
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  

 Bedrer tilbudet til gyn 

og fødepasienter i 

divisjon Hamar 

Elverum grunnet 

samlokalisasjon med 

gastro, uro, kar, 

intervensjonsradiologi 

og pediatri 

 

 

 Fortsatt små fagmiljøer 

og små pasientvolum 

 Ingen samling for 

gyn.kreft i hele SI 

 Kvinneklinikken ikke 

samlokalisert med uro, 

kar og 

intervensjonsradiologi 

 Bygningsmasse i 

divisjon Gjøvik 

Lillehammer vil ikke 

kunne oppnå samme 

standard som på E-H 

   Øker ikke mulighet 
for økt 
egendekningsgrad. 

 Lite volum av 
pasienter på 
Kvinneklinikken 

 Utfordrende å sikre 
nok kvalifisert 
personell som møter 
pasientene 
(jordmødre, spl, 
barnepleier og leger) 
 

 

 Samler tilbudet til 

føde/gyn pasienter i 

hele SI 

 Samlokalisasjon med 

gastro, uro, kar, 

pediatri, intensiv 

intervensjonsradiologi,  

 Samler tilbudet til alle 

kreftpasienter (i dag 

fragmenter 

behandling). Det er 

særlig viktig for de 

som samtidig trenger 

urolog, gastro, stråling, 

spesialisert palliasjon 

mm 

 Alle fødepasienter vil 

få likeverdig tilbud om 

de trenger spesialisert 

behandling (for 

eksempel 

intervesjonsradiologi 

ved store blødninger) 

 Øker muligheter for 
desentralisert 

 Liten fødeavdeling på 
Lillehammer som ikke 
vil ha samme 
muligheter som på 
Mjøssykehuset faglig 
sett  

 Svært lite pasientvolum 

på føden Lillehammer 

 

 



behandling nær 
hjemmet /LMS   

 Bedrer tilgangen på 
erfarne personell på 
alle vaktskift. 
(Jordmor, 
barnepleier, 
sykepleier og leger).  

 
   

 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  

 Samler all 
akuttbehandling 
innen kirurgiske 
fag/intervensjon i 
divisjon H-E. Det er 
en styrke for H-E,    

 Øker 

rekrutteringsmuliheter 

til Elverum -Hamar 

 

 

 Små fagmiljø fordelt 
på 2 fødeavdelinger 
en kvinneklinikk+ 
fødestue Tynset   

 Hyppig vakt alle steder 

som vi vet er svært 

vanskelig å rekruttere 

til 

 Liten mulighet for 

forskning 

 Vanskelig å avvikle 

lovpålagte 

utdanningspermisjoner 

  Avhengig av vikarer 
for ferieavvikling og 
sannsynligvis 
bemanning ellers i 
året grunnet sårbare 
vaktlinjer både 
leger/jordmødre og 
sykepleiere. 

 Færre 
kompetansemål som 
kan oppnås av LIS på 
de ulike 
lokalisasjoner, særlig 
Gjøvik 

 Samler alt spesialisert 
tilbud til føde/gyn 
pasienter  

 Større mulighet for 

faglig utvikling 

 Muligheter for 

spesialiserng/fordypning 

 Kvinneklinikken vil få 

en hensiktsmessig 

størrelse 

  Robuste 
vaktordninger og 
mindre bruk av 
vikarer. 

 Større muligheter for 
utdanningspermisjoner 
og forskning 

 Vil være rekrutterende 

 Lis vil oppnå flere 
kompetansemål i SI 

 Økt sannsynlig het for 
god rekruttering 
grunnet vaktordninger 
og større fagmiljø 

 Bedre flyt og mindre 

ressurser til oppdatering 

  Liten fødeavdeling på 
Lillehammer som vil få 
store problemer med å 
skaffe nok leger og 
jordmødre. 

 Man kan ikke tilpliktes vakt 

på flere steder. Det er lite 

trolig at vi får til gode 

løsninger for fordeling av 

vakt på flere steder som en 

frivillig ordning. Et samlet 

fagmiljø i SI har tidligere 

anbefalt kun en 

fødeavdeling/Kvinneklinikk 

Det er fortsatt gjeldende. Vi 

ber om at HSØ vil vurdere 

dette på nytt og følge 

fagmiljøet i SI sitt klare råd. 

 

 

 



 av prosedyrer da 

fagmiljøet samles.  

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  

 Kortere reisevei for 
noen   

 Infrastruktur som i 

dag 
 
   

 

 Pasienter må 
sorteres, noen vil 
komme til feil nivå   

 Større ulikheter 

 Mindre muligheter for 

likeverdig behandling  

 Store forskjeller i 

tilgang på moderne og 

fremtidsrettet MTU og 

annet teknisk utstyr. 

Vi sliter i dag med å 

drive økonomisk slik 

at midler frigjøres til 

MTU da vi bruker 

mye på små og sårbare 

vaktordninger og 

vikarer  

 Overflyttinger 
mellom avdelinger 
som i dag (Mjøsa 
rundt) Gjelder både 
gyn og fødepasienter, 
samt nyfødte) 

 Færre muligheter for 
enerom  

 Større antall pasienter vil 
komme til rett nivå med en 
gang 

 Større mulighet for 

sammenhengende 

behandlingskjeder både for 

akutt og planlagt 

behandling. 

 God akuttsløyfe med 

hensiktsmessig plassering av 

utstyr på godt egnet areal. 

 God tilgang på MTU og 

moderne fasiliteter 

 Mindre ressurser som brukes 

på 

bygg/eiendom/vaktordninger 

– mer til pasientrettet arbeid. 

 Enerom til alle pas. som 
trengs for isolering ved 
smitte, skjerming av 
sårbare pasienter som 
kreftpasienter, aborter og 
dødfødsler m.m. 

 Tilrettelagt for far på 
barsel til alle   

 Gode vaktrom med nok 
arbeidsstasjoner. 

 Liten fødeavdeling 
på Lillehammer  

 Risiko for at pasient 

ikke kommer på riktig 

nivå så raskt som 

mulig 

 Behov for 

overflyttinger fra 

Lillehammer til 

Mjøssykehuset av 

fødende eller nyfødte 

 

 



 Færre muligheter for 
isolasjon ved smitte i 
avdelingen  

 Betydelig forskjell 
mellom E-H og G-L i 
tilbud  

 

 Gode polikliniske arealer 
som egner seg som 
flerbruksrom. 

 

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  

 

 
   ingen endringer fra 

dagenssituasjon 

 Små sårbare 

vaktordninger som 

vanskeliggjør 

desentralisert drift. 

 Ingen samling av 

psykisk helsevern og 

somatikk 

 Fortsatt mye flytting av 

pasienter mellom 

sykehus innen føde/gyn 

og for de som trenger 

andre spesialiteter 

 

 

 Samlet fagmiljø og 
robuste 
vaktordninger 
muliggjør økt 
desentralisert drift i 
større grad enn i dag. 

 Pasienter kan i større 

grad ferdigbehandles 

og unngå flytting. Det 

være seg fødepasienter 

og nyfødte på rett nivå, 

kompliserte gyn 

pasienter, gyn.kreft 

pasienter med behov 

for flere spesialiteter,  

komplikasjoner ved 

operasjoner og 

intervensjon i fødsel 

(for eksempel 

intervensjonsradiologi, 

behov for avansert 

intensivbehandling) 

 Samlokalisering med 

psykisk helsevern har 

stor betydning for flere 

 Liten fødeavdeling på 
Lillehammer. Den 
ekstra lille reiseveien 
fra Lillehammer til 
Mjøssykehuset vil 
oppveies av den 
samlede kompetansen 
og tilbud pasienten vil 
kunne få på 
Mjøssykehuset.   

 Man vil risikere at 

fødepasienter havner på 

feil nivå hvis de ikke 

sendes rett til 

Mjøssykehuset. 

 

 



av våre pasienter. Det 

være seg sårbare 

gravide og nyfødte som 

vi samarbeider med spe 

og små i BUP, de som 

trenger utvidet barsel, 

overgrepsmottak mm 
  
 

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  

 E-H får oppgraderte 
lokaliteter og MTU   

 

 

 Ingen endring på 
dagens struktur for 
føde/gyn 
avdelingene   

 Mye ressurser på små 

vaktordninger som går 

utover muligheter for 

modernisering av MTU 

 Mindre utnyttelsesgrad 

av MTU 

 Sårbarhet på den 

enkelte lokalisasjon 

(for eksempel settes 

mye aktivitet ut av drift 

om den ene CT på 

huset er nede) 
   

 

 Robuste 
vaktordninger som 
frigjør midler  

 Ikke behov for vikarer 

 Mer ressurser til 

pasientbehandling og 

MTU 

 Større utnyttelsesgrad 

av MTU 

 Mindre sårbarhet i 

daglig drift. 

 Fødeavdelingen kan 

bemanne med færre 

personale per vaktskift 

enn ved dagens drift av 

3 fødeavdelinger. 

 Bedre mulighet for mer 

hensiktsmessig 

utnytting av 

fagpersonell i et større 

sykehus da det gir mer 

mulighet for 

støttefunksjoner 

tilgjengelig hele 

døgnet. (som renhold 

hele døgnet på 

 

 



fødestuer, utvidet 

portørtjeneste m.m)  

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: 
Fagrådet gynekologi og obstetrikk har ikke klart å samle seg om en felles innstilling. Overlegene ved Elverum har laget et eget svar. Dette 
skjema med kommentar er fra fagrådet Gjøvik Lillehammer ved spl Kristin Frantzen Olsen, Spl Siri Ronningen, jm Øydis evensen, 
avd.overlege/avd.sjef Sølvi Lomsdal, overlege Kristin Floberghagen, Overlege Guro Stokke, Avd.overlege og avd.sjef Anja Holstad. 
Innspill fra Elverum sendes i tillegg. 



 
Fagrådet i gynekologi og obstetrikk divisjon Gjøvik-Lillehammer ønsker et samlet fagmiljø på Mjøssykehuset med desentralisert 
pasientbehandling på LMS, samt dagkirurgi og poliklinikk på Elverum og Lillehammer. Det vil gi den beste behandlingen for våre 
pasienter. 
Vi får et sterkere fagmiljø med robuste vaktordninger, mulighet for faglig utvikling, forskning, bedret LIS-utdanning og større muligheter 
for utdanningspermisjoner og faglig oppdatering for alle faggrupper. 
 
SI har i alle år slitt med rekruttering av overleger. Det skyldes små sårbare vaktordninger og lite fagmiljø ved de ulike avdelingene. Dette 
ser man ved mange av landets små fødeavdelinger. Vi har også økende problemer med rekruttering av jordmødre. Vi har behov for å 
samle oss for å sikre forsvarlig drift og oppfylle de kvalitetsmål som er gitt i veileder for fødselshjelp og stortingsmelding om fødselshjelp. 
Vi mener en samling på Mjøssykehuset vil gi den beste behandling og den beste utnyttelse av ressurser for hele SI/alle avdelinger.  
 
Fødselshjelp og gynekologi er et vaktbelastende fag. Vi forventer store problemer med å bemanne en liten fødeavdeling på Lillehammer 
med jordmødre og leger. 
Fødselshjelp og akutte tilstander innen gynekologi krever stor grad av beredskap hele døgnet. Det vil være svært dyrt å drifte en liten 
fødeavdeling på Lillehammer med vakt på leger, jordmor, barnepleier, anestesiteam og operasjonsteam.  
Den lille ekstra reisevei fødende får fra Lillehammer til Mjøssykehuset på ny E6 kan ikke forsvare drift av en liten fødeavdeling på 
Lillehammer hverken faglig eller økonomisk. Vi ber derfor om at HSØ på ny vurderer dette og legger all spesialisert tilbud innen 
fødselshjelp og gynekologi til Mjøssykehuset. 
  
 


