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Alternativer i konseptfasen

Alternativ med Mjøssykehuset
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.

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



• Virksomhetsinnholdet i alternativet med Mjøssykehuset er detaljert beskrevet 
i Helse Sør-Øst RHF sin styresak 058-2021 og i rapportene som ligger til grunn 
for denne styresaken. 

• Det elektive sykehuset på Elverum skal i tråd med vedtaket ha elektive 
indremedisinske senger, dagkirurgi, skadepoliklinikk, en samhandlingsarena og 
ny luftambulansebase. 

• I henhold til styrevedtaket skal det i konseptfasen vurderes om det kan legges 
senger innenfor akutt indremedisin for et opptaksområde på om lag 50 000 
innbyggere til det elektive sykehuset: 
– «Det skal 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.» 

Alternativ med Mjøssykehuset:

Vurdering som skal gjøres i konseptfasen



Alternativ med Mjøssykehuset:

Endrede forutsetninger

• Endret framskrivningsmodell tilsier økt sengebehov innenfor psykisk helsevern

• Erfaringer fra nyere sykehusbyggprosjekter tilsier økt behov for fellesarealer 
og tekniske arealer i forhold til funksjonsarealer (økt brutto/netto-faktor) 

• I tråd med styresak 058-2021 er opptaksområdene ved sykehusene i  
Lillehammer og Tynset redusert. Det innebærer at sengeantallet ved de to 
sykehusene er lavere enn det som er lagt til grunn i utredningen 
Konkretisering av bygg, lokalisering og bærekraft ved Sykehuset Innlandet HF
– 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



Alternativ med Mjøssykehuset:

Framskrevet aktivitet

Tabell 1: Framtidig kapasitetsbehov Sykehuset Innlandet HF 2019-2040: Somatikk, 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (Sykehusbygg HF, 2022).



Alternativ med Mjøssykehuset:

Fordeling av framskrevet aktivitet 

Tabell 2: Framtidig kapasitetsbehov 
Sykehuset Innlandet HF 2019-2040 fordelt 

på enheter. (Sykehusbygg HF, 2022).*I sengetallet for elektiv Indremedisin ved Elverum er hotellsenger for pasienter som får dagkirurgisk 
behandling tatt med (henholdsvis 6 og 7 hotellsenger for 2019 og 2040). 

Totalt antall senger 
Elverum inkludert  akutt 
indremedisin = 57 i 2040 

Mjøssykehus uten akutt 
indremedisin på Elverum 
= 453 senger 



Alternativ med Mjøssykehuset:

Foreløpig vurdering

Fordeling av aktivitet i de ulike behandlingsstedene i ny sykehusstruktur i 2040 (Helse Sør-Øst RHF, 2020)



Innspill fra divisjon Elverum-Hamar

«Divisjon Elverum-Hamar er usikker på om plassering av akutt 
indremedisinske senger til Elverum vil sikre likeverdige helsetjenester 
jamfør innspill fra indremedisin Elverum. Det er lettere å kunne se for 
seg eventuelt en fem døgns elektiv sengepost knyttet til den elektive 
virksomheten. Det kan ligge godt til rette for flere typer pakkeforløp, 
tverrfaglig utredningsenheter og samarbeidsarena opp mot 
helsefellesskapet. Imidlertid gir et akutt indremedisinsk tilbud sammen 
med akuttmedisin på Elverum, en trygghet for Østerdalen i og med 
avstanden til Moelv, og sikrer aktivitet i et elektivt sykehus. Dersom en 
slik løsning velges må det være tilstrekkelig med akuttmedisinsk service 
og medisinsk overvåkning i Elverum. For de ansatte på Elverum, 
oppleves avstanden til Moelv utfordrende med tanke på pendleavstand og 
rekruttering.» 

Utdrag fra internt innspill 26.01.2022



Sykehuset Innlandet styresak 042-2021, mai 2021

Alternativ 3 justert –
Mjøssykehus i Moelv, akuttsykehus på Lillehammer, elektivt 
sykehus med akutt indremedisin, skadepoliklinikk, 
samhandlingsenhet og luftambulansebase på Elverum
«Hensynet til lengre reiseavstander for innbyggerne i Sør-Østerdal gir grunnlag for å 
vurdere om det skal legges akuttfunksjoner for indremedisin tilsvarende dagens 
opptaksområde til sykehuset i Elverum. Et akuttsykehus vil gjøre at pasienter med 
vanlige tilstander som har behov for øyeblikkelig hjelp i sykehus, kan få det nærmere 
der de bor. En variant av denne løsningen ble utredet i idéfasen og har vært diskutert 
i arbeidet med konkretisering av virksomhetsinnhold. 

Sykehuset i Elverum vil i et slikt alternativ ha sengepost for akutt indremedisin og 
en overvåkingsenhet for indremedisinske pasienter. Det vil i tillegg være et bredt 
poliklinisk og dagkirurgisk tilbud og skadepoliklinikk med utvidet åpningstid hvor 
en kan behandle og følge opp pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp ved for eksempel 
enklere sår- og bruddbehandling. Digitale løsninger kan brukes for alle fagområder i 
klinisk samarbeid med Mjøssykehuset.»



«Alternativ 3 justert – Økonomi og bærekraft Beregningene som er 
gjort i idéfasen, kvalitetssikret med vurderingene som er gjort i Helse 
Sør-Øst RHF sin utredning, og sammenlignet med erfaringer fra 
dagens drift, er lagt til grunn for vurderingene av driftsgevinstene i det 
justerte alternativ 3. 

Det elektive sykehuset vil ha et tilbud med poliklinikk, dagtilbud, 
akutte og elektive senger innenfor indremedisin. Vaktordningen 
innenfor indremedisin er forutsatt utvidet i det justerte alternativet. I 
tillegg krever en enhet med akutte senger innenfor indremedisin 
vaktordning i anestesi. 

Det er i beregningene forutsatt et behov for å styrke tilbudet innenfor 
radiologi og laboratoriefunksjoner Dette alternativet vil derfor gi noe 
lavere driftsgevinster for klinisk personell somatikk og medisinske 
støttefunksjoner enn i de andre alternativene.» (side 30 i sak 042-
2021)»

Et justert alternativ 3 er 
beregnet til å gi årlige 
merkostnader på om lag 30 
millioner kroner

Sykehuset Innlandet styresak 042-2021, mai 2021



Fordeler –
alternativ med akutt indremedisin ved elektivt sykehus

• Pasienter fra Sør-Østerdal vil få kortere reisevei til helsetjenester som er rettet 
mot vanlige lidelser, ikke minst for eldre og kronikere

• En løsning med dagtilbud innen gastrokirugi vil styrke tilsynsfunksjonen for 
akutt indremedisin

• Fagmiljøet innen akutt indremedisin er vant til å ikke ha gastrokirurgi samme 
sted

• Vil være positivt for rekruttering at sykepleierskolen ligger i Elverum

• Vi gi mulighet for gjenbruk av en større del av bygningsmassen

• Vil gi større aktivitet ved sykehuset på Elverum

• Vil bidra til at prosjektet kan planlegges innenfor den økonomiske rammen



Ulemper –
alternativ med akutt indremedisin ved elektivt sykehus

• Flere fagmiljøer i Sykehuset Innlandet har uttrykt skepsis til sykehus 
med akutt indremedisin uten gastrokirurgisk kompetanse

• Pasienter vil ikke få tilgang til full faglig bredde ved innleggelsen
• Enkelte pasienter vil måtte overflyttes til Mjøssykehuset umiddelbart 

eller senere i forløpet
• Krever økte ressurser til utvidet vaktordning innen indremedisin, lab og 

røntgen, samt vaktordning innen anestesi
• Krever at gastrokirurg må reise til Elverum for elektiv dagaktivitet
• Kan gi utfordringer med å rekruttere personell 
• Gir økte årlige driftskostnader, overordnet beregnet til 30 millioner 

kroner



Oppsummering

«Vurderinger av faglige forhold, rekruttering og driftsøkonomi, viser at det er utfordringer ved et alternativ 
med akutt indremedisin ved det elektive sykehuset. På den andre siden viser forutsetningene som er beskrevet 
i saken, behov for å legge ut ytterligere areal fra Mjøssykehuset. Det er enighet i fagmiljøene i Sykehuset 
Innlandet HF om at det fortrinnsvis bør legges ut poliklinisk aktivitet, dagbehandling og elektive funksjoner, 
heller enn akutte tilbud. Samtidig vurderes det å være bedre å legge akutt indremedisin til et elektivt sykehus 
enn å flytte ut spesialiserte funksjoner fra Mjøssykehuset.»

«Andre hensyn, blant annet endrede forutsetningene med ny framskrivningsmodell for psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling, økt opptaksområde for Mjøssykehuset og en sannsynlig økt brutto/ 
netto-faktor, krever at en flytter en større andel aktivitet ut av Mjøssykehuset. Dette vil kunne gjøre at en må 
velge en slik løsning for å gjenbruke arealer, selv om de faglige, bemanningsmessige og økonomiske 
vurderingene taler imot det. Et utvidet alternativ med akutt indremedisin ved det elektive sykehuset på 
Elverum vil bidra til at prosjektet kan planlegges innenfor den økonomiske rammen.»

Utdrag fra sak 028-2022


