innebærer risiko for tap av 



kompetanse ved at enkelte ansatte,særlig de som allerede har lang reisevei, vil velge 
å pendle til andre steder, som Oslo-området. Bygging av et sterkt og attraktivt 
fagmiljø ansees som svært viktig for å hindre frafall av ansatte og dermed 
kompetanse.  

4. Organisering som underbygger gode pasientforløp. 
Mjøssykehusmodellen legger etter vårt syn til rette for gode pasientforløp inkludert 
akutt håndtering av traumepasienter, men også på sikt både i tidlig rehabilitering., og 
etter hvert langsiktig rehabiliteiring.  
 
Det er hos denne pasientgruppen viktig med tverrfaglig oppfølging i hele forløpet, og 
det er fra første stund essensielt med gode visitter hvor traumemiljøet vurderer 
pasienten sammen og legger planer for videre forløp og behandling. Dette 
muliggjøres ved en samling av akuttfagene i Mjøssykehuset, og er per i dag ikke-
eksisterende i SI. 
En samling i Mjøssykehusmodellen vil også gjøre det enklere for traumemiljøet å 
innhente nødvendig kompetanse fra ulike relevante spesialiteter.  Traumemiløet vil 
også kunne bidra med kompetanse inn mot andre fagmiljøer, fx. knyttet til store 
blødningsutfordringer i forbindelse med karkirurgi, gastrokirurgi og gynekologi.  

5. God ressursutnyttelse. 
En samling i Mjøssykehuset vil for vårt fag gi mulighet for bedre ressursutnyttelse 
ved behov for færre vaktlinjer i akuttfagene.  
Med alle på ett sted vil en også sikre best mulig utnyttelse av relevant med.teknisk 
utstyr, og at det i enkelte seksjoner ikke blir stående lite brukt og etter hvert 
utdatert. God tilgjengelighet av godt utstyr vil sikre opprettholdt av kompetanse i 
bruken av dette. 
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