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Sak 040-2022 
 

Virksomhetsinnhold i null-pluss alternativet 
 

Forslag til vedtak:  
1. Styringsgruppen gir sin tilslutning til Sykehuset Innlandet HF sitt forslag 

til funksjonsfordeling mellom Elverum og Hamar i null-pluss alternativet. 
2. Styringsgruppen legger til grunn at både investeringskalkyler og 

driftsøkonomiske konsekvenser for null-pluss alternativet utredes videre 
fram mot B3A-beslutningen 

 
 
Samlet anbefaling  
Som det fremgår av vedlagte innstilling, har saken vært gjenstand for bred 
medvirkning i Sykehuset Innlandet HF.  Brukerutvalget, divisjonenes 
ledergrupper, TV20, HAMU, fagråd, faggrupper, tverrfaglig ekspertgruppe, ledere 
av medisinske fagråd og helsefaglige faggrupper har gitt innspill. Sykehuset 
Innlandet HF sin ledergruppe har behandlet saken og gir en samlet tilråding i 
form av den framlagte innstillingen.  
 
Sykehuset Innlandet HF anbefaler en videre utredning av null-pluss alternativ 2 
der følgende funksjonsfordeling mellom sykehusene på Elverum og Hamar 
legges til grunn: 

a) Akutt indremedisin for lokalsykehusområdet Elverum og elektive 
funksjoner legges til sykehuset på Elverum.  

b) Akutt indremedisin for lokalsykehusområdet Hamar, fødselshjelp og 
kvinnesykdommer, barne- og ungdomsmedisin og akutte kirurgiske fag 
legges til erstatningssykehuset på Hamar. 

 
Bakgrunn for saken 
Arbeidet med virksomhetsinnhold i null-pluss alternativet er presentert som 
orienteringssaker for styringsgruppen i tidligere møter. Styringsgruppen har gitt 
innspill til saken. 
 
I styringsgruppemøtet 14. desember 2021 ble det presentert fem alternativer for 
virksomhetsfordeling i null-pluss alternativet. Utredningen viser en bredde av 
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alternativer som en oppfølging av mandatet for konseptfasen for fag- og 
funksjonsfordelingen mellom sykehusene på Elverum og Hamar.  
 
Styringsgruppen ga i møtet 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.  

• 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. 

 
Sykehuset Innlandet HF gjennomførte i tråd med disse føringene en skriftlig 
innspillsrunde i foretaket i januar 2022. Innspillene fremgår i sin helhet med 
egne lenker i vedlegg 3 i vedlagte innstilling.  
 
Sykehuset Innlandet HF presenterte foreløpig status i arbeidet med 
virksomhetsinnhold i null-pluss alternativet i styringsgruppemøtet 19. januar, 
sak 007-2022. Styringsgruppen ga følgende innspill til saken (utdrag):  
 

Styringsgruppen støtter at DPS sengeavdeling på Løbakk Hamar inngår i 
planene for nytt erstatningssykehus på Hamar.  
Styringsgruppen bemerker igjen at det er viktig at elektive funksjoner 
legges til Elverum slik at samlet volum av aktivitet på Elverum ikke blir for 
lite.  
Styringsgruppen ber Sykehuset Innlandet HF om å innarbeide øye og øre-
nese-hals på Hamar i alternativ tre. 
… 

 

I den interne medvirkningsprosessen i Sykehuset Innlandet HF ble det 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. 

 
Styringsgruppen fikk i møtet 16. februar i sak 018-2022 presentert en oppdatert status 

i saken etter innspillsrunden i Sykehuset Innlandet. Innspillene fremgår i sin helhet 

med egne lenker i vedlegg 2 i vedlagte innstilling. 
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Styringsgruppen ga følgende innspill til saken (utdrag):  

 

Det stilles spørsmål om sykehuset på Elverum kun skal være et elektivt sykehus 

eller om det skal være akuttfunksjon for indremedisin i tillegg.  

Det stilles spørsmål om akuttkirurgi, gyn, føde og barn samt øye, øre-nese-

hals skal flyttes.  

Det bemerkes at det synes vanskelig for styringsgruppen å ta stilling til dette 

på bakgrunn av det materialet som ble lagt frem. Det faglige vurderingene 

knyttet til aktiviteten på sykehuset bør forklares i et saksfremlegg som belyser 

alternativene og prosessen i april.  

… 

 

Vedtak: Styringsgruppen tar orienteringen om funksjonsfordeling i 

hovedalternativet og i null-pluss alternativet til orientering. 
 
En oppdatering og status i arbeidet med virksomhetsinnhold i null-pluss alternativet 

ble lagt frem i styringsgruppemøtet 9. mars, sak 029-2022. Av referatet følger 

(utdrag):  

 

Sykehuset Innlandet legger 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 (det kan evt. være aktuelt å 

samle Hamar DPS døgn med øvrig Hamar DPS på nytt sykehus).  

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

• Elverum og Hamar beholder akuttfunksjon i alle alternativer  

 

Styringsgruppen ga følgende innspill til saken:  

Styringsgruppen er enige om akutt ortopedi legges til Hamar i null-pluss 

alternativet.  

Styringsgruppen ber om at det til neste møte fremlegges en skriftlig beskrivelse 

som synliggjør de funksjonelle avhengighetene, herunder faglige synergier 

samt fordeler og ulemper ved også å legge kvinne-barn inkl. føde og nyfødt til 

Hamar.  

Styringsgruppen ber SIHF se på ekstern og intern turnover innen de ulike 

yrkesgruppene og lokalisasjonene, til neste møte.  

 

Vedtak: Styringsgruppen tar orientering om status og prosess for arbeid med 

virksomhetsinnhold i null-pluss alternativet til orientering. 
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