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Vedlegg til innspillsnotat i Sykehuset Innlandet, 21. desember 2022 

Oppgaveskjema 

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.  

Basert på alternativene for trinnvis utbygging skal fordeler og ulemper ved omstillings- og utviklingsprosesser for alle alternativer synligjøres. Det bes derfor om 

innspill i nedenstående tabell. Innspill skal basere seg på de avgrensninger og forutsetninger som er gitt i innspillsnotatet.   

 

Innspill fra: __Divisjon Habilitering og rehabilitering______ 

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

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. Alle interne innspill vil bli publisert på minSIde og Sykehuset 

Innlandets nettsider. 

 

Generell kommentar: 

Den største risikoen i omstillings- og utviklingsprosessene er uforutsigbarhet. Avklaring av endelig struktur for Sykehuset Innlandet og et forutsigbart 
tidsperspektiv er derfor det som i størst grad reduserer risiko i omstilling. Å trekke slike beslutningsprosesser i langdrag har vi erfaring med at medfører økt 
utrygghet og økt konfliktnivå både internt og i lokalsamfunnet  

Vi mener trinnvis utbygging vil gi større samlet risiko i omstillings- og utviklingsprosessene enn full utbygging i ett trinn. Dette er uavhengig av hvilket alternativ for 
trinnvis utbygging man evt. velger. At det blir mye som skal skje samtidig kan løses gjennom god planlegging, aktivt arbeid med omorganisering og harmonisering.  
Andre forberedelser bør igangsettes raskt i årene fram mot innflytting. Det bør kombineres med god plan for trinnvis innflytting.  

Dersom det likevel blir en trinnvis utbygging, bør trinn 1 være størst mulig. Samling av fag og funksjoner, både somatikk og psykisk helsevern, er nødvendig av 
faglige årsaker og vil gi betydelig økonomisk gevinst. Det vil innebære stor risiko både for kvalitet og for omstillingsprosessene å trekke utbyggingen ut i tid slik at 
sårbare fagmiljøer må fortsette drift på ulike lokalisasjoner. Jo mer som utsettes til Trinn 2, jo større blir risikoen. 
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Alternativ/ 
Risiko-
område 

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

Vurder risikoområde “Ansatt” 
ved omstillings- og 
utviklingsprosesser  

Vurder risikoområde 
“Organisasjon” ved omstillings- og 
utviklingsprosesser  

Kommentarer  
(eks. tiltak for å 
redusere risiko) 

Trinnvis 
alternativ 1 

 

Fordeler  
- Økt faglig samarbeid på tvers og raskere 

harmonisering av pasienttilbudet innen 
habilitering og fysikalsk medisin og 
rehabilitering. 

- Bedre forutsetninger for koordinert 
tilbud til pasientene på grunn av fysisk 
nærhet. 

- Enklere tverrfaglig samarbeid, 
kompetansedeling og felles utvikling 
mellom rehabilitering og akuttavdelinger  

- Bedre tilrettelagt for samarbeide med 
øvrig somatikk i utarbeidelsen av 
helhetlige sømløse pasientforløp inkl. 
spesialisert rehabilitering (eks. innen 
hjerneslag, amputasjoner) jf. HSØ sine 
føringer for rehabiliteringsfeltet.     

- Styrking/etablering av 
tidligrehabilitering jf. HSØ sine føringer 
for rehabiliteringsfeltet 

 
 
Ulemper 
- Mindre samarbeid mellom Habilitering 

og psykisk helsevern pga geografisk 
avstand.  

- Bedret pasienttilbud til pasienter med 
samtidige somatiske og psykiske 
behandlingsbehov trekker ut i tid.  
 

Fordeler  
- Raskere samling av små fagmiljøer 

bedrer mulighet for fordeling av 
arbeidsbelastning og oppgaver. 

- Sårbare fagmiljøer styrkes og gir 
bedre mulighet for fagutvikling, 
forskning og kompetansedeling 
sammen med somatikk. 

- Fys. og rehab. og Habilitering 
samles med samarbeidspartnere 
innen øvrig somatikk og bedrer 
forutsetningene for tettere og mer 
effektivt samarbeid. 

- Styrke rekruttering pga. større og 
sterkere fagmiljø og økt 
forutsigbarhet 

- Fagmiljøene er motivert for samling 
og har lenge jobbet for dette.  

- Kan delta i prosesser og utarbeiding 
av rutiner på tvers av 
organisatoriske enheter i 
Mjøssykehuset. Unngår at man 
kommer til ferdig avklarte 
endringer i rutiner og 
samarbeidsrelasjoner. 

 
Ulemper 
- Gode forutsetninger for samarbeid 

med enheter innen psykisk 
helsevern og habiliteringstjenesten 
trekker ut i tid. Fortsatt tidkrevende 
pga geografisk avstand 
 

Fordeler  
- Kommer tidligere i gang med ønskede 

endringsprosesser. 
- Habilitering samles fysisk til mer robuste 

fagmiljøer som gir mer fleksibilitet i 
ressursforvaltning 

- Fys.med og rehab samles fysisk til mer 
robuste fagmiljøer som gir mer 
fleksibilitet i ressursforvaltning, spesielt 
ved dupliserte tilbud 

- Gir mer robuste faggrupper med bedre 
forutsetning for å organisere 
kompetanse- og utviklingstiltak. 

- Ledelsen får større fleksibilitet for 
planlegging av drift når ressursene er 
samlet fysisk.  

- Unngår parallelle turnuslag i 
sengepostene. 

- Avskaffe gamle og uhensiktsmessige 
bygg og får mer effektiv drift i nye 
tilpassede lokaler. 

 
Ulemper 
- Vil fortsatt være enheter som ikke er 

samlokalisert samtidig, eks. i psykisk 
helsevern, og hvor samarbeid på tvers 
mellom psykisk helsevern og 
habiliteringstjenesten er utfordrende pga 
geografisk avstand 

 

  

 

  



3 
 

Alternativ/ 
Risiko-
område 

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

Vurder risikoområde “Ansatt” 
ved omstillings- og 
utviklingsprosesser  

Vurder risikoområde 
“Organisasjon” ved omstillings- og 
utviklingsprosesser  

Kommentarer  
(eks. tiltak for å 
redusere risiko) 

Trinnvis 
alternativ 2 

Fordeler  
- Bedre samarbeidsforhold mellom 

psykisk helsevern (Sanderud) og 
Habilitering pga fysisk nærhet 

 
 
 
Ulemper 
- Videreføring av utfordringene i 

samarbeid pga geografisk avstand 
mellom habilitering og enheter i psykisk 
helsevern som ikke flyttes. 

- Samling av små og sårbare fagmiljøer til 
mer robuste fagmiljøer utsettes. 

- Videreføring av sårbarhet ved 
fravær/vakans i små faggrupper.   

- God tverrfaglighet i pasientforløp 
utsettes. 

- Større avstand til akuttmiljøene enn i dag 
(Solås / Ottestad - Mjøssykehuset) 
vanskeliggjør samarbeid og etablering av 
tidligrehabilitering.   

- Utsettelse av rehabiliteringstilbud til de 
dårligste pasientene som trenger 
fagressurser i akuttavdelinger og 
rehab.avd. pga geografisk avstand. Kan 
ikke i like stor grad imøtekomme HSØ 
sine føringer for tidlig rehabilitering  

- Mindre grad av helhetlige pasientforløp 
inkl. spesialisert rehabilitering (eks. 
innen hjerneslag, amputasjoner). Kan 
ikke i like stor grad imøtekomme HSØ 
sine føringer for helhetlige pasientforløp 
inkludert spesialisert rehabilitering  

 

Fordeler  
- Habilitering: samler fagmiljøet som 

gir større fagmiljøer og øker 
mulighet for faglig utvikling og 
forskning 

- Enkelte ansatte innen fysikalsk 
medisin og rehabilitering kan 
oppleve det som en fordel å beholde 
nærhet til opprinnelig arbeidssted 
lengre tid  

 
Ulemper 
- Vanskeliggjør videreutvikling av 

fagområdene mot tidlig 
intervenering og tidlig 
rehabilitering. 

- Flere ansatte blir værende i gamle 
og uhensiktsmessige bygg. 

- Krevende rekruttering, samt behov 
for høy bemanning til flere vakt- og 
turnusordninger (3 lokalisasjoner)  

- Lavere trivsel pga fagutvikling 
settes på vent 

- Usikkerhet for framtida fører til at 
fagpersoner slutter til fordel for mer 
«avklarte» arbeidsplasser. 

- Kan bli vanskeligere å rekruttere 
legespesialister som ønsker 
etablering av eks. 
tidligrehabilitering (sentral føring 
for utvikling av fagområdet) 
 

Fordeler  
- Habilitering samles fysisk i større 

enheter som gir mer robuste fagmiljøer 
og større fleksibilitet til å prioritere og 
fordele ressurser 

 
Ulemper 
- Kommer ikke i gang med ønskede 

endringsprosesser. 
- Fortsatt drift på 3 ulike lokalisasjoner 

innen Fys.med og rehab. krever mer 
ressurser og betyr fortsatt små og 
sårbare fagmiljøer for mange små 
faggrupper, inkl. 
rekrutteringsutfordringer 

- Avvikling av gamle og uegnede 
bygninger utsettes. 

- Krevende økonomi videreføres med 
døgnressurser på tre lokasjoner innen 
fysikalsk medisin og rehabilitering for 
små pasientposter. Dette krever mer 
ressurser og gir mindre bredde i 
tverrfaglighet. 

- Samdriftsfordeler i større sengeposter 
utsettes. 

- Behov for egen vaktordning for leger på 
Solås som i dag har vaktberedskap fra 
Gjøvik sykehus som ligger 300 m unna. 
Fører til mindre tilstedeværelse av leger 
på dagtid og mindre produksjon. 

- Ledelsen innen fys. med og rehabilitering 
har liten fleksibilitet pga. flere små 
enheter og få ansatte pr faggruppe pr 
lokasjon. 

- Kostnader til nødvendig vedlikehold i 
gamle bygninger  

 

Se på organisering 
og muligheter for 
funksjon- og 
oppgavefordelingen 
innen Fysikalsk 
medisin og 
rehabilitering 
(mellom 
lokalisasjonene)  
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Alternativ/ 
Risiko-
område 

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

Vurder risikoområde “Ansatt” 
ved omstillings- og 
utviklingsprosesser  

Vurder risikoområde 
“Organisasjon” ved omstillings- og 
utviklingsprosesser  

Kommentarer  
(eks. tiltak for å 
redusere risiko) 

Trinnvis 
alternativ 3  

Fordeler  
- Økt faglig samarbeid på tvers og raskere 

harmonisering av pasienttilbudet innen 
habilitering og fysikalsk medisin og 
rehabilitering. 

- Fysisk nærhet mellom BUP (døgn) og 
Habilitering gir bedre 
samarbeidsforutsetninger for 
koordinerte tilbud. 

- Bedre forutsetninger for koordinert 
tilbud til pasientene på grunn av fysisk 
nærhet. 

- Enklere tverrfaglig samarbeid, 
kompetansedeling og felles utvikling 
mellom rehabilitering og akuttavdelinger  

- Bedre tilrettelagt for samarbeide med 
øvrig somatikk i utarbeidelsen av 
sømløse helhetlige pasientforløp inkl. 
spesialisert rehabilitering (eks. innen 
hjerneslag, amputasjoner) jf. HSØ sine 
føringer for rehabiliteringsfeltet.     

- Styrking/etablering av 
tidligrehabilitering jf. HSØ sine føringer 
for rehabiliteringsfeltet 

 
 
 
Ulemper 
- Bedret pasienttilbud til pasienter med 

samtidig somatiske og psykiske 
behandlingsbehov trekker ut i tid.  

 

Fordeler  
- Habilitering samles med BUP (døgn) 

og gir bedre forutsetning for 
samarbeid om felles pasienter. 

- Raskere samling av små fagmiljøer 
bedrer mulighet for fordeling av 
arbeidsbelastning og oppgaver. 

- Sårbare fagmiljøer styrkes og gir 
bedre mulighet for fagutvikling, 
forskning og kompetansedeling 
sammen med somatikk. 

- Fys. og rehab. og Habilitering 
samles med samarbeidspartnere 
innen øvrig somatikk og bedrer 
forutsetningene for tettere og mer 
effektivt samarbeid. 

- Styrke rekruttering pga. større og 
sterkere fagmiljø og økt 
forutsigbarhet 

- Fagmiljøene er motivert for samling 
og har lenge jobbet for dette.  

- Kan delta i prosesser og utarbeiding 
av rutiner på tvers av 
organisatoriske enheter i 
Mjøssykehuset. Unngår at man 
kommer til ferdig avklarte 
endringer i rutiner og 
samarbeidsrelasjoner. 

 
 
Ulemper 
- Gode forutsetninger for samarbeid 

med enheter innen psykisk 
helsevern og habiliteringstjenesten 
trekker ut i tid. Fortsatt tidkrevende 
pga geografisk avstand 
 

Fordeler  
- Kommer i gang med ønsket 

endringsprosess/flytting. 
- Habilitering samles fysisk til mer robuste 

fagmiljøer som gir mer fleksibilitet i 
ressursforvaltning 

- Fys.med og rehab samles fysisk til mer 
robuste fagmiljøer som gir mer 
fleksibilitet i ressursforvaltning, spesielt 
ved dupliserte tilbud 

- Gir mer robuste faggrupper med bedre 
forutsetning for å organisere 
kompetanse- og utviklingstiltak. 

- Ledelse med større enheter og dette gir 
fleksibilitet til å sikre pasienttilbudet ved 
å kunne forflytte ressurser ved 
fravær/vakans. 

- Unngår parallelle turnuslag i 
sengepostene. 

- Avskaffe gamle og uhensiktsmessige 
bygg og får mer effektiv drift i nye 
tilpassede lokaler. 

 
 
Ulemper 
- Vil fortsatt være enheter som ikke er 

samlokalisert samtidig, eks. i psykisk 
helsevern, og hvor samarbeid på tvers 
mellom psykisk helsevern og 
habiliteringstjenesten er utfordrende pga 
geografisk avstand 
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Alternativ/ 
Risiko-
område 

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

Vurder risikoområde “Ansatt” 
ved omstillings- og 
utviklingsprosesser  

Vurder risikoområde 
“Organisasjon” ved omstillings- og 
utviklingsprosesser  

Kommentarer  
(eks. tiltak for å 
redusere risiko) 

Trinnvis 
alternativ 4  

Fordeler  
- Fysisk nærhet mellom BUP (døgn) og 

Habilitering gir bedre forutsetninger 
for tett og hyppig samarbeid om felles 
pasienter 

 
 
Ulemper 
- Samling av små og sårbare fagmiljøer 

til mer robuste fagmiljøer utsettes. 
- Videreføring av sårbarhet ved 

fravær/vakans i små faggrupper.   
- God tverrfaglighet i pasientforløp 

utsettes. 
- Større avstand til akuttmiljøene enn i 

dag (Solås / Ottestad – 
Mjøssykehuset) vanskeliggjør 
samarbeid og etablering av 
tidligrehabilitering.  

- Utsettelse av rehabiliteringstilbud til 
de dårligste pasientene som trenger 
fagressurser i akuttavdelinger og 
rehab.avd. pga geografisk avstand. 
Kan ikke i like stor grad imøtekomme 
HSØ sine føringer for tidlig 
rehabilitering  

- Mindre grad av helhetlige 
pasientforløp inkl. spesialisert 
rehabilitering (eks. innen hjerneslag, 
amputasjoner). Kan ikke i like stor 
grad imøtekomme HSØ sine føringer 
for helhetlige pasientforløp inkludert 
spesialisert rehabilitering  
 

Fordeler  
- Habilitering: samler fagmiljøet som 

gir større fagmiljøer og øker mulighet 
for faglig utvikling og forskning 

- Habilitering samles med 
samarbeidspartnere innen øvrig 
somatikk og BUP (døgn). Dette gir 
bedre forutsetning for tett og hyppig 
samarbeid og kompetansedeling 
knyttet til felles pasientgrupper.  

- Enkelte ansatte innen fysikalsk 
medisin og rehabilitering kan oppleve 
det som en fordel å beholde nærhet til 
opprinnelig arbeidssted lengre tid  

 
Ulemper 
- Vanskeliggjør videreutvikling av 

fagområdene mot tidlig intervenering 
og tidlig rehabilitering på grunn av 
geografisk avstand til øvrig somatikk. 

- Flere blir værende i gamle, 
uhensiktsmessige bygg. 

- Krevende rekruttering, samt 
bemanning til flere vakt/-
turnusordninger (3 lokalisasjoner).  

- Lavere trivsel pga fagutvikling settes 
på vent 

- Usikkerhet for framtida fører til at 
fagpersoner slutter til fordel for mer 
«avklarte» arbeidsplasser. 

- Kan bli vanskeligere å rekruttere 
legespesialister som ønsker 
etablering av eks. tidligrehabilitering 
(sentral føring for utvikling av 
fagområdet) 

Fordeler  
- Habilitering samles fysisk i større enheter 

som gir mer robuste fagmiljøer og større 
fleksibilitet til å prioritere og fordele 
ressurser 

 
 
Ulemper 
- Kommer ikke i gang med ønskede 

endringsprosesser. 
- Fortsatt drift på 3 ulike lokalisasjoner 

innen Fys.med og rehab. krever mer 
ressurser og betyr fortsatt små og sårbare 
fagmiljøer for mange små faggrupper, inkl. 
rekrutteringsutfordringer 

- Avvikling av gamle og uegnede bygninger 
utsettes. 

- Krevende økonomi videreføres med 
døgnressurser på tre lokasjoner innen 
fysikalsk medisin og rehabilitering for små 
pasientposter. Dette krever mer ressurser 
og gir mindre bredde i tverrfaglighet. 

- Samdriftsfordeler i større sengeposter 
utsettes. 

- Behov for egen vaktordning for leger på 
Solås som i dag har vaktberedskap fra 
Gjøvik sykehus som ligger 300 m unna. 
Fører til mindre tilstedeværelse av leger 
på dagtid og mindre produksjon. 

- Ledelsen innen fys. med og rehabilitering 
har liten fleksibilitet pga. flere små enheter 
og få ansatte pr faggruppe pr lokasjon. 

- Kostnader til nødvendig vedlikehold i 
gamle bygninger  

  
 

Se på organisering 
og muligheter for 
funksjon- og 
oppgavefordelingen 
innen Fysikalsk 
medisin og 
rehabilitering 
(mellom 
lokalisasjonene)  

 
 

 


