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Faglig vurdering av alternativet med Mjøssykehuset og null-pluss 

alternativet 

- Innspill fra alderspsykiatrisk avdeling v/ Susan Juell og Eivind Aakhus 

 

Det er bedt om skriftlige innspill til prosessen med å konsekvensutrede de to alternativene 

«Mjøssykehuset» og «0+-alternativet» 

I notatet fra «Prosjekt framtidig sykehusstruktur» datert 6/5 er det bedt spesielt om kommentarer til 

de to alternativene med utgangspunkt i følgende momenter. 

 

 Trygge og gode tilbud 

 Gode fagmiljøer 

 God tilgjengelighet 

 Organisering som underbygger gode pasientforløp 

 God ressursutnyttelse 

 

Vi har tidligere, i en pro – et – contra argumentasjon hevdet følgende for alderspsykiatrien 

spesielt og psykisk helsevern generelt ved 0+ - alternativet: 

 

https://sihf.fisp.no/sykehusstruktur/Documents/Innspillsdokumenter%20konseptfase/Innspills

runde%20mars%202022/Innspill%20i%20konseptfase_2_Avdelingsoverlege%20Alderspsyki

atri.pdf  

 

Vi kommenterer her fordeler og ulemper for hvert av alternativene  

 Trygge og gode tilbud 

o Fordeler Mjøssykehuset 

 Mjøssykehuset er anbefalt av et samlet fagmiljø i Divisjon psykisk helsevern. 

En samling av somatiske og psykiatriske helsetilbud vil gi muligheter for god 

samhandling på tvers av fag og avdelinger til fordel for de komplekse 

pasientene.  

https://sihf.fisp.no/sykehusstruktur/Documents/Innspillsdokumenter%20konseptfase/Innspillsrunde%20mars%202022/Innspill%20i%20konseptfase_2_Avdelingsoverlege%20Alderspsykiatri.pdf
https://sihf.fisp.no/sykehusstruktur/Documents/Innspillsdokumenter%20konseptfase/Innspillsrunde%20mars%202022/Innspill%20i%20konseptfase_2_Avdelingsoverlege%20Alderspsykiatri.pdf
https://sihf.fisp.no/sykehusstruktur/Documents/Innspillsdokumenter%20konseptfase/Innspillsrunde%20mars%202022/Innspill%20i%20konseptfase_2_Avdelingsoverlege%20Alderspsykiatri.pdf


 

   

 

o Ulemper Mjøssykehuset 

 Et stort sykehus er ingen garanti for friksjonsfri kommunikasjon og 

samhandling. Miljøene kan bli for store, og i en omstillingsfase kan 

alternative, uønskede og uformelle kulturer etablere seg, som det kan være 

svært vanskelig å styre.  

o Fordeler 0+ (erstatningssykehus Hamar) 

 Det vil fortsatt være gode tilbud, om enn fragmenterte, rundt Mjøsa, og 

lokalsykehusfunksjonen vil være tydeligere for befolkningen.  

o Ulemper 0+ (erstatningssykehus Hamar) 

 Pasienttransport vil vedvare, som en konsekvens av funksjonsfordelingen 

mellom sykehusene. Det betyr høy andel av personalet «på veien», med 

mindre tid til pasientkontakt, og utidig reisevirksomhet for de sykeste 

pasientene. 

 Gode fagmiljøer 

o Fordeler Mjøssykehuset 

 Store enheter, nærhet mellom ulike aktører i sykehuset, mer komplett 

helsetjenestetilbud innenfor bygningen vil gjøre fagene mer attraktive med 

tanke på rekruttering av spesialister og leger og sykepleiere i utdanning. 

Dette tror vi også vil gjelde rekruttering av spesialister til psykisk helsevern. 

Vi tror at Mjøssykehuset vil innebære at vi også klarer å beholde fagfolk i 

psykisk helsevern fra både Sanderud og Reinsvoll, og dermed unngå lekkasje 

til Oslo. 

 Mjøssykehuset antas å kunne rekruttere fra alle de tre store Mjøsbyene med 

god transport, inkludert kollektive løsninger. 

 

o Ulemper Mjøssykehuset 

 Vi kan undervurdere betydningen av reiseavstand. Det er sannsynlig at 

personell som går i turnus vil ha høyere terskel for å reise mer enn en 

halvtime. Vi tror konsulentrapportenes grense for akseptabel reiseavstand 

på 20 minutter er for pessimistisk.  

 Mjøssykehuset blir en stor organisasjon. Det er en risiko for at 

organisasjonen blir utydelig, kaotisk og med uformelle beslutningspersoner 

som kan være til hinder for god flyt og fremdrift i huset. Det må derfor 

planlegges svært godt for at synergien ved et stort sykehus skal oppnås. Det 

nevnes spesielt at enkel samlokalisering av funksjoner (slik de gjorde på 

Kalnes med geriatri, nevrologi og alderspsykiatri i samme område av 

poliklinikken) ikke nødvendigvis genererer godt samarbeid på tvers av 

fagene. 

 

o Fordeler 0+ (erstatningssykehus Hamar) 

 Hvis erstatningssykehuset legges på Sanderud-jordene, vil det kunne oppstå 

lokale samhandlingseffekter for Sanderud sykehus og erstatningssykehuset, 

blant annet i form av reduserte reisekostnader og mindre belastende 

transport av pasienter til utredning og behandling, f.eks ECT.  

 Mulighet for oppgradering av ECT-behandlingsklinikk, med venterom, 

behandlingsrom og oppvåkning dedikert for ECT-pasienter. 

o Ulemper 0+ (erstatningssykehus Hamar) 



 

   

 

 Erstatningssykehuset vil antakelig virke de-rekrutterende for sykehuset på 

Reinsvoll, og vi tror at Reinsvolls fremtidige oppgradering og vedlikehold vil 

lide under oppbygging av erstatningssykehuset. 

 Vi tror at, med dagens forslag til funksjonsfordeling mellom Elverum og 

Hamar, så representerer dette en langsom nedleggelse av Elverum. 

 God tilgjengelighet 

o Fordeler Mjøssykehuset 

 Likt tilbud og tilgjengelighet for hele befolkningen i Innlandet. Bedret 

somatisk oppfølging og kontroll av pasienter i psykisk helsevern 

 Tilbud av laboratorie og bilde-funksjoner hele døgnet, hele uken, vil være en 

klar kvalitetsforbedring for pasienter i psykisk helsevern. 

o Ulemper Mjøssykehuset 

 Usikkert om det er ulemper 

o Fordeler 0+ (erstatningssykehus Hamar) 

 Sykehus-strukturen i dag representerer god tilgjengelighet for befolkningen. 

 Bedre behandlingstilbud for Hamar-regionen, potensielt også i samhandling 

mellom somatikk og psykisk helsevern i denne delen av Innlandet. 

o Ulemper 0+ (erstatningssykehus Hamar) 

 Funksjonsfordeling vil opprettholdes og dette vil spesielt komplekse 

pasienter lide under, med risiko for utidig transport rundt Mjøsa og de 

personalkostnadene dette innebærer. 

 

 Organisering som underbygger gode pasientforløp 

o Fordeler Mjøssykehuset 

 Vi har anbefalt denne løsningen fordi vi tror at en slik løsning vil sikre bedre 

pasientforløp og bedre samhandling mellom psykisk helsevern og somatikk. 

Mjøssykehuset vil ha tekniske løsninger som kommer hele Innlandet til gode, 

i motsetning til Erstatningssykehuset 

o Ulemper Mjøssykehuset 

 Ingen 

o Fordeler 0+ (erstatningssykehus Hamar) 

 Fortsatt vil funksjonsfordeling vanskeliggjøre gode pasientforløp ved denne 

løsningen 

o Ulemper 0+ (erstatningssykehus Hamar) 

 Fortsatt vil funksjonsfordeling vanskeliggjøre gode pasientforløp ved denne 

løsningen 

 

 God ressursutnyttelse 

o Fordeler Mjøssykehuset 

 Mer robuste fagmiljøer, færre vaktlinjer 

 Et nytt sykehus for hele Innlandet vil innebære muligheten for 

teknologiske/digitale løsninger som kan bidra til å redusere spesialisters 

reisevirksomhet, og at veiledning og behandling kan foregå digitalt, med 

spesialist på sykehuset og primærhelsetjeneste og pasient der pasienten bor. 

o Ulemper Mjøssykehuset 

 Vi tror ikke det 

o Fordeler 0+ (erstatningssykehus Hamar) 



 

   

 

 Lokale fordeler for Hamar-området 

o Ulemper 0+ (erstatningssykehus Hamar) 

 Fragmenterte fagmiljøer, dårligere rekruttering, flere vaktlinjer 

 

 


