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NOTAT 

 

Til: Roger Jenssen  

Fra: Astrid Millum 

Dato: 26.1.2022 

 

Sak: Konseptfase – Innspill fra divisjon Habilitering – Rehabilitering  

  

 

Divisjon Habilitering – Rehabilitering er best rustet til å vurdere egne fagområder. Av respekt for 

andre fagområder velger vi å ikke kommentere på andre enkeltområder, med gi generelle innspill.  

- Områder / funksjoner som ikke må være pasientnært som f.eks. administrative funksjoner og 
arkiv inkludert HR, økonomi og andre stabsfunksjoner. 

- Områder / funksjoner som i dag er lokalisert til et geografisk sted, men som server alle 
sykehusene / enhetene, eks. storkjøkkenet på Lillehammer og AMK på Gjøvik. Det må være 
enheter som ikke skal utøve kliniske aktivitet i samarbeid med andre enheter inne i 
sykehuset.  

- Områder / funksjoner hvor pasienter får poliklinisk utredning/behandling og hvor  
o pasienter har ikke behov for fysisk nærhet til andre fagområder  
o fagpersonene ikke brukes på tvers i ulike enheter / områder / funksjoner.   

I hvilken grad øye og ØNH kommer inn under denne kategorien må fagområdene uttale seg 
om.  

 

Når det gjelder Habilitering – Rehabilitering er det fortsatt et sterkt ønske å samle disse funksjonene 

inn i Mjøssykehuset slik det slik det ligger til grunn i styrebehandlede dokumenter så langt i 

prosessen («Konkretisering av virksomhetsinnhold i Sykehuset Innlandet», «Konkretisering av bygg, 

lokalisering og bærekraft ved Sykehuset Innlandet»). Dette med bakgrunn tidligere formulert 

argumenter for å samle fagmiljøene i Mjøssykehuset. Fagområdene habilitering og rehabilitering er 

små og sårbare fagmiljøer som bør samles for å sikre høy kvalitet, rekkruttering og faglig utvikling, 

samt et pasientvolum som sikrer god kvalitet i behandlingen og liten variasjon. 
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Fysikalsk medisin og rehabilitering  

Regional utviklingsplan Helse Sør-Øst, Utviklingsplan Sykehuset Innlandet HF og Virksomhetsstrategi 

Sykehuset Innlandet HF gir retning for videreutviklingen av fysikalsk medisin og rehabilitering i SIHF 

frem mot ny sykehusstruktur. I dokumentene fremkommer blant annet anbefalinger om: 

 En samlet organisering av spesialisert rehabilitering i et rehabiliteringsfaglig tyngdepunkt. En 

samlet organisering sikrer robuste fagmiljøer for faglig utvikling, god rekruttering og rett 

prioritering.  

 Spesialisert rehabilitering integreres i helhetlige pasientforløp, noe som fordrer et nært 

samarbeid med øvrige tjenesteområder.  

 Rehabilitering i tidlig fase er viktig. Spesialisthelsetjenesten vil ha en viktig oppgave i tidlig 

utredning og rask igangsetting av intensiv rehabilitering i tidlig fase og uten at det oppstår 

brudd i forløpet.  

 Rutiner og samarbeid knyttet til rehabilitering ved sykdom, skade og varige 

funksjonsnedsettelser. Dette inkluderer tidlig oppstart av rehabilitering i akuttenheter, 

vurdering av videre rehabiliteringsbehov, gode overganger til videre rehabilitering og et 

tilstrekkelig oppfølgingstilbud i senfase.  

SIHF har Fysikalsk medisin og rehabilitering i Divisjon Habilitering og rehabilitering som sitt 

rehabiliteringsfaglige tyngdepunkt. Avdelingen har fem seksjoner fordelt på Ottestad, Gjøvik og 

Follebu.  

Helse Sør-Øst benytter en 5-fasemodell for rehabilitering (figur 1).  

 

Figur 1 5-fasemodell for rehabilitering 

Fysikalsk medisin og rehabilitering har i dagens struktur hovedsakelig tilbud til pasienter i fase 3 og 5, 

og i noen grad i fase 4. Rehabilitering i fase 1 og 2 i SI foregår i de somatiske sykehusene med 

ressurser fra det enkelte sykehus.  

En lokalisering av Fysikalsk medisin og rehabilitering i nytt Mjøssykehus vil legge til rette for å 

videreutvikle fagområdet i SI i tråd med føringene nevnt ovenfor. Tre aktuelle utviklingsområder er:  

 

1. Styrke og samordne rehabilitering i tidlig fase (1 og 2).  

SI har i Fysikalsk medisin og rehabilitering et samlet og sterkt fagmiljø for rehabilitering fase 3 og 5. 

En samling av rehabiliteringsavdelingen i nytt Mjøssykehus vil bidra til å videreutvikle dette 

ytterligere og i enda større grad benytte ressurser og kompetanse på tvers i avdelingen.  
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Overordnede føringer tilsier at rehabiliteringsinnsatsen i akutt/subakutt fase skal igangsettes raskt, at 

den skal ha tilpasset intensitet, at den skal være tverrfaglig. De fleste inneliggende pasientene har 

kort liggetid og raske pasientforløp. Her er rehabiliteringsfokuset rettet mot tidlig vurdering, samt 

igangsetting av enkle tiltak for å få pasienten mest mulig selvhjulpen før utskrivelse.  

For noen pasienter er det behov for lenger liggetid, oftest fordi den medisinske tilstanden ikke er 

ferdigbehandlet. I disse tilfellene kan det være behov for å starte opp en mer omfattende tverrfaglig 

rehabiliteringsprosess med flere faggrupper involvert mens de er inneliggende. Flere HF har 

dedikerte senger til dette formålet, noe som bør vurderes også i det nye Mjøssykehuset.  

Føringer for blant annet behandling av hjerneslag og traumer anbefaler at pasienter skal vurderes av 

spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering innen få dager etter skade/innleggelse. Som det 

fremgår ovenfor, er rehabiliteringsressursene i fase 1 og 2 i SI fordelt på de somatiske sykehusene. 

Fysikalsk medisin og rehabilitering som rehabiliteringsfaglig tyngdepunkt er per i dag ikke involvert i 

rehabiliteringen i tidlig fase.  

Ved en samling i nytt Mjøssykehus vil det ligge til rette for at Fysikalsk medisin og rehabilitering i 

større grad kan involveres i tidlig oppstart av rehabilitering etter akutt innleggelse. Det kan vurderes 

å opprette definerte rehabiliteringssenger og egne tverrfaglige team for formålet, slik det et gjort i 

andre HF som for eksempel sykehuset i Vestfold. Rehabiliteringsressurser som fysio- og 

ergoterapeuter som nå er spredt på de somatiske sykehusene kan vurderes å samles i Fysikalsk 

medisin og rehabilitering, slik det allerede er gjort for logopedene i SI. Tiltakene vil kunne bidra til 

bedre rehabiliteringsforløp og lik faglig praksis i SI.  

 

2. Bedre overganger til videre rehabilitering etter fase 2.  

Mange pasienter vil være i behov av videre rehabilitering etter fase 2, enten i kommunen eller i 

spesialisthelsetjenesten. Det kan være krevende å vurdere rehabiliteringsbehovet og å holde god 

oversikt over de ulike mulighetene for videre rehabilitering.  

SI har et godt rehabiliteringstilbud i Fysikalsk medisin og rehabilitering, samtidig mottar mange av SI 

sine pasienter rehabilitering i private institusjoner eller ved Sunnaas. Det har over tid vært et 

fokusområde i SI å sikre korrekt bruk at rehabiliteringsplasser utenfor eget foretak, da dette er 

kostbart.  

Ved en samling i nytt Mjøssykehus vil Fysikalsk medisin og rehabilitering i større grad kunne bidra til 

å vurdere rehabiliteringsbehov og kanalisere til rett instans etter at pasientene er medisinsk 

ferdigbehandlet. Dette vil kunne gjøres både ved veiledning/konferering, og ved tilsyn av pasienter. 

Dette vil kunne bidra til at pasienten får rett behandling på rett nivå, og redusere «unødvendige» 

henvisninger til andre rehabiliteringsinstanser. For pasienter som skal fortsette rehabilitering i fase 3 

i Fysikalsk medisin og rehabilitering, vil det bidra til gode forløp.  

 

3. Bedre benyttelse av spisskompetanse 

Fysikalsk medisin og rehabilitering har i tillegg til tradisjonell rehabiliteringskompetanse 

spisskompetanse innenfor er rekke områder som:  

 Spastisitet 
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 Sammensatte smertetilstander 

 Utmattelse – CFS/ME 

 Muskel- og skjelettplager 

 Kognitive funksjonsnedsettelser 

Flere enheter i SI har pasienter med ovennevnte tilstander, og trolig er det potensiale for bedre 

samhandling og koordinering mellom enheter. For eksempel har SI Lillehammer tatt initiativ til 

samarbeid med smertepoliklinikken ved Ottestad om CRPS-pasienter. Ved en samling i nytt 

Mjøssykehus vil det i større grad ligge til rette for slikt samarbeid, slik at andre enheter kan dra nytte 

av spisskompetansen i Fysikalsk medisin og rehabilitering og vice versa.   

Smerter og CFS/ME ønsker samlokalisering med anestesi, psykiatri og indremedisin. Dette ville gitt 

tilgang på kompetanse som trengs, men som nå er krevende på grunn av fysisk avstand.  

 

Habiliteringstjenesten 

Habiliteringstjenesten i SI har i dag to lokalisasjoner, en på Lillehammer og en på Sanderud.  

En samlokalisering av tjenestene på ett sted vil gjøre det lettere for faggrupper å samarbeide, legge 

bedre til rette for felles faglig utvikling og vil skape bedre rom for informasjonsutveksling. Det er mye 

samarbeid på tvers i dag, men avstanden er noe begrensende selv om vi har blitt bedre på digitale 

møter. Habiliteringstjenesten skal være tverrfaglig sammensatt og med fordeling av ansatte på to 

lokalisasjoner er vi få i hver faggruppe og derav sårbar. En samlokalisering vil gi mer robuste 

fagmiljøer og vil gi oss en større fleksibilitet i pasientlogistikken, noe som er sterkt etterlengtet.  

Habiliteringstjenesten i SI har vært samorganisert barn/voksen siden 2007. Vår pasientgruppe har 

behov for habilitering i et livsløpsperspektiv, fortrinnsvis i kommunene, men vil ha behov for 

spesialisert habilitering i perioder i livsløpet. Vi har meget god erfaring med å være samorganisert 

barn/voksen og kan ikke se at vi opplever overgangsproblematikk noe som problematiseres til 

stadighet i ulike sammenhenger. I HSØ er halvparten av habiliteringstjenestene samorganisert 

barn/voksen. Vi ønsker ikke en deling av barnehabilitering/voksenhabilitering ut fra ovennevnte 

argumentasjon, det vil være «å gå baklengs inn i framtiden». 

Habiliteringstjenesten i SI ønsker en nærhet til Nyfødtavdeling, Barne – og ungdomsavdeling og BUP. 

Dette er naturlige samarbeidspartnere for oss, vi mottar ofte henvisninger fra disse avdelingene og 

våre pasienter har ikke sjelden parallelle behandlingsløp. I de tilfellene er det helt nødvendig med 

tett samarbeid/dialog. 

Når våre pasienter fyller 18 år og går over i voksenavdelinger i SI har vi behov for tett samarbeid med 

ulike avdelinger/spesialister spesielt Nevrologisk avdeling. Nærhet til Nevrologisk avdeling vil ha stor 

betydning. Det samme gjelder type serviceavdelinger som røntgen og biokjemisk avdeling. 

Det skal være en dør inn i spesialisthelsetjenesten preget av sømløse tjenester. Slik vi er i dag er det 

krevende for våre pasienter/foresatte og orientere seg og de opplever nok tjenestene som 

fragmenterte ikke samkjørte. Med nærhet til de avdelingene vår pasientgruppe har behov for 

tjenester fra vil vi i større grad etterkomme sømløse tjenester.  

Styrke og sikre faglig kvalitet, kompetanse, likeverdige tjenestetilbud og samhandling i 

habiliteringstjenesten jmfr Helsedirektoratets veiledere og Oppdrag- og bestillingsdokumentet for 
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2021 vil lettere imøtekommes ved samlokalisering av Habiliteringstjenesten (barn og voksen) 

organisert sammen med Nyfødtavdeling, Barne - og ungdomsavdeling og BUP. Rekruttering til våre 

faggrupper har i perioder vært utfordrende for Habiliteringstjenesten. Ved en samling av tjenesten 

med nærhet til spesialister vi er avhengige av vil det sannsynligvis være lettere å rekruttere. 

Habiliteringstjenesten ønsker derfor lokalisering i nytt Mjøssykehus.  

 

 

Innspill fra møtet i styringsgruppa 14.12.21: 
–Styringsgruppen ber administrerende direktør i Sykehuset Innlandet HF om å revurdere premisser 
om at tilbud innen habilitering og rehabilitering nødvendigvis skal videreføres som i dag.  

–Hvis akuttfunksjoner skal flyttes fra Elverum til Hamar, er det viktig at elektive funksjoner legges til 
Elverum slik at samlet volum av aktivitet på Elverum ikke blir for lite. Det er lite aktuelt å foreslå et 
samlet volum av aktivitet på Elverum i et null pluss alternativ som er mindre enn slik det er foreslått i 
Mjøs-sykehus alternativet.  

–Foreslåtte alternativ 1 ad aktivitetsfordeling i null-pluss alternativet med flytting av akutt-
kirurgitilbudet fra Hamar til Elverum utgår da det ikke anses å være i tråd med tidligere vedtak og 
mandatet. 
 

Innledning 

Divisjon Habilitering og rehabilitering har i utgangspunktet noe vanskeligheter med å forstå hvordan 
deler av andre divisjoner kan trekkes inn i det vi opplever 
som et overordnet og vedtatt mandat for Null-pluss 
alternativet (erstatningssykehus for Hamar og 
funksjonsfordeling mellom Elverum og Hamar). 

Divisjon Habilitering og rehabilitering er i dag organisert i 2 
ulike avdelinger, med til sammen 9 ulike seksjoner fordelt på 
5 ulike lokalisasjoner. Vi oppfatter det slik at 
styringsgruppens innspill om å revurdere premisser for at 
tilbud innen habilitering og rehabilitering skal legges inn i 
null-pluss alternativet, i tilfellet vil omfatte dagens drift på 
Ottestad (Fys. med og rehab) og Sanderud (Habilitering). Drift 
på Granheim (Fys. med og rehab), Solås (Fys. med og rehab) 
og Lillehammer (Habilitering) vil bli opprettholdt som i dag i 
en slik modell.   

Utfordringsbildet i SI er fragmenterte fagmiljøer innen mange fagområder, samt store avstander 
mellom lokasjoner. Dette ligger til grunn for målbildet om å samle spesialiserte funksjoner for hele 
Sykehuset Innlandets opptaksområde inn i Mjøssykehuset og redusere antall behandlingssteder. 
I det opprinnelige null – pluss alternativet er det kun områdefunksjonene som ligger til Divisjon 
Elverum-Hamar som berøres, noe vi mener det fortsatt kun bør inneholde.  
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Ved samling av funksjoner i et null-pluss alternativ vil rekruttering være et viktig premiss for 
lokalisering. Per i dag synes Hamar å ha en bedre rekrutteringssituasjon enn Elverum, og det er 
naturlig at samling av spesialiserte funksjoner skjer i erstatningssykehuset for Hamar.  
 
Dersom habilitering og rehabilitering skal vurderes inn i et null-pluss alternativ vil de samme 
prinsippene (samlokalisering av funksjoner, nærhet til somatiske akuttenheter / sengeposter (tidlig 
rehabilitering og faglig samarbeid), samt rekrutering være førende for at enhetene på Ottestad og 
Sanderud i tilfelle lokaliseres til det nye erstatningssykehuset på Hamar. Da som en videreføring av 
alternativ 4 og 5.  
 
En flytting av enhetene på Ottestad og Sanderud til Elverum sykehus vil tilsvarende medføre lengre 
avstander mellom enhetene i avdelingene, lengre avstand til poliklinisk oppfølging for en større andel 
av pasientene i opptaksområdet, mindre mulighet for samarbeid med somatiske akuttenheter / 
sengeposter (tidlig rehabilitering og faglig samarbeid) og større rekrutteringsutfordringer.  
 

 
Vurderinger av innplasseringer av enheter innen fysikalsk medisin og rehabilitering og 
habiliteringstjenestene i null-pluss alternativet 
 
Fysikalsk medisin og rehabilitering  

Av grunner gjengitt under spørsmål 1 i dette dokumentet ønsker Fysikalsk medisin og rehabilitering 

lokalisering i nytt Mjøssykehus i hovedalternativet. Dersom fagområdet skal inngå i utredningen av 

null-pluss alternativet, bør utredningen fokusere på hvordan deler av gevinsten som plassering i 

Mjøssykehuset gir kan oppnås i null-pluss alternativet.  

Som beskrevet ovenfor forutsetter vi at det er flytting av seksjonene på Ottestad som kan være 

aktuelle å inkludere i utredningen av null-pluss alternativet.  

En flytting av seksjonene, eller deler av seksjonene på Ottestad til Elverum vil føre til en 

fragmentering av fagmiljøene og en ytterligere distansering til akuttmiljøene i SI sammenliknet med 

dagens situasjon. Flytting til Elverum vil dermed ikke bidra til å utløse gevinstene som samling av 

fagområdet Fysikalsk medisin og rehabilitering i nytt Mjøssykehus kan gi (se beskrivelse av mulige 

gevinster i svar på spørsmål 1 i dokumentet). Tvert om vil en slik flytting føre til en forringing av 

dagens status for fagområdet i SI. 

Et annet vektig argument mot flytting til Elverum er det økte reiseveien dette vil gi for et stort antall 

pasienter som mottar polikliniske tilbud i seksjonene på Ottestad. De tre seksjonene på Ottestad har 

stort omfang av poliklinisk virksomhet, med 4589 kontakter i 2021. SI sin smertepoliklinikk, Helse og 

arbeid poliklinikk og spastisitetspoliklinikk lokalisert på Ottestad. Poliklinikkene gir tilbud som 

pasientene i hele SI sitt opptaksområde sogner til, samt noen regionale tilbud. Fordelt på hvilke av 

opptaksområdene til sykehusene i SI pasientene er bosatt i, fordeler den polikliniske aktiviteten på 

Ottestad seg slik for 2021:  
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Selv om virtuelle konsultasjoner står for en betydelig andel av aktiviteten, gjennomføres fortsatt 
hovedandelen av de polikliniske kontaktene ved fysisk oppmøte blant annet fordi behandlingen ikke 
er egnet for digital gjennomføring. Hvis man legger til grunn at pasienter som sogner til Elverum og 
Tynset har kortest reisevei til Elverum, mens øvrige har kortest reisevei til Ottestad, vil flytting av de 
polikliniske tilbudene fra Ottestad til Elverum medføre lengre reisevei ved 82% av kontaktene.  
 
 

 
 
Lengre reisevei medfører økte kostnader til pasientreiser og er til ulempe for pasientene. For en del 
pasienter vil det muligens medføre at de ikke kan nyttiggjøre seg tilbudene i poliklinikken, og vil velge 
å motta tilbud hos private leverandører eller i andre HF.  
 

En flytting til et nytt erstatningssykehus på Hamar sammen med største delen av dagens divisjon 

Elverum-Hamar kan derimot være verdt å utrede. En slik flytting kan bidra til at noen av gevinstene 

som er tenkt med samling av Fysikalsk medisin og rehabilitering i nytt Mjøssykehus kan realiseres i et 

«mini – Mjøssykehus» på Hamar, dersom hovedalternativet forkastes etter konseptfasens del 1. Det 

vil heller ikke medføre økt reiseavstand for hovedandelen av polikliniske pasienter.  
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Habiliteringstjenesten 

Habiliteringstjenesten har i utgangspunktet vanskeligheter med å forstå hvordan tjenesten kan 
trekkes inn i det vi opplever som et overordnet og vedtatt mandat for Null-pluss alternativet 
(erstatningssykehus for Hamar og funksjonsfordeling mellom Elverum og Hamar). En stor del av 
virksomheten i Habiliteringstjenesten er ambulant virksomhet. Som kjent er det lange reiseavstander 
i Innlandet og selv om vi har virtuelle konsultasjoner og møter så er fagpersonene mye på hjul. Det å 
observere pasienten i sitt nærmiljø; hjemme, barnehage, skole, bolig eller arbeidsplass er en 
særdeles viktig del av kartleggingen våre fagpersoner gjør og et viktig grunnlag for tiltak som skal 
formes og anbefales i etterkant av en observasjon og utredning. Det vil av den grunn være 
uhensiktsmessig å legge Habiliteringstjenesten til et sykehus i ytterkant av opptaksområdet.   

Habiliteringstjenesten vil ved null pluss alternativet miste nærhet til de avdelingene vi mener å ha 
behov for nærhet til, nevnt under pkt 1. Det vil ikke være fremtidsrettet med tanke på en dør inn i 
spesialisthelsetjenesten og sømløse tjenester for våre tjenester. Vår pasientgruppe frekventerer 
spesialisthelsetjenesten ofte. De må ha med seg foresatte og av og til fagpersoner fra kommunene, i 
et samfunnsmessig perspektiv vil det være uhensiktsmessig ikke bare for pasienten men også for de 
som skal følge. Lange reiseveier, mye fravær fra jobb. 

   

 

Vi har følgende innspill på vurderingskriteriene for lokalisering:  

Trygge og gode tilbud: ingen ytterligere innspill  

Robuste fagmiljøer: Savner setningen / innholdet som står i grunnprinsippene for 

organisasjonsmodell som det jobbes med i OU programmet: «Spesialiserte funksjoner av høy kvalitet, 

et pasientvolum som sikrer god kvalitet i behandlingen og liten variasjon i kvalitet.” 

God tilgjengelighet: Ønsker et punkt om at bygningsmassen skal tilrettelegges for god logistikk 

(samlokalisering av tilhørende funksjoner og som fremmer gode pasientforløp)  

Organisering som underbygger gode pasientforløp: Ang. Pkt b) Ulike “enheter” ses her på som ulike 

“lokalisasjoner” og ikke enheter internt i sykehuset?  Bør tydeliggjøres (enhet er også et begrep for 

nivå i noen divisjoner i SI) 

God ressursutnyttelse: Ingen ytterligere kommentar 

  

 

 

Divisjon Habilitering og rehabilitering har ingen ytterligere kommentarer til dette spørsmålet.  


