
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: Sentralsykehus (Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, SI Sanderud og SI Reinsvoll) 

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  
Opprettholder 
avdelingene på Sanderud 
og Reinsvoll slik de er nå 
med samtlige 
behandlingstilbud 
  
Ulemper  
Lengre avstand til 
somatiske avdelinger er 
en risiko ved behov for 
akuttmedisinsk/kirurgisk 
hjelp (Sanderud) 
Utfordre helhetlige 
pasientforløp for viktige 
pasientgrupper 
Bygningsmessige 
utfordringer, generelt 
eldre og 
uhensiktsmessige 
bygninger  

Fordeler  
Beholder samme 
struktur og antall 
ansatte 
Ingen store omstillinger i 
første fase 
  
Ulemper 
Flytting av somatiske 
avdelinger vil for 
Sanderud kunne bety at 
personell med ektefelle 
som jobber i somatikken 
slutter 
Rekruttering 
vanskeligere, jfr 
nåværende bruk av 
studenter på tvers 

Fordeler  
Stor grad av etablert 
samhandling med andre 
avdelinger og med 
kommuner 
  
Ulemper 
Større opplevelse av å 
være adskilt fra 
somatikken 
Lengre avstand til ledelse  

 I stor grad en uro i våre to 
avdelinger om at psykisk 
helsevern ikke får være 
med på å utvikle det nye 
sykehuset faglig, 
bygningsmessig og 
strukturelt med alternativ 
1 
 

Trinnvis 
alternativ 2 

Fordeler  
Bredt behandlingstilbud 
fra Sanderud i tett 
lokalisasjon med 

Fordeler  
Større og bredere 
fagmiljø, kompetanse og 

Fordeler  
En vil i større grad kunne 
se på mer hensiksmessig 
organisering av divisjonen 

Generelt uheldig at 
fagmiljøene på Reinsvoll 
og Sanderud ikke får 
samme innflytelse på 



somatiske avdelinger 
fører til bedre og mer 
helhetlige pasientforløp, 
bedre kvalitet på 
tjenester, kortere 
liggetid? 
  
Ulemper 
Ulik tilbud til pasienter 
tilhørende Reinsvoll og 
Sanderud, differensiert 
på geografi og ikke behov 
for helsehjelp 

fagutvikling på tvers, 
trygghet 
  
Ulemper 
Vil gjøre at fagmiljø på 
Reinsvoll ikke får delta 
på samme måte i 
fagutvikling og 
organisasjonsutvikling 
som Sanderud. Vil kunne 
føre til at personell søker 
seg til nytt sykehus, 
vansker med å 
rekruttere til Reinsvoll, 
eller vice versa 

enn i de andre 
alternativene, eks. 
akuttfunksjon og de 
somatisk tyngste enhetene 
i nytt sykehusbygg. 
 
Ulemper 
- Ved endring av 
funksjoner i divisjonen blir 
det en ekstra 
omorganisering ved 
Reinsvoll før evt. senere 
overflytting. 
- Mister pasienter 
velferdstilbud gjennom tap 
av Enhet for recovery? 

utviklingen av nytt 
sykehus. Det bør være en 
enighet mellom de to 
steder om hvilke 
funksjoner i psykisk 
helsevern som skal flyttes 
og hvordan fordeling av 
ressurser skal være. 
 

Trinnvis 

alternativ 3 

Fordeler  
Nærhet til somatikken for 
viktige pasientgrupper i 
psykisk helsevern  
Gode pasientforløp for 
disse gruppene, bedre 
kvalitet og 
pasientsikkerhet, kortere 
liggetid 
Ulemper 
Pasienter i 
akutt/psykose- 
avdelingene får ikke 
samme nærhet til 
somatikken.  Ø-
hjelpspasienter er ofte 

Fordeler  
Samme som alternativ 1  
  
Ulemper 
Samme som alternativ 1 

-   

Fordeler  
-   

  
Ulemper 
Gamle og 
uhensiktsmessige 
bygninger, flere vaktlinjer 
for spesialister TPH, 

 Viktig å presisere at 
«resterende funksjoner» 
her vil være store og helt 
sentrale oppgaver i 
psykisk helsevern. 
 



pasienter med somatiske 
akutte problemstillinger 

-   

Trinnvis 
alternativ 4 

   Alternativ 4 vurderes likt 
som alternativ 3 
 

 

Øvrige kommentarer: Vi mangler alternativ 5: Å flytte alle sentralsykehusfunksjoner i divisjon psykisk helsevern samtidig inn i nytt 

sykehus som del av trinn 1, hvor de funksjoner divisjonen mener ikke trengs inn i nytt sykehus omorganiseres inn som en del av DPS. 
 


