
 

 

 

 

 

NOTAT 
 
 

Til: Prosjektdirektør Roger Jensen 

Fra:  Divisjon Elverum-Hamar v/ kst. divisjonsdirektør Håvard Kydland og kst. ass. div. direktør 
Trine Fleischer Eng. 

Dato: 21. mars 2022 
 

Sak: Virksomhetsinnhold i null-pluss alternativet. Videreutvikling av Sykehuset 
Innlandet – konseptfase: Innspillsnotat til divisjoner 

 

 

Viser til e-mail utsendt 09. mars 2022 med invitasjon til å komme med innspill knyttet til 

virksomhetsinnholdet i null-pluss alternativet. Frist for innspill er satt til 21. mars 2022. I 

dokumentet som er vedlagt e-mailen gjøres det rede for at det ønskes en skriftlig besvarelse av 

to spørsmål. Divisjon Elverum Hamar har behandlet saken i et ekstraordinært ledermøte 

onsdag 16. mars 2022, arrangert på kort varsel grunnet den korte tidsfristen som var satt. 

Saken ble også behandlet i divisjonens kontaktforum med de divisjonstillitsvalgte den 16. 

mars 2020. Det er i tillegg gjennomført et eget møte med avdelingssjef, avdelingsoverlege og 

flere seksjonsoverleger ved indremedisinsk avdeling i Elverum den 16. mars 2022.  

I dette notatet vil vi innledningsvis gi noen overordnede innspill knyttet til null-pluss 

alternativet før vi svarer på de to spørsmålene. For hvert av de to spørsmålene vil vi gjøre rede 

for divisjonsdirektørenes vurdering. Helt til slutt i dokumentet er det også et eget innspill fra 

de divisjonstilisvalgte fra Norsk sykepleierforbund. De divisjonstillitsvalgt er invitert til å 

komme med innspill sammen med divisjonen. 

 

Overordnede innspill fra divisjon Elverum Hamar.  

Hensiktsmessig funksjonsfordeling.  

I innspillsnotatet henvises det til styrevedtak i Helse Sør-Øst i sak 058-2021, der også null-

pluss alternativet er beskrevet:  

 

«Null-pluss alternativet skal omfatte:  

a) Videreføring av sykehusene i Lillehammer og Gjøvik som store akuttsykehus.  

b) Erstatningssykehus for sykehuset i Hamar med en hensiktsmessig 

funksjonsfordeling med sykehuset i Elverum.  

c) Akuttsykehus på Tynset med dagens virksomhetsinnhold, styrket med mer elektiv 

kirurgi.  

d) Lokalmedisinske sentra lokalisert til Nord-Gudbrandsdal og Valdres, samt 

polikliniske tilbud på Hadeland.  

e) Distriktspsykiatriske sentra og polikliniske tjenester innen psykisk helsevern for 

barn og unge lokalisert til Elverum, Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Tynset, Otta, 

Valdres og Hadeland.  
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f) Styringsgruppen vurderer eventuelle tilpasninger som er nødvendige for å 

opprettholde og videreutvikle et faglig forsvarlig tilbud, etter innspill fra Sykehuset 

Innlandet HF. 

 

Dette innspillsnotatet dreier seg om funksjonsfordelingen mellom sykehusene i Elverum og 

Hamar og hva som anses å være en hensiktsmessig fordeling. Vurderingen av hva som er 

hensiktsmessig vil avhenge av avveiningen av ulike hensyn opp mot hverandre. På den ene 

siden er hensynet til behovet for faglig samling grunnet den medisinske utviklingen med 

økende subspesialisering i fagene, den teknologiske utviklingen og kostnadsmessige forhold. 

På den andre siden finnes hensynet til å bevare tilbudene der de i dag er geografisk plassert 

med tanke på lokal samfunnsutvikling, lokal beredskap og lokale arbeidsplasser. Den 

emosjonelle betydningen til sykehus er svært stor og flytting av akuttfunksjoner vekker 

følelser og sterkt engasjement (1).  

Vektingen og vurderingen av hva som er en hensiktsmessig funksjonsfordeling vil avhenge av 

hvilke verdier den enkelte tillegger størst vekt.  

 

Rekruttering. 

I det samme styrevedtaket (058-2021) står også følgende: 

  

6. Sykehuset Innlandet HF må arbeide med planer for god drift, rekruttering og 

opprettholdelse av kompetanse i mellomfasen fram til etablering av ny 

sykehusstruktur. Planene må være basert på oppdaterte risiko- og sårbarhetsanalyser. 

 

I denne sammenhengen ønsker divisjon Elverum Hamar å minne om at det i dagens 

sykehusstruktur utføres god medisinsk utredning og behandling av svært kompetente fagfolk 

med gode resultater innen flere kvalitetsindikatorer ved dagens sykehus. Dagens geografiske 

struktur vil uansett valg av framtidig struktur måtte opprettholdes i flere år fremover og vi er 

helt avhengige av å rekruttere og beholde fagfolk i mellomperioden og videre inn i ny 

struktur. Det er viktig å huske at omtalen av dagens sykehus og dagens tilbud vil påvirke 

omdømmet som igjen vil påvirke rekrutteringen og vår evne til å beholde fagfolk. Et for 

ensidig fokus på Mjøssykehus - Lillehammer- Elverum- Tynset – LMS modellen og et ensidig 

fokus på svakhetene i dagens struktur, vil kunne medføre redusert omdømme og rekruttering. 

 
Framskrivningen er fortsatt ikke brutt ned på fagområder . 

Divisjon Elverum Hamar mener det er svært utfordrende at framskrivningene kommer sent i 

forhold til beslutningstidspunkt og fortsatt ikke er brutt ned på fagområder, all den tid vi skal 

uttale oss om fag og funksjonsfordeling. Antall senger, antall rom, antall operasjonsstuer, 

antall ansatte er ikke tilstrekkelig detaljert enda. Tallene virker for øvrig veldig lave på flere 

områder, spesielt når det gjelder kjemoterapi, infusjonsplasser og operasjonsstuer. 

 

I planene for sengebehov i fremtiden legges det til grunn 85% belegg. Divisjon Elverum 

Hamar har til nå i 2022 ligget opp mot dette og over på sengeavdelinger til tross for 

pandemien og klart mindre elektiv aktivitet enn normalt. Det er viktig å ikke planlegge med 

for få senger uansett alternativ eller modell som blir valgt.  
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Ulike premisser / forutsetninger .  

I styrevedtaket (058-2021) henvises det også til fordeling av elektiv kirurgi til sykehuset i 

Tynset, sitat: 

 

c) Akuttsykehus på Tynset med dagens virksomhetsinnhold, styrket med mer elektiv kirurgi. 

 

Dette premisset medfører en oppsplitting av det totale elektive kirurgiske volumet som for 

øvrig ikke er tilstrekkelig detaljert på nåværende tidspunkt.  Det er ikke beskrevet hva dette 

betyr rent praktisk både med tanke på volum, operasjonsstuer og arbeidsplasser / stillinger. 

Divisjon Elverum Hamar forstår at beredskapen på Tynset må sikres, men stiller spørsmål ved 

om andre virkemidler enn å flytte elektiv kirurgi fra Elverum-Hamar også burde vurderes. 

 
Premisser fra det regionale helseforetaket , fra det lokale helseforetaket  og fra 
styringsgruppen 14. desember 2021. 

 

I styrevedtaket (058-2021) fra det regionale helseforetaket legges premissene for null-pluss 

alternativet på følgende måte:   

 

- «erstatningssykehus for sykehuset i Hamar med en hensiktsmessig fordeling med 

sykehuset i Elverum»  

- «styringsgruppen vurderer eventuelle tilpasninger som er nødvendig for å 

opprettholde og videreutvikle et faglig forsvarlig tilbud etter innspill fra Sykehuset 

Innlandet HF» 

 

 

Sykehuset Innlandet HF har som beskrevet i innspillsnotatet også lagt flere føringer for null-

pluss alternativet deriblant: 

 

 

- «Elverum og Hamar beholder akuttfunksjon i alle alternativer»  

 

 

Styringsgruppen la den 14. desember 2021, også til følgende premisser som omtalt i 

innspillsnotatet: 

 

- «Hvis akuttfunksjoner skal flyttes fra Elverum til Hamar, er det viktig at elektive 

funksjoner legges til Elverum slik at samlet volum av aktivitet på Elverum ikke blir 

for lite. Det er lite aktuelt å foreslå et samlet volum av aktivitet på Elverum i et 

null pluss alternativ som er mindre enn slik det er foreslått i Mjøs-sykehus 

alternativet.» 

 

Kombinasjonen av disse ulike premissene innskrenker handlingsrommet i betydelig grad og 

også mulighetene til å vurdere hva som er hensiktsmessig. 

 

Divisjon Elverum Hamars ledergruppe samlet er av den oppfatning at premisset fra Sykehuset 

Innlandet HF, om at Elverum og Hamar beholder akuttfunksjoner i alle alternativer ikke 

medisinskfaglig sett er det mest hensiktsmessige. Vi vil komme nærmere inn på dette under 

svaret på spørsmål 2. 
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Spørsmål 1. Hvilket null-pluss alternativ bør velges for en ytterligere 

detaljering fram mot beslutning om hovedalternativ i august 2022? 

I besvarelsen på dette spørsmålet vil vi først svare ut hvilket av de to alternativene som bør 

velges avdeling for avdeling, i divisjon Elverum-Hamar. Vi vil så avslutningsvis gjøre rede 

for divisjonsdirektørenes vurdering. 

 

Kirurgisk avdeling Hamar ønsker modell 2.  

 

Alle fagfelt innen kirurgi bør samles på ett sted, under samme tak av faglige hensyn. Det er 

viktig med samling av bløtdelskirurgi, ortopedi, gynekologi/ fødetilbud, pediatri og en større 

samling av indremedisin. Det er også lettere å drifte effektivt når personell er samlet på en 

fysisk lokalisasjon.  

 

ØNH Elverum ønsker modell 2.  

Øre-nese-hals miljøet ønsker å være samlokalisert med resten av de kirurgiske fagene. ØNH 

fraråder at ØNH deles mellom sykehusene i Elverum og Hamar. 

Øye Elverum ønsker modell 2.  

Øye er et kirurgisk fag og bør være der resten av kirurgien er samlokalisert. Det er ikke 

tilstrekkelig aktivitet til å spre aktiviteten på flere enn to steder. 

 

Ortopedi Elverum ønsker modell 2 

Ortopeden ønsker modell 2 av de medisinskfaglige årsakene. Ortopeden mener også at det 

ikke blir et problem med fordeling av personell mellom sykehusene i Elverum og i Hamar. 

Det finnes mange gode eksempler (Lovisenberg, Moss, Martina Hansen) på elektive 

ortopediske sykehus som ligger for seg selv og drifter effektivt med god faglig kvalitet. 

Det ortopediske miljøet ønsker døgnkirurgi med en vakt funksjon 24/7 samt dagkirurgi og 

poliklinikk på Elverum.  

 

Barneavdeling på Elverum ønsker modell 2.  

Pediatere ønsker å være samlokalisert med gastrokirurgi, gyn/føde, ortopedi og ØNH. Det er 

en fordel å legge ØNH og barn på samme sted. Barnet ligger på en post og spesialistene 

kommer til barnet. Barnesentermodellen må videreføres. Pediatrisk poliklinikk\dagpost kan 

fortsette på Elverum. 

 

Gynekologisk avdeling og fødeavdeling på Elverum ønsker modell 2. 

Alternativ 2 er den beste modellen faglig sett slik gyn/føde avdelingen vurderer det. Det vil 

etter vår vurdering bli lettere å rekruttere både LIS og overleger til Hamar. De overlegene som 

pendler fra Oslo i dag og har både kompetanse og erfaring ønsker ikke å pendle til Moelv og 

har signalisert at de da kommer til å slutte i SI. Vi tror det blir lettere å rekruttere flere 

overleger fra Oslo til Hamar da pendling er lett. Dette er viktig for å ha faste overleger i 

avdelingen og unngå vikarstafetter, slik vi må belage oss på nå.  
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Gyn/føde miljøet ser for seg å opprettholde drift i Elverum med daglig poliklinikk og også 

utføre dagkirurgiske inngrep. Det er således kun fødsler og sengeposten for gynekologi som 

flyttes.  

 

Gyn/føde faget har mye poliklinikk og de fleste operative inngrep er dagkirurgiske. 

Det er viktig av faglige årsaker å være samlokalisert med gastokirurgi og urologi, da vi har 

pasienter med «glidende» overgang i fagene og tverrfaglig samarbeid. 

Vi ønsker også å være sammen med Neo for å kunne opprettholde fødetilbudet og ha de 

samme seleksjonskriteriene vi har i dag.  

 

Vi tror også fødetallet vil øke dersom fødeavdelingen er på Hamar. Vi kan også planlegge for 

å ha tilstedevakt på overlege, noe som vil lette rekruttering.  

 

Indremedisin Hamar ønsker modell 2.  

 

Avdelingen støtter null - pluss alternativ 2, med størst samling av akuttfunksjoner og mest 

helhetlig tilbud til akuttinnlagte pasienter.  

 

Indremedisin Elverum ønsker modell 2 forutsatt samling av all akuttvirksomhet 

innen indremedisin. Se svar på spørsmål 2.  

 

Vi er uenige i bestillingen om at det må være akutt virksomhet på begge hus, derfor kan vi 

ikke velge mellom modell 1 og modell 2. Virksomheten i divisjon Elverum-Hamar i dag med 

2 komplementære indremedisinske avdelinger i fag er utfordrende. Disse utfordringene vil 

være økende fremover på grunn av den medisinskfaglige utviklingen med økende 

spesialisering og økende kompleksitet. Nefrologer ønsker å være et sted med karkirurger og 

urolog.  Vårt faglige råd er å samle akutt indremedisin i erstatningssykehuset. Det blir ikke 

lenger generelle indremedisinere i fremtiden med en betydelig grad av grenspesialisering. Det 

er like viktige faglige grunner til å samle akutt indremedisin som det er for å samle akutt 

kirurgi. En deling av akutt indremedisin vil ikke gi pasientene i vårt opptaksområde et 

likeverdig tilbud. Det er hverken til det beste for pasienten eller for rekrutteringen. 

Begrepet «akutt generell indremedisin» er en uheldig sammenstilling og viser ikke den store 

spesialiseringen av faget. 

Vi kan ikke anbefale en løsning med et dårligere tilbud til de indremedisinske pasientene. 

Det vil være positivt slik indremedisin Elverum vurderer det å jobbe begge steder, ved et 

elektivt sykehus i Elverum og ved et akuttsykehus på Hamar. Avdelingen fraråder på det aller 

sterkeste å ha kun akutt indremedisin alene på Elverum. En samling av indremedisin i divisjon 

Elverum Hamar vil øke kvaliteten uten å bruke mer penger. En samlet indremedisinsk 

avdeling vil bli gi en avdeling av en bedre størrelse enn det vi har i dag.  

 

Akuttmedisin Elverum Hamar ønsker modell 2. 

 

Generelt er akuttmedisinskavdeling tjent med så stor samling av akuttfunksjoner som mulig. 

Dette fordi akuttfunksjonene og deres omfang i stor grad påvirker ressursbruk både av 

legeårsverk og sykepleier årsverk knyttet til vakt eller ubekvem arbeidstid. 

Alternativ 2 vil gi en større samling av akuttfunksjoner ett sted, men slik planen ligger vil 

intensivfunksjonen på Elverum bli tilnærmet uendret.  Årsaken til dette er at det er de 

indremedisinske pasientene som i all hovedsak utgjør intensivbelastningen. Dette gjør at vi 

må ha anestesilege i tilstedevakt, selv om operativ virksomhet bare blir elektiv. Samlet 

ressursbruks anestesilege/anestesisykepleiere må vurderes når man vet hvordan kirurgien skal 
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innrettes: antall stuer, skal komplikasjoner fra dagtid opereres samme sted, skal det være igjen 

noe operativ øyeblikkelig hjelp?  

Det er en svakhet ved de foreliggende forslagene at det ikke er angitt hvor mange aktive 

operasjonsstuer man ser for seg i hver lokasjon ved de enkelte alternativene. Dette er særdeles 

viktige opplysninger for oss med tanke på vurdering av alternativene og eventuell ressursbruk. 

Det er heller ikke beskrevet noe om intensiv. Dette er som kjent en svært ressurskrevende 

virksomhet og som vi har erfart i forbindelse med pandemien, er svært sårbar og som kan 

være begrensende for hele sykehusdriften. 

 

Bildediagnostikk Elverum Hamar ønsker modell 2.  
 

Divisjonsdirektørenes vurdering spørsmål 1. 

 

De to modeller i null-pluss beskrevet i innspillsnotatet er basert på forutsetninger fra 3 ulike 

nivåer. Det første nivået er styrevedtak i sak 058-2021 «Videreføring av planer for 

utviklingen av Sykehuset Innlandet HF» i Helse Sør-Øst RHF 28. mai 2021, knyttet til 

hensiktsmessig funksjonsfordeling mellom Hamar og Elverum. Det andre nivået er fra 

Sykehuset Innlandet HF, der man legger til grunn å bibeholde akuttfunksjoner på sykehusene 

i Elverum og i Hamar. Det tredje nivået er fra styringsgruppen 14. desember 2021, der det 

fremkommer at samlet volum av aktivitet på Elverum ikke må bli for lite og at 

styringsgruppen anser det også lite aktuelt å foreslå et samlet volum av aktivitet på Elverum i 

et null-pluss alternativ som er mindre enn slik det er foreslått i Mjøs-sykehus alternativet. 

Styringsgruppen åpner også for en vurdering av lokalisering av rehabilitering, sitat fra 

protokoll gjengitt i innspillsnotatet: «Styringsgruppen åpner samtidig for løsninger der 

aktiviteten ved rehabiliteringsenheten i Ottestad kan flyttes til Elverum.» 

 

På grunnlag av disse forhold ønsker flertallet i ledergruppa en løsning i tråd med modell 2, der 

erstatningssykehuset på Hamar er lokalisert på aksen Elverum –Hamar, der Sanderud regnes 

inn. Hovedbudskapet i tilbakemeldingene er imidlertid på faglig basis at den mest 

hensiktsmessige funksjonsfordelingen er å dele inn i et akuttsykehus (Erstatningssykehus for 

Hamar) og et elektivt sykehus (Elverum). Indremedisin Elverum ønsker ikke å støtte modell 

2, hvis ikke også akutt indremedisin da samles i erstatningssykehuset på Hamar, fordi 

indremedisin også slik som de kirurgiske fag krever en større grad av samling. En akuttenhet 

på Elverum selv med en overvåkning og tilsynsfunksjoner, vil ikke være fremtidsrettet, kunne 

medføre uønsket variasjon i kvalitet og være utfordrende å rekruttere til.  

Modell 1 er ikke hensiktsmessig vurdert fra et medisinskfaglig ståsted, men er ikke 

uforsvarlig da den ligger tett opp til dagen funksjonsfordeling. Ut fra vanlige kvalitetsmål 

driver divisjonen med høy faglig kvalitet i dagens struktur med funksjonsfordeling, blant 

annet med gode tall på 30 dagers mortalitet. 

 

Vår anbefaling av modell 2, er en faglig anbefaling begrunnet med behov for samling av 

akuttfunksjoner under samme tak på grunn av den medisinskfaglige utviklingen. Andre enn 

rent faglige verdier, er verdier som lokale samfunnsverdier herunder lokal sysselsetning, 
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nærhet til akuttfunksjoner og andre samfunnsmessige forhold. Ulike aktører vil vekte ulike 

hensyn ulikt avhengig av hvilke verdier som tillegges størst vekt. Det har vi respekt for. 

 

En av de største utfordringene i konseptfasen per dags dato, er at innholdet i modellene 

foreløpig er mangelfullt beskrevet. Framskrivningene er ikke brutt ned på fagområder og det 

er ikke beskrevet antall arbeidsplasser. Dette gjelder også for Sykehuset i Elverum i 

alternativet med Mjøssykehus og stort akuttsykehus i Lillehammer. Premisset fra 

styringsgruppen 14. desember 2021 om: sitat «Det er lite aktuelt å foreslå et samlet volum av 

aktivitet på Elverum i et null pluss alternativ som er mindre enn slik det er foreslått i Mjøs-

sykehus alternativet» er derfor pr. dags dato vanskelig å konkretisere ettersom volumet av 

aktivitet i Elverum i alternativet med Mjøssykehus og stort akuttsykehus på Lillehammer 

foreløpig ikke er endelig definert.  Dette gjør et nedvalg basert på dagens kunnskap til bare én 

modell mer komplisert også i null-pluss alternativet. Det er derfor usikkerhet knyttet til om 

man bør ekskludere modeller allerede, ettersom saksgrunnlaget ikke er tilstrekkelig dekkende. 

Spørsmål 2. Bør det gjøres endringer i virksomhetsinnholdet i dette 

alternativet? I så fall, hvilke endringer? 

Divisjon Elverum-Hamar vil i dette alternativet først svare med en egen samlet uttalelse fra 

det indremedisinske fagmiljøet og det akuttmedisinske fagmiljøet før ledergruppen og 

divisjonsdirektørene gjør rede for sin vurdering.  

 

Indremedisin Elverum-Hamar, samlet uttalelse fra legegruppen: 

I det overordnede mandatet står det at null-pluss alternativet innebærer et «Erstatnings-

sykehus for sykehuset i Hamar med en hensiktsmessig funksjonsfordeling med sykehuset i 

Elverum.». Sykehuset Innlandet har senere definert at det skal være akuttfunksjoner i begge 

hus, og at akutt indremedisin skal fortsette både på Hamar og i Elverum i begge alternativene. 

Vi opplever at kompleksiteten i faget indremedisin underkommuniseres når man gjennom 

prosessen opererer med begrepet «generell indremedisin», mens de ulike kirurgiske 

spesialitetene omtales hver for seg. Realiteten er at det også innen indremedisin skjer en 

rivende utvikling med en stadig større grad av seksjonering. Etter ny spesialiseringsordning er 

de tidligere grenspesialitetene i indremedisin nå delt opp i en rekke separate 

hovedspesialiteter hvorav generell indremedisin kun er en av disse. Vi er bekymret for at en 

fortsatt deling av akutt indremedisin på to hus med samme funksjonsfordeling som i dag vil 

vanskeliggjøre prinsippet om lik kvalitet i behandlingen til alle pasientgrupper, uavhengig av 

bosted.  

 

De indremedisinske avdelingene vil hver for seg være for små til at det er realistisk å innføre 

seksjonert vakt i de indremedisinske fagfeltene. Faglig sett er det særlig behov for en 

seksjonert vaktordning i kardiologi. I begge null-pluss alternativene ligger det en større grad 

av samling av de akutte kirurgiske funksjonene på ett sted. Dette vil innebære et øket behov 

for indremedisinske perioperative vurderinger og håndtering av indremedisinske 

komplikasjoner til kirurgi, særlig innen kardiologi, og ytterligere øke behovet for en 

seksjonert vaktordning. Legegruppene ved medisinsk avdeling Hamar og Elverum, mener 

derfor at det er ønskelig med en samling også av de medisinske akuttfunksjonene. Dette vil 

etter vår mening også sannsynlig virke styrkende på rekrutteringen og bedre utdanningen til 

de indremedisinske spesialitetene.   

 



 

      

    

   Side 8  

 

 

Selv om indremedisinske innleggelser i stor grad er øyeblikkelighjelp innleggelser er det fullt 

mulig å se for seg indremedisinsk aktivitet av mer elektiv karakter som kan knyttes til f. eks. 

en fem døgns sengepost eller pasienthotell. Her kan nevnes f. eks. utredning i pakkeforløp, 

innleggelser som forberedelser til undersøkelser (væskebehandling før CT med kontrast, 

tarmtømming før endoskopi hos sårbare pasienter), endokrinologiske prosedyrer/utredninger, 

pacemaker-implantasjoner, elektrokonverteringer, infusjonspoliklinikk 

(gastroenterologi/hematologi), gastrolab osv. Indremedisinsk poliklinikk i alle fag kan også 

utføres ved et mer elektivt sykehus.   

 

Vi merker oss at fagfeltet nevrologi ikke er omtalt i noen av null-pluss alternativene. I dag er 

det nevrologisk poliklinikk på Elverum og en tilsynsfunksjon 1-2 dager per uke av 

inneliggende pasienter på Hamar. Allerede i dag er det bekymring rundt tilbudet som gis til 

nevrologiske pasienter (herunder slagpasienter) i divisjon Elverum-Hamar hvor man opplever 

at dette er underlegent tilbudet som gis i divisjon Gjøvik-Lillehammer. Vi ønsker en 

konkretisering av hvordan man ser for seg at nevrologtilbudet skal være i divisjonen ved null-

pluss alternativet. Dette gjelder både for slagpasienter, pasienter med hodetraumer/ischemisk 

hjerneskade og pasienter med generelle nevrologiske lidelser. I dag blir disse ofte liggende på 

medisinsk avdeling med begrensede muligheter for tilsyn og/eller overflytting til nevrologisk 

avdeling.   

 

Akuttmedisin Elverum-Hamar 

Det beste for akuttmedisin hadde vært et elektivt og et akutt sykehus. Dette kunne redusert 

vaktbelastningen vesentlig. Dette er i et rent faglig perspektiv og det erkjennes at det kan være 

andre tungtveiende forhold som gjør at denne for vår del ideelle løsningen ikke er aktuell. 

Hva gjelder rekruttering er allerede vaktbelastningen for legene en stor utfordring. Likeledes 

er det en utfordring med små akuttavdelinger og høy andel av ubekvem arbeidstid for 

sykepleierne. Eksempel på dette er personal utfordringen ved våre to små akuttmottak. 

Akuttmedisin stiller seg undrende til at det er premisser bestemt i SI som begrenser 

vurderingsmulighetene i null pluss alternativet. Bestemmelsene om at det skal være 

akuttfunksjon begge lokasjoner og at styrkingen av Tynset utelukkende skal tas fra 

Elverum/Hamar sitt opptaksområde synes vi virker begrensende og dårlig dokumenter hva 

gjelder konsekvenser. 

Vurdering avdelingssjefsmøte divisjon Elverum Hamar 16. mars 2022.  

Vurderingen av en hensiktsmessig funksjonsfordeling mellom sykehusene i Elverum og 

Hamar har vært dagsaktuell siden 2006. I 2006 ble det etablert én felles geografisk divisjon 

Elverum-Hamar. Disse to akuttsykehusene, tidligere kalt Sentralsjukehuset i Hedmark, hadde 

allerede tidligere, siden et vedtak i sak 96/0002 i fylkestinget i Hedmark fylkeskommune 20. 

februar 1996 vært organisert som én funksjonell enhet med ett felles opptaksområde (2) . 

Fylkestingets mål den gang i 1996, var å samle de innleggelser og de spesialiserte funksjoner 

som faglig hører sammen og er avhengige av hverandre under ett tak i løpet av fem-sju år (2). 

De to sykehusene har også en lang historie med funksjonsfordeling, det vil si fordeling av 

ansvar og oppgaver seg imellom. I møte 3 juni 1998 (sak 7/98) behandlet driftsstyret ved 

Sentralsykehuset i Hedmark en sak vedrørende ny organisering av gynekologi og 

fødeavdelingen samt kirurgisk avdeling ved de to sykehusene. Det ble vedtatt samling av 

fødetilbudet og gynekologi samt ortopedi i Elverum, mens bløtdelskirurgien ble samlet i 

Hamar (3). Før 1998 var det gynekologi- og fødeavdeling, ortopedisk avdeling og 
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bløtdelskirurgisk avdeling på både Elverum og Hamar. Sykehusene i Elverum og Hamar har 

fortsatt denne modellen i dag, 24 år senere. 

 

Funksjonsfordeling mellom Elverum og Hamar er omtalt i mange tidligere utredninger og 

dokumenter deriblant dokumentet «Strategisk plan for Sykehuset Innlandet, struktur og 

investeringer i et perspektiv 2006-2020» fra 26. juni 2006 (4). I kapittel 5 i dette dokumentet 

omhandles strukturelle grep og investeringer og i kapittel 5.3, etablering av nytt sykehus i 

Hamar-området. Der henvises det til at Hamarområdet er det mest befolkningstette 

opptaksområdet for Sykehuset Innlandet. Det bemerkes at alternativet for mange pasienter i 

dette området vil være å benytte seg av sykehustilbudet sør for Hamar (AHUS og OUS/ Oslo 

sykehusene) og at det er viktig å utnytte potensialet for rekruttering av fagfolk som ligger i 

den store befolkningen i området. Når det gjelder vurderinger av samarbeid mellom sykehuset 

på Hamar og sykehuset på Elverum er dette beskrevet i kapittel 5.4. Det slås fast at 

sykehusene på Elverum og på Hamar som ligger 30 km fra hverandre begge har hver for seg 

noe lavt pasientgrunnlag til å fortsette som allsidige akuttsykehus. Det henvises til at denne 

konklusjonen også ble trukket på slutten av 90-tallet gjennom vedtaket i fylkestinget med 

funksjonsfordelingen. Det gjøres videre rede for at den framtidige funksjonsorganiseringen 

mellom SI Hamar og SI Elverum må vurderes og at det fra faglig hold er uttrykt at det bør 

arbeides i retning av å få de nødvendige akuttfunksjoner under ett tak. Dette vil ifølge 

dokumentet være en styrke for pasientperspektivet, den faglige samhandlingen og 

rekrutteringen. Videre står det at man i idéfasen for nytt sykehus på Sanderud bør legges 

særlig vekt på at fag og spesialiteter som har gjensidig avhengighet blir fysisk etablert under 

samme tak som bidrag til å styrke kvaliteten på behandlingen (4). 

 

Siden 2006 har divisjon Elverum Hamar videreutviklet sitt gode samarbeid mellom husene. 

Det er etablert i organisasjonens kultur å samarbeide godt og å arbeide på begge sykehus. Det 

er i tillegg kort avstand mellom sykehusene. Ledergruppen i divisjonen er av den oppfatning 

at vi faglig sett er modne for å videreutvikle de to sykehusene videre i retning av et akutt 

sykehus og ett elektivt sykehus med svært tett samarbeid mellom de to enhetene og at mange 

medarbeidere arbeider begge steder. 

 

Ledergruppen i divisjon Elverum Hamar er av det syn at det er mange fordeler med en ren 

elektiv enhet i form av enklere og mer strømlinjeformet organisering med færre avbrytelser. 

Mange medarbeidere fremhever også fordelene av å arbeide på en elektiv enhet som vil 

medføre behov for dagarbeid og dagstillinger som anses attraktivt. En rotasjon mellom 

akuttenheten og den elektive enheten for flere medarbeidere anses uproblematisk i og med at 

avstanden mellom Elverum og Hamar kun er 30 km og fordi samarbeid mellom de to 

enhetene allerede er godt etablert i organisasjonens kultur og at vi er en del av et felles 

arbeidsmarked. 

  



 

      

    

   Side 10  

 

 

 

Divisjonsdirektørenes vurdering spørsmål 2.   

 

Spørsmålet om hva som er en hensiktsmessig funksjonsfordeling mellom Elverum og Hamar 

avhenger av hvordan man veier ulike forhold opp mot hverandre og hvilke verdier som 

tillegges størst vekt. Fra et medisinskfaglig ståsted anbefaler divisjon Elverum Hamar på 

bakgrunn av de opplysninger og det faktagrunnlaget som foreligger per dags dato å gå videre 

med modell 2 av null-pluss alternativet med en justering i form av også å samle akutt 

indremedisin på erstatningssykehuset i Hamar.  

 

Det beste faglig sett hadde vært et elektivt og et akutt sykehus slik vi har gjort rede for over. 

Dette kunne for øvrig også redusert vaktbelastningen vesentlig for en del avdelinger.  

 

Dette er en medisinskfaglig vurdering, der det legges størst vekt på behovet for samling av 

akuttfunksjoner av medisinskfaglige årsaker. Vi har samtidig respekt for at det kan foreligge 

ulike syn på dette valget avhengig av hvilket verdier som tillegges størst vekt. Mange 

fagpersoner tenderer til samling, mens andre aktører kan legge større vekt på andre verdier.  

 

Som anført under spørsmål 1, er det usikkerhet rundt flere forhold pr. dags dato. Vi ønsker en 

stor utredningspost ved det elektive sykehuset i Elverum drevet sammen med pasienthotellet 

for pakkeforløp, nukleærmedisin med PET CT og halvøyeblikkelig hjelp knyttet til 

indremedisinske utredninger, samt en post knyttet til inneliggende ortopedi på Elverum. Det 

ortopediske miljøet ønsker døgnkirurgi med en vakt funksjon 24/7 samt dagkirurgi og 

poliklinikk på Elverum. I tillegg ønsker vi å planlegge for omfattende dagkirurgi innen en 

rekke fag også gastrokirurgi og annen kirurgi som for eksempel gynekologi, samt 

poliklinikker innenfor flere fag for å opprettholde en balanse i aktivitet i Elverum og Hamar 

og følge opp styringsgruppas føring vedrørende fordeling av volum.  
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Divisjonstillitsvalgte, Norsk Sykepleierforbund Elverum-Hamar.   

Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF er en omfattende prosess, som omfavner svært 

mange mennesker. Befolkning, nåværende og fremtidige pasienter, gjennom nåværende og 

fremtidige medarbeidere og kollegaer. Det er et stort samfunnsmessig engasjement i denne 

saken, og vi opplever dessverre ytringsklimaet i det offentlige rom oppleves svært polarisert i 

tradisjonelle og i sosiale media. Det oppleves et klima som ikke er trygt å utrykke sine 

meninger om fremtidig arbeidsplass, samtidig som vår arbeidsplass i Sykehuset Innlandet HF 

med dagens funksjonsfordeling omtales i svært negativ forstand, noe vi som ansatte opplever 

er svært uheldig i prosessen. 
 

Kommunikasjon 

Som divisjonstillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund i divisjonen, er vi også opptatt av at man 

må ha mer fokus på å fremsnakke og videreføre det som fungerer i dagens struktur. Visse 

fagområder behandler pasienter fra hele Innlandet, i tillegg til gjestepasienter. Disse 

pasientene møter velfungerende fagmiljøer med høykompetent helsepersonell som har både 

mye formell utdanning, kompetanse og erfaring.  Divisjon Elverum-Hamar er en svært 

veldrevet divisjon og kan vise til gode resultater, både faglig og kostnadseffektivt. Men det er 

også viktig at både nåværende og fremtidige utfordringer adresseres. Sykepleiermangelen er 

en utfordring som må tas på alvor. Riksrevisjonen viste i 2019 at helseforetakene har store 

utfordringer med å rekruttere og beholde sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre 1. Vi 

mener at pandemien har også synliggjort og forsterket nettopp dette, og derfor kommer man 

ingen vei utenom at man må ta utgangpunkt i at dagens ansatte er nødt til å beholdes og være 

med videre i ny sykehusstruktur – uansett hvilket alternativ som velges. Ansatte innehar en 

livsnødvendig kompetanse for pasientene, som må risikovurderes nøye i alle alternativer. 

Samtidig mener vi at det er viktig at Sykehuset Innlandet HF jobber kontinuerlig fra i dag 

med økning i utdanningsstillinger, samtidig som det like essensielt å beholde de man har, og 

de som utdannes. Det tar tid å bygge opp kompetanse, og er dyrt å lære opp nye 

medarbeidere. Kunnskapsoverføringen fra erfarne til nye medarbeidere er også enormt viktig, 

og må ikke undergraves.  

 

Faglig vurdering av virksomhetsinnhold i null- pluss 

 

Vi ser at både alternativ 1 og 2 adresserer forbedringspunkter i dagens løsning. I forhold til 

nedvalg av disse alternativ i null- pluss så ønsker vi at det er de faglige vurderingene som må 

vektlegges. Vi mener også at det er viktig at alternativene i null pluss ikke låses for tidlig, og 

at det kan fortsatt kan gjøres hensiktsmessige endringer videre i prosessen jmf punkt f) i 

mandat for null-pluss i konseptfasen: 

 

 f) Styringsgruppen vurderer eventuelle tilpasninger som er nødvendige for å opprettholde og 

videreutvikle et faglig forsvarlig tilbud, etter innspill fra Sykehuset Innlandet HF. 

 

                                                 
1 Undersøkelse av bemanningsutfordringer i helseforetakene (riksrevisjonen.no) 

https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2019-2020/undersokelse-av-bemanningsutfordringer-i-helseforetakene/
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Akuttfunksjoner innenfor kirurgi, gynekologi og fødetilbud ivaretas og forbedres for hele 

Innlandet, også fortsatt i alternativ 2. Fødeavdelingen på Elverum har en økende andel fødsler 

og har opprettet utdanningsstillinger for jordmødre og dekker et desentralisert fødetilbud 

innen spesialisthelsetjenesten i Innlandet i dag. Dette er et viktig utgangspunkt å ivareta og 

videreføre, uansett alternativ 1 eller 2. 

Vi støtter divisjonens faglige vurderinger i alternativ 2, men presiserer i tillegg Elverum som 

representerer fleksibilitet i forhold til kapasitet. Styringsgruppens referat fra 14. des. 21, sak 

005-2021 er viktig: 

 

Hvis akuttfunksjoner skal flyttes fra Elverum til Hamar, er det viktig at elektive funksjoner 

legges til Elverum slik at samlet volum av aktivitet på Elverum ikke blir for lite. Det er lite 

aktuelt å foreslå et samlet volum av aktivitet på Elverum i et null pluss alternativ som er 

mindre enn slik det er foreslått i Mjøs-sykehus alternativet. 

 

Framskrivning av sengekapasitet skjer med en viss grad av usikkerhet, og tidligere erfaringer 

med bygging av nye sykehusbygg viser at nye sykehus er tidligere bygget for små 2.  Et 

erstatningssykehus på Hamar må også bygges stort og fleksibelt nok. Omdreiningen vi ser i 

spesialisthelsetjenesten med mer poliklinikk og dagkirurgisk behandling, i tillegg til mer 

avansert behandling, gjør at pasientgruppen som er inneliggende blir stadig mer komplekse og 

multimorbide. Dette krever stabil og kompetent bemanning på i akuttmottak, på sengepostene 

og intensiv. Å videreutvikle det gode samarbeidet som er mellom sykehusene i Elverum og 

Hamar i dag er et godt utgangspunkt for videreutvikling av null- pluss alternativet. 

 

Tone Kristine Amundgaard & Marthe Nicolaysen  

Divisjonstillitsvalgte Elverum-Hamar 

Norsk sykepleierforbund 
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