
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: ___Fagråd gynekologi og obstetrikk____________________________________________________________ 

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  
-Får samlet føde/gyn 
etter planen 
- Får samlet somatikk inkl 
områdefunksjoner og kan 
gi helhetlig tilbud til 
pasienter som er 
avhengig av samarbeid 
med andre somatiske 
avdelinger. Innen 
gyn/obst er det det særlig 
viktig for gyn.kreft 
pasienter, fødende og 
nyfødte 
- Samle dupliserte 
funksjoner innen 
somatikk 
 
Ulemper 

- Somatikk inkl 
føde/gyn blir ikke 
samlokalisert med 
BUP, enhet for 
gravide 
rusmisbrukere og 

Fordeler  
- Større fagmiljø 

innen somatikk 
- Redusert 

vaktbelastning 
for små enheter 

- Samhandling på 
tvers av fag innen 
somatikk 

 
Ulemper 

- Når vi flytter inn i 
nye tilrettelagte 
lokaler skal vi 
også jobbe på en 
annen måte og 
samarbeide med 
blant annet BUP 
og psykiatri på 
nye måter. Ved at 
de ikke er med 
inn fra start vi det 
bli nye 
omstillinger i 
forhold til 

Fordeler  
- Mulig kortere 

innflytting og 
omstilling for 
somatikk 

 
Ulemper 

- Langvarig 
byggeprosess 

- Får ikke 
gevinstrealisering 
innen psykiatri som 
gir dårligere 
økonomi for SI som 
helhet over lang tid 

- Lang 
omstillingsprosess 
for psykiatri og 
manglende 
samhandling med 
somatikk inkl 
føde/gyn /barn 

- Flere enheter med 
dårlig 
bygningsmasse som 

 



andre deler av 
psykiatri som vi 
ønsker tettere 
samhandling med.  

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

arb.metoder for 
ansatte 

- Ikke redusert 
vaktbelastning 
for psykiatri 

- Mer personell må 
brukes ved 
transport av pas 
som trenger 
behandling både i 
psykiatri og 
somatikk 

vil kreve 
vedlikehold og 
rehabilitering 

Trinnvis 
alternativ 2 

Fordeler 
-Får samlet føde/gyn 
etter planen 
- Får samlet somatikk inkl 
områdefunksjoner og kan 
gi helhetlig tilbud til 
pasienter som er 
avhengig av samarbeid 
med andre somatiske 
avdelinger. Innen 
gyn/obst er det det særlig 
viktig for gyn.kreft 
pasienter, fødende og 
nyfødte 
- Samle dupliserte 
funksjoner innen 
somatikk 

- Samling med BUP 
og gyn/føde /barn 

 

Fordeler  
- Større fagmiljø 

innen somatikk 
unntatt ortopedi 

- Redusert 
vaktbelastning 
for små enheter 
innen somatikk 
unntatt ortopedi 

- Samhandling på 
tvers av fag innen 
somatikk 

-  
 
Ulemper 

- Oppsplitting av 
anestesi, 
operasjon og med 
service i større 
grad når mye 

Fordeler  
- Kan gi noe mindre 

press på somatiske 
sengeposter, men 
det vil da bli nye 
omstillinger når 
ortopedi skal inn i 
Mjøssykehuset 

- Mulig kortere 
innflytting og 
omstilling for 
somatikk 

-  
 
Ulemper 

- Langvarig 
byggeprosess 

- Får ikke 
gevinstrealisering 
innen psykiatri som 

 



Ulemper 
- Ikke 

samlokalisasjon 
med TSB, 
rusenheten for 
gravide og resten 
av psykiatrien som 
vi ønsker 
samarbeide 
tettere med.  

- Ivaretar i mindre 
grad faglige 
avhengigheter 
blant annet 
fysikalsk medisin 
og rehab mot 
andre deler av 
somatikk (bla 
pediatri) 

akutt og elektivt 
ortopedi blir igjen 
på Elverum 

- Små 
vaktordninger 

gir dårligere 
økonomi for SI som 
helhet over lang tid 

- Drift mange steder 
- Lang 

omstillingsprosess 
for psykiatri, 
ortopedi, fys,med 
og rehab og 
manglende 
samhandling med 
somatikk/psyk/fys.
med og rehab 

- Flere enheter med 
dårlig 
bygningsmasse som 
vil kreve 
vedlikehold og 
rehabilitering 

Trinnvis 

alternativ 3 

Fordeler  
Får samlet føde/gyn etter 
planen 
- Får samlet somatikk inkl 
områdefunksjoner og kan 
gi helhetlig tilbud til 
pasienter som er 
avhengig av samarbeid 
med andre somatiske 
avdelinger. Innen 
gyn/obst er det det særlig 
viktig for gyn.kreft 

Fordeler  
-  

 
Ulemper 

-  

Fordeler  
- Mulig kortere 

innflytting og 
omstilling for 
somatikk 

-  
 
Ulemper 

- Langvarig 
byggeprosess 

- Får ikke 
gevinstrealisering 
innen psykiatri som 

 



pasienter, fødende og 
nyfødte 

-  
 
Ulemper 

-  

gir dårligere 
økonomi for SI som 
helhet over lang tid 

- Drift mange steder 
- Lang 

omstillingsprosess 
for psykiatri, 

- Manglende 
samhandling med 
resterende 
psykiatri og 
somatikk 

- Flere enheter med 
dårlig 
bygningsmasse som 
vil kreve 
vedlikehold og 
rehabilitering 

Trinnvis 
alternativ 4 

Fordeler  
Får samlet føde/gyn etter 
planen 
- Får samlet somatikk inkl 
områdefunksjoner og kan 
gi helhetlig tilbud til 
pasienter som er 
avhengig av samarbeid 
med andre somatiske 
avdelinger. Innen 
gyn/obst er det det særlig 
viktig for gyn.kreft 
pasienter, fødende og 
nyfødte 

Fordeler  
- Større fagmiljø 

innen somatikk 
unntatt ortopedi 

- Redusert 
vaktbelastning 
for små enheter 
innen somatikk 
unntatt ortopedi 

- Samhandling på 
tvers av fag innen 
somatikk 

-  
 

Fordeler  
- Mulig kortere 

innflytting og 
omstilling for 
somatikk 

-  
 
Ulemper 

- Langvarig 
byggeprosess 

- Får ikke 
gevinstrealisering 
innen psykiatri som 
gir dårligere 

 



-  
 
Ulemper 

- Ivaretar i mindre 
grad faglige 
avhengigheter 
blant annet 
fysikalsk medisin 
og rehab mot 
andre deler av 
somatikk (bla 
pediatri) 

Ulemper 
- Oppsplitting av 

anestesi, 
operasjon og med 
service i større 
grad når mye 
akutt og elektivt 
ortopedi blir igjen 
på Elverum 

- Små 
vaktordninger 

økonomi for SI som 
helhet over lang tid 

- Drift mange steder 
- Lang 

omstillingsprosess 
for psykiatri, 

- Manglende 
samhandling med 
resterende 
psykiatri og 
somatikk 

- Flere enheter med 
dårlig 
bygningsmasse som 
vil kreve 
vedlikehold og 
rehabilitering 

 

Øvrige kommentarer: 
Vi anbefaler ikke trinnvis utbygging. Vi kan ikke se at det reduserer risikoen ved bygging av nytt sykehus og omstillingen vi skal 

gjennomføre. Man kan vurdere trinnvis innflytting, men ikke over en lang periode. Da mister man muligheten for nye arbeidsmåter og 

samarbeid på tvers av psykiatri og somatikk, fys.med og rehab. Det vil også kunne medføre nye større omstillinger for flere enn 

psykiatri/ortopedi/fys.med og rehab når byggetrinn 2 er ferdig. For å redusere risiko ved denne store omstilling må man se på ulike 

former for samarbeid, trening og planlegging av nye måter vi skal arbeide på i forkant av innflytting. 

 


