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SI Ledergruppe

Divisjonenes ledergrupper

Tverrfaglig ekspertgruppe

TV20
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Fagrådsledermøte

Fagråd i fagkonferanse

Tillitsvalgte og vernetjeneste på divisjonsnivå

Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU)

Temamøter og konferanser med nivå 4-ledere, 
seksjonsoverleger, brukere og tillitsvalgte



Medvirkningsplan – under utvikling
Utkast 21.12.2021



Status og prosess for arbeidet med 
virksomhetsinnhold



Hovedprogram og konseptuelle løsninger

Ny struktur med Mjøssykehus
a) Mjøssykehus med en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, lokalisert til Moelv.
b) Stort akuttsykehus med gastrokirurgi, ortopedisk kirurgi, fødetilbud og akutt 
indremedisin lokalisert i Lillehammer.
c) Elektivt sykehus med indremedisinsk profil, dagkirurgi og skadepoliklinikk 
lokalisert i Elverum sammen med en samhandlingsarena og ny 
luftambulansebase.
d) Akuttsykehus på Tynset med dagens virksomhetsinnhold, styrket med mer 
elektiv kirurgi.
e) Lokalmedisinske sentra lokalisert til Nord-Gudbrandsdal, Valdres og 
Hadeland.
f) Distriktspsykiatriske sentra og polikliniske tjenester innen psykisk helsevern 
for barn og unge lokalisert til Elverum, Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Tynset, 
Otta, Valdres og Hadeland.

Det skal som del av steg 1 i konseptfasen utredes om det kan legges 
indremedisinske akuttfunksjoner til det elektive sykehuset i Elverum for 
opptaksområdet som i dag har sykehuset i Elverum som sitt lokalsykehus.

Ny struktur med Null-pluss alternativ
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.
f) Styringsgruppen vurderer eventuelle tilpasninger som er nødvendige for å 
opprettholde og videreutvikle et faglig forsvarlig tilbud, etter innspill fra 
Sykehuset Innlandet HF.

Utdrag fra prosjektmandat for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF - Konseptfasen



Oppdaterte forutsetninger
• Oppdaterte forutsetninger som vil påvirke fordelingen av aktivitet i 

alternativene 
– Oppdaterte framskrivinger tilsier økt sengebehov innenfor både psykisk helsevern og 

somatikk
– Erfaringer fra nyere sykehusbyggprosjekter tilsier økt behov for fellesarealer og tekniske 

arealer i forhold til funksjonsarealer (økt brutto/netto-faktor) 
• Aktivitetsfordelingen i alternativet med Mjøssykehus vil i tillegg påvirkes av at 

opptaksområdet for et akuttsykehus på Lillehammer og akuttsykehuset på 
Tynset er mindre enn forutsatt i tidligere utredninger og vedtak
– samtlige innbyggere i kommunene i Valdresregionen skal tilhøre Mjøssykehuset
– innbyggere i Engerdal kommune skal tilhøre Mjøssykehuset
– dialog med Stor-Elvdal kommune for å vurdere sykehustilhørighet
(Helse Sør-Øst RHF, styresak 058-2021 Videreføring av planer for utviklingen av Sykehuset Innlandet HF)



Fordeling av fagområder i ny struktur med 
Mjøssykehuset

Behandlingssted

Mjøssykehus
Moelv

Akuttsykehus
Lillehammer

Elektivt 
sykehus
Elverum

Tynset sykehus LMS

BEHANDLINGSTILBUD

Psykisk helsevern og TSB* x
DPS x x x x
Habilitering og rehabilitering x
Nevrologi x
Pediatri x
Spesialisert indremedisin (1) x
Spesialisert kirurgi (2) x
Fødselshjelp (3) x x x
Akutt kirurgi (4) x x x
Akutt ortopedi x x x
Elektiv døgnkirurgi x x x
Dagkirurgi x x x x
Elektiv indremedisin x x x x x
Akutt indremedisin (5)

x x I utvidet 
alternativ x

Jfr. styresak 058-2021 «Videreføring av planer for utviklingen av Sykehuset Innlandet HF» i Helse Sør-Øst RHF 28. mai 2021 



Innspill fra styringsgruppen om null-pluss 

• Styringsgruppen for konseptfasen vurderte forslagene til aktivitetsfordeling i 
null-pluss alternativet 14. desember 2021

• Innspill fra styringsgruppen:
– Styringsgruppen ber administrerende direktør i Sykehuset Innlandet HF om å revurdere 

premisser om at tilbud innen habilitering og rehabilitering nødvendigvis skal videreføres 
som i dag. 

– 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. 

– Foreslåtte alternativ 1 ad aktivitetsfordeling i null-pluss alternativet med flytting av 
akutt-kirurgitilbudet fra Hamar til Elverum utgår da det ikke anses å være i tråd med 
tidligere vedtak og mandatet.

Utdrag fra foreløpig møtereferat 14.12.2021 (ikke godkjent)



Mulig aktivitetsfordeling i null-pluss alternativet
Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 

Hamar 
akutt

Elverum
stort 
akutt

Hamar
stort 
akutt 

Elverum
akutt

Hamar
stort 
akutt 

Elverum
akutt

Hamar
stort 
akutt 

Elverum
akutt

Hamar 
stort 
akutt

Elverum
akutt

BEHANDLINGSTILBUD
DPS x x x x x x x x x x
Akutt Indremedisin x x x x x x x x x x
Akutt gastrokirurgi → x x x x x
Akutt ortopedi x x ← x ← x ← x ←
Elektiv ortopedi døgn x x ← x x ← x ← x ←
Traumer → x x x x x
Urologi x x x x x
Karkirurgi → x x x x x
ØNH ev.* x* x x x x ←
Øye x ← x x x x
Mamma endokrin / BDS x x x → x x
Fødselshjelp x x x x ← x ←
Pediatri x x x x ← x ←
Dagkirurgi x x x x x x x x x x
Dagkirurgi gastro x → x x → x x → x x → x x → x
Elektiv indremedisin x x x x x x x x x x
Skadepoliklinikk x x x x x

Alternativ 1 utgår jfr.  
innspill fra SG 
14.12.2021:

«Foreslåtte alternativ 1 
ad aktivitetsfordeling i 
null-pluss alternativet 
med flytting av akutt-
kirurgitilbudet fra Hamar 
til Elverum utgår da det 
ikke anses å være i tråd 
med tidligere vedtak og 
mandatet.»



Foreløpig innspill fra divisjon Elverum-Hamar
hamar elverum hamar elverum hamar elverum
akutt akutt stort akutt akutt stort akutt akutt

DPS x x x x x x
nevrologi pol x x x
pasienthotell x x x X x X
Akuttmedisin x x x x x x
Akutt Indremedisin x x x x x x
Akutt gastrokirurgi x x x
Akutt ortopedi x x x
Traume x x x
Områdekirurgi x x x
Ønh x x x x
Øye x x ? x
Gyn føde x x poli\elektiv x poli\elektiv
Barn x x poli\elektiv x poli\elektiv
Skadepoliklinikk x x x
Elektiv indremedisin x x x x x x
Elektiv ortopedi x x x x x x
Elektiv gastrokirurgi x x x x x x
Elektiv annen kirurgi x ? x ? x ?

Alt 1 Alt2 Alt 3 Divisjonen jobber med et innspill til 
funksjonsfordeling i Null-pluss alternativet og har 
foreløpig skissert tre alternativer:
• Alt. 1 mest likt dagens. Gir bedre traumetilbud 

på Hamar og tilgang på gastrokir. for 
indremed., akuttmed. og gyn. på Elverum

• Alt. 3 akutt kir. til Hamar og elektiv kir. til 
Elverum inkl. ortopedisk sengepost. De 
kirurgiske miljøer på Elverum ønsker dette 
men under forutsetning at erstatnings-
sykehuset ligger på aksen Hamar-Elverum der 
Sanderud er akseptabelt men ikke  Hamar.

• Alt. 2 likt alt. 3 med unntak av ev. øye

Divisjonen legger til grunn:
• 0+ bygger videre på Innlandsmodellen med fordelte områdefunksjoner.
• Modell med akutt til Elverum er ikke aktuelt jfr. innspillet fra SG. Innspillet ferdigstilles innen 26. januar.



Status og prosess for 
vurderingskriteriene



Utvikling av mål og vurderingskriterier 

• Effektmål utledet fra nasjonal kvalitetsstrategi (Veileder IS-1162)
– Trygge og gode tilbud
– God tilgjengelighet
– Organisering som underbygger gode pasientforløp
– God ressursutnyttelse

• Vurderingskriteriene er utviklet for å kunne velge virksomhetsstruktur
– I konseptfasen vil dette gjelde valg mellom hovedalternativ og null-pluss alternativ

• Vurderingskriteriene for tidligfasen ble utviklet i 2015 
– Innspill fra ledergruppe, avdelingssjefssamling, sentrale fagråd, TV20 og Brukerutvalget
– Vedtatt i styret 19.06.2015 (styresak 057-2015)



1. Trygge og gode tilbud (er sikre og virkningsfulle) 
Strukturen skal bidra til å realisere: 
a) Moderne og brukertilpasset pasientbehandling og opplæring. 
b) Tilgang på relevant og riktig kompetanse på det stedet pasienten tas imot. 
c) At den akutte pasient møtes av personale med kompetanse på høyeste kompetansenivå hele døgnet 
d) Områdefunksjoner av høy kvalitet og et pasientvolum som sikrer god kvalitet i behandlingen. 
e) At ressurser frigjøres til moderne pasientbehandling i tråd med medisinsk- og teknologisk utvikling. 
f) Sykehustilbud for 80-90 % av befolkningen innenfor eget opptaksområde. 
g) God rekrutteringsevne. 
h) Robuste fagmiljø, herunder fagmiljø og vaktordninger som ikke er avhengige av kontinuerlig innleie. 
i) Mulighet til å ivareta lovpålagte oppgaver innen utdanning og forskning, inkludert samarbeid med 
universitet og høgskoler. 
j) At Sykehuset Innlandet i størst mulig grad kan tilby utdannelsesløpene i egen regi. 
k) At forskning og utdanning blir en del av den kliniske hverdag.

3. Organisering som underbygger gode pasientforløp 
Strukturen skal bidra til å realisere: 
a) En sterk vektlegging av desentraliserte tjenester nær der pasienten bor, og gi muligheter for å 
videreutvikle denne i tråd med faglig og teknologisk utvikling. 
b) At pasienten kan ferdigbehandles på det stedet han/hun tas imot og at flytting av pasienter mellom 
enheter unngås. 
c) Nødvendig samhandling mellom fagområdene psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB), habilitering, rehabilitering og somatikk. 
d) Godt samarbeid med primær- / kommunehelsetjenesten 
e) Tydelig organisering for henviser og pasient.

2. God tilgjengelighet og samhandling 
Strukturen skal bidra til å realisere: 
a) Gode sammenhengende behandlingskjeder for akutt og planlagt behandling. 
b) Forsvarlig reiseavstand ved akutt sykdom, definert etter medisinske kriterier. 
c) Prehospitale tjenester av høy faglig kvalitet og med riktig tilgjengelighet. 
d) God tilgjengelighet for alle brukergrupper. 
e) God logistikk internt i bygningsmassen. 
f) En ytre logistikk tilrettelagt for alle transportbehov, inkludert kollektivtransport. 
g) Oppdaterte digitale løsninger, herunder pasientnær mobil teknologi for at sikre fleksibilitet og hurtig utredning. 
h) Tilgang til moderne og fremtidsrettet medisinskteknisk og annet teknisk utstyr. 
i) Moderne og hensiktsmessige behandlingsfasiliteter (bygg) og en tilstrekkelig fleksibel bygningsmasse, herunder 
enerom for pasientene. 
j) Hensiktsmessig beliggenhet, egenskaper og utvidelsesmuligheter ved eksisterende og eventuelle nye tomter. 
k) Tilpasningsdyktig bygningsmasse ved katastrofesituasjoner
l) Mulighet for sykehusdrift i en byggeperiode

4. God ressursutnyttelse 
Strukturen skal bidra til å realisere: 
a) Optimal bruk av ressurser ved at personell kan brukes til aktiv pasientbehandling fremfor passiv vaktberedskap. 
b) Tilgjengelige personellressurser for desentraliserte tjenester. 
c) Mulighet for kostnadseffektiv organisering og rasjonell bruk av bygg, driftsmidler og lønnsmidler. 
d) Mulighet for høy utnyttelsesgrad av medisinsk-teknisk utstyr 
e) Mulighet for anskaffelse av oppdatert medisinsk-teknisk utstyr og annen aktuell teknologi. 
f) Mulighet til å utnytte potensialet i fremtidige digitale løsninger, deriblant telemedisin. 
g) Gode løsninger med tanke på ytre miljø og energisparende tiltak. 
h) Ressurser til nødvendige investeringer, bygningsmessig utvikling og vedlikehold.

Vurderingskriterier (fra styresak SI 057-2015)



Forslag reviderte effektmål 

• Trygge og gode tilbud
• Robuste fagmiljø
• God tilgjengelighet
• Organisering som underbygger gode pasientforløp
• God ressursutnyttelse



Foreløpig innspill til vurderingskriterier (1)



Foreløpig innspill til vurderingskriterier (2)
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