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Orientering om status og prosess for arbeid med virksomhetsinnhold i null-pluss 

alternativet  

 

Forslag til vedtak:  
Styringsgruppen tar orientering om status og prosess for arbeid med 

virksomhetsinnhold i null-pluss alternativet til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 

I møtene 14. desember 2021, 19. januar og 16. februar 2022 har styringsgruppen fått 

orienteringer om både alternativer for virksomhetsinnhold i alternativet med 

Mjøssykehuset og alternativer for virksomhetsinnhold i null-pluss alternativet.  

 

Prosjektmandatet datert 13. desember 2021 har definert innholdet i null-pluss 

alternativet:  

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. 

 

Styringsgruppen ga 14. desember 2021 følgende innspill til arbeidet med alternativer 

for virksomhetsfordeling i null-pluss alternativet (utdrag fra protokoll): 

 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.  

  



Side 2 av 3 

 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.  

 

Sykehuset Innlandet har etter dette innspillet fra styringsgruppen lagt følgende 

premisser til grunn for det videre arbeidet med virksomhetsinnhold i null-pluss 

alternativet: 

 Tilbudet innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

videreføres som i dag, inkludert sykehuspsykiatrien. 

 De fagområdene som er samlet til ett sted i foretaket forblir samlet 

 Elverum og Hamar beholder akuttfunksjon i alle alternativer 

 

 
Figur 1 Kart over dagens virksomhetssteder i Sykehuset Innlandet HF 

 

Sykehuset Innlandet har som del av den interne medvirkningsprosessen i konseptfasen 

gjennomført en innspillsrunde blant brukere, ansatte, tillitsvalgte og verneombud i 

egen organisasjon. Som utgangspunkt for denne medvirkningsprosessen ble det 

beskrevet fem alternativer for virksomhetsfordeling mellom sykehuset på Elverum og 

erstatningssykehuset på Hamar. 

 

 

 



Side 3 av 3 

Den interne medvirkningsprosessen i Sykehuset Innlandet fremmet særlig to 

alternativer til funksjonsfordeling i null-pluss alternativet: 

 Ett alternativ som er relativt likt dagens funksjonsfordeling med flytting av 

akutt ortopedi for å ivareta traumefunksjonen ved erstatningssykehuset på 

Hamar. 

 Ett alternativ med en større samling av akuttfunksjoner ved 

erstatningssykehuset. Alternativet innebærer flytting av akuttfunksjoner 

innenfor ortopedi gyn/føde, barn, og eventuelt øre/nese/hals og øye.  

 

 
Figur 2 Forslag fra divisjon Elverum-Hamar til alternativer for virksomhetsinnhold i null-pluss alternativet. 

 

Det videre arbeidet med å vurdere faglige konsekvenser vil ta utgangspunkt i disse 

alternativene som er foreslått av divisjon Elverum-Hamar. Det vil bli utarbeidet et 

notat for en ny innspillsrunde i Sykehuset Innlandet knyttet til overordnede 

vurderinger av faglige fordeler og ulemper i alternativene. Dette materialet vil bygge 

på oppdaterte framskrivninger for aktivitet for disse alternativene. I tråd med 

medvirkningsplanen vil divisjoner, TV20, Brukerutvalget, fagråd, faggrupper bli 

invitert til å gi innspill.  

 

Notatet for medvirkning planlegges sendt ut 7. mars. Frist for skriftlige innspill 

planlegges til senest 21. mars. Innspillene vil bli bearbeidet og fremlagt i form av en 

innstilling som fremlegges for ledergruppen i Sykehuset Innlandet for behandling 29. 

mars. Innspillene vil bli vurdert, og en tilråding vil bli oversendt til Helse Sør-Øst 

RHF for behandling i styringsgruppen i månedsskiftet mars/april. Saken skal i tråd 

med beslutningsplanen behandles i styringsgruppen 6. april 2022. 

 


