
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 i divisjon psykiskhelsevern. Det inkludere Tverrfaglig spesialisert behandling av 

ruslidelser (TSB)_____________________________________________________ 

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  
Samhandlingen innad på 
Sanderud og Reinsvoll 
bevares. Viktig for 
opprettholdelse av f.eks. 
vaktlinje, støtte ved 
alvorlige hendelser og 
pasientflyt. 
 
Enhet for 
spiseforstyrrelser kan 
fortsette samhandling 
med somatikken. 
 
Ulemper 
Mister muligheten for 
tetter integrasjon mellom 
somatikk – divisjon 
Psykisk helsevern (DPH). 
 
Muligheten for å samle 
fagfeltet og den da 
manglende synergi 
effekten blir utsatt på 
ubestemt tid. Gjennom en 

Fordeler  
Kanskje opplever noen 
ansatte utsettelse av 
omstilling og flytting 
som positiv?  

 
Ulemper 
Får ikke nye lokaler. 
Studier viser at det har 
positiv effekt på ansatte. 
 
Usikkerhet hos ansatte 
om og når beslutning om 
trinn 2 kommer?  
 
All den muligheten som 
ligger i utvikling av et 
samle fagfelt blir utsatt 
på ubestemt tid. 
 
Ansatte må fortsett 
arbeide i dårlige og 
uhensiktsmessige bygg. 
 
 

Fordeler  
 
Ulemper 
Tilsyn/liason tjenester må 
basere seg på ambulant 
virksomhet, både fra DPH 
og somatikken Det vil 
medføre økte kostander og 
dårligere 
ressursutnyttelse.  
 
Ikke mulighet til å 
redusere vaktberedskap 
(vaktlinja).  
 
Må etablere en vaktlinje 
kun for enhet for.   
 
Enhet for spiseforstyrrelse 
kan ikke basere seg på 
bistand fra andre enheter 
innenfor PHV f.eks. ekstra 
personell ved 
sondemating. Kommer 

Et samlet fagråd ser det 
som svært vanskelig å kun 
flytte inn enhet for 
spiseforstyrrelse sett i lys 
av vaktlinje, håndtering av 
tvangsparagrafer og 
godkjenning for 
tvangsbehandling, bistand 
ved utagering og sonde 
ernæring. Samlet sett går 
det ut over pasient 
behandlingen og de 
ansattes hverdag.  
 
  
 



samling av fagfeltet gis 
det en mulighet til 
omdisponering av senger 
for en mer 
hensiktsmessig drift.  

 
Pasientbehandling må 
fortsette i dårlige og 
uhensiktsmessige bygg. 
Studier viser at det fører 
til dårligere behandling 
og økt risiko for 
utagering. Nedslitte bygg 
fører til økt risiko for 
bruk av tvang (Sak i NRK 
17.1.23 fra Dikemark). 
 
Tilsyn/liason tjenester 
fra DPH i somatiske 
avdelinger blir vanskelig. 
 
Utviklingen av 
tilsyn/liason tjenester fra 
somatikk til PHV utsettes. 
Eller planlegger 
somatikken en ambulant 
tjeneste for pasienter i 
PHV? 
 
Lengre reisevei ved 
somatiske undersøkelser. 
 

medføre høyre 
personalkostnader.  
 
Ikke mulig å effektivisere 
driften, ref. 
kostnadseregnelser som er 
gjennomført. 
 
Ansatte blir borte lenge fra 
enheten ved følge til ECT 
og somatiske 
undersøkelser. Gir økte 
kostander og 
bemanningsutfordringer. 
 
Vanskeligere å få til 
integrasjon med somatikk, 
om de flytter inn først og 
definerer arbeidsform og 
kultur.  



Lengre reisevei ved ECT 
behandling. 
 
Lengre reisevei ved 
alvorlige somatiske 
tilstander, f.eks. 
suicidforsøk og intox. 
 
Mister muligheten til å få 
lab tjenester 24/7. 
 
Vanskelig å opprettholde 
poliklinisk ECT ved DPS 
Gjøvik. Da pasientene må 
observeres og vurderes 
av lege før hjemreise. 
Krever psykiater på 
Mjøssykehuset og egnede 
lokaler for observasjon. 
 
Ikke mulig å etablere 
rusakuttmottak. 
  
Ikke mulige for 
samhandlingspost DPH 
og somatikk, ref. enhet 
som er etablert i 
Stavanger. 
 
Vanskelig å muliggjøre et 
tettere samarbeid mellom 
barneavdelingen og BUP.  



 
Uheldig hvis 
habiliteringstjenesten 
ikke flytter samtidig. Det 
svekker tverrfaglig 
samhandling for barn. 
 
 

Trinnvis 
alternativ 2 

Fordeler  
At Sanderud flyttes 
samlet, og at den 
innbyrdes avhengigheten 
kan opprettholdes. 
 
Vil kunne tilby en bedre 
liasontjeneste til 
pasienter som ligger på 
somatiske avdelinger.   
 
Somatikk kan etablere en 
liasontjenesten til 
pasienter som ligger i 
psykiatrien.  
 
Styrke å være nære 
somatikken ved 
uønskede hendelser for 
deler av virksomheten. 
 
Kan etablere en rusakutt. 
 
Får samle et splittet BUP. 

Fordeler  
Ansatte ved Sanderud 
flytter sammen. 
 
Ulemper 
Gir flere 
omstillingsprosesser. Må 
også omstilles når 
resterende virksomhet 
innen DPH flytter inn. 
 
Muligheten å smelte 
sammen to kulturer 
(Sanderud og Reinsvoll) 
i noe felles nytt blir 
borte. I dette alternativet 
etablerer Sanderud sin 
kultur. Det medfører en 
utfordring når Reinsvoll, 
med sin kultur, skal 
prøve å smelte inn. Det 
er vanskelige og 
utfordrende prosesser.  
 

Fordeler  
Får samlet et splittet BUP. 
 
Ulemper 
Kommer til å medføre flere 
omstillinger, som 
organisasjonen og ledere 
må håndtere. Kostbart og 
det vil gå ut over 
lederkraften. 
 
Må integrere virksomhet 
fra Reinsvoll i byggetrinn 
2. Det innebærer at vi må 
se på enhetsstrukturen for 
bruke totalt antall senger 
optimalt. Noe som 
medfører omstillinger for 
berørte enheter.  
 
 
 
 

 



 
Ulemper 
Muligheten å samle 
fagfeltet og de synergi 
effektene som ligger i 
samling av DPH blir 
utsatt på ubestemt tid. 
Gjennom en samling av 
fagfelt åpnes det for 
muligheter til 
omdisponering av senger, 
for en mer 
hensiktsmessig drift.  

 
Akuttpasienter fra 
Lillehammer området må 
kjøre forbi Mjøssykehuset 
for å komme til Reinsvoll, 
som har det 
opptaksområdet. 
 
Viktig å flytte begge 
sentralsykehusene 
samlet. Etablere en 
samlet kultur. Da unngår 
DPH flere 
endringsprosesser. Det er 
slitsomt for ansatt og det 
mulig risiko at det 
påvirker 
pasientbehandlingen. 
 

 



Trinnvis 

alternativ 3 

Fordeler  
Noen fagfelt får nye 
lokaler. 
 
Ulemper 
Stor bekymring i fagråd 
for at fagområdene som 
flytter inn mister nærhet 
til akutt-tjenestene. Viktig 
når alarmer utløses ved 
utagering og når 
pasienter blir dårligere 
og trenger skjerming.  
 
Samlokasjon med TIPS  
(Tidlig oppdagelse og 
behandling av psykoser) 
blir borte for BUP. TIPS 
og BUP har tett 
samarbeidet for pasienter 
under 18 år.  
 
Vanskelig å etablere 
rusakuttmottak fordi 
akuttkjeden i DPH ikke 
flytter med.  
 
 

Fordeler  
Noen ansatte for ny 
bygde lokaler. 
 
Ulemper 
Blir flere omstillinger for 
ansatte. 
 
Fagområdene som flytter 
inn mister nærhet til 
akutt-tjenestene. 
Sikkerhetsspørsmål ved 
alvorlig utagering. 
 
Splittede vaktlinjer fører 
til sårbarhet for ansatte. 
 

 
 

 

Fordeler  
 
Ulemper 
Må etablere nye vaktlinjer. 
Blir dyrt og medfører store 
vanskeligheter med 
rekrutering og drift da 
ansatte må gå i 
vakt/beredskap istedenfor 
aktiv drift. 
 
Blir flere sårbare 
fagmiljøer når vi deles på 
tre geografiske steder. 
 
Vanskelig å etablere 
rusakuttmottak fordi 
akuttkjeden i psykiatrien 
ikke flytter med.  
 

 

 
 

Trinnvis 
alternativ 4 

Fordeler  
-  

 
Ulemper 

Fordeler  
-  

 
Ulemper 

Fordeler  
-  

 
Ulemper 

Besvares ikke da psykisk 
helsevern her er delt på 
samme måte som i 
alternativ 3.  



-  -  -  Det bemerkes dog spesielt 
at en flytting av 
habiliteringstjenesten i 
byggetrinn 2 er et 
dårligere alternativ for 
BUP. 

 

Øvrige kommentarer: 
 

Samlet sett ser ikke fagråd at en trinnvis utbygning reduserer risiko i omstillings- og utviklingsprosessene. Fagråd ser derimot at det 

øker risikoen. En trinnvis utbygging vil føre til at mange ansatte må gjennom flere endringsprosesser. En måte å håndtere denne risikoen 

på, kan være trinnvis innflytning der det lages en plan for hvilke fag som flytter inn når. På den måten kan omstillingen planlegges 

innenfor et tidsperspektiv som ikke medfører flere omstillinger.  

Fagråd løfter frem usikkerheten som ligger i å være plassert i byggetrinn 2. Det finns ikke noen beslutning for når et eventuelt et andre 

byggetrinn starter. At ansatte må fortsette gå i usikkerhet og vente på beslutning skaper slitasje. Det å ikke ha et tidsperspektiv øker 
risiko for å miste medarbeider og gjør det vanskeligere å rekruttere inn nye fagfolk.  

Fagråd i psykisk helsevern er det klart største fagrådet i SI og representere omlag ¼ av de ansatte i klinisk drift. Fagråd reagerer på 

prosessen som har vært inn mot utvelgelse av de 4 alternativene som har blitt sendt ut på høring. Her har det blitt presenter ulike 

varianter der dette fagområdet blir plasser i bygge trinn 2. Det har skjedd uten at det vart kompetanse fra fagfelt med i gruppen som har 

utarbeidet forslagene. Fagrådet mener det er bemerkelsesverdig at det ikke finnes et alternativ (trinn 5) der DPH og TSB er samlet med i 

første byggetrinn. Det går imot hovedprogrammet og prosjektutløsende faktorer samt politiske føringer gjennom de siste 

regjeringsperiodene, uavhengig av politisk flertall. Fagfeltet er et av de fagområdene som har flest små sårbare miljøer og som sliter 

mest med rekrutering. Det er godt dokumentert at pasienter med psykiske lidelser lever kortere og har flere uoppdagede somatiske 

tilstander enn den øvrige befolkningen. At prosjektet har valgt å ikke ha et alternativ der fagområdet får være en del av førstebyggetrinn 

sammen med somatikk er fagråd sterkt kritiske til.     


