
 

Deloppdrag 1: Vurdering av trinnvis utbygging 

Oppgaveskjema 

Vedlegg til innspillsnotat i Sykehuset Innlandet, 21. desember 2022 
 

Sykehuset Innlandet er bedt om å belyse fordeler og ulemper ved trinnvis utbygging i alternativet med Mjøssykehuset, og hvordan en slik tilnærming 
kan bidra til å redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen må igjennom.  

Oppgaven i innspillsrunden består av å vurdere fordeler og ulemper ved alternativene for trinnvis utbygging, sammenlignet med en 
sammenhengende utbygging av Mjøssykehuset.  

Medvirkningsorganene bes om å besvare oppgaven punktvis for hvert av de fire alternativene som er beskrevet i innspillsnotatet. Eventuelle 
utfyllende vurderinger kan beskrives i kommentarfeltet. 

 

Innspill fra:  Divisjon Gjøvik- Lillehammer,  tillitsvalgte og vernetjenesten 

Innspill sendes: roger.jenssen@sykehuset-innlandet.no innen 18. januar 2023 

 

Alle interne innspill vil bli publisert på minSIde og Sykehuset Innlandets nettsider. 

  

mailto:roger.jenssen@sykehuset-innlandet.no


 

Dette oppgaveskjemaet skal benyttes ved innlevering av skriftlige innspill. Skjemaet består av tabell for utfylling av fordeler og ulemper for hvert 
alternativ, samt et åpent tekstfelt for eventuelle kommentarer der for eksempel tiltak for å redusere risiko kan belyses.  

Alternativ/ 
Risikoområde 

Vurder risikoområde 
“Pasient/Kvalitet” ved 
omstillings- og 
utviklingsprosesser  

Vurder risikoområde 
“Ansatt” ved omstillings- 
og utviklingsprosesser  

Vurder risikoområde 
“Organisasjon” ved 
omstillings- og 
utviklingsprosesser  

Kommentarer  

Trinnvis 
alternativ 1 

 

Fordeler  
- Får samlet somatikk 

inkl. 
områdefunksjoner 

- Små sårbare 
fagområder innen 
somatikk samles 

- Får samlet føde/gyn 
etter planen   

- Ivaretar faglige 
avhengigheter inkl. 
rehab til hodeskader, 
lunge og 
amputasjoner, og 
habilitering til barn.   

- Helhetlige 
pasientforløp hvor 
rehab/hab er 
integrert  

- Gjør det mulig å 
samle dupliserte 
funksjoner innen 
somatikk  

- Bidrar til nødvendig 
kapasitet innen 

Fordeler  
- Større fagmiljøer 

innen somatikk  
- Redusert 

vaktbelastning 
- Ta i bruk felles 

arbeidsprosesser 
somatikk samtidig  

- Økt samhandling på 
tvers av somatiske 
fag 
  

Ulemper 
- Tverrfaglig 

samarbeid innen 
psykisk helsevern 
og somatikk  

- Utvikler nye 
arbeidsprosesser 
mellom psyk og 
somatikk som ikke 
kan iverksettes 

- Mange ansatte som 
berøres både 

Fordeler  
- Kan planlegge en 

gradvis innflytting 
for all somatikk  

- Kort omstillingsfase 
for somatikk  

- Bidrar i noe grad 
enn øvrige 
alternativ til å lukke 
og forebygge 
myndighetskrav til 
bygningsmasse enn 
øvrige alternativ 
(Hamar, rehab,) 

 
 
Ulemper 

- Lang 
omstillingsprosess 
for å integrere 
somatikk og psykisk 
helsevern  

- Byggeprosess 
fortsetter etter at 

Dersom det er et aktuelt 
scenarie å vente med 
psykisk helsevern bør det 
vurderes om de deler av 
psykisk helsevern som har 
stor samhandlingsflate 
med somatikk bør flytte 
inn i Mjøssykehuset 
sammen med somatikk. 
For å redusere 
driftskostnader kan det 
være en løsning at 
Sanderud Sykehus som har 
en dårligere 
bygningsmasse en 
Reinsvoll fraflyttes og at 
funksjoner på Sanderud og 
Reinsvoll fordeles mellom 
Mjøssykehuset for de 
funksjoner som har de 
største gevinster ved 
samlokalisering somatikk 
og øvrige funksjoner 
legges til SI Reinsvoll.  



 

somatikk inkl. 
poliklinikk og 
tilstrekkelig enerom.  

- En liten del av 
psykisk helsevern er 
integrert med 
somatikk  

 
Ulemper 

- Sikre pasientforløp i 
omstillingsfase når 
all somatikk berøres 
samtidig   

- Somatikk 
samlokaliseres ikke 
med BUP, enhet for 
gravide 
rusmisbrukere og 
andre deler av 
psykiatri hvor det er 
ønsket tettere 
samhandling 

- Større 
reisebelastning for 
pasienter som 
behandles av både 
somatikk og 
psykiatri 

 
 

direkte og indirekte 
av omstilling  

- Mer bruk av 
transportpersonell 
for pasienter som 
trenger behandling 
mellom somatikk/ 
psykiatri 

 

Mjøssykehuset er 
tatt i bruk.  

- Risiko for 
utilstrekkelig 
kapasitet til 
omstilling 

- Drift mange steder 
innen psykisk 
helsevern 

- Flere enheter med 
dårlig bygnings- 
masse som krever 
vedlikehold og 
rehabilitering 
 



 

Trinnvis 
alternativ 2 

Fordeler  
- Får samlet 

områdefunksjoner 
- Små sårbare 

fagområder innen 
somatikk samles.   

- Ivaretar faglige 
avhengigheter innen 
habilitering til barn.   

- Bidrar til nødvendig 
kapasitet innen 
somatikk inkl. 
poliklinikk og 
tilstrekkelig enerom.  

- En større del av 
psykisk helsevern er 
integrert med 
somatikk  

 
Ulemper 

- Sikre pasientforløp i 
omstillingsfase når 
all somatikk berøres 
samtidig   

- Ivaretar ikke faglige 
avhengigheter inkl. 
rehab til hodeskader, 
lunge og 
amputasjoner. 

- Ikke samlokalisasjon 
med TSB, rusenhet 
for gravide og øvrig 

Fordeler  
- Større fagmiljøer 

innen somatikk 
med unntak av 
ortopedi    

- Redusert 
vaktbelastning  

- Samhandling på 
tvers av fag innen 
somatikk 

 
Ulemper 

- Større usikkerhet 
for ansatte innen 
ortopedi og 
servicefunksjoner 
inkl overvåkning/ 
intensiv  

- Små vaktordninger 
- Skjevfordeling av 

vaktbelastning 
kontra 
opptaksområde 
innen ortopedi  

Fordeler  
- Bidrar i noe grad 

enn øvrige 
alternativ til å lukke 
og forebygge 
myndighetskrav til 
bygningsmasse enn 
øvrige alternativ 
(Hamar, Sanderud) 

- Kan legge elektiv 
ortopedi til Elverum 

- Areal tiltenkt 
ortopedisk 
sengepost kan 
brukes som 
pasienthotellsenger  

- Kan gi noe mindre 
press på 
sengeposter 

 
Ulemper 

- Akutt ortopedi på 
Elverum vil svekke 
kapasitet for akutt 
ortopedi på 
Mjøssykehuset.  
Dersom akutt 
ortopedi legges til 
Elverum er det kun 
ansatte fra Gjøvik 
som skal ivareta ett 
større 

 



 

psykiatri som det er 
ønsket tettere 
samhandling med 

- Større 
reisebelastning for 
pasienter som 
behandles av både 
somatikk og 
psykiatri 
 

 

opptaksområde enn 
det de håndterer i 
dag.  

- Overvåkning/ 
Intensivkapasitet i 
Elverum er knyttet 
til indremedisin og 
må utvides.  

- Lang 
omstillingsfase 
innen somatikk (og 
psykiatri) 

- Drift mange steder  
- Byggeprosess 

fortsetter etter at 
Mjøssykehuset er 
tatt i bruk.  

- Behov for 
oppgradering av 
bygningsmasse 
rehab. 

- For liten kapasitet 
på Pasienthotell 
dersom det er en 
ortopedisk 
sengepost som skal 
fungere som 
Pasienthotell til 
byggetrinn 2 

 



 

Trinnvis 

alternativ 3 

Fordeler  
- Får samlet somatikk 

inkl. 
områdefunksjoner 

- Små sårbare 
fagområder innen 
somatikk samles.   

- Ivaretar faglige 
avhengigheter inkl. 
rehab til hodeskader, 
lunge og 
amputasjoner, og 
habilitering til barn.   

- Helhetlige 
pasientforløp hvor 
rehab/hab er 
integrert  

- Gjør det mulig å 
samle dupliserte 
funksjoner innen 
somatikk  

- Bidrar til nødvendig 
kapasitet innen 
somatikk inkl. 
poliklinikk og 
tilstrekkelig enerom.  

- Større grad av 
integrering somatikk 
og psykisk helsevern 

- Reduserer i større 
grad reisebelastning 
for pasienter mellom 

Fordeler  
- Større fagmiljøer 

innen somatikk  
- Redusert 

vaktbelastning 
- Større tverrfaglig 

samarbeid  
- somatikk og 

psykisk helsevern 
med felles 
arbeidsprosesser 

 
Ulemper 

- Mange ansatte som 
berøres både 
direkte og indirekte 
av omstilling  

 
 
 

Fordeler  
- Bidrar i størst grad 

å oppfylle de 
prosjektutløsende 
behov enn øvrige 
alternativ 

- Bidrar i større grad 
enn øvrige 
alternativ til å lukke 
og forebygge 
myndighetskrav til 
bygningsmasse enn 
øvrige alternativ 
(rehab, Hamar, 
Sanderud) 

- Kan planlegge en 
gradvis innflytting 
for all somatikk  

- Kort omstillingsfase 
for somatikk  

 
Ulemper 

- Byggeprosess 
fortsetter etter at 
Mjøssykehuset er 
tatt i bruk.  

- Risiko for 
utilstrekkelig 
kapasitet til 
omstilling 

- Manglende 
samhandling med 

 



 

psykisk helsevern og 
somatikk  

 
Ulemper 

- Sikre pasientforløp i 
omstillingsfase når 
all somatikk berøres 
samtidig   
 

 

resterende 
psykiatri og 
somatikk 

- Flere enheter som 
krever bygnings- 
messig vedlikehold 
og rehabilitering 

 

Trinnvis 
alternativ 4 

Fordeler  
- Får samlet 

områdefunksjoner 

- Små sårbare 

fagområder innen 

somatikk samles.   

- Ivaretar faglige 

avhengigheter innen 

habilitering til barn.   
- En større del av 

psykisk helsevern 
samlokaliseres  

- Reduserer i noe grad 
reisebelastning for 
pasienter mellom 
psykisk helsevern og 
somatikk  

 
 
 
 

Fordeler  
- Større fagmiljøer 

innen somatikk 
med unntak av 
ortopedi    

- Redusert 
vaktbelastning  

-  
 
Ulemper 

- Større usikkerhet 
for ansatte innen 
ortopedi og ansatte 
på overvåkning og 
intensiv 

- Små vaktordninger 

Fordeler  
- Bidrar i liten grad 

enn øvrige 
alternativ til å lukke 
og forebygge 
myndighetskrav til 
bygningsmasse enn 
øvrige alternativ 
(Hamar) 

- Kan legge elektiv 
ortopedi til Elverum 

- Areal tiltenkt 
ortopedisk 
sengepost kan 
brukes som 
pasienthotellsenger  

 
 
 
 
 

 

 



 

Ulemper 
- Får ikke redusert 

duplisering av 
ortopedi 

- Sikre pasientforløp i 
omstillingsfase når 
all somatikk berøres 
samtidig   

-  

Ulemper 
- Akutt ortopedi på 

Elverum vil svekke 
kapasitet for akutt 
ortopedi på 
Mjøssykehuset. 
Dersom akutt 
ortopedi legges til 
Elverum er det 
ansatte fra Gjøvik 
som skal ivareta ett 
større 
opptaksområde enn 
det de håndterer i 
dag.  

- Overvåkning/ 
Intensivkapasitet i 
Elverum er knyttet 
til indremedisin og 
må utvides. 

- Lang 
omstillingsfase for 
somatikk  

- Drift mange steder 
- Bidrar i minst grad 

til å lukke og 
forebygge 
myndighetskrav til 
bygningsmasse enn 
øvrige alternativ 
(Hamar) 



 

- Behov for 
oppgradering av 
bygningsmasse 
rehab. 

- For liten kapasitet 
på Pasienthotell 
dersom det er en 
ortopedisk 
sengepost som skal 
fungere som 
Pasienthotell til 
byggetrinn 2 
  

 

Øvrige kommentarer: 
Samlet vurdering fra divisjon Gjøvik-Lillehammer: 

Divisjonen er av den oppfatning om at en trinnvis utbygging medfører risiko. Alle endringer og omstillinger som skal gjøres har risiko forbundet med 

seg. Det er av vesentlig betydning at vi klarer å håndtere den risiko som til enhver tid oppstår. På bakgrunn av dette kan vi ikke se at en trinnvis 

utbygging med de foreslåtte alternativene reduserer risiko i så stort omfang at det kan veie opp for risiko som vil oppstå som følge av trinnvis 

utbygging.  

For å redusere risiko i omstilling er det mulig å møte dette på andre måter enn utelukkende å tenke trinnvis utbygging. Man kan planlegge for en 

trinnvis innflytting av de ulike sykehusene og fagområder. For alle skisserte risikoområder; pasient og kvalitet, ansatte og organisasjon er det mulig i 

årene i forkant av innflytting å standardisere pasientforløp og arbeidsprosesser gjennom trening og opplæring både på individ, gruppe- og 

organisasjonsnivå. Det å få en lang omstillingsprosess som følge av trinnvis utbygging har også en risiko for pasienter, ansatte og Sykehuset 

Innlandet. Det er av vesentlig betydning at omstillingsfasen blir så kort som mulig for å ivareta pasienter og ansatte på en god måte- en gradvis 

utbygging vil kunne forlenge selve omstillingsfasen samt at det er risiko for at de prosjektutløsende behov bare delvis blir realisert. Trinnvis 

innflytning bør skje på kort sikt. Det er viktig at innflytning skjer med en felles integrering av sykehusenes ulike kulturer.  



 

Til tross for at vi mener at det er risiko knyttet til en trinnvis utbygging har vi vurdert de ulike alternativene som er skissert. Ingen av alternativene 

vil skjerme pågående klinisk virksomhet i byggeperioden hvor forutsetningene som er lagt inn er at byggetrinn 2 tas i bruk 4 år etter innflytting av all 

virksomhet i trinn 1.  

Dersom det imidlertid skulle besluttes en trinnvis utbygging er det alternativ 3 som i størst grad vil oppfylle de prosjektutløsende behov som er 

skissert i Konseptfaserapporten trinn 1. Alternativ 3 vil i større grad enn øvrige alternativ understøtte pasientsikkerhet og medisinsk forsvarlighet, 

og vil bidra til å lukke og forebygge bygningsmessige myndighetspålegg på Hamar, Sanderud og areal tilhørende rehabilitering og habilitering.  

Samtidig vil alternativ 3 ivareta faglig kvalitet og faglige avhengigheter, helhetlige pasientforløp og samling av tverrfaglige miljøer med samling av 

somatikk, rehabilitering og habilitering, og de funksjoner innen psykisk helsevern som har størst samarbeidsflate med somatikk enn øvrige 

alternativ. I tillegg vil det være en stor grad av reduksjon i dupliserte funksjoner særlig innen somatikk i dette alternativet.   

Når det gjelder ortopedi har vi vurdert det slik at det kan være en fordel at elektiv dagkirurgi på Elverum venter til byggetrinn 2 for å redusere risiko 

i omstilling, men at akutt ortopedi bør være med i byggetrinn 1. Dette for ikke å svekke kapasiteten i Mjøssykehuset.  Det å opprettholde antall 

vaktlinjer på tre geografiske steder innen ortopedi vil kunne få konsekvenser for kapasitet ikke bare innen ortopedi på Mjøssykehuset, men også 

andre funksjoner i et nytt sykehus. Ved å kun beholde elektiv dagkirurgi på Elverum vil dette redusere vaktbehovet, antall vaktlinjer og 

overvåkningskapasitet i Elverum slik at en større andel av driftsgevinster kan tas ut i løpet av de 4 første årene. Dette må veies opp mot risiko å dele 

ett fagmiljø i to gjennom en omstillingsfase. 

Det er en bekymring for en trinnvis utbygging særlig om det ikke legger til rette for optimal logistikk og tilstrekkelig areal i bygningsmassen fra 

begynnelsen.  

 

Tillitsvalgte og vernetjeneste i divisjon Gjøvik-Lillehammer har valgt å gi sine innspill sammen med ledergruppen i divisjonen, og deler de 

synspunkt som kommer fram i innspillsnotatet. De vektlegger i tillegg følgende; viktigheten av at det faktisk kommer en beslutning som vil bidra til at 

Sykehuset Innlandet kommer videre i prosessen, og at det å skape ro blant ansatte er av vesentlig betydning for å beholde ansatte videre, og i dette 

legger man at ansatte ikke skal behøve å skifte arbeidssted flere ganger enn nødvendig.  

 


