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NOTAT 
 

 

Til: Prosjektdirektør Roger Jenssen 
 
Fra: Divisjonsdirektør Geir Kristoffersen, Prehospitale tjenester 
 
Dato: 21.03.2022 
 
Sak: Innspill til virksomhetsinnhold i null-plussalternativet fra divisjon for 

prehospitale tjenester i Sykehuset Innlandet 

 

 
Det vises til e-post av 09.03.2022 der Prosjektdirektør har bedt om innspill til følgende to 
spørsmål: 

1. Hvilket null-plussalternativ 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? 

 
Med bakgrunn i prosesser i ledermøter mv i divisjonen, oversendes dette notat som et 
sammenfatning av divisjon Prehospitale tjenester sin vurdering. Det er en samlet ledergruppe 
som stiller seg bak de vurderingene som er beskrevet. 
 
Vurderingen må ses i sammenheng med det som har vært divisjon prehospitale tjenester sine 
synspunkter over tid om betydning av å samle spissede funksjoner i størst mulig grad.  

 

Det er viktig for divisjon for prehospitale tjenester å fremheve at vi mener at modellen med et 

Mjøssykehus ved Mjøsbrua (Moelv) er et vesentlig bedre alternativ enn null-pluss alternativet. 

Argumentene har vi fremført i flere andre sammenhenger, men vi vil kort gjenta 

hovedargumentene: 

 Større og mer robuste fagmiljøer. Færre sårbare vaktlinjer. Mindre vikarbruk. 

 Større likeverdighet i helsetilbudet – for både østlige og vestlige deler av fylket. 

 Større muligheter for desentralisering av avanserte tilbud fra Osloregionen til 

Innlandet, som PCI-behandling ved hjerteinfarkt og trombektomi ved hjerneslag. 

 Bedre muligheter for å opprettholde tidsriktig og moderne standard på medisinsk 

teknisk utstyr. 

 Bedre muligheter for å styrke tilbudet i distriktene – som desentraliserte tjenester i 

lokalmedisinske sentre. 

 Flere pasienter kan få definitiv behandling uten overflytning. Lite funksjonsfordeling og 

færre risikofylte pasientoverføringer mellom sykehus. 

 Bedre muligheter for styrking av prehospitale tjenester, både i byene og i distriktene. 

 Enklere å etablere standardiserte pasientforløp innen en rekke tilstander. 

 Betydelig større sjanse for at Hadelands- og Valdresregionen beholdes i Innlandet. 
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De to alternativene det står imellom i null-pluss alternativet er det vi heretter kaller A1 og A2. I 

hovedsak er forskjellene karakterisert av følgende: 

A1 er nokså likt dagens funksjonsfordeling mellom Elverum og Hamar, men med overføring av 

akutt ortopedi fra Elverum til Hamar (for å styrke traumefunksjonen), og samtidig styrking av 

elektive funksjoner på Elverum.  

A2 innebærer overføring av nesten alle akuttfunksjoner fra Elverum til Hamar: ortopedi, 

gynekologi, fødetilbud, barn, nyfødt, ØNH og Øye. Styrking av elektive funksjoner på Elverum. 

Siden Hamar fra før har akutt indremedisin, gastrokirurgi, karkirurgi, urologi, 

plastikk/rekonstruktiv kirurgi, bryst- og endokrin kirurgi, robotkirurgi, intervensjonsradiologi og 

brystdiagnostisk senter vil det nye sykehuset på Hamar i en A2-modell bli Innlandets desidert 

mest komplette sykehus, med mange funksjoner det ikke vil være mulig å dublere ved andre 

sykehus. Vi mener dette vil bli hele Innlandets hovedsykehus fra første dag.  

Et slikt nytt Hamar sykehus mener vi vil trekke til seg ytterligere funksjoner fra de andre 

sykehusene (Gjøvik og Lillehammer), og det vil være naturlig å legge fremtidige nye 

behandlingstilbud til Hamar. 

Vi mener at spesielt A2-alternativet raskt vil kunne utvikle seg til noe helt annet enn man i 

utgangspunktet signaliserer, og ønsker i dette innspillsnotatet å vise hvordan medisinskfaglig 

utvikling og faglige avhengigheter bidrar til dette. 

 Svar på spørsmål 1: 

 Divisjon for prehospitale tjenester mener både A1 og A2 er svært lite egnede 

modeller for fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. 

 

 Dersom vi tvinges til å ta stilling til enten A1 eller A2 vil vi foretrekke alternativ A2, 

med en rekke forutsetninger og forslag til endringer i virksomhetsinnhold.  

 

o Årsaken til at vi i tilfelle vil prioritere A2 er at vi mener det er av imperativ 

viktighet å få etablert et hovedsykehus i Innlandet. I A2 mener vi det nye 

sykehuset på Hamar i praksis vil bli hovedsykehus for hele Innlandet.  

o Prehospital divisjon mener A2 (med fortsatt fire akuttsykehus i Mjøsområdet) 

vil være et vesentlig dårligere alternativ for Innlandets befolkning 

sammenliknet med modellen med et Mjøssykehus på Moelv, elektivt sykehus 

på Elverum og et mindre akuttsykehus på Lillehammer. Dette mener vi selv om 

divisjonens avdelingssjefer tidligere har signalisert at man foretrekker 

akuttsykehus på Elverum og elektivt sykehus på Lillehammer. 

o Både med A1 og A2 vil man fortsatt ha en sykehusstruktur med betydelig 

funksjonsfordeling i Innlandet, hvilket vi oppfatter som pasientfiendtlig. 

o Vi mener at A2 er på grensen til å kunne defineres som et null-pluss alternativ, 

siden A2 i realiteten beskriver en hovedsykehusmodell med hovedsykehuset 

beliggende i eller ved Hamar. A2 beskriver ikke kun et «erstatningssykehus for 

Hamar». 

o Både A1 og A2 vil åpne for utmattende omkamper om funksjoner og ressurser. 
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Det andre alternativet, A1, løser få av de grunnleggende problemene og utfordringene med 

dagens funksjonsfordelte sykehusstruktur. A1 bør derfor være helt utelukket. I tidligere 

høringsrunder og innspillsrunder er det nesten ingen som støtter fortsatt sykehusstruktur 

som i dag. 

 

Svar på spørsmål 2: 

Vurdering av virksomhetsinnhold i en A2-modell / behov for endringer: 

 Siden vi mener at et nytt A2-sykehus på Hamar i praksis vil fungere som et 

hovedsykehus for hele Innlandet er det helt essensielt at det bygges med god nok 

kapasitet fra oppstart. Vi mener at skissen/estimatet av A2-modellen er betydelig 

underdimensjonert, da man ikke tar hensyn til det reelle antallet pasienter som med 

stor sannsynlighet kommer til å bli innlagt eller transportert til sykehuset. 

 Vi registrerer at prosjektledelsen i utgangspunktet har planlagt med at 

«erstatningssykehuset» for Hamar og det mindre akuttsykehuset på Elverum kun skal 

inneholde de samme funksjonene og den samme aktiviteten som de to sykehusene til 

sammen har i dag; altså dagens pasienttilstrømning til Hamar og Elverum. Dette mener 

vi er urealistisk. Pasienttilstrømningen mener vi vil bli vesentlig høyere enn antatt til 

det nye sykehuset i Hamar i A2-alternativet, og dette gjelder hovedsakelig de mest 

komplekse og utfordrende pasientene innen kirurgiske fag og akuttfag. Disse 

pasientene vil være ressurskrevende og arealkrevende. Man risikerer betydelig 

overbelastning fra første dag om man ikke tar hensyn til dette.  

 Et nybygd A2-sykehus på Hamar vil gå på bekostning av aktivitet ved de to andre «store 

akuttsykehusene» på Gjøvik og Lillehammer. Den medisinskfaglige- og 

medisinskteknologiske utviklingen innehar en egendynamikk som gjør at det største og 

mest komplette sykehuset vil tiltrekke seg flere pasienter enn det man «politisk» 

bestemmer, eller ønsker. Det forutsetter at sykehuset i utgangspunktet blir 

dimensjonert for denne aktiviteten, både arealmessig og personellmessig.  

 Man bør være helt åpen på at et A2-sykehus på Hamar med svært stor sannsynlighet 

fra første dag kommer til å bli Innlandets hovedsykehus. Sykehusene på Gjøvik og 

Lillehammer blir ikke likeverdige med Hamar. 

 

Videre følger en detaljert beskrivelse av det vi mener er viktige faktorer i en A2-modell. Vi 

legger vekt på fag, ut fra et hovedsakelig akuttmedisinsk perspektiv. 

Traumer: 
A2-sykehuset på Hamar kommer til å motta et stort antall av de alvorligste traumene i 

Innlandet, også de som skjer i det naturlige opptaksområdet for Gjøvik og Lillehammer sykehus. 

Når en ny luftambulansebase i Innlandet er etablert vil flere av de mest alvorlig skadde 

pasientene bli transportert med luftambulanse. Luftambulansen kommer i praksis nesten 

utelukkende til å levere pasientene (som ikke skal til traumesenter i Oslo) til «hovedsykehuset» 

på Hamar, uavhengig av hvor i innlandet ulykken har skjedd. Det vil være få minutters forskjell i 

flytid fra de to andre «store akuttsykehusene» i Mjøsområdet, og pasientene vil derfor bli 
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fraktet direkte til det sykehuset som har det bredeste fagmiljøet. For traumepasienter er 

følgende fag viktige: gastrokirurgi, ortopedi, urologi, thorax/karkirurgi, intensiv og 

intervensjonsradiologi. Gynekologi/føde og ØNH har også en viss betydning. A2 på Hamar, som 

eneste sykehus i Innlandet, vil ha alle disse funksjonene. Nesten ingen antatt alvorlig skadde 

pasienter vil bli levert på Gjøvik eller Lillehammer. Luftambulansepersonell er både autonome 

og dedikerte, og vil – uansett hva som måtte være «politisk» bestemt – levere pasientene der 

de vil få det beste tilbudet innen forsvarlig tid. Dette vil gjelde basene i Innlandet (Dombås og 

Elverum), men også AHUS og Ål-basen. Dette klarer man ikke å organisere seg bort fra. 

Et flertall av traumepasientene vil fremdeles ankomme sykehus med hjulambulanse. I mange 

tilfeller vil disse i en A2-modell passere Gjøvik og Lillehammer for å levere på Hamar – av 

samme årsak.  

A2 på Hamar må regne med flere traumeteam-utkall i døgnet. Dette er svært ressurskrevende, 

og må tas høyde for. Disse «ekstrapasientene» vil også kreve akuttmottakskapasitet, 

observasjonskapasitet, intensivkapasitet og sengekapasitet (ofte i mange døgn). Siden det er et 

omforent mål at flest mulig pasienter skal få «definitiv behandling» på det sykehuset de legges 

inn, bør mange av disse pasientene ferdigbehandles på Hamar. Et system hvor disse pasientene 

raskt skal overføres tilbake til «sitt» sykehus vil ikke være pasientvennlig, og det vil kreve 

ambulanseressurser, ofte med følge av spesialpersonell. 

Det er viktig at Innlandet får et sterkere og bredere traumemiljø, men lokalisering ved 

Mjøsbrua vil definitivt være bedre og mer likeverdig når man tar hensyn til Innlandets geografi 

og demografi. 

Siden akuttmottaket i A2 vil bli det «sentraliserte traumemottaket» i SI er det viktig at det 

bygges stort nok (tilstrekkelig plass for mottak av flere samtidige traumepasienter), og med 

relevante moderne fasiliteter. Det bør være CT umiddelbart tilknyttet traumestua. Det er svært 

usannsynlig at man vil få samme moderne fasiliteter ved Gjøvik og Lillehammer, og det vil 

forsterke tendensen som er beskrevet over. 

«Dårlige» medisinske pasienter: 
Det samme som for traumepasienter vil gjelde for mange av de akutt alvorlig syke medisinske 

pasientene, om enn i noe mindre grad. Pasienter vil i betydelig grad bli transportert forbi Gjøvik 

og Lillehammer til Hamar pga bredere faglig tilbud. Disse pasientene som sogner til gamle 

Oppland vil også her kreve «ekstra» kapasitet i A2 på Hamar; akuttmottakskapasitet, 

observasjonskapasitet, intensivkapasitet og sengekapasitet. 

Vi utelukker ikke at innleggelse av pacemakere vil bli sentralisert til et av mjøssykehusene, og 

det vil være naturlig at det legges til det største sykehuset med det bredeste fagmiljøet og den 

største intensivavdelingen. 

Dersom det blir etablert et tilbud om ICD-implantasjon i Innlandet, hvilket vel er sannsynlig, så 

kommer også dette med stor sannsynlighet til å bli lagt til A2-sykehuset på Hamar. 

Hvis det blir aktuelt med en kardiolog-vaktlinje i Innlandet, hvilket vi mener er sterkt ønskelig, 

så vil det være naturlig at denne legges til A2-sykehuset i Hamar. Det vil være ulogisk å 

opprettholde dagens kardiologvaktlinje på Lillehammer. I prinsippet holder det med en 
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kardiologivaktlinje for hele befolkningen rundt Mjøsa. Hamar vil i A2 få det største sykehuset 

med det bredeste tilbudet, ha karkirurgisk avdeling med mange hjerte/kar-syke, størst og mest 

moderne intensivavdeling og akuttmottak, og evt. pacemaker- og ICD-implantasjoner. En 

kardiologvaktlinje på Hamar vil i seg selv gjøre Gjøvik og Lillehammer mindre aktuelt og mindre 

attraktivt for mange pasienter. 

Pasienter med alvorlige blødninger i mage-tarm systemet bør i stor grad transporteres direkte 

til Hamar. Der vil det være tilbud om intervensjonsradiologi 24/7/365, og der vil det også 

sannsynligvis bli etablert 24/7/365 vaktordning innen endoskopi. Begge deler er fremtidens 

teknikker for ikke-kirurgisk blodstilling. I tillegg vil Hamar ha Innlandets største gastrokirurgiske 

avdeling. 

Hjerteinfarkt og hjerneslag: Sjansene for fremtidige sentre for PCI og trombektomi i Innlandet 

vil være mindre i null-pluss alternativene enn i et mye større og mer komplett Mjøssykehus på 

Moelv. Hvis det allikevel skulle komme vil A2 på Hamar være mest aktuelt. Det vil bli en 

diskusjon om nevrologien bør flyttes fra Lillehammer hvis trombektomitilbudet er på Hamar. I 

denne sammenhengen bør nevrologi, kardiologi, karkirurgi, stor intensiv og 

intervensjonsradiologi samlokaliseres. 

Et nytt sykehus vil bli bygd med luftsmitteisolater og med rom/fasiliteter som er bedre egnet 

ved pandemier (for eksempel enerom som kan brukes til to pasienter for kohortisolering), og 

med systemer for å styre luftstrømmer både vertikalt og horisontalt. Siden det er behov for en 

vaktlinje innen infeksjonsmedisin i Innlandet, vil det antagelig være mest fornuftig å lokalisere 

denne til det største sykehuset. Noen av de dårligste sepsispasientene vil bli (initialt) 

transportert, eller senere overflyttet, fra de andre sykehusene til A2 på Hamar, hvis Hamar har 

den største intensivavdelingen og vaktlinje innen infeksjonsmedisin. Disse pasientene er svært 

ressurskrevende. 

Intensivmedisin: 
Hamar vil i A2 vil få den største og mest moderne intensivavdelingen. Det har stor betydning 

for alle typer kritisk syke pasienter. En av de mange årsakene til at man ønsker en ny 

sykehusstruktur i Innlandet er mulighet for å etablere en egen vaktlinje for intensivmedisin (på 

samme måte som det er ønsket med felles vaktlinjer for kardiologi, infeksjonsmedisin, 

intervensjonsradiologi og nyfødtmedisin). Dette vil uansett tvinge seg frem på litt sikt, og det er 

urealistisk, eller umulig, å få til dette flere steder i Innlandet.  

I intensivmiljøet pågår en diskusjon om intensivbehandling av hjertestanspasienter bør 

sentraliseres til færre sykehus. Hamar vil nok være mest aktuelt, men også Lillehammer pga 

mulighet for avansert nevro-prognostisering. Vi tror det vil oppstå en diskusjon om også 

nevrologisk avdeling på sikt bør flyttes til Hamar (også av flere andre årsaker). 

Av og til trenger man å gjøre akutt MR på intensivpasienter. Det kreves svært avansert 

overvåkningsutstyr for å gjøre dette, og det må man ha i «hovedsykehuset» på Hamar. 

Likeledes bør det være døgntilbud for MR i Innlandet, hvilket vil medføre en diskusjon om 

lokalisering: Lillehammer (pga nevrologisk- og barneavdeling) eller Hamar i A2 (størst 

intensivavdeling og barneavdeling). Det største sykehuset må uansett ha dette tilbudet (enda 

en årsak til at det vil være ønskelig at nevrologisk avdeling, og en samlet barneavdeling, legges 

til «hovedsykehuset»). 
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Nyfødt – barn: 
Innlandet har i dag to små nyfødtintensivavdelinger, på Lillehammer og Elverum. Ingen av 

stedene har dedikert vaktlinje for nyfødtmedisin. I A2 flyttes nyfødtintensiv fra Elverum til 

Hamar. Man får da to små og sårbare nyfødtintensivavdelinger beliggende under seks mil fra 

hverandre. Sjansen for at disse med tiden blir slått sammen er betydelig, og da vil antagelig det 

samme skje med barneavdelingene. Det vil være fornuftig å ha denne funksjonen i det 

sykehuset som er «hovedsykehuset» i Innlandet – altså A2 på Hamar. Problemstillingen vil 

garantert raskt dukke opp. I en felles barneavdeling med nyfødtintensiv vil man på sikt få 

mulighet for å etablere en dedikert vaktlinje innen nyfødtmedisin, og det vil være et stort faglig 

fremskritt. 

Akuttmottak: 
Hamar vil i A2 få det største og mest moderne akuttmottaket. Det er stort fokus på tekniske og 

bygningsmessige utforminger av moderne akuttmottak, for å sikre god pasientbehandling og 

god pasientlogistikk. I tilknytning til akuttmottaket vil det helt sikkert bli etablert en 

observasjonspost (avklaringsenhet), og sannsynligvis også akuttpoliklinikker. Fasilitetene for 

traumepasienter og andre alvorlig syke pasienter vil bli mye bedre enn i dagens gamle 

akuttmottak på Gjøvik og Lillehammer (moderne traumestuer, hybridrom, egen CT-lab og 

skjelettrøntgenlab, gode laboratoriefasiliteter). Målet er rask og avansert beslutningsstøtte. 

Det vil være helt urealistisk å få til tilsvarende bygningsmessige endringer og like moderne 

fasiliteter i de andre sykehusene. 

AMK og beredskap: 
I den pågående sykehusdiskusjonen i OUS trekkes det stadig frem at beredskapsmessig er det 

en stor fordel med et stort akuttmedisinsk miljø med flest mulig spesialiteter samlet, både 

kirurgiske og medisinske. Dette med tanke på både kirurgiske og medisinske katastrofer 

(traumer, terror, gass, kjemiske ulykker, brann, CBRNE, pandemier). De samme argumentene 

vil gjelde for Innlandet. Det vil være naturlig at «hovedsykehuset» i Innlandet, med størst 

akuttmottak og flest spesialiteter, også er det beredskapsmessige tyngdepunktet. En logisk 

følge er at AMK-sentralen bør flyttes fra Gjøvik til Hamar i en A2-modell, da AMK i stadig 

økende grad vil bli sykehusets operasjonssentral og sykehusets beredskapssenter. På sikt må 

det uansett opprettes en vaktlinje for tilstedeværende akuttmedisinkyndig lege i AMK-

sentralen. 

Ved evt. flytting av AMK fra Gjøvik vil det være forventninger om at AMK bør samlokaliseres 

med nødsentralene for brann (110) og politi (112), jmf. nasjonale føringer. AMK og visse 

kontor- og stabsarealer er arealkrevende, og dette bør det tas høyde for i A2, helst i nær 

tilknytning til akuttmottaket. Ambulansestasjonen i Hamar bør samlokaliseres eller 

nærlokaliseres med sykehuset. Det må være landingsplass for luftambulansehelikopter 

umiddelbart tilknyttet akuttmottaket, og denne må være dimensjonert for større 

luftambulansehelikoptre enn dagens (ikke nødvendigvis for redningshelikoptre). 

Et alternativ til dette vil være å samlokalisere nødsentralene for alle tre nødetatene, ny 

luftambulansebase, bilambulanse med tilhørende samlede kompetansemiljøer til et felles 

Beredskapssenter ved Mjøsbrua for være mest mulig sentralt plassert i Innlandet. Dette er både 

for rask tilgjengelighet til hele Innlandet, men også med tanke på rekruttering og reisevei et 

samlet kompetanse- og opplæringssenter. 
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Intervensjonsradiologi: 
Akuttmedisinsk funksjon som er svært viktig allerede i dag, og som bare vil bli tiltakende viktig. 

Det er allerede bestemt at intervensjonsradiologien fortsatt skal være i Hamar. Tilbudet MÅ 

være døgnkontinuerlig. Det er da naturlig at andre funksjoner er samlokalisert: 

endoskopivaktordning, traumatologi, gastrokirurgi, fødeavdeling (postpartale blødninger). Også 

beskrevet under andre punkter. 

Endoskopivakt: 
Svært viktig akuttmedisinsk funksjon, spesielt ved kritiske blødninger fra mage-tarm systemet. 

Bør utvides til 24/7/365, og være samlokalisert med intervensjonsradiologi, gastrokirurgi, 

gastromedisin, evt ØNH. Også beskrevet under andre punkter. 

ØNH 
ØNH er et ø-hjelpsfag og en naturlig del av et hovedsykehus, ikke minst i traumesammenheng. I 

A2 vil vi få to ØNH-avdelinger under fem mil fra hverandre, begge med både LIS- og 

overlegevaktlinjer, i Gjøvik og på Hamar. Vi tror det raskt vil oppstå en diskusjon om det er 

faglig nødvendig eller økonomisk forsvarlig med to avdelinger og fire vaktlinjer.  

 Vaktlinjer innen anestesi i A2-modellen: 
I notatet fra prosjektdirektør beskrives det at man planlegger med å beholde samme 

vaktordninger som i dag, dvs til sammen fire vaktlinjer (LIS- og overlegevaktlinjer både på 

Hamar og Elverum). 

Hamar: arbeidsbelastningen for de to anestesilegene i vakt vil øke betydelig: mange flere 

traumemottak, flere operasjoner, tidkrevende regionalanestesier innen ortopedi, utfordrende 

(men sjeldnere) ø-hjelpsoperasjoner innen ØNH, langvarige operasjoner innen gastrokirurgi og 

karkirurgi, føde-epiduraler og keisersnitt, samarbeid med barneleger om dårlige barn og 

nyfødte, og ikke minst betydelig økt aktivitet på intensiv. Kravet om en tredje anestesilege-

vaktlinje vil nesten garantert komme meget raskt, og det vil være berettiget. 

Elverum: to vaktsjikt med ansvar kun for dårlige medisinske pasienter og elektive kirurgiske 

pasienter vil gjøre at anestesilegene vil ha en betydelig reservekapasitet på vakttid. Antagelig 

vil det bli svært utfordrende å rekruttere overleger dersom man ikke har LIS i forvakt, så man 

kommer ikke unna to-sjiktet vakt. I tillegg beskrives det at man skal ha anestesisykepleiere i 

hjemmevakt, i tilfelle sjeldne reoperasjoner. Denne overkapasiteten burde kunne utnyttes til 

utrykningsaktivitet med ambulanse ved behov, etter nødvendig opplæring. Slik vil 

akuttberedskapen i et stort omland bedres, da man er lokalisert strategisk i forhold til å møte 

ambulanser fra flere akser. 

Det beskrives også økning med en vaktlinje for ortoped. En vaktlinje ekstra på Hamar og en i 

Elverum blir en betydelig kostnad i A2. 

Luftambulanse: 
Det er bestemt at det skal etableres en ny luftambulansebase på Elverum. Prehospital divisjon 

mener man i en A2-modell bør gjøre en ny vurdering om denne basen bør plasseres lenger 

vest, på aksen Hamar – Mjøsbrua.  

A2 representerer en betydelig satsing i østlige deler av Innlandet fylke: «hovedsykehus» i 

Hamar som vil bli det foretrukne satsingssykehuset i fremtiden, fortsatt akuttsykehus i Elverum, 
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akuttsykehus i Tynset som skal styrkes, og akuttsykehus i Kongsvinger som allerede er betydelig 

styrket, anestesilege i Elverum med svært god kapasitet til utrykning med lokal ambulanse, og i 

tillegg altså etablering av en ny luftambulansebase i Elverum. Alt dette vil bli satt opp mot en 

luftambulansebase på Dombås og to akuttsykehus i Gjøvik og Lillehammer, som med stor 

sannsynlighet raskt vil bli svekket i forhold til i dag. Vi tror dette vil bli oppfattet som en 

betydelig geografisk ubalanse mellom østlige og vestlige deler av Innlandet.  

Direkte flytid fra en base for eksempel ved Mjøsbrua vil være kortere til Stor-Elvdal (Koppang) 

og Rendalen enn fra Elverum, og forskjellen vil være bare få minutter til søndre deler av 

Femunden (Engerdal kommune), men noe lengre til Trysil.  

Føde: 
I A2 vil man ha tre tett beliggende fødeavdelinger rundt Mjøsa, alle med full vaktberedskap. 

Miljøet selv har uttalt at dette ikke er bærekraftig, og de ønsker kun en felles fødeavdeling. 

Prehospital divisjon tror det er stor sjanse for at den minste fødeavdelingen, på Gjøvik, blir 

avviklet, og at de fødende herfra blir overført/fordelt til Lillehammer og Hamar. Vi tror det 

etter hvert vil bli en diskusjon om kvinneklinikken (inklusive barneavdelingen og nyfødtenhet) 

bør flyttes fra Lillehammer til Hamar, pga faglige avhengigheter til (stor) gastrokirurgisk 

avdeling, urologi, intervensjonsradiologi, større intensivmiljø og brystdiagnostisk senter.  

Hvordan er A2 i 2040 etter 10 års drift? 
Vi vet selvsagt ikke, men vi mener man kan forutse noen trender.  

Hvis man ikke i utgangspunktet har tatt hensyn til antatt utvikling for A2 som «Innlandet 

Hovedsykehus», så sliter sykehuset med kapasitetsproblemer. Man har fått PCI- og 

trombektomitilbud i Innlandet (Hamar), og kardiologien og nevrologien er overført fra 

Lillehammer til Hamar, med kardiologisk vaktlinje. Fødeavdelingen på Gjøvik er nedlagt. 

Barn/nyfødt er flyttet fra Lillehammer til Hamar fordi det ble umulig å opprettholde to 

nyfødtintensiv-enheter, og kvinneklinikken er også flyttet, med fortsatt større fødeavdeling i 

Lillehammer. ØNH er flyttet fra Gjøvik til Hamar. Diskusjon om laboratoriefag, mikrobiologi og 

patologi også bør flyttes fra Lillehammer til Hamar pågår. Stråleenheten på Gjøvik nærmer seg 

full renovering, og flytting til Hamar er et tema. Store deler av kreftmiljøet på Gjøvik er allerede 

overført til Hamar pga sterke faglige avhengigheter. Gjøvik er i ferd med å bli et mindre 

lokalsykehus eller et stort lokalmedisinsk senter med omfattende poliklinikk. Lillehammer er 

akuttsykehus nr. to, men med begrensete funksjoner. Akutt indremedisin på Elverum er flyttet 

til Hamar fordi fagmiljøet selv ønsket det, og kjøretiden ble svært kort med ny motorvei. Det 

diskuteres om dialysen bør flyttes fra Elverum til Hamar, pga faglige avhengigheter (ikke minst 

stor intensivavdeling) og nefrologivaktlinje på Hamar. Prehospitale tjenester er forhåpentligvis 

forsterket i distriktene, sammen med LMS’ene. Luftambulansetjenesten har etablert et stort 

allværs-helikopter som er stasjonert på Gardermoen, og som kan brukes i spesielt krevende 

situasjoner i hele regionen også i tett tåke og under isingsforhold. Det er misnøye i 

befolkningen i vestlige og nordlige deler av Innlandet over at hovedsykehuset ble lagt til Hamar 

og ikke til Moelv. Nye behandlingsmetoder er satt i drift, blant annet mer persontilpasset 

medisin og mye mer behandling i hjemmet eller nærmere pasienten, men i grove trekk er 

sykehusmedisinen omtrent som i dag. 
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Alt dette vil selvsagt ikke ha skjedd innen 2040, men mye av det mener vi er såpass reelt at 

man plikter å gjøre en bevisst vurdering av disse forholdene. 

Alternativ utvikling mellom Gjøvik og Lillehammer i null-alternativet (inkl. A1 og A2 i null-
pluss): 
Vi vet at A2 av mange i fagmiljøet oppfattes som et skritt på veien mot et stort akuttsykehus på 

Hamar og et rent elektivt sykehus på Elverum. Vi mener det er en betydelig sjanse for at det 

kommer til å skje. På østsiden av Mjøsa mener vi det kan være akseptabelt, da med visse 

kompensatoriske tiltak, blant annet ny luftambulansebase. 

I tilfelle vil det oppstå en diskusjon om man kan gjennomføre en tilsvarende fordeling av 

akuttfunksjoner mellom Gjøvik og Lillehammer, dvs samling av de fleste akuttfunksjonene i ett 

av sykehusene, med det andre sykehuset som elektivt sykehus.  

Dette er mye mer problematisk mellom Gjøvik og Lillehammer pga. grunnleggende forskjeller 

sammenliknet med Elverum/Hamar. 

Det er ca 30 km mellom Elverum og Hamar. Med fullførte motorveier dreier det seg om 12 – 14 

minutter forlenget utrykningskjøring i forhold til i dag. Akuttsykehuset vil i tilfelle bli lagt til den 

befolkningsrike delen av regionen, hvilket absolutt er fornuftig. Pasientene vil få nesten alle 

akuttfunksjoner samlet i Hamar sykehus, og slipper i stor grad å forholde seg til 

funksjonsfordeling. Ny luftambulansebase vil være kompenserende og beredskapsmessig 

viktig. 

Til sammenlikning er det ca 60 km mellom Gjøvik og Lillehammer, altså dobbelt så langt som 

mellom Elverum og Hamar.  

Hvis man velger å legge akuttsykehuset i den befolkningsrike og befolkningstette 

Gjøvikregionen, så forsterker man en avstandsproblematikk for Gudbrandsdalen (med vesentlig 

større avstander enn på østsiden av Mjøsa, og uten små akuttsykehus i begge ender). 

Pasientene i Gudbrandsdalen og Lillehammer må forholde seg til at akuttfunksjonene er fordelt 

mellom Gjøvik og Hamar sykehus. Dette mener vi er uakseptabelt. 

Å legge akuttsykehuset til Lillehammer, og gjøre Gjøvik om til et rent elektivt sykehus, er like 

uakseptabelt. Gjøvik/Vestoppland er en mye mer befolkningsrik og -tett region enn 

Lillehammer og Gudbrandsdalen. En stor pasientpopulasjon vil få betydelig lengre reisevei til 

akuttsykehusfunksjoner, som attpåtil vil være funksjonsfordelt på to sykehus: Hamar og 

Lillehammer. I grove trekk, sammenliknet med tilsvarende funksjonsfordeling på østsiden av 

Mjøsa, vil: 1) dobbelt så mange innbyggere/pasienter bli berørt, 2) disse vil få dobbelt så lang 

ekstra reisevei til akuttsykehus som mellom Elverum og Hamar, 3) de må i mye større grad 

forholde seg til to funksjonsfordelte akuttsykehus med 60 kilometers avstand og 3) de vil ikke 

ha samme kompenserende effekt av den nye luftambulansebasen. 

I tillegg øker sjansen betydelig for at Hadelandsregionen orienterer seg sørover, muligens også 

Valdres, hvis akuttsykehustilbudet nedlegges på Gjøvik og fordeles på Hamar og Lillehammer. 

Det vil også være utfordrende i forhold til store helsefagutdanninger ved NTNU Gjøvik. 

Ut fra et akuttmedisinsk synspunkt er det altså uakseptabelt å endre sykehusstruktur til et 

akuttsykehus og et elektivt sykehus på vestsiden av Mjøsa (Gjøvik/Lillehammer). 
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I denne sammenhengen er et Mjøssykehus på Moelv, med alle akuttfunksjoner samlet, en 

vesentlig bedre og mye mer likeverdig løsning for hele Innlandets befolkning. Vi vil poengtere 

at selv om befolkningen på østsiden av Mjøsa får 25 - 55 km ekstra reisevei til det (nesten) 

komplette Mjøssykehuset, så vil Elverum fremdeles ha skadepoliklinikk, akuttpoliklinikker og 

sannsynligvis akutte indremedisinske funksjoner. Ut fra et akuttmedisinsk perspektiv er det 

definitivt ønskelig med akutt indremedisin på Elverum. I tillegg legges ny luftambulansebase til 

Elverum, hvilket vil ha stor beredskapsmessig betydning. 

Oppsummering: 
Divisjon Prehospitale tjenester mener en modell med et Mjøssykehus på Moelv er absolutt 

beste løsning for fremtidens sykehusstruktur i Innlandet, og mener både A1 og A2 i null-pluss 

er dårlig egnet som fremtidige modeller.  

Den store forskjellen mellom A2 og Mjøssykehusmodellen er at Mjøssykehuset på Moelv i 

utgangspunktet er designet for å inneholde mest mulig komplette miljøer fra både Hamar, 

Lillehammer og Gjøvik. Det mener vi er en svært viktig suksessfaktor. 

Hvis divisjonen må velge mellom de to alternativene i null-pluss vil man gå for A2, med bygging 

av det vi mener raskt vil bli Innlandets hovedsykehus i/ved Hamar.  

Dette vil imidlertid tydelig signalisere at HSØ og SI prioriterer østlige deler av Innlandet fylke 

fremfor vestlige og nordlige.  

Hvis det skal bygges et nytt A2-sykehus på Hamar med overføring av alle akuttfunksjoner fra 

Elverum (unntatt indremedisin) mener divisjonen at det er av essensiell betydning at sykehuset 

bygges med betydelig større kapasitet enn det som er skissert, da langt flere enn forutsatt av 

de dårligste pasientene (både kirurgiske og medisinske) kommer til å bli transportert forbi 

Gjøvik og Lillehammer og direkte til Hamar.  

Hvis man ikke innser dette forholdet risikerer man store driftsmessige utfordringer fra første 

dag. Disse «ekstra» pasientene er svært krevende både ressursmessig og arealmessig.  

I en A2-løsning mener divisjonen at sykehusene på Gjøvik og Lillehammer risikerer å forvitre, 

spesielt Gjøvik. Vi tror også Elverum risikerer å forvitre med såpass tett «naboskap» til 

hovedsykehuset. Modellen vil kunne utvikle seg mot en to-sykehusmodell med hovedsykehuset 

i Hamar og et mindre akuttsykehus i Lillehammer. Det vil ikke sikre likeverdighet i 

behandlingstilbudet, og skape tydelige vinner- og taperregioner i Innlandet fylke. 

Alle null-alternativene åpner for nye omkamper om ressurser og funksjoner, og bidrar til en 

sykehusstruktur med fortsatt betydelig funksjonsfordeling. 
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