
Faglig vurdering av alternativene Mjøssykehus og O+  

Fagråd Habilitering Sykehuset Innlandet.  

 

Habilitering i Sykehuset Innlandet er i dag fordelt på to lokalisasjoner, en på 

Sanderud og en på Lillehammer. I dagens organisasjon er Habiliteringstjenesten 

i divisjon Habilitering og rehabilitering.  

Habiliteringstjenesten har polikliniske og ambulante tilbud på begge 

lokalisasjoner som driver tverrfaglig utredning, oppfølging og behandling av 

personer med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser.  

 

Organisasjonsmodell C+ 

Habiliteringstjenesten for barn og voksne er her lagt inn i klinikk for Barn, 

ungdom og habilitering. Og mener en slik organisasjonsplassering også bør 

opprettholdes i O+ 

Dette er en ønsket organisasjonsplassering både fra Barn og ungdom og fra 

Habilitering.  

Habiliteringstjenesten for barn og voksne må være en egen avdeling i klinikken.  

 

Habiliteringstjenesten i Mjøssykehuset 

Habiliteringstjenesten har totalt 70 ansatte fordelt på 8 ulike faggrupper. Det er 

få personer fra hver faggruppe og det vil være en stor fordel at man blir 

samlokalisert på Mjøssykehuset for å sikre en robust tjeneste med bred 

kompetanse for å ivareta barn, ungdom og voksne med medfødte og tidlig 

ervervede funksjonsnedsettelser. En samlet plassering vil også legge til rette for 

bedre administrasjon og ledelse av avdelingen. 

En robust tjeneste vil ha fordeler både for å beholde og rekruttere kompetanse 

og man vil i større grad ha muligheter for ytterligere spesialisering samt at man 

kan styrke faggrupper som i dag er i fåtall. Dette gjelder spesielt faggrupper 

som leger og psykologer. Det vil også være mulig å rekruttere kompetanse 

innen områder vi i dag mangler eks. innenfor psykiatri.  



Det har fra Habiliteringstjenestens side også vært et ønske med tettere 

samarbeid med psykisk helsevern og ideelt har det vært et ønske om at BUP 

også ble en del av klinikk for barn, ungdom og habilitering. Dette er pr. i dag 

ikke et ønske fra BUP.  

Det må legges til rette for økt samhandling mellom Habiliteringstjenesten og 

psykisk helsevern da flere av våre pasienter har behov for tjenester fra begge 

steder. Det er påpekt i flere rapporter at Habiliteringstjenestens målgruppe har 

for lite tilgang på tjenester fra psykisk helsevern. Sist ble dette omtalt i 

Sivilombudsmannens rapport etter tilsyn i Hamar kommune høsten 2021. 

Pasienter i Habiliteringstjenestens målgruppe har økt risiko for psykiske 

lidelser, og det er nasjonalt manglende kunnskap om utredning og behandling/ 

oppfølging for vår målgruppe.  

En samlokalisering i Mjøssykehuset vil kunne legge til rette for å skape nye 

samarbeidsformer med psykisk helsevern både barn, ungdom og voksne som 

kan ivareta dette på en bedre måte.  

Flere av Habiliteringstjenestens pasienter har også behov for bred somatisk 

oppfølging og en samlokalisering i Mjøssykehuset vil legge til rette for gode 

sammenhengende pasientforløp for våre sårbare pasienter.  

Det er viktig å påpeke at Habiliteringstjenestens polikliniske virksomhet i stor 

grad skiller seg fra ordinær poliklinikk i sykehuset.  Pasientene har behov for 

bred tverrfaglig utredning både, somatisk, motorisk, kognitiv og psykisk. Dette 

innebærer at pasientene er inne på poliklinikk hele dager og gjerne flere 

etterfølgende dager både under utredning og oppfølging/ kontroll. Flere av 

pasienten har liten eller ingen mulighet til å meddele seg om egne 

helseutfordringer, dette krever at det er støttepersoner med på utredning. 

Det er behov for romslige behandlingsrom, testrom og øvrige lokaler til å kunne 

gjennomføre utredninger, og kunne ivareta både pasient og pårørende som 

deltar på utredning og oppfølging.  

Habiliteringstjenesten har utstrakt ambulant virksomhet i hele Innlandet. En 

plassering på Mjøssykehuset i Moelven vil være sentralt i fylket, og vil være et 

godt utgangspunkt for å ivareta også den ambulante virksomheten i hele fylket.  

 

0+ 



Som nevnt over har Habiliteringstjenesten totalt 70 ansatte som pr. i dag er 

fordelt på to lokalisasjoner. Dette er planlagt opprettholdt i et 0+ alternativ. 

Dette vil gi utfordringer med få fagpersoner innenfor hver faggruppe på hver 

lokalisasjon, og utfordringer med å få store og gode nok fagmiljøer til å 

opprettholde og rekruttere kompetente personer. Det vil være vanskelig å se 

for seg en samlokalisering enten på Lillehammer eller Sanderud, da det vil bli 

store avstander for å ivareta ambulant virksomhet i hele Innlandet. Samt at 

noen av våre sårbare pasienter vil få svært lang reisevei for å komme til 

utredning og oppfølging. En samlokalisering vil bare være realistisk lokalisert 

sentralt i fylket. 

Eksisterende lokaler er gamle og lite fremtidsrettet og vil ha behov for vesentlig 

oppgradering i fremtiden for å kunne fungere på en hensiktsmessig måte.  

0+ vil opprettholde avstand mellom psykisk helsevern og Habiliteringstjenesten 

og vil kreve god organisering av nye samarbeidsfora for å kompensere for 

avstand.  

Pasienter som krever bred somatisk utredning og oppfølging vil måtte forholde 

seg til flere lokalisasjoner, og det vil være vanskeligere å skape gode 

sammenhengende pasientforløp.  

 

Fagråd Habilitering 

 

 

 


