
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: ____Faggruppe Ergoterapi og fysioterapi___________________________________________________________ 

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  
-  

 
Ulemper 

-  

Fordeler  
-  

 
Ulemper 

-  

Fordeler  
-  

 
Ulemper 

-  

 

Trinnvis 
alternativ 2 

Fordeler  
-  

 
Ulemper 

-  

Fordeler  
-  

 
Ulemper 

-  

Fordeler  
-  

 
Ulemper 

-  

 

Trinnvis 

alternativ 3 

Fordeler  
-  

 
Ulemper 

-  

Fordeler  
-  

 
Ulemper 

-  

Fordeler  
-  

 
Ulemper 

-  

 

Trinnvis 
alternativ 4 

Fordeler  
-  

 
Ulemper 

-  

Fordeler  
-  

 
Ulemper 

-  

Fordeler  
-  

 
Ulemper 

-  

 

 



 

Øvrige kommentarer: 
Vi har valgt å besvare oppgaven på et mer generelt grunnlag, da vi ikke føler vi har forutsetninger for å vurdere de ulike alternativenes fordeler og ulemper, 

spesielt med tanke på psykisk helsevern og avhengigheter til somatikk. Vi er støttefunksjoner og behandler pasienter på henvisning fra lege uansett hvor 

pasientene befinner seg i Sykehuset Innlandet.   

Faggruppe Ergoterapi og fysioterapi mener at en trinnvis utbygging (uansett alternativ), vil kunne bety risiko for pasient/kvalitet, ansatt og organisasjon. 

Fagmiljøene er i dagens sykehusmodell splittet og funksjonsfordelt, noe som medfører transport av pasienter mellom sykehusene og ulemper for helhetlige 

pasientforløp.  Dette i tillegg til kostbar organisering av sykehusene i dag, er grunnen til det målbilde man har jobbet mot i Mjøssykehuset. En trinnvis 

utbygging vil derfor «utsette» effektene av samlingen og kunne medføre behov for oppgradering faglig og bygningsmessig de stedene der fagmiljøene 

tilnærmet må fortsette som i dag.  

Vi vil også påpeke, slik vi ga innspill på i konseptfasen, at i tabell 5 s. 17 i Notat «Prosjekt Framtidig sykehusstruktur/OU-programmet» Sak: «Vurdering av 

trinnvis utbygging av Mjøssykehuset», er ergoterapi ikke satt opp som fagkompetanse på SI Lillehammer, SI Elverum og SI Tynset. Med de fagområdene som 

disse sykehusene er foreslått å beholde, vil det på Lillehammer og Elverum innebære et dårligere pasienttilbud enn det som finnes i dag. Tynset har ikke 

ergoterapi i dag. Ergoterapi er et viktig bidrag i pasientbehandlingen for pasienter i poliklinikk og sengepost i bl.a. generell indremedisin, slagbehandling, 

revmatologi, ortogeriatri, ortopedi og nevrologi. Funksjonsvurdering, oppfølging og mestring av hverdagen etter utskriving, er svært viktig å få kartlagt for 

pasienter i disse fagområdene, også utenom Mjøssykehuset.  

Vi ber om at dette blir korrigert i tabellen, da vi mener grunnen til at det er utelatt, må bero på en misforståelse eller mangel på kompetanse om hva 

fagområdet inneholder.   

 


