
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: __Ledergruppen ved Alderspsykiatrisk avdeling, Sanderud. _____________________________________________________________ 

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  

Kommentar
er  

Alternativ 1  
Mjøssykehuset i trinn 1 –  

Alle spesialiserte funksjoner 
innenfor somatikk inkludert 

habilitering og fysikalsk medisin 
og rehabilitering - 

Lokalsykehusfunksjoner fra 
Gjøvik, Hamar og Elverum som 

skal til Mjøssykehuset - Enhet for 
spiseforstyrrelser fra DPS Gjøvik 

hvis det vurderes hensiktsmessig.  
 

Mjøssykehuset i trinn 2 - 
Resterende funksjoner innenfor 
psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling fra 
Reinsvoll og Sanderud, samt 

enheter innenfor BUP. 
 
 
 

 

Fordeler  
 
Ulemper  

- Gir ikke 
stordriftsfordeler da 
psykiatri og somatikk 
ikke blir samlet 

- Lengre reisevei for 
pasienter som skal til 
ECT fra Sanderud.  

- Alternativet vil 
fortsatt gi kostnader 
til transport av 
pasienter til ulike 
behandlinger og 
utredninger 

- Ikke tilgang på 
personell til 
blodprøvetaking 
gjennom hele døgnet 
ved Sanderud 

- Gammel 
bygningsmasse på 
Sanderud og dermed 
behov for 

Fordeler  
-  

 
Ulemper 

- Ikke med i 
byggetrinn 1.  

- Fortsette å drifte i 
gammel 
bygningsmasse 

- Risiko for 
omstillingstrøtthet 
hos ansatte 

-  

Fordeler  
-  

 
Ulemper 

- Lang reisevei 
med pasienter til 
ECT behandling. 
Dette vil 
innebære økt 
tidsbruk til å 
følge pasienter 
som kan påvirke 
økonomi og drift 
i enhetene 

- Ikke samlet 
psykiatritjeneste 

- Usikkerhet på 
om byggetrinn 2 
vil bli 
gjennomført 

 



investeringsmidler til 
vedlikehold 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alternativ/ 
Risikoområde 

Vurder risikoområde 
“Pasient/Kvalitet” ved 
omstillings- og 
utviklingsprosesser  

Vurder risikoområde 
“Ansatt” ved omstillings- 
og utviklingsprosesser  

Vurder risikoområde 
“Organisasjon” ved 
omstillings- og 
utviklingsprosesser  

Kommentar
er  

Alternativ 2  
Mjøssykehuset i trinn 1 –  

Alle spesialiserte funksjoner 
innenfor somatikk, ekskl. fysikalsk 

medisin og rehabilitering. 
Lokalsykehusfunksjoner fra 

Gjøvik, Hamar og Elverum, ekskl. 
akutt og elektiv ortopedi for 

Elverums lokalsykehusområde. - 
Funksjonene fra psykisk 

helsevern på Sanderud, BUP 
Kringsjåtunet og 

spiseforstyrrelser fra DPS Gjøvik.  
 

Mjøssykehuset i trinn 2 - 
Resterende somatikk, dvs. akutt 

og elektiv ortopedi fra Elverum og 
fysikalsk medisin og rehabilitering 

- Funksjoner innenfor psykisk 
helsevern på Reinsvoll 

 
 
 
 
 

 

Fordeler  
- Dette er det beste 

alternativet for 
alderspsyk.  

- Nærhet for alderspsyk 
til somatiske 
støttefunksjoner. 
Dette er «vinn-vinn» 
både for Alderspsyk 
og somatikken. 

- Større muligheter for 
å utvikle 
liasonvirksomhet 

- Dagens vaktlinje fra 
Sanderud videreføres 
i «nytt hus» 

- Kort vei til ECT 
behandling og andre 
undersøkelser for 
våre pasienter 

- Fortsatt mulighet til 
bistand fra akutt ved 
utfordrende atferd 
 

 
Ulemper 

- Ikke samlet 
psykiatritjeneste 

Fordeler  
- Flyttes ut fra gammel 

bygningsmasse på 
Sanderud  

- Dagens vaktlinje 
opprettholdes 

 
Ulemper 

-  

Fordeler  
- Kort vei til ECT 

behandling og 
andre 
undersøkelser 
som vil gi en mer 
effektiv drift i 
enhetene 

-  
 
Ulemper 

- Ikke samlet 
psykiatritjeneste 

- Usikkerhet på 
om byggetrinn 2 
vil bli 
gjennomført 

 



Alternativ/ 
Risikoområde 

Vurder risikoområde 
“Pasient/Kvalitet” ved 
omstillings- og 
utviklingsprosesser  

Vurder risikoområde 
“Ansatt” ved omstillings- 
og utviklingsprosesser  

Vurder risikoområde 
“Organisasjon” ved 
omstillings- og 
utviklingsprosesser  

Kommentar
er  

Alternativ 3  

Mjøssykehuset i trinn 1 –  

Alle spesialiserte funksjoner 

innenfor somatikk inkludert 

habilitering og fysikalsk medisin 

og rehabilitering - 

Lokalsykehusfunksjoner fra 

Gjøvik, Hamar og Elverum som 

skal til Mjøssykehuset - 

Funksjoner innenfor psykisk 

helsevern med størst tilknytning 

til somatikk, dvs. BUP, 

spiseforstyrrelser, TSB og 

alderspsykiatri.  

 

Mjøssykehuset i trinn 2 - 

Resterende funksjoner innen 

psykisk helsevern. 

 

 

 

 

 

 

Fordeler  
- Kort vei til ECT 

behandling og andre 
undersøkelser for den 
alderspsykiatriske 
pasient 

-  
 
Ulemper 

- Splittet vaktlinje for 
psykiatri 

- Ikke mulig å få bistand 
fra akuttenhet ved 
utfordrende atferd 
hos pasienter (og  
motsatt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fordeler  
-  

 
Ulemper 

- Splittet vaktlinje som 
gir sårbarhet ift 
kompetanse og 
rekruttere / beholde 
personell 

Fordeler  
-  

 
Ulemper 

- Ikke samlet 
psykiatritjeneste 

- Usikkerhet på 
om byggetrinn 2 
vil bli 
gjennomført 

 



Alternativ/ 
Risikoområde 

Vurder risikoområde 
“Pasient/Kvalitet” ved 
omstillings- og 
utviklingsprosesser  

Vurder risikoområde 
“Ansatt” ved omstillings- 
og utviklingsprosesser  

Vurder risikoområde 
“Organisasjon” ved 
omstillings- og 
utviklingsprosesser  

Kommentar
er  

Alternativ 4  
Mjøssykehuset i trinn 1 –  

Alle spesialiserte funksjoner 
innenfor somatikk, ekskl. fysikalsk 

medisin og rehabilitering - 
Lokalsykehusfunksjoner fra 

Gjøvik, Hamar og Elverum, ekskl. 
akutt og elektiv ortopedi for 

Elverums lokalsykehusområde - 
Funksjoner innenfor psykisk 

helsevern med størst tilknytning 
til somatikk, dvs. BUP, 

spiseforstyrrelser, TSB og 
alderspsykiatri.  

 
Mjøssykehuset i trinn 2 - 

Resterende somatikk, dvs. akutt 
og elektiv ortopedi fra Elverum og 

fysikalsk medisin og 
rehabilitering. - Resterende 
funksjoner innenfor psykisk 

helsevern 

Fordeler  
- Kort vei til ECT 

behandling og andre 
undersøkelser for den 
alderspsykiatriske 
pasient 

-  
 
Ulemper 

- Splittet vaktlinje for 
psykiatri 

- Ikke mulig å få bistand 
fra akutt ved 
utfordrende atferd (og 
motsatt) 

-  

Fordeler  
-  

 
Ulemper 

- Splittet vaktlinje som 
gir sårbarhet ift 
kompetanse og 
rekruttere / beholde 
personell 

Fordeler  
-  

 
Ulemper 

- Ikke samlet 
psykiatritjeneste 

- Usikkerhet på 
om byggetrinn 2 
vil bli 
gjennomført 

 

 

Øvrige kommentarer: 
Ingen av alternativene er optimale for divisjon psykisk helsevern. Av alternativene er alternativ 2 det beste alternativet for Alderspsykiatrisk 

avdeling. Bakgrunnen for dette er at Alderspsykiatrisk avdeling ønsker å flytte samlet med alle enhetene fra Sanderud i byggetrinn 1. For kvaliteten i 

tjenesten er det nødvendig at vaktlinjen opprettholdes og ikke utvides, noe de resterende forslagene vil innebære.  


