
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: Divisjonstillitsvalgte ved Divisjon psykisk helsevern: 

Anne Bi Hoffsten, Norsk sykepleierforbund. 

Kristina Aasen Bruset, Norsk sykepleierforbund. 

Erik Harde Dahlén, Fagforbundet. 

Alice Christine Jensen, Norsk psykologforening. 

Oda Solheim Hammerstad, Overlegeforeningen. 

Lars Foseid, Yngre legers forening. 

Andreas Feiring, Fellesorganisasjonen. 

Lars Arne Hagen, divisjonsverneombud. 

 



Kommentarer: 
- Vår oppfatning er at alle funksjoner innen Divisjon psykisk helsevern (DPH) som skal flyttes til et eventuelt Mjøssykehus, må flyttes samlet. Alle 

alternativer til trinnvis utbygging beskriver en stykkevis flytting av DPH. Vi velger derfor ikke å angi fordeler og ulemper ved hvert alternativ, da vi 

mener alle alternativ som er utarbeidet er uegnet. 

 

- For DPH vil den største og viktigste jobben i et eventuelt Mjøssykehus være å samle egne fagområder og fagmiljø. -Det som nå er delt mellom 

Reinsvoll og Sanderud. Vi undrer oss over det ensidige fokuset på å få samlokalisert DPH med somatikken, som det viktigste med en samling i et 

Mjøssykehus. DPH er et eget fagområde, og trenger fokus på egen fagutvikling, tjenesteutvikling og utvikling av fagmiljø. 

 

- Vi mener en trinnvis utbygging vil medføre en betydelig risiko for at hele prosjektet blir uoversiktlig og ufullstendig. 

 

- Enhet for spiseforstyrrelser ved Gjøvik DPS kan ikke bli igjen hvis somatikken flyttes. Heller ikke i en overgangsfase. Enheten må ha tilgang til 

psykiatrisk og tilgang på medisinsk avdeling/døgnmulighet for blodprøver/akuttmottak. 

 

- Vi mener DPH bør flyttes inn i et eventuelt Mjøssykehus som er så etablert og ferdigstilt som mulig. Det er betydelig motstand blant en betydelig del 

av ansatte ved både Sanderud og Reinsvoll mot å legge ned, og en flytting inn i en uoversiktlig og langvarig etableringsfase vil kunne være 

ødeleggende for de ansattes motivasjon til å gå inn i en ny omstillingsprosess. 

 

- For pasientene så mener vi det kan være en betydelig risiko forbundet ved å skulle motta behandling i en område preget av bygging og omstilling. 

Det er viktige grunner for at Sanderud og Reinsvoll ligger til som de gjør. Alvorlig psykisk syke pasienter er i særlig behov av tilrettelagte miljø, der 

man har kontroll på mengde og innhold i sanseinntrykk. Vi ser ikke hvordan disse behovene er planlagt ivaretatt i en trinnvis utbygging, eller tidlig i 

en kontinuerlig byggeprosess. 


