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Til: Prosjektdirektør 

Fra: Divisjon psykisk helsevern 
 

Dato: 26.01.2022 
 
 

Sak: Videreutvikling av Sykehuset Innlandet – konseptfase:  

 Internt innspillsnotat fra Divisjon psykisk helsevern   

 

 

Vi har hatt gjennomgang av saken i divisjonen ledergruppe og avdelingene har hatt mulighet 

å komme med skriftlige innspill til denne sammenstillingen fra divisjonen. For divisjon 

psykisk helsevern er det viktig å se til hvilke fagområder der det er avhengigheter mellom 

psykisk helsevern og de somatiske fagområdene. Gjennom å lokalisere dem så tett til 

hverandre som mulig legger en til rette for økt og bedre samhandling til beste for pasientene. 

Dette redusere også transport mellom sykehusene, noe som kan være belastende for 

pasientene og noen ganger kan tid være en kritisk faktor. Disse vurderingene gjelder både  

for alternativ «Mjøssykehus» og alternativ «null pluss»   

 

Spørsmål 1. Hvilke fagområder, deler av fagområder eller administrative funksjoner 

som kan legges utenfor Mjøssykehuset? 

 

Det er fastslått at sykehusfunksjoner innen VOP, BUP, alderspsykiatri og TSB skal ligge på 

Mjøssykehuset. Med alle de somatiske fagområder og servicefunksjoner som er planlagt inn 

på Mjøssykehuset vil det legge til rette for bedre og mer samhandling med somatikk. 

 

Divisjonen mener det er viktig at ledelse, også foretaksledelse er lokalisert på 

Mjøssykehuset.  For at ledelsen skal arbeide effektivt er det viktig at en del administrativ 

støtte også er lokalisert på Mjøssykehuset. Andre administrative oppgaver kan en vurdere å 

legge utenfor Mjøssykehuset.   

 

I notatet er det skissert ulike andre fagområder som er diskutert å kunne ligge utenfor 

Mjøssykehuset. Dette er områder som divisjonens kjernevirksomhet har lite direkte 

samhandling med og vi synes det på dette tidspunktet er vanskelig å prioritere mellom disse. 

Vi har forståelse for at flere av disse fagområdene ønsker samling av sine funksjoner.  

 

Spørsmål 2. Hensyntatt føringer fra styringsgruppen, hvilke varianter av null-pluss 

alternativet mener divisjonens ledergruppe vi bør utrede.  

 

I null-pluss vil sykehusfunksjonene i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling ligge delt som i dag mellom Sanderud og Reinsvoll. Dette innspillet 

omhandler derfor kun funksjonsfordeling mellom Hamar og Elverum somatiske sykehus.  

 

Psykisk helsevern har en betydelig virksomhet på Sanderud. Her ligger sykehusfunksjoner 

for gamle Hedmark, alderspsykiatri for Innlandet, BUP akutt og en enhet for komplekse 

utredninger, samt deler av TSB tilbudet med blant annet en avrusningsenhet. Den 

virksomheten krever samhandling med somatiske fagområder og en geografisk nærhet til 



 

      

    

     

 

somatikken legger til rett for bedre pasientbehandling. Med den begrunnelse vil et null-pluss 

alternativ med et bredt spekter av somatiske fagområder på Hamar være å foretrekke. I 

tillegg til dagens funksjoner på Hamar sykehus vil en flytting av pediatri være ønskelig. 

Tilgang til geriatrisk kompetanse og poliklinisk nevrologi nært Sanderud ønskes også.   

 

I samtlige alternativer for null-pluss er DPS med. Divisjonen ønsker å understreke 

viktigheten av det og minne på at det dreier seg om både døgnvirksomhet og poliklinisk 

virksomhet.  

 

 

Spørsmål 3. Divisjonene bes å vurdere om det er behov for endringer i 

vurderingskriteriene. Hvilke vurderingskriterier bør tas ut, endres eller tillegges? 

 

Vi har tatt utgangspunkt i de oppdaterte vurderingskriteriene. Generelt er de oppdaterte 

vurderingskriteriene bra og vi støtter at robuste fagmiljøer er løftet opp til et effektmål.  

 

I tillegge har vi følgende konkrete innspill:  

 

Vi ønsker et punkt som omhandler at bygningsmassen er tilpasset den behandlingen som gis. 

For pasientbehandlingen av psykisklidelse og rusproblemer er utformingen av lokalene 

viktige.   

 

Under effektmål - Organisering som underbygger gode pasientforløp - har vi innspill til 

punkt b og d.  

 

b) Psykiskhelsevern har ofte pasientforløp som streker seg over tid. Det er derfor ikke 

ønskelig eller mulig at pasienter utredes og ferdigbehandles der hen tas imot. F.eks. kan en 

pasient komme in til akutt mottak og bli vurdert å trenge en lengre tids døgnbehandling, 

etterfulgt av behandling i poliklinikk/ambulant team. Det er dog et viktig mål at pasienter 

kommer direkte til riktig behandlingssted og at unødvendig overføringer reduseres. 

 

d)Vi tenker at det er viktig med sammenhengende tjenester på tvers av sykehus og 

kommuner for alle pasienter som trenger tjenester på tvers av tjenesteområdene, ikke kun de 

som «trenger det mest». 

 

 

Spørsmål 4. Er dette en tilstrekkelig og hensiktsmessig grad av medvirkning knyttet til 

hvert av de fire temaene i steg 1 av konseptfasen? 

 

Ja, sett til tidsrammen som foreligger for dette arbeidet mener vi medvirkningsplan er god.  

 


