
Innspill til prosessen Faglig vurdering av alternativet Mjøssykehuset 

og null-puss alternativet 

Fagråd ØNH har delt syn på en del punkter, og fagrådet er derfor enige om at det ikke er tid til å 

samordne dette innspillet. Dette innspillet sendes derfor på vegne av Trine Krog, leder av fagråd 

ØNH, og Helen Viken, fagrådsmedlem,  begge fra ØNH Elverum.  

 

Trygge og gode tilbud;  

0+ 

Styrker Svakheter 

Sannsynlig at stort sett hele ØNH avdelingen, 
Elverum, blir med videre, og sørger for at god 
faglig kompetanse opprettholdes. 

 

Alle relevante faglige avhengigheter vil være 
samlet (med unntak av øye) 

Øyeavdelingen ikke tilstede 

 

Mjøssykehus 
 

 Styrker Svakheter 

Samlet ØNH Elverum og Gjøvik- legegruppe  Stor risiko for at dagkirurgi vil plasseres på et 
annet sykehus, på bekostning av samlet 
kompetanse og styrket fagmiljø, all den tid man 
forventer at det ikke vil være plass til alt som er 
planlagt inn. Ikke-planlagte innleggelser post-
operativt må overflyttes til Mjøssykehuset, 
risiko for dårligere anestesikompetanse, mindre 
erfarent intensivpersonale mtp ØNH-
komplikasjoner 
 

 Sannsynlig ingen økt egendekningsgrad for 
ØNH, da canserbehandling fortsatt skal skje ved 
OUS 

 Lite troverdig planlegging, der vi vet lite om 
endelig struktur, og hvor flere funksjoner 
planlegges inn enn hva det faktisk vil være plass 
til 

 

Gode fagmiljøer 

0+ 

Styrker Svakheter 

Passe stort sykehus, hvor samarbeid mellom  
forskjellige avdelinger er enklest mulig 

Sårbare ved eks ferieavvikling 

Rekruttering samt pendling fra Oslo til Hamar er 
mulig og realistisk. Rekruttering av de 
subspesialister som erfaringsmessig har vært 

 



vanskelig vil være enklere når en varig struktur 
er bestemt.  

Svært gode muligheter til å beholde de aller 
fleste medarbeidere, både i overgangsfase og 
etterpå.  

 

Rekruttering av de subspesialister som 
erfaringsmessig har vært vanskelig vil være 
enklere når en varig struktur er bestemt.  

 

 

 

Mjøssykehus 

Styrker Svakheter 

Større avdeling, mindre sårbart ved 
ferieavvikling mm.  

Vanskelig å få til gode samarbeid da de ansatte 
ikke kjenner hverandre på tvers av avdelinger 
pga så stort sykehus.  

 Svært sannsynlig at de aller fleste ansatte fra 
ØNH Elverum ikke blir med til Mjøssykehuset, 
og man derfor mister svært mye kompetanse. 

 Stor risiko for at det etter hvert bestemmes at 
ØNH virksomheten deles på flere steder, slik at 
leger må jobber flere steder, noe som er svært 
lite attraktivt mtp rekruttering.  

 

God tilgjengelighet 

0+ 

Styrker Svakheter 

Akseptabel reisevei for de ansatte som per i dag 
jobber og bor på Hamar og Elverum. Begge 
byene kan fortsatt stå for rekruttering til 
sykehusene.  

 

Mulig å jobbe vekselvis på Elverum og Hamar 
for legegruppen og evt andre fagpersoner, slik 
at delt virksomhet på begge steder, vil være 
mulig å gjennomføre (eks dagkirugi på det ene 
sykehuset, akuttfunksjoner på det andre 
sykehuset) 

 

Mer oversiktlig og troverdige planlegging, som 
gir tillit til at endelig struktur vil kunne være slik 
det planlegges med 

 

 

Mjøssykehus 

Styrker Svakheter 

 Avstand til Hamar og spesielt til Elverum i 
forhold til rekruttering 

 Lokalisering på et svært lite sted er ikke 
rekrutterende 



 Nærhet til Lillehammer, som også skal ha et stor 
sykehus, gjør rekruttering ytterligere vanskelig.  

 Urett med samling av helsetjenestene til 
befolkningen i Innlandet, som er spredt over et 
enormt stor område, til 2 sykehus som ligger 
svært nær hverandre geografisk.  

 Lite troverdig planlegging, der vi vet lite om 
endelig struktur, og hvor flere funksjoner 
planlegges inn enn hva det faktisk vil være plass 
til. 

 Prehospitale tjenester kan ikke på noe som 
helst vis veie opp for lengre reisevei for 
pasientene innen ØNH. Akutte blødninger  

 

Organisering som underbygger gode pasientforløp 

0+ 

Styrker Svakheter 

Kortere reisevei for flere pasienter  

Enklere samarbeid med kommunene, som får et 
nærere forholde til sitt sykehus.  

 

Enklere for pasientene med mindre 
sykehusenheter 

 

 

Mjøssykehus 

Styrker Svakheter 

 Ansatte ønsker ikke å reise rundt til ulike 
lokalisasjoner og jobbe, de aller fleste vil ha kort 
vei på jobb.  

 Samhandling med psyk er positivt, men 
plassressurser må fordeles på en fornuftig 
måte. Ikke all psyk vil profitere på å flyttes inn i 
Mjøssykehuset 

 Betydelig planlegging utfra vyer om en 
teknologisk utvikling som foreløpig ikke er 
tilstede og/eller utprøvd, hvor man anslår en 
bedret ressursutnyttelse som man for en stor 
del ikke vet om er korrekt.  

 

 

God ressursutnyttelse 

0+ 

Styrker Svakheter  

ØNH kan fortsette med passiv hjemmevakt, noe 
som er en rimelig vaktform, og hvor legene 
jobber full tid på dagtid, før og etter vakt.  

 

 



Mjøssykehus 

Styrker Svakheter 

 Større avdeling vil som et minimum kreve aktiv 
tilstedevakt, noe som er ressurskrevende.  

 Virksomhet flere steder (Mjøssykehus, 
dagkirurgi annet sykehus, LMH, krever utstyr 
mange steder og er kostbart, og sannsynligvis 
ikke fullt ut gjennomførbart, slik at man ender 
opp med for dårlig utstyr noen av stedene.  

 Større sykehus er dyrere å drifte enn mindre 
 


