
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  

 Små miljøer- god 
oversikt 

 Korte tjenesteveier 
 Lokal tilknytning   
 Kort reisevei for 

ansatte 
 Lokale 

arbeidsplasser 
 Et allerede etablert 

tilbud opplevd som 
trygt for 
befolkningen 

  
    

 

 Splittede fagmiljøer 
 Ulik kompetanse på de ulike 

sykehusene 
 Transportbehov mellom sykehus 

i Innlandet og til høyere 
behandlingsnivå for 
ferdigbehandling 

 Gamle bygningsmasser med 
oppgraderingsbehov 

 Gammelt med.tek utstyr 
 Ikke tilgang på rett kompetanse 

ved skader i flere organsystem 
 Pasienter må sendes til flere 

sykehus for å ferdigbehandles 
 Kan gi store lokale variasjoner 

der pasienten risikerer å havne 
på «feil» sykehus 

 Fragmentert dekningsgrad for 
ivaretakelse av traumepasients 
komplekse behov 
 

 Robust og samlet fagmiljø 
 Samlet og stor tverrfaglighet 
 Økte muligheter for ferdigbehandle 

pas lokalt 
 Færre pas å sende sentralt 
 En leveringsadresse for de fleste 

pasientkategorier 
 Likt helsetilbud til alle i nedslagsfeltet 
 Potensiale til å utvikle større arealer 

for traumepasienten /større fleksible 

områder som 

overvåkning/intermediær og 

Akuttmottak er en fordel i 

beredskapssituasjoner som ved 

pandemier og andre store hendelser. 

 Potensiale for bedre lokaler med blant 

annet CT og moderne traumemottak. 

 Økt mulighet til å ivareta 
egendekningsgrad 

 Økt volum av traumepasienter >900 i 
året med nåværende insidens 

 Storhusdrift 
 behov for utbygging 

av samferdsel for å 
møte 
transportbehov for 
både ansatte og pas. 

 Økt avstand til 
nærmeste sykehus 
for befolkningen i 
innlandet  

 Undertriagerte 
pasienter kan 
risikere å havne på 
feil sykehus. 

 
 

 

 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  

 Lokal tilknytning   
 Kort reisevei til jobb/ 

mulighet for 
sykkel/gå 

 Lett logistikk og korte 
kommunikasjonslinjer 
i mindre enheter 

 
 

 Små traumemiljø, fragmentert på 
ulike sykehus gjør det vanskelig å 
rekruttere.   

 Flere arb.plasser for å dekke krav 
i utdanningsløpene til ulike 
spesialiteter  

 Utdanningen av generell kirurgi 
krever praksis hos flere sykehus 
for å ivareta utdanningsløp 

 Hjemmevakt/ passive vakttimer 
 Mindre pas.volum- vanskeligere 

mtp forskning 
 Utfordringer med å opprettholde 

fagmiljøene med kompetanse og 
nettverk  

 Sterke fagmiljøer med høy 

kompetanse 

Mjøssykehus med samling av alle 

spesialiteter, der man kan gi mere 

avansert behandling enn i dag, vil 

være et spennende og attraktivt sted 

å jobbe, og det vil være 

rekrutterende! 

 Forskningsmiljø/kompetanse 
 Mulighet for å fullføre utdanningsløp 

ved ett sykehus 
 Tilstedevakt/aktiv vakt  
 Store pas.volum; pluss for utdanning, 

forskning 
 Større avdelinger kan tilse mer 

dedikert personell til traumatologi 
 Et større volum av traumepasienter 

vil gi mulighet for utvikling av faget. 
 Organisasjonen vil få større erfaring 

og kompetanse med større volum av 
traumepasienter 

 Et sett med prosedyre verk i stedet 
for 4 ulike på hvert av sykehusene 

 
 

  Flere må pendle fra 
øvrige Mjøsbyer 
 

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  

 Enklere med elektiv 
drift i mindre enheter 

 Etablerte utemiljøer 
 Kan sykle/gå til jobb 
 Kan sykle/gå til 

behandling (noen 
pas.) 

 nærhet til byområder 
og befolkning for både 
pasienter og ansatte 
 

 

 Fragmenterte fagmiljøer med 
behov for transport mellom ulike 
sykehus   

 Store ressurser fra prehospitalt 
til transport mellom sykehus og 
til høyere behandlingsnivå pga 
dårligere egendekning 

 Sammenhengende 
behandl.kjeder umulig ved behov 
for tverrfaglighet i mange 
tilfeller, spes. Uheldig ved akutte 
hendelser/sykdom 

 Gammelt MTU vanskelig å rotere 
og høy belastning på enkelte 
sykehus 

 Ikke likeverdige 
behandlingstilbud ved de 
forskjellige sykehusene 

 utfordringer for prehospitale 
tjenester å velge riktig sykehus  

 Få isolater og enerom 

 
 

 

  «Alle» spesialiteter på ett 
sykehus 

 Alle i nedslagsfeltet har samme 

helsetilbud =En komplett og lik 
behandlingskjede for 
pasienten i innlandet 

 Kan tilrettelegge for store 

grøntområder/uteområder 

 Større potensiale for tidsriktig 
og hensiktsmessige 
behandlingsfasiliteter. 

 Bredere tilgang til moderne og 
framtidsrettet medisinsk-
teknisk og annet teknisk 
utstyr 

 Ny bygn.masse-enkelre 
pas.logistikk inkl adekvate 
pas.rom. NB ikke alle pas. 
trenger/ønsker/bør ha 
enerom 

 Elektiv drift forstyrres av 
ø-hjelp 

 Økt press på prehospitale 
tjenester for å frakte 
pasienter over lengre 
distanser  

 Økte reiseavstander 
   

 

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  

    

  

  

  

    
 

 Ukomplett 
behandlingstilbud  

 økt forflytning av 
pasienter som i dag. 

 Desentraliserte tjenester 
innenfor traumtologien er 
ikke hensiktsmessig 
   

 

 Pasientene kan utredes og 
behandles der de tas imot 
og at uhensiktsmessig 
flytting unngås   

 Lettere samarbeid mellom 
fagområdene 
somatikk/psykiatri og 
hab/rehab 

 

   

  

  

  

    
 

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  

 Ved bortfall av kapasiteter 
hos et av sykehusene har 
man sykehus i beredskap 
for undersøkelse og 
behandling. 
 

  Økt ressursbruk av 
personell og materiell for 
å ivareta dagens tilbud 
 

 Krever flere vaktlinjer for 
å opprettholde 
traumatologisk beredskap 

 

 Mer personell i vakt kan brukes 
til aktiv pasientbehandling, 
fremfor hjemmevakts 
ordninger 

 Samlet MTU og rasjonell bruk 
vil styrkes hos en større samlet 
radiologisk avdeling.  

 Det materiellet som kreves til 
traumebehandlingen trenger 
kun å investeres og 
vedlikeholdes på ett sted 

 Infrastruktur som underbygger 
rask diagnostikk og avklaring 
av traumepasienten kan 
utvikles 

 

   

  

    
 

Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

  

  

  

 

 Momenter hvor det er delte meninger om styrker/svakheter: 

  

  

  

 

 



 

 


