
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 Tynset_________________________________________________ 

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  
- Samler hele 

somatikken. 
- Bra at det elektive 

er med. 
 
Ulemper 

- Splitter psykisk 
helsevern. 

Fordeler  
- Færre ansatte 

flyttes på en gang 
(totalt sett), gir 
mindre uro i 
organisasjonen. 

 
Ulemper 

- Færre ansatte 
flyttes på en gang. 
Kan skape 
usikkerhet blant 
de som blir 
tilbake og 
subkulturer der 
fagmiljøer deles. 
 

Fordeler  
- Slipper drift på flere 

steder innen 
somatikken. 

- Reduserer 
tidsrommet med 
redusert 
produksjon i 
omstillingsfasen. 

- Lettere enn andre 
alternativer å styre 
somatikken. 

 
Ulemper 

- Stor prosess å flytte 
så mange på en 
gang innen 
somatikk. 

Bra at det elektive er med. 
Vanskelig å rekruttere i 
avdelinger som deles, 
ansatte vet at avdelinger 
skal bort om noen år. 

Trinnvis 
alternativ 2 

Fordeler  
 
Ulemper 

- Splitter psykisk 
helsevern. 

- Splitter 
somatikken, kun 

Fordeler  
 
Ulemper 

- Splitter ansatte-
grupper. 

- Kan generere 
bemannings-

Fordeler  
 
Ulemper 

- Splitter ansatte som 
er vant med å jobbe 
sammen. 

 



ett fagmiljø ligger 
igjen. 

- Stykkevis og delt. 

problematikk 
med doble 
vaktlinjer. 

- Skal inn i et 
allerede etablert 
miljø. 

Trinnvis 

alternativ 3 

Fordeler  
- Samling av 

somatikk og 
psykisk helsevern 
grunnet 
fagområde som 
ligger tett opp mot 
hverandre. 

- Bra at det elektive 
er med. 

- Positivt å komme 
inn samtidig. 

 
Ulemper 

 

Fordeler  
- Mange ansatte 

flyttes samtidig 
gir mulighet for å 
jobbe med 
arbeidsmiljø og 
organisasjons-
utvikling. 

 
Ulemper 

- Splitter fagmiljøet 
for psykisk 
helsevern. 

Fordeler  
- Kan bygge en 

organisasjon når 
alle er samlet 
samtidig. 

 
Ulemper 

- Kompleksiteten blir 
større i flyttingen, 
ettersom mange 
flyttes i trinn 1. 

- Krevende prosess 
internt i psykisk 
helsevern. 

 

Trinnvis 
alternativ 4 

Fordeler  
- Samler mere 

psykisk helsevern 
inn mot 
somatikken 
sammenliknet 
med trinn to. 

 
Ulemper 

- Splitter psykisk 
helsevern. 

Fordeler  
 

 
Ulemper 

- Splitter ansatte-
grupper. 

- Kan generere 
bemannings-
problematikk 
med doble 
vaktlinjer. 

Fordeler  
 

 
Ulemper 

- Splitter ansatte som 
er vant med å jobbe 
sammen. 

 



- Splitter 
somatikken, kun 
ett fagmiljø ligger 
igjen. 

- Stykkevis og delt. 

- Skal inn i et 
allerede etablert 
miljø 

 

Øvrige kommentarer: 
Kan hele bygget bygges på en gang, med trinnvis innflytting? 

Viktig med en god planleggingsfase. 

Det kan være fordeler med å vurdere utbyggingen i mer enn to trinn, selv om dette ikke er en del av tilleggsoppdraget.  

En samling av hele psykisk helsevern i første trinn er hensiktsmessig med tanke på å oppfylle hovedalternativet. 

En trinnvis utbygging kan øke risikoen for at man ikke får samlet tilstrekkelig med aktivitet jamfør hovedalternativet (grunnet usikker 

økonomi, politikk og andre ukjente faktorer i en lang byggeprosess). 


