
 

 

 

 

 

NOTAT 
 
 

Til: Programdirektør Roger Jensen  

Fra: Divisjon Gjøvik-Lillehammer  
 

Dato: 21.03.2022 
 
 

Sak: Innspills notat: Virksomhetsinnhold i null-pluss alternativet 

 

 

Prosess for innspill fra divisjonen for null-pluss alternativet: 

I forbindelse med medvirkning i framtidig sykehusstruktur ble det gitt mulighet for divisjonen 

til å komme med innspill til virksomhetsinnhold i null pluss alternativet. Notatet om 

konkretisering av innhold i null pluss ble sendt ut på e-post til divisjonen 9.mars, og har vært 

sendt til avdelingssjefene hvor alle avdelingene har hatt mulighet til å komme med innspill. I 

tillegg har notatet også blitt sendt til divisjonens tillitsvalgte og vernetjeneste.  

Programdirektør deltok i divisjonens ledermøte 16.mars hvor divisjonens ledergruppe, 

tillitsvalgte og vernetjenesten deltok. Det var i tillegg tema under det ordinære tillitsvalgt 

møte i divisjonen. Divisjonens innspill er samlet fra de ulike avdelingene i dette notatet- samt 

eget notat fra de tillitsvalgte i divisjonen.  

 

  

Hvilket null-pluss alternativ bør velges for en ytterligere detaljering fram mot 

beslutning om hovedalternativet i august 2022?  

Det er utfordrende for divisjon Gjøvik- Lillehammer å se store fordeler i alternativene som er 

aktuelle i en null-pluss modell. Særlig fordi en null-pluss modell ikke vil være en løsning på 

utfordringene for hele Sykehuset Innlandet, selv om denne modellen vil løse noen av 

utfordringene som er i en oppgave- og funksjonsfordelt divisjon mellom Elverum og Hamar.  

 

Alternativ 1 

I alternativ 1 vil man opprettholde flere hovedfunksjoner ved sykehuset i Elverum som kan 

være viktig dersom det fremdeles skal være et nevrologisk tilbud der. Det vises her til at 

nevrologi er et akuttfag som har stor samarbeidsflate med flere fagmiljø i dette alternativet.  
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Alternativ 2 

I alternativ 2 kan det se ut som om man vil få en større faglig samling, og dette vil antagelig 

kunne bidra til noe økt rekruttering, bedre fagutvikling og mindre fragmentert pasienttilbud. 

Samtidig er det fare for en kraftig ned-eskalering av sykehuset i Elverum, slik at det i en slik 

modell kan bli vanskelig å opprettholde god drift på Elverum. Divisjon Gjøvik- Lillehammer 

oppfatter alternativ 2 mer som en tre sykehus-modell, som tidligere er forkastet i SI. 

Alternativ 2 gir likevel inntrykk av å skape et mer komplett sykehus, ved å samle akuttkirurgi 

og føde/gyn.  

 

Bør det gjøres endringer i virksomhetsinnholdet i dette alternativet? 

Nevrologi har i stor grad blitt et akuttfag som krever tett samarbeid med fagområdene øye, 

ØNH, barn og indremedisin. Ved alternativ 2 er det ingen hensikt at nevrologisk enhet ved 

Elverum blir liggende igjen på Elverum siden disse fagområdene flytter til Hamar. I dette 

alternativet er det hensiktsmessig at enheten flytter til Hamar.   

 

Null-pluss er ikke er en løsning for fremtiden 

Divisjon Gjøvik-Lillehammer står samlet i en vurdering om at null-pluss alternativet ikke vil 

løse noen av dagens utfordringer. Dette alternativet har vi lang erfaring med da det er slik vi 

stort sett drifter i dag. Det er vår oppfatning at null- pluss hverken er faglig eller økonomisk 

bærekraftig på kort, mellomlang eller lang sikt. Sykehuset Innlandet har en organisering som 

krever mange enheter med vaktberedskaps som gir færre ansatte på dagtid, og det oppleves 

som lite hensiktsmessig å videreføre denne modellen med en befolkning på nærmere 340.000 

innbyggere. Det er en kostbar struktur som foruten vaktberedskap også har svært mye 

gammelt medisinsk utstyr på mange geografiske enheter. Det er et stort antall sykehus av 

eldre dato som skal vedlikeholdes og har behov for oppgradering til mer moderne 

sykehusstandard samtidig som hele Sykehuset Innlandet skal bære kostnader for et nytt 

mellom-stort erstatningssykehus på Hamar. 

 

Funksjonsfordeling 

I et null pluss alternativ vil det fremdeles være pasienter med behov innen områdefunksjonene 

som må reise mellom sykehusene i Innlandet for å få diagnostikk og behandling. Dette gjelder 

både for pasienter som sokner til Elverum-Hamar som må til Lillehammer eller Gjøvik og 

motsatt for de områdefunksjonene som i dag er på Hamar. Disse pasientgruppene vil 

fremdeles ha en uløst utfordring. Det har vært diskutert risiko knyttet til at man vil legge 
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ytterligere områdefunksjoner til Hamar dersom man lander på et null pluss alternativ, men 

erstatningssykehuset for Hamar vil ha for liten kapasitet til å ivareta behovet til alle 

pasientene på grunn av begrensinger i bygg, personell og reisevei.  Etter vår oppfatning har 

det vært en lite ønsket funksjonsfordeling for svært mange fag i for mange år, og at det er på 

tide å få en mer pasientvennlig struktur. Det vil ikke null-pluss bidra til.   

 

For gyn/fødefaget i divisjonen har det vært både et ønske og et krav om samling med urologi 

og intervensjonsfaget. Det vil ikke være mulig å få til dette for hele opptaksområdet i SI i et 

null-pluss alternativ. Dersom gastromiljøet også på sikt svekkes i divisjonen, vil dette få svært 

negative konsekvenser og forringe tilbudet for gyn/føde og kvinneklinikken. 

 

For onkologien gir dagens struktur store utfordringer som bidrar til fragmentert og liten 

helhetlig behandling av kreftpasienten. Det er i utgangspunktet oppgave- og funksjonsfordelt 

med desentrale tilbud innen cytostatikabehandling, PET tilbud på Elverum, stråleterapi på 

Gjøvik og svært ulik tilgang på særlig onkolog kompetanse mellom de ulike sykehusene i 

Innlandet. Driften er lite effektiv sett opp mot bemanning, rekruttering, utdanning og 

pasientbehandling. Null-pluss alternativet vil kreve at vi opprettholder en uønsket transport av 

pasienter rundt til de ulike Mjøsbyene. 

 

Rekruttering 

Null-pluss alternativet vil videreføre de utfordringene vi ser i dag med små fagmiljø og 

utfordrende rekruttering. Vi bruker mye ressurser, både personell og økonomi på 

vaktordninger, som gir sårbare løsninger. Små vaktbærende fagmiljøer medfører at et lite 

antall leger må ha vakt svært ofte. Dette vet vi virker lite rekrutterende på fremtidens 

helsepersonell. Et null-pluss alternativ gir ikke et helthetlig pasientfokus med samling av 

spesialiteter, og sterke fagmiljøer som rekrutterer godt. Kompetanse utvikles der tverrfaglig 

samarbeid er tett forankret i et felles fagmiljø noe som et felles sykehus - Mjøssykehuset kan 

bidra til. 

 

Bygningsmasse 

Dagens bygningsmasse på Gjøvik og Lillehammer vil kreve betydelig mer investeringsmidler 

enn tilgjengelig investeringsramme for å oppnå den oppgradering som fremtidens sykehus 

krever. Det er behov for flere enerom med toalett og bad til alle rom, oppdaterte 

poliklinikkarealer, overvåkingsenheter, større observasjonsposter og økt mulighet for 



 

      

    

   Side 4  

 

 

smitteisolering av pasienter. Det er behov for areal til simulering og beredskapslager. Det er 

også behov for bedre fysisk tilrettelegging av lokaler for å minske avstander slik at man kan 

arbeide mer hensiktsmessig med færre tilgjengelige arbeidstakere.  

 

MTU 

Sykehuset Innlandet har allerede i dag en av landets eldste utstyrsparker for medisinsk teknisk 

utstyr. Det er bekymring knyttet til økonomiske rammer og behovet for investeringsmidler til 

MTU som skal dekke 5 lokalisasjoner. Divisjon Gjøvik- Lillehammer har allerede nå behov 

for flere kostbare investeringer som er helt nødvendige- særlig innenfor kirurgiske fag og 

bildediagnostikk. En samlet MTU park i et Mjøssykehus vil sikre betydelige fordeler ved mer 

effektiv logistikk og drift i pasienttilbudet. Vi ønsker også å peke på en bekymring for 

hvordan våre tre LMS skal videreutvikles med bygg, inventar og tjenesteleveranse, dersom 

alle sykehus fortsatt skal eksistere. 

 

Brukerorganisasjonene har vært tydelige på sitt ønske om et nytt stort akuttsykehus, som kan 

romme all spesialisert behandling for den mest alvorlig syke pasienten. Et sykehus som gir 

behandlingstilbud til den sammensatt syke pasienten, som har behov for flere spesialiteter. 

Null-pluss vil ikke gi dette tilbudet.  

 

Divisjon Gjøvik-Lillehammer mener at et felles Mjøssykehus er det eneste riktige for å sikre 

faglig og økonomisk bærekraft i årene framover. Dette alternativet mener vi vil gi gode og 

likeverdige tjenester til alle som trenger det, uavhengig av geografisk bosted i Innlandet.  

 

 


