
 

 
 

NOTAT 
 

 
Til: Prosjektdirektør Roger Jensen 
 
Fra: Divisjonsdirektør Eiendom og internservice 
 
Dato: 23. mars 2022 
 
Sak: Videreutvikling av Sykehuset Innlandet – konseptfase:  
 Innspill til virksomhetsinnhold i null-pluss alternativet 

 
 
I tråd med medvirkningsplanen for konseptfasen er organisasjonen invitert til å gi innspill til 
virksomhetsinnholdet i null-pluss alternativet på følgende spørsmål: 
 

1. Hvilket null-pluss alternativ bør velges for en ytterligere detaljering fram mot beslutning 
om hovedalternativ i august 2022? 

2. Bør det gjøres endringer i virksomhetsinnholdet i dette alternativet? I så fall, hvilke 
endringer? 

 
I dette notatet vil innspillet fra ledergruppen i divisjon Eiendom og internservice begrense seg til 
det første spørsmålet ovenfor. Dette begrunnes i at ledergruppen samlet sett ikke mener å ha 
tilstrekkelig faglig grunnlag for å begrunne eventuelle endringer i virksomhetsinnholdet i de 
foreslåtte alternativene.  
  
Divisjon Eiendom og internservice har tidligere gitt innspill til hvilke varianter av null-pluss 
alternativet ledergruppen mener bør utredes videre. I innspillet som ble gitt tidligere i år gav 
ledergruppen uttrykk for at alternativer som bidrar til større grad av samling av fag og funksjoner 
vil legge til rette for mer helhetlige pasientforløp enn dagens organisering. Nåværende 
aktivitetsfordeling mellom sykehusene i Elverum og Hamar har bidratt til samling av fagområder 
og utvikling av sterke fagmiljøer innenfor de områdene som er samlet. Svakheten med 
organiseringen er manglende helhet for enkelte pasientforløp og innenfor traumebehandling. 
Ledergruppen har tidligere poengtere at det ved en samling av fagområder ved et null-pluss 
alternativ er viktig å sørge for god pasient behandling, innovasjon og rekruttering av fagpersonell. 
En ny funksjonsfordeling mellom sykehusene i Elverum og Hamar i et null-pluss alternativ må ha 
som mål å sikre mer helhetlige pasientforløp. Ledergruppen i divisjon Eiendom og internservice 
konkluderte med at alternativ 5 var det alternativet som framstod mest helhetlig og robust av de 
fire alternativene som var til innspill i januar.  
 
Ledergruppen tar til etterretning at de opprinnelige alternativene nå er revidert og bearbeidet til 
to nye alternativer basert blant annet på forslagene fra divisjon Elverum-Hamar. Med 
utgangspunkt i tidligere innspill mener ledergruppen i divisjon Eiendom og internservice at 
alternativ 2 i innspillnotatet med en stor grad av samling av akuttfunksjoner under samme tak er 
det alternativet i et null-pluss alternativ som ligger nærmest opp til Sykehuset Innlandet sitt 
framtidig målbilde. 
 
Ledergruppen mener videre at det så langt det er mulig bør søkes tilrettelagt for samling av 
somatikk og psykisk helsevern også i et null-pluss alternativ. En samling har vært sterkt faglig 
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begrunnet og ønsket i mange år, og må nå realiseres i større eller mindre grad uavhengig av det 
retningsvalget som blir tatt. Organisasjonen er ikke invitert til å gi innspill på tomtevalg i null-
pluss alternativet nå, men divisjon Eiendom og internservice finner det allikevel hensiktsmessig å 
peke på infrastrukturen som allerede ligger på Sanderud og muligheten dette gir for 
samlokalisering av somatikk og psykisk helsevern i null-pluss alternativet.  
 
Ledergruppen i divisjon Eiendom og internservice har ikke tatt stilling til hvorvidt det er gode 
argumenter for å inkludere fysikalsk medisin og rehabilitering i virksomhetsinnholdet på Elverum 
eller ikke. Ledergruppen har merket seg at fagmiljøet innen fysikalsk medisin og rehabilitering 
tidligere har vært veldig tydelige på at de ønsker samlokalisering med og nærhet til somatiske 
akuttenheter. I det perspektivet vil en flytting av funksjonene kunne tale for at fagområdet bør 
planlegges lokalisert til det nye erstatningssykehuset på Hamar.  
 
På et generelt grunnlag mener divisjon Eiendom og internservice at det både i Mjøssykehus- 
alternativet og i null-pluss alternativet er nødvendig å samle funksjoner i et omfang som gjør det 
mulig å avhende mest mulig eldre og lite hensiktsmessig bygningsmasse. Ikke minst er dette viktig 
for å kunne begrense kostnadene til drift av bygg og eiendom. 
 
 


