
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: SIHF Fagråd rehabilitering 

Innspill sendes: roger.jenssen@sykehuset-innlandet.no innen 18. januar 2023 

 

Alle interne innspill vil bli publisert på minSIde og Sykehuset Innlandets nettsider. 

 

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.  
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Fagråd rehabilitering sin vurdering av alternativer for trinnvis utbygging av Mjøssykehuset 

Fagråd rehabilitering ønsker innledningsvis å presisere at vi legger til grunn at det i alle alternativ planlegges en samlet flytting av fagområdet 
Fysikalsk medisin og rehabilitering (dvs. både døgn og poliklinikk) slik det er anført i grunnlag for arealberegninger og økonomiske analyser på side 

17 i Innspillsnotatet datert 21.12.22. Viktigheten av å holde hele fagmiljøet samlet er redegjort for i tidligere innspill fra fagrådet, senest 19.03.22 og 
20.05.22. Fra disse innspillene gjelder fortsatt følgende: 

Rehabiliteringsfaget er i utvikling, i retning av mer tidligrehabilitering og integrering av rehabilitering i helhetlige pasientforløp. Dette fordrer et nært 
samarbeid med øvrige tjenesteområder, og både Fagråd rehabilitering og Divisjon Habilitering og rehabilitering har med bakgrunn i dette i tidligere 
prosess rundt ny sykehusstruktur påpekt viktigheten av en samling av funksjoner i SIHF i et Mjøssykehus, og viktigheten av at Avdeling for Fysikalsk 
medisin og rehabilitering i sin helhet legges til dette sykehuset, samlokalisert med akuttfagene. Dette vil også ivareta HSØ sin føring om at det skal være 
et rehabiliteringsfaglig tyngdepunkt i hvert HF, samt føringene for tidlig oppstart av rehabilitering som finnes i Nasjonal traumeplan og i Pakkeforløp 
hjerneslag.  
 
Videre ønsker vi å presisere at vi i vår vurdering har fokus på vårt fag i vurderingen av de konsekvensene de ulike alternativene vil ha for 

helsetilbudet til Innlandets befolkning. Alternativ 1 og 3 er dermed sammenfallende, og det samme gjelder alternativ 2 og 4. Vi har derfor slått 

sammen tabellen og omtalt disse alternativene parvis samlet. 

 

Alternativ/ 
Risikoområde 
Her har vi satt inn de 
detaljene per alternativ som 
er relevante for vårt fag 

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 og 3 

Alle spesialiserte funksjoner 
innenfor somatikk inkludert 

habilitering og fysikalsk 
medisin og rehabilitering inn i 

Mjøssykehuset trinn 1 

Fordeler  
- Oppnår raskest mulig 

fordeler knyttet til 
samlokalisering 
mellom fysikalsk 
medisin og 
rehabilitering og 
øvrige somatiske 
funksjoner. Dette er 
nødvendig for å kunne 
ivareta HSØ sine 
føringer for 

Fordeler  
- Raskest mulig 

samling av fagmiljøet 
som per i dag er 
spredt på 3 fysiske 
lokalisasjoner vil 
bidra til å styrke 
rekruttering, 
fagutvikling, faglig 
samarbeid på tvers 
av seksjonene og 
opprettholdelse av 

Fordeler  
- Unngår raskest mulig 

drift på flere steder, slik 
det er i dag. Dagens 
drift er både 
kostnadskrevende og 
sårbar, bla. pga 
parallelle vaktlag på 
sykepleiesiden i de 
ulike døgnpostene der 
det med dagens ansatte 
ofte er krevende å få 

 



rehabiliteringsfeltet, 
blant annet styrking 
av tidlig rehabilitering 
og at spesialisert 
rehabilitering 
integreres i helhetlige 
pasientforløp. Fys. 
med og rehab bør 
ligge samlokalisert 
med andre 
fagområder man 
samarbeider tett med 
for å få til gode 
pasientforløp for store 
grupper som 
hjerneslag, 
amputasjoner mv, 
derunder 
nevrologi/slagenhet, 
ortopedi, geriatri og 
medisinske 
støttefunksjoner iht. 
de prosjektutløsende 
behov. 

 
Ulemper 

-  

kompetanse. Dette er 
spesielt viktig for 
vårt fag som har flere 
viktige faggrupper 
som er små og 
dermed sårbare.  

- De ansatte i Avd. for 
Fys.med og rehab er 
motiverte for en 
samling og har lenge 
jobbet for dette, blant 
annet med å 
samstemme interne 
rutiner mellom de 
ulike seksjonene. 
Videre har små 
faggrupper behov for 
å samles av både 
faglige og 
driftsmessige hensyn 
(sårbarhet for 
fravær). De ulike 
seksjonene har også 
behov for nærhet til 
hverandre for best 
mulig å kunne 
videreutvikle faget. 
Som eksempel på 
ferdigheter og tilbud 
«på tvers» nevnes bla 
bruk av ultralyd både 
i poliklinikk og 
sengepost og Covid-
rehabilitering i 
seksjon 
lungerehabilitering 
og Helse og arbeid 

turnusen til å gå opp. En 
samling vil dermed gi 
økt produktivitet 
knyttet til samdrift av 
avdelingens seksjoner. 
Avdelingens to 
sengeposter på Ottestad 
og Solås er for øvrig i 
svært mange henseende 
å betrakte som 
dupliserte funksjoner 
som det fra fagmiljøets 
side er ønskelig å samle. 

- Det er alltid en risiko 
knyttet til flytting av et 
fagmiljø. Fagrådet 
vurderer det slik at det 
vil være et 
risikoreduserende tiltak 
å flytte Avd. for fys.med 
og rehab i trinn 1 der de 
ansatte i størst mulig 
grad vil kunne være 
delaktige i å utforme 
«veien videre» bla når 
det gjelder bla 
samarbeidsrutiner med 
andre avdelinger og 
sikre at det raskest 
mulig etableres gode 
pasientforløp med basis 
i Mjøssykehuset (se 
også kolonne 1).  

 
Ulemper 

-  



(nå hhv Follebu og 
Ottestad/Solås). 

- En raskest mulig 
gjennomføring av 
flytting inn i 
Mjøssykehuset vil gi 
forutsigbarhet og 
bidra til bedre 
rekruttering av 
spesialister i fys.med 
og rehab. Per i dag er 
disse spesialistene 
mangelvare både i 
vår avdeling og på 
landsbasis, og den 
enkelte avdelingen er 
dermed helt avhengig 
av å framstå som 
mest mulig attraktiv 
for å vinne fram med 
eksterne 
rekrutteringer. For 
Innlandet er det i den 
sammenhengen kort 
avstand til de 
nærmeste 
«konkurrentene» i 
Oslo og på Sunnaas. 
Det vises for øvrig til 
at det totalt sett har 
vært en nedgang i 
søkere til faste 
legestillinger i SIHF 
på 62% ila de siste 5 
årene, og at SIHF sine 
leger totalt sett har 
høy snittalder, dvs. at 
behovet for 



rekruttering av nye 
leger i framtida vil 
øke (ref. «Rekruttere 
og beholde. Effektmål 
gode fagmiljøer» 
v/HR-direktør Cecilie 
Dobloug Nyland: 
Effektmål: «Gode 
fagmiljøer» 
(sykehuset-
innlandet.no)) 

 
Ulemper 

-  

Trinnvis 
alternativ 2 og 4 

Alle spesialiserte funksjoner 
innenfor somatikk, ekskl. 

fysikalsk medisin og 
rehabilitering og akutt og 

elektiv ortopedi for Elverums 
lokalsykehusområde inn i 

Mjøssykehuset trinn 1. 
Fysikalsk medisin og 

rehabilitering samt akutt og 
elektiv ortopedi fra Elverum 
inn i Mjøssykehuset trinn 2. 

Fordeler  
-  

 
Ulemper 

- Flytting av øvrige 
spesialiserte 
somatiske funksjoner i 
trinn 1 uten å ta med 
fysikalsk medisin og 
rehabilitering vil 
innebære en 
forverring av 
situasjonen for 
Innlandets befolkning 
sammenliknet med 
dagens situasjon. 
Større fysisk avstand 
til andre fagmiljø vi 
har en faglig 
avhengighet til, vil 
føre til at det vil bli 
vanskeligere å 
etablere gode forløp 

Fordeler  
-  

 
Ulemper 

- Risiko for mistrivsel, 
økt sykefravær og tap 
av gode 
medarbeidere 
dersom 
rammene/arbeidsfor
holdene forverres 
som beskrevet i 
kolonne 1 
(Pasient/kvalitet).  

- Erfaringsmessig ser 
en i tillegg at også 
andre faktorer som 
fagutvikling og 
vedlikehold i større 
grad settes på vent 
dersom det er 
planlagt en 
flytting/endring, også 

Fordeler  
-  

 
Ulemper 

- Utsatt flytting av 
fysikalsk medisin og 
rehabilitering inn i 
Mjøssykehuset vil føre 
til kostnader til helt 
nødvendig vedlikehold 
og oppgradering av 
eksisterende arealer. 
Samtlige tre 
lokalisasjoner består 
per i dag av gamle og til 
dels dårlige bygg. 

- Utsatt flytting vil også 
føre til at man fram til 
flyttingen mister øvrige 
stordriftfordeler; som 
nevnt ovenfor (under 
alternativ 1 og 3) gir 
drift på flere steder økte 
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for store grupper og 
gjennomføre effektiv 
tidligrehabilitering i 
tråd med bla føringer i 
pakkeforløp 
hjerneslag og Nasjonal 
traumeplan.  

- Større avstand til 
akuttsykehusene enn i 
dag (der dette fins på 
Gjøvik og på Hamar, i 
nærhet til våre 
sengeposter på Solås 
og Ottestad), vil også 
kunne få 
konsekvenser for 
oppfølgingen av de 
dårligste pasientene, 
som spesielt i den 
tidlige 
rehabiliteringsfasen 
fortsatt kan ha behov 
for tilsyn fra og/eller 
kortere overflyttinger 
til akuttavdelingene. I 
ytterste konsekvens 
vil økt avstand mellom 
akuttsykehus og 
rehabiliteringsavdelin
gene kunne føre til at 
vi ikke vil kunne gi et 
tilbud til pasientene 
før de er mer 
stabilisert somatisk 
enn det tilfellet er per 
i dag. Dvs. en svært 
negativ utvikling stikk 

i utredningsfasen 
og/eller selv om 
flyttingen ligger noe 
fram i tid. Dette kan 
skape mistrivsel og 
tap av ansatte som 
slutter til fordel for 
«mer avklarte» 
arbeidsgivere 
(kommunen, private 
aktører eller HF 
andre steder i HSØ). 
Et slikt mønster i valg 
av andre 
arbeidsgivere ser en 
allerede i SIHF som 
helhet (ref: ref. 
«Rekruttere og 
beholde. Effektmål 
gode fagmiljøer» 
v/HR-direktør Cecilie 
Dobloug Nyland: 
Effektmål: «Gode 
fagmiljøer» 
(sykehuset-
innlandet.no)) 

- Negativ konsekvens 
for rekruttering av 
både leger og andre 
faggrupper. Fagrådet 
er spesielt bekymret 
for muligheten til å 
rekruttere 
spesialister dersom 
fys.med og rehab ikke 
flyttes sammen med 
øvrige somatiske 
funksjoner i trinn 1. 

utgifter (bla til 
døgnbemanning av flere 
sengeposter) og dermed 
også dårlig 
ressursutnyttelse 
sammenliknet med en 
samling. 

- Ved å flytte 
spesialiserte somatiske 
funksjoner vekk fra 
Gjøvik sykehus samtidig 
som 
rehabiliteringsseksjone
n på Solås 
opprettholdes, vil det 
oppstå et behov for å 
etablere en egen 
vaktordning for leger på 
Solås. Per i dag serves 
vakt for inneliggende 
pasienter på Solås på 
kveld og helg fra 
med.avd Gjøvik, noe 
som er mulig pga fysisk 
nærhet. Etablering av 
en ekstra vaktordning 
innenfor Avd. for 
fys.med og rehab vil gi 
økte utgifter for 
avdelingen og føre til 
mindre tilstedeværelse 
av lege på dagtid 
innenfor samme antall 
timer i tjenesteplan. 
Dette vil igjen kunne gi 
redusert produktivitet. 
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i strid med nasjonale 
føringer.  

Som nevnt ovenfor er 
SIHF helt avhengige 
av å framstå som 
mest mulig attraktive 
når det gjelder både 
innhold og 
forutsigbarhet 
dersom vi skal vinne 
fram i rekruttering i 
konkurranse med 
andre fagmiljø i HSØ. 

- Organisatoriske 
ulemper med økte 
kostnader til drift (se 
kolonne 3) innenfor 
allerede stramme 
budsjett vil kunne gi 
negative 
konsekvenser for 
faglig utvikling og 
kompetanseheving 
for de ansatte.   

 

 

Ottestad, 16.01.23 

SIHF Fagråd rehabilitering 

v/ Kristin Østlie (leder) 


