
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 psykisk helsevern - ledergruppe____________________________________________________________ 

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 

(kort beskrivelse 
av de enkelte) 

Fordeler  
-Enhet for 
spiseforstyrrelser kan 
fortsette samhandling med 
somatikk 
 
Ulemper 
-Fagområder innen psykisk 
helsevern forblir sårbare 
slik som i dagens struktur, 
TSB og BUP spesielt 
-Ikke mulig å ta ut 
kvalitetsgevinster før i 
byggetrinn 2- gjelder både 
internt psykisk helsevern 
og samling med somatikk 
-drift i til dels gammel 
bygningsmasse lenger 
-Økt reisevei med pasienter 
som har behov for 
somatiske 
undersøkelser/behandling 
– eks ECT, ruspasienter 
-ikke tilgang på medisinske 
servicetjenester 24/7 

Fordeler  
-nesten alle ansatte 
psykisk helsevern flytter 
samlet 
 
Ulemper 
-får ikke realisert 
tverrfaglig samhandling 
fra start 
-må drifte i til dels 
gammel/utdatert 
bygningsmasse en lenger 
periode 
-økt sårbarhet for en enhet 
for spiseforstyrrelser uten 
naboposter innen samme 
fagområde 
-økt reisevei for pasienter 
som trenger somatisk 
undersøkelse og 
behandling under 
innleggelse fører til økt 
bruk av 
personellressurser til 
disse oppgavene 

Fordeler  
-  

 
Ulemper 
-Driftseffektiviseringer 
forsinkes 
-kontinuerer drift i 
dels svært 
uhensiktsmessige 
lokaler/ lokaler 
beskrevet som 
kondemnable 
-Uhensiktsmessig 
fordeling av 
øyeblikkelighjelp 
kapasitet og annen 
kapasitet fortsetter i 
lengre tid for psykisk 
helsevern 
-sårbarheten i dagens 
delte sykehusfunksjon 
fortsetter lenger 
-usikkerhet knyttet til 
om og når byggetrinn 2 
realiseres øker 

Dette alternativet gir 
ytterligere en lokalisasjon 
for psykisk helsevern dog 
kun for en døgnenhet med 
behov for å finne løsning 
på vaktlinje og robusthet i 
bemanningsplan for enhet 
for spiseforstyrrelser som 
fordyrer løsningen. 
Stor bekymring knytter seg 
til risiko for at byggetrinn 
2 ikke blir realisert eller at 
det tar lang tid før det blir 
realisert. Gjelder alle 
alternativer, men dette 
vurderes spesielt utsatt.  
Se generelle kommentarer 
knyttet til forslag om å 
avvente psykisk helsevern 
og rus til et byggetrinn 2  



-kan ikke utvikle en bedre 
liaisontjeneste for somatikk 
før byggetrinn 2 
-ikke mulig å etablere en 
bedre liaisontjeneste fra 
somatikk til psykisk 
helsevern før byggetrinn 2 
-ikke mulig å etablere 
rusakuttmottak før i 
byggetrinn 2 
-uavklart løsning for enhet 
for spiseforstyrrelser som 
må ha både nærhet til 
somatikk og psykiater i 
døgnvakt, sårbart fagmiljø 
med kun denne døgnposten 
i psykisk helsevern inn i 
nytt Mjøssykehus 
-får ikke realisert sikkerhet 
som kan bygges inn i 
nybygg raskt nok 
-økt reisevei for pasienter 
innlagt psykiatri til 
somatisk undersøkelse og 
behandling gitt at Gjøvik SH 
og Hamar SH flytter i 
byggetrinn 1.  

-øke kostnader for drift 
av enhet for 
spiseforstyrrelser 
alene i et somatisk 
sykehus/vaktlinje/ 
robusthet i 
bemanningsplan.  
-gir potensielt behov 
for nybygg i gammel 
struktur jmf 
framskrivningstall 
-vanskelig å etablere 
nye 
samhandlingsforløp/sa
marbeidsformer med 
somatikk når hele 
fagfeltet kommer etter 
at ny kultur i somatikk 
er «satt» 
-økt ressursbruk for å 
følge pasienter til 
undersøkelse og 
behandling i somatikk 

Trinnvis 
alternativ 2 

Fordeler  
-mulig å utvikle gode 
samhandlingsforløp med 
somatikk for deler av 

Fordeler  
-dagens vaktlinjer 
opprettholdes 
 
Ulemper 

Fordeler  
-flytte ut av gammel 
bygningsmasse 
Sanderud tidligst mulig 

 
 
 
 
 



virksomheten i psykisk 
helsevern 
- øker ikke antallet steder 
med vaktbærende 
funksjoner for psykisk 
helsevern 
-deler av psykisk helsevern 
får servicetjenester 24/7 
samt nærhet til 
eksempelvis ECT 
-større muligheter til å 
utvikle en stedlig 
liaisontjeneste mot 
somatikk 
-somatikk kan utvikle en 
liaisontjeneste for deler av 
psykisk helsevern 
-kan utvikle rusakuttmottak 
i byggetrinn 1 
-samler enhet for 
spiseforstyrrelser med BUP 
-samler TSB døgnenheter 
- forutsetter at 
habiliteringstjeneste flytter 
samtidig for tverrfaglig 
samhandling barn 
 
 
Ulemper 
- -BUP sin etablerte 
samhandlingsflate mot TIPS 
brytes opp 

-vanskelig å etablere en 
felles kultur for alt psykisk 
helsevern som skal 
samorganiseres når begge 
byggetrinn er ferdig 
-økt reisevei for pasienter 
innlagt Reinsvoll som 
trenger somatisk 
undersøkelse og 
behandling under 
innleggelse fører til økt 
bruk av 
personellressurser til 
disse oppgavene 

-deler av 
driftsgevinster i nytt 
bygg/samling med 
somatikk kan tas ut 
 
Ulemper 
-Ikke samlet 
psykiatritjeneste 
-Usikkerhet på om 
byggetrinn 2 vil bli 
gjennomført 
-krevende 
kulturbygging når 
deler av fagområdet 
flytter seinere 
-forsinket realisering 
av totale 
driftsgevinster 
(ressurser, faglig 
utvikling, fordeling 
øhjelp/langtid og 
økonomi) 
-økt ressursbruk for å 
følge pasienter fra 
Reinsvoll til 
undersøkelse og 
behandling i somatikk 
 

 

Isolert sett det minst 
uhensiktsmessige 
alternativet for DPH gitt at 
psykisk helsevern må deles 
opp i to byggetrinn, men 
driften vil fortsatt måtte 
være på to 
sykehusområder. 
 
I dette alternativet er det 
imidlertid lagt opp til en 
flytting av et lite tverrfaglig 
felt som fysikalskmedisin 
og rehabilitering først i 
byggetrinn 2, noe som er 
uheldig gitt premisset om 
samling av små og sårbare 
fagmiljøer.  



-forsinket realisering av 
driftseffekter (faglige, 
fordeling øhjelp og langtid) 
for en samlet 
sykehustjeneste i psykisk 
helsevern/rus  
-økt reisevei for pasienter 
innlagt Reinsvoll til 
somatisk undersøkelse og 
behandling gitt at Gjøvik SH 
 

Trinnvis 

alternativ 3 

Fordeler  
-Kort vei til ECT behandling 

og andre undersøkelser for 

de pasientgrupper som 

flytter 

 
 
 
Ulemper 
-splitter vaktlinjen i 
psykiatri og må opprette en 
tredje vaktlinje på 
sykehusnivå 
-stor avstand mellom 
enheter som flytter og 
akuttavdelingene, 
vanskeliggjør behandling av 
pasienter med 
atferdsutfordringer i TSB, 
alders og BUP 

Fordeler  
-  

 
Ulemper 
-må opprette ny vaktlinje 
for tre ulike fagområder 
(BUP, TSB og 
alderspsyk/spiseforstyr-
relse) uten at 
voksenpsykiatrisk 
akuttkompetanse er 
tilgjengelig 
-ytterligere økt sårbarhet i 
rekruttering ut over 
dagens struktur 
-økt ansatterisiko pga økt 
avstand til kompetansen i 
akuttkjeden psyk 
-risiko for økt belastning 
på ansatte på grunn av 

Fordeler  
-  

 
Ulemper 
-Ikke samlet 
psykiatritjeneste 
-Usikkerhet på om 
byggetrinn 2 vil bli 
gjennomført 
-samdriftsfordeler 
forsinkes/uteblir 
-økte 
rekrutteringsvansker 
til 3 sykehusområder 
-forsinket realisering 
av totale 
driftsgevinster 
(ressurser, faglig 
utvikling, fordeling 
øhjelp/langtid og 
økonomi) 

Svært vanskelig å få til 
forsvarlig drift i denne 
modellen. 
Alternativet gir ytterligere 
en lokalisasjon for psykisk 
helsevern. 
Øker 
rekrutteringsutfordringer 
til et allerede utsatt fagfelt. 
Et slikt alternativ vil kreve 
omfattende omstilling 
forut for innflytting i 
byggetrinn 1 for å se på en 
bedre fordeling av hvilke 
døgnplasser som kan 
flyttes først og sist. Øker 
totalrisiko.   



-vanskelig å etablere 
rusakuttmottak fordi 
akuttkjeden i psyk ikke 
flytter med 
-økt reisevei for pasienter 
innlagt Reinsvoll og 
Sanderud til somatisk 
undersøkelse og behandling 
gitt at Gjøvik SH og Hamar 
SH flytter i byggetrinn 1. 

rekruttering til 3 
sykehusområder 
-samdriftsfordeler uteblir 

Trinnvis 
alternativ 4 

Fordeler  
-  

 
Ulemper 

-  

Fordeler  
-  

 
Ulemper 

-  

Fordeler  
-  

 
Ulemper 

-  

Besvares ikke da psykisk 
helsevern her er delt på 
samme måte som i 
alternativ 3.  
 

 

Øvrige kommentarer: 
Divisjon psykisk helsevern (DPH) anser de ulike alternativene i forhold til trinnvis utbygging som svært uheldig og uhensiktsmessig etter årelang satsing på 

psykisk helsevern og rus. Alle alternativer innebærer at psykisk helsevern/BUP/alderspsykiatri/rus splittes opp på ulike måter og bidrar til at et av de mest 

sårbare fagområdene i Sykehuset Innlandet, er de siste som får tatt ut en gevinst av samling. DPH har allerede en sårbar situasjon når det kommer til 

rekruttering av nøkkelpersonell og også generell kapasitet til å drifte ulike døgnavdelinger. Faglige avhengigheter mellom somatikk og psykisk helsevern/rus 

og interne avhengigheter i sykehuspsykiatrien er økende, og vil ikke bli ivaretatt ved trinnvis utbygging. En trinnvis utbygging vil innebære fare for redusert 

pasientsikkerhet, en svekkelse av behandlingstilbudet, økt usikkerhet for ansatte, prosjekttrøtthet, ytterligere økt kontrollspenn og bortfall av 

stordriftsfordeler. 

Sykehuset Innlandet er allerede i dag preget av manglende samhandling mellom somatikk og psykisk helsevern. En stor andel av somatiske pasienter har 

utfordringer knyttet til psykisk helse og ruslidelser. Om lag 1/3 av innleggelser i medisinsk avdeling skyldes helt eller delvis skadelig bruk av alkohol.  Bare 

noen få prosent av disse henvises videre til rusbehandling.  Dermed opprettholdes reinnleggelsesraten som belaster somatiske avdelinger i unødvendig stor 

grad. Ved integrasjon av somatikk og psykisk helsevern skapes muligheter for helhetlig behandling som i seg selv reduserer antall liggedøgn både i somatikk 

og psykisk helsevern/rus. 



Sykehuset Innlandet er i behov av en forsterket liaison-tjeneste gjennom døgnet som kun kan ivaretas på en forsvarlig måte ved samlokalisering.  

Samhandlingen mellom pediatri, BUP og habilitering, medisinske avdelinger og alderspsykiatri, medisinsk oppfølging av pasienter med spiseforstyrrelser og 

også psykiatrisk oppfølging av eksempelvis pasienter med delir og alvorlige intoksikasjoner svekkes omfattende ved manglende samtidig 

behandling/oppfølging.  Opprettelse av et rusakuttmottak umuliggjøres ved manglende samlokalisering. Helhetlig oppfølging av pasienter gjennom døgnet 

er ikke bare gunstig for den det gjelder, men skaper avgjørende synergier og omfattende driftsfordeler for sykehuset som helhet. 

Divisjon psykisk helsevern er en stor divisjon, men med mange mindre, sårbare fagmiljøer.  De ulike døgnpostene er gjensidig avhengig av hverandre, ikke 

minst i situasjoner hvor atferdsforstyrrelser, voldelig utagering og alvorlig selvskading skaper akutte situasjoner som er personellkrevende. DPH vurderer at 

en trinnvis utbygging vil gi en økt totalrisiko både i forhold til pasientsikkerhet, ansattes trygghet på jobb- og for organisasjonen som helhet.  En trinnvis 

utbygging uten samlokalisering vil gi tapte muligheter for en ny og forbedret samhandling både internt mellom avdelinger i DPH og mellom DPH og 

somatiske avdelinger inkludert habilitering/rehabilitering og felles systematikk i rutiner. DPH anerkjenner den organisatoriske risikoen ved samtidig flytting 

fra en rekke lokasjoner, men mener totalrisikoen i organisasjonen øker ved en trinnvis utbygging. Den organisatoriske risikoen mener vi best kan ivaretas 

ved organisatorisk samling og der det er mulig samlokalisering av fagområder i forkant av innflytting samt en god plan for trinnvis innflytting i et komplett 

Mjøssykehus. 

 

 

 


