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Videreutvikling av Sykehuset Innlandet - konseptfase:                  
Innspillsnotat: Virksomhetsinnhold i null-pluss alternativet  

 
Divisjon Medisinsk service er i tråd med den interne medvirkningsprosessen invitert til å gi 
innspill til konseptfasen, her virksomhetsinnholdet i null-pluss alternativet og spørsmålene som 
ønskes besvart er følgende:  
 

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? 

 
Divisjon Medisinsk service, som består av laboratoriespesialitetene immunologi og 
transfusjonsmedisin, medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi og patologi, har i dag, 17. 
mars, hatt en diskusjon og gjennomgang med tanke på overnevnte spørsmål og har kommet fram 
til følgende innspill:   
  
 
Hvilket null-pluss alternativ bør velges for en ytterligere detaljering fram mot beslutning 
om hovedalternativ i august 2022? 
 
Divisjon Medisinsk service er av den oppfatning at hovedalternativet med Mjøssykehuset er det 
alternativet som må velges som framtidig sykehusstruktur. I forhold til våre fagområder er det 
dette alternativet som i størst grad ivaretar grunnprinsippene på en best mulig måte – spesielt 
med tanke på robuste fagmiljøer, rekruttere og beholde personell, utnytte knappe ressurser på 
tvers av kompetanse, rasjonell drift og økonomisk bærekraft. 
 
Divisjon Medisinsk service ga innspill i forrige høringsrunde, og mener at dette står seg også som 
innspill i denne høringsrunden.  
   
- Sykehus med kun elektiv aktivitet vil måtte ha tilgang på laboratorietjenester på dagtid 

tilpasset klinikkens behov. Det vil også være aktuelt med transfusjon av blod.  
 



   

  Side 2 av 2 
 Vår dato Vår referanse 

 14.03.2022 19/03867-135 
 
- Sykehus med innlagte pasienter og innleggelse av pasienter gjennom døgnet vil ha behov for 

laboratorietjenester i ulik utstrekning.  Dersom denne pasientgruppen kan ha behov for 
blodoverføring må det være blodbankkompetanse tilgjengelig 24 timer i døgnet.  

 
- Driftsmodellen som blir valgt vil ha konsekvenser for laboratoriedrift og kostnader tilknyttet 

denne.  
 

- Desto mer komplekst laboratorieutstyr man har, jo større er behovet for kompetanse. Drift 
24/7/365 og tilhørende vaktlinjer på mange hus utløser store kostnader, både til utstyr, 
transport og personell. 

 
Divisjonen mener at de alternativene som samler mest aktivitet, og er mest komplekst, er å 
foretrekke for optimale laboratorietjenester. Her kan vi spisse vår kompetanse og tilby et bredt 
repertoar av laboratorieanalyser og vår anbefaling blir da Alternativ 2, om null-pluss skulle bli 
valgt.   
 
 
  
Bør det gjøres endringer i virksomhetsinnholdet i dette alternativet? I så fall, hvilke 
endringer? 
 
Divisjon Medisinsk service har ingen kommentarer eller innspill med tanke på endringer i 
virksomhetsinnholdet i dette alternativet.      
 
Avslutningsvis kan vi, som tidligere, kommentere at uansett hvilket virksomhetsinnhold som 
velges vil det være et behov for laboratorietjenester i ulik grad og i ulik utstrekning. Dette 
tilpasses etter behov. Desto større kompleksitet i virksomhetsinnhold, jo større behov for 
kompleksitet og grad av analyserepertoar – knyttet til både areal, utstyr og kompetanse. 
 
  
Med vennlig hilsen  
 
 
 
Mona Elin Steen  
Konstituert divisjonsdirektør  
Divisjon Medisinsk service  
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