
Innspill til notat om null-pluss alternativet fra faggruppe Akuttmottak 

 

Deltagere til innspill: Rolf Skavern (avdelingssykepleier akuttmottaket Elverum), Marianne 

Olsen (assisterende avdelingssykepleier akuttmottaket Elverum), Julie Holli 

(avdelingssykepleier akuttmottaket Hamar), Stine Skogen (avdelingssykepleier 

akuttmottaket Gjøvik) og Håkon Lien (avdelingssykepleier akuttmottaket Lillehammer) 

Invitert, men ikke tilstede under møtet:  Anita Neslund (seksjonsleder Tynset Overvåkning) 

 

Spørsmål 1: Hvilket null-pluss alternativ bør velges for en ytterligere detaljering fram mot 

beslutning om hovedalternativ i august 2022? 

 

Alternativ 2 er det faggruppen går for.  

Gir en bedre og mer helhetlig behandling av pasientene på sammen sted, med samling av flere 

akuttfunksjoner. Blir ett sterkere fagmiljø.    

Hamar savner ortoped i akuttmottaket i dag, ved mottak av traumer og andre pasienter med 

sammensatte problemstillinger innen kirurgi.   

 

Spørsmål 2: Bør det gjøres endringer i virksomhetsinnholdet i dette alternativet? I så fall hvilke 

endringer? 

Vi ble ikke enige om spesifikke endringer til null-pluss alternativ 2, men kun generelle 

tilbakemeldinger rundt null-pluss alternativ.  

Generelle tilbakemeldinger rundt null-pluss alternativ 2:   

Uavhengig av størrelse på sykehusene må det ivaretas en beredskap på sykehusene. Det oppleves 

ikke tilstrekkelig med hjemmevaktløsning for anestesisykepleiere. Når det planlegges fortsatt akutt 

indremedisin, vil det være behov for anestesistøtte ved teammottak i akuttmottaket og ved akutte 

hendelser på sengepostene. Virker veldig sårbart med hjemmevakt/bakvakt for anestesi.  

Ved å flytte akuttfunksjoner fra Elverum til Hamar, vil den faglige opprettholdelsen til blant annet 

akuttmottak og intensiv avdelingene blir redusert.  Dette mener vi vil gå utover fremtidig rekrutering 

til Elverum, pga redusert faglige utfordringer. Bekymringen gjelder for hele Elverum sykehus.  

VI stiller spørsmål ved grunnlaget om det er stort nok volum av ortopediske pasienter i 

opptaksområdet er stort nok når Tynset, Elverum og Hamar skal ha operasjoner? 

Da akutt ortopedi skal flyttes til Hamar og det skal være ortopedisk drift på alle sykehus, vil det 

fortsatt kreve ortopeder på vakt. Ved elektiv ortopedisk drift på Elverum, er det store muligheter for 

elektiv ortopedisk poliklinikk, men ikke skadepoliklinikk. Ved nedleggelse av skadepoliklinikken på 

Elverum, vil det bli lengre kjørevei for mange av disse pasientene, og reise til Hamar. Dette påvirker 

også ressursbruken til prehospitale tjenester.  

 



Avslutningsvis ønsker vi å påpeke at det er ikke enighet blant medlemmene i faggruppe akuttmottak 

om null-pluss alternativ. Ikke alle akuttmottakene er enige om null-pluss alternativet er den beste 

løsningen for SI.   

 


