
ØNH på Gjøvik sykehus mener at nytt Mjøssykehus på Moelv er den beste løsningen sammenliknet 

med 0+, og vil argumentere for det i teksten under 

Faglighet 

Vi ønsker å organisere driften i seksjoner for å være faglig solide. Det trengs da 3-4 leger pr seksjon 

fordelt på 3-4 seksjoner, f.eks neseseksjon, øreseksjon, hode halsseksjon osv. Det trengs da 10-12 

overleger for at dette skal bli funksjonelt. 

Vi må alle spesialister i samme hus for å kunne gi alle et tilbud på ett hus. 

Noen pasientgrupper trenger en tverrfaglig vurdering og tilnærming 

 

Geografi 

Vi tenker at Moelv er et bra sted. Da kan man få med seg personell fra alle Mjøsbyene. Vi er opptatt 

av å beholde alle pasientene våre som kommer fra Hadeland (forventer befolkningsvekst i denne 

regionen).  

 

Enhetlig tilbud 

Ved store fagmiljøer på ett sted så blir det lettere å få samordnet prosedyrer og måter å jobbe på. 

 

Økonomi 

Det er ikke bærekraftig å ha mange sykehus som skal driftes, med like vaktordninger på flere hus.  

Er bekymret for bygningsstandard og MTU i de gjenværende sykehusene. 

 

Legenes endring av ønsker 

Flere og flere leger ønsker å jobbe mindre enn det som har vært vanlig tidligere. Man må da lage 

større enheter for å kunne drifte ordentlig. 

 

Vaktordninger 

Store vaktordninger er mer solide, og særlig da i lavaktivitetsperioder. Sjeldnere vakt vil kunne utløse 

mer tid til annet lege arbeide. 

 

Rekruttering 

Vi tror at større miljøer og solide fagmiljøer vil virke rekrutterende. 

 

 

Ledelse 



Når ØNH på Elverum og Gjøvik blir samlet på ett sted så blir det naturlig og funksjonelt med en 

ledelse. Det oppleves som lite funksjonelt med en leder for to avdelinger som ligger så langt unna 

hverandre. 

 

 

 

 

Ulemper med Mjøssykehuset 

Vi er bekymret for at Mjøssykehuset bygges for lite. Vi er redd for at helsepersonell som bor langt 

unna Mjøssykehuset ikke vil følge med.  

 

 

Ønsker i det nye Mjøssykehuset 

Organisering (rom og ledelse) av tverrfaglig utredning og behandling bør organiseres før 

Mjøssykehuset står klart. 

Samlokalisering av avdeling og poliklinikk vil gjøre at personell og MTU vil kunne utnyttes godt. 

Kantine på taket med utsikt over Mjøsa med uteplass. 
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