
Innspill fra avdeling og faggruppe BUP Innlandet, divisjon Psykisk helsevern 
 

Oppgave til fagråd og faggrupper i Sykehuset Innlandet:  
Faglig vurdering av alternativer  
 
Fagråd og faggrupper inviteres til å bistå i prosess med å beskrive styrker og svakheter ved de to alternativene som utredes i konseptfasen. Vurderingene vil inngå i 

grunnlaget for å kunne gjøre et valg mellom de to alternativene i konseptfasens steg 1. 

 Trygge og gode tilbud 
 Gode fagmiljøer 
 God tilgjengelighet 
 Organisering som underbygger gode pasientforløp 
 God ressursutnyttelse 

 
Innenfor hvert av effektmålene er det oppgitt flere vurderingskriterier, merket med kursiv. Fagråd og faggrupper kan støtte seg til disse, som stikkord for de 
vurderingene som skal gjøres, men bes om å besvare oppgaven som en samlet vurdering av styrker og svakheter per effektmål.  
 
Dette oppgaveskjemaet benyttes i gruppearbeider på fagkonferansen 13. mai, samt som innspillsdokument for skriftlige innspill fra fagråd og faggrupper.  
 
Ved utfylling av skjemaet bes det om at fagråd/faggruppers samlede vurdering oppgis i kolonnene for henholdsvis styrker og svakheter. Ved behov kan feltet 
nederst på siden benyttes til å synliggjøre delte meninger i gruppen. 
 
Ved levering av skriftlige innspill bes det presisert hvem som er avsender av innspillet, herunder om innspillet representerer hele fagrådet/faggruppen eller 

enkeltmedlemmer. Alle interne innspill vil bli publisert på minSIde og Sykehuset Innlandets nettsider. 

Frist for skriftlige innspill: 20. mai 2022 

 

Innspill fra fagråd og faggrupper sendes: roger.jenssen@sykehuset-innlandet.no 
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Effektmål 1: Trygge og gode tilbud  

     
 Null-pluss alternativet  

  
Alternativet med Mjøssykehuset  

   
1  

  
Trygge og gode tilbud  

  
Styrker  

  
Svakheter  

  
Styrker  

  
Svakheter  

   
- Brukertilpasset pasientbehandling og 
opplæring hvor pasientene er aktive 
deltagere i helsehjelpen de mottar  
- Tilgang på relevant og riktig 
kompetanse på det stedet pasienten tas 
imot   
- At den akutte syke pasienten møtes av 
personale med rett kompetanse hele 
døgnet for rask avklaring av videre 
behandling  
- Spesialiserte funksjoner med et 
pasientvolum som sikrer god kvalitet i 
behandlingen og liten variasjon i 
kvalitet  
- Moderne pasientbehandling i tråd med 
medisinsk og teknologisk utvikling  
- Bygningsmasse med utforming som gir 
mulighet til å ivareta personvern i 
henhold til GDPR  
- Mulighet for økt egendekningsgrad  

 Videre drift uten vesentlig 
endring vil gi stabilitet i 
pasienttilbudet. 

 Gode uteområder og 
opparbeidet bruk av 
nærmiljøet for miljøterapi 
for innlagte barn og 
ungdom ved dagens 
enheter. Dette ivaretar 
også godt behov for 
sansestimulering 

 Noen gode lokaler som er 
hensiktsmessige med 
tanke på behandling 
bevares 

 Mange små enheter kan gi 
rom for mer 
fleksibilitet/kreativitet, 

 Nærhet til 
barneavdelingen for halve 
pasientgruppen i BUP 
døgn hvis lokasjon for 
erstatningssykehus blir på 
Sanderud  
 

 

 Fortsatt spredte og små 
fagmiljøer i BUP døgn og 
ekstrem sårbarhet for at 
enkeltpersoners fravær 
kan påvirke drift i stor 
grad. 

 Kapasitet og plasser kan 
ikke brukes fleksibelt ifht 
om de trenger vaktlinjer 
og 7-døgnsinnleggelser, da 
kun 1 av 3 lokasjoner er 
tilknyttet vaktlinje. 

 Lite egnede lokaler flere 
steder tilpasset moderne 
behandling der familiene 
er mer involvert (for små 
rom og ikke egne soner for 
foresatte å være på) 

   Barneavdeling og BUP 
Døgn fremdeles ikke på 
samme lokasjon – 
pasienter får mer 
fragmenterte 
behandlingstilbud 

 Ansatte og pasienter 
bruker tid på transport 
mellom BUP døgn og 
somatiske 
sykehustjenester 
 

 Muliggjør samling av BUP 
døgn på en lokasjon. 

 Alle døgnposter er i 
nærheten av vaktlinje og 
vil dermed ha 
døgnkontinuerlig tilgang 
på lege og spesialist. 

 Nærhet til 
barneavdelingen vil gi 
kunne gi mer helhetlig 
tilbud til barn og ungdom 
med sammensatte 
vansker (eks 
spiseforstyrrelser, 
psykosomatikk). 

 Et stort, samlet fagmiljø vil 
gi bedre foutsetning for 
liasontjeneste opp mot 
barneavdelingene. 

 Nærhet til enhet for tidlig 
internvensjon for psykose, 
Tips, for alle elektive 
døgnenheter. Vil gi endra 
bedre oppfølging til barn 

  og ungdom innlagt med 
psykosemistanke. 

 Bygging av nytt sykehus 
vil gi døgnposter med 
moderne fasiliteter, 
deriblant rom bygget med 
antiligaturløsninger som 
vil gi bedre 

 
 Kan bli for stor fagtyngde 

et sted  
 Smittevernsmessig – et 

stort utbrudd lammer 
stort, ingen andre steder å 
spille på 

 Det er en risiko for at den 
naturlige treningsarenaen 
kan bli borte i et stort 
miljø; god miljøterapi kan 
bli vanskelig – fysisk 
uteareal, idrettshaller, 
kommunale områder uten 
å kjøre bil, skiarenaer, 
skøytebane, mm kan bli 
dårligere eller borte 

 Risiko at det kan bli 
vanskelig å utvide lokaler 
og/eller ute-arenaene 
dersom sykehuset blir 
dimensjonert for lite 

 Kan bli for mye støy rundt 
bygget, kan bli 
overveldende for 
barn/ungdom (f.eks. 
ambulanser/helikoptre) 
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pasientsikkerhet, og 
tilstrekkelige og 
nødvendige fasiliteter for 
skjerming av pasienter 
med behov for dette i 
akuttpost 

 En samling på 
Mjøssykehuset vil gi 
sykehusskolene anledning 
til å samles i et større 
fagmiljø.  

  

 Momenter hvor det er delte meninger om 
styrker/svakheter: 
 Å unngå en samling til et større sykehusmiljø, som kan 

virke mer fremmed for barn og ungdom, kan være en 
styrke ved 0+ 

  
  
  
  
    

 

 Momenter hvor det er delte meninger om 
styrker/svakheter: 
 Delte meninger om det er en svakhet at man kan få for 

stor faglig tyngde ett sted 
 Delte meninger om det med mer moderne 

behandlingsformer i døgn er like viktig med nærhet til 
ulike kulturtilbud (vanlige bomiljøer). Viktigere før når 
lengre oppholdstid i BUP døgn. 
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 Effektmål 2: Gode fagmiljøer  

    
 Null-pluss alternativet  

  
Alternativet med Mjøssykehuset  

   
2  

  
Gode fagmiljøer  

  
Styrker  

  
Svakheter  

  
Styrker  

  
Svakheter  

   
- God rekrutteringsevne og evne til å 
beholde medarbeidere  
- Mulighet for gode arbeidsforhold og 
arbeidstidsordninger  
- Robuste fagmiljø og vaktordning som 
ikke er avhengige av kontinuerlig 
innleie  
- Mulighet til å ivareta lovpålagte 
oppgaver innen utdanning og forskning, 
inkludert samarbeid med universitet og 
høyskoler  
- At foretaket i størst mulig grad kan 
tilby utdannelsesløpene i egen regi  
- Faglig utvikling for medarbeiderne, 
der forskning, utvikling, utdanning og 
innovasjon er integrert  

 Stabil driftssituasjon. 
Ingen fagfolk vil falle fra 
pga omstilling/endring. 

  
  
  
    

 

  Små fagmiljøer er 
vanskelige å rekruttere til. 

 Færre ansatte på ett sted 
gjør det mer sårbart ved 
avvikling av ferier, 
overlegepermisjoner og 
sykdom – både vanskelig å 
planlegge og gir ofte 
betydelig økt 
arbeidsbelastning for de få 
som er igjen 

 Oppstår lett driftskritiske 
mangler i bemanningen i 
dag – og medfølgende 
usikkerhet og 
arbeidspress på ansatte 

 Alle spesialister må være 
enda mer generalister når 
fagmiljøene består av 
svært få ansatte (som 1 
overlege på et sted)  

 Veldig vanskelig å 
rekruttere spesialister i 
dag 

 Et godt fagmiljø trenger en 
stabil stamme av fagfolk, 
et lite miljø kan virke lite 
rekrutterende 

  
    

 

 Større fagmiljø er 
rekrutterende, og kan 
gjøre rekruttering lettere i 
BUP døgn 

 Større fagmiljø vil gi 
større forutsetning til å 
bidra til vaktordning og 
liasontjenste. LIS og 
psykologer i 
spesialiseringsløp vil få 
mer helhetlige 
utdanningsløp ved 
Mjøssykehuset med både 
elektive og akutte 
tilstander på samme sted 

 Samlokalisering med 
barneavdelingene og 
habiliteringstjenesten for 
barn vil kunne gjøre 
forskning og 
tjenesteutvikling av 
helhetlige tilbud enklere 

    
 

 Mjøssykehus på Moelv kan 
gi langvarige 
rekrutteringsutfordringer. 
Det er pr i dag ikke noen 
BUP der, og begrenset 
innbyggerantall nært 
Mjøssykehuset. 

 Flytting av dagens spredte 
fagmiljøer kan gi 
midlertidig tap av 
kompetanse (de som ikke 
ønsker å pendle eller 
flytte). Særlig er en 
bekymret for at ansatte 
tilsatt på Sanderud og som 
er bosatt i 
Elverumsområdet vil 
synes det blir for langt til 
Moelv. 

 Risiko for at 
fylkeskommunenes/ 
kommunenes ansatte i 
sykehusskolene ikke blir 
med til Mjøssykehuset. 

  
  
  

 
 



Innspill fra avdeling og faggruppe BUP Innlandet, divisjon Psykisk helsevern 
 

Momenter hvor det er delte meninger om 
styrker/svakheter: 
 Det er delte meninger om nærhet til bosted eller større 

fagmiljø vil bety mest ifht rekruttering. 
  
  
    

 

 Momenter hvor det er delte meninger om 
styrker/svakheter: 
 Det er delte meninger om nærhet til bosted eller større 

fagmiljø vil bety mest ifht rekruttering. 
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Effektmål 3: God tilgjengelighet  

     
 Null-pluss alternativet  

  
Alternativet med Mjøssykehuset  

  
3  

  
God tilgjengelighet 

  
Styrker  

  
Svakheter  

  
Styrker  

  
Svakheter  

   
- Gode sammenhengende 
behandlingskjeder for akutt og planlagt 
behandling  
- Likeverdige helsetjenester med lik 
mulighet for riktig behandling 
uavhengig av bosted  
- Prehospitale tjenester av høy faglig 
kvalitet og med riktig tilgjengelighet  
- Tilgang til moderne og framtidsrettet 
medisinsk-teknisk og annet teknisk 
utstyr  
- Tidsriktig og hensiktsmessige 
behandlingsfasiliteter, herunder enerom 
til pasientene  
- Tilgang på grøntareal og 
skjermingsmuligheter for pasienter som 
har behov for det  
- En ytre logistikk tilrettelagt for alle 
transportbehov, inkludert 
kollektivtransport  

 Det er god tilgang på 
uteområder for BUP’s 
døgnenheter 

  
  
    

 

 Enkelte pasienter med 
spiseforstyrrelse og 
akuttbehov flyttes kan i 
dag måtte flyttes mellom 
Kringsjåtunet og 
akuttenheten på 
Sanderud, noe som 
innebærer en times 
reisetid 

 Enhetene på Gjøvik og 
Kringsjåtunet vil fortsatt 
ikke ha tilgang til vaktlinje. 

 Pasienter flyttes i dag 
mellom døgn og somatikk, 
særlig krevende for 
akuttpasienter 

  
    

 

  Samling av døgnenhetene 
vil gi gode overganger 
mellom akutt og elektiv 
døgn for ungdom. Elektivt 
innlagte barn og ungdom 
med behov for 
øyeblikkelig hjelp vil 
slippe reisevei på en time 
mellom ulike enheter. 

 Samlokalisering med 
somatikk vil gjøre det 
lettere å skape gode 
pasientforløp for 
pasientgrupper med 
samtidige behov for 
somatisk og psykisk 
helsevern. 

 Ambulante tjenester får 
kortere reisevei til flere 
pasienter gjennom sentral 
plassering i Mjøsområdet 

 Det er lengre reisevei for 
ansatte 

  
  
    

 

Momenter hvor det er delte meninger om 
styrker/svakheter: 
  
  
  
  
    

 

 Momenter hvor det er delte meninger om 
styrker/svakheter: 
 Det er delte meninger om en i Mjøssykehuset kan 

forvente få tilstrekkelige uteområder som tilfredsstiller 
behandlingsmessige behov for BUP-innlagte barn og 
ungdom 

 Behov for god kollektivtransport for både pasienter og 
ansatte, og delte meninger om dette kompenserer nok 
eller ikke 
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Effektmål 4: Organisering som underbygger gode pasientforløp  

    
 Null-pluss alternativet  

  
Alternativet med Mjøssykehuset  

  4   Organisering som underbygger 
gode pasientforløp 

  
Styrker  

  
Svakheter  

  
Styrker  

  
Svakheter  

   
- Videreutvikling av desentraliserte 
tjenester nær der pasienten bor i tråd 
med faglig og teknologisk utvikling  
- At pasientene kan utredes og 
behandles der de tas imot og at 
uhensiktsmessig flytting av pasienter 
mellom enheter unngås   
- Nødvendig samhandling mellom 
fagområdene psykisk helsevern, 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB) og somatikk for at pasientene skal 
oppleve at fagfolk opptrer i team  
- Sammenhengene tjenester på tvers av 
sykehus og kommuner  

 Dagens godt utbygde 
desentraliserte 
polikliniske BUP-tilbud vil 
ikke berøres  

  
  
  
    

 

 Dagens desentraliserte 
døgntilbud vil gi fortsatt 
forholdsvis lang vei for 
pasienter med 
spiseforstyrrelse innlagt 
ved BUP Akutt på 
Sanderud med behov for 
behandling på somatisk 
avdeling (Elverum). 

 Enkelte pasienter ved 
Kringsjåtunet med behov 
for akuttenhet vil måtte 
dra til Sanderud. 

  
  
    

 

 Samlokalisering med 
barneavdeling og 
habiliteringstjenesten vil 
gi bedre forutsetninger for 
gode pasientforløp innen 
intoks, spiseforstyrrelse, 
autismespektervansker og 
muligens psykosomatikk. 

 Gode liasontjenester vil gi 
bedre pasientforløp for 
enkelte pasientgrupper 
innlagt på 
barneavdelingen. 

 En samling av 
barneavdelingene vil gjøre 
det lettere for psykisk 
helsevern. De to 
avdelingene fungerer ikke 
likt pr i dag. 

 Dagens godt utbygde 
desentraliserte 
polikliniske BUP-tilbud vil 
fortsette 
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Momenter hvor det er delte meninger om 
styrker/svakheter: 
  
  
  
  
    

 

 Momenter hvor det er delte meninger om 
styrker/svakheter: 
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Effektmål 5: God ressursutnyttelse  

    
 Null-pluss alternativet  

  
Alternativet med Mjøssykehuset  

   
5  

  
God ressursutnyttelse 

  
Styrker  

  
Svakheter  

  
Styrker  

  
Svakheter  

   
- Optimal bruk av ressurser ved at 
personell i størst mulig grad kan brukes 
til aktiv pasientbehandling framfor 
passiv vaktberedskap  
- Mulighet for rasjonell bruk og høy 
utnyttelsesgrad av medisinsk-teknisk 
utstyr  
- Anskaffelse av oppdatert medisinsk-
teknisk utstyr og annen aktuell 
teknologi som byggene og virksomheten 
krever  
- Digital infrastruktur som kan utnytte 
potensialet i dagens og framtidsrettede 
digitale løsninger  

 Slipper bygge så mye nytt, 
noe som medfører mindre 
utgifter til nye bygg 

 Slipper ressursbruken ifht 
arbeidstid/ansatte knyttet 
til det å etablere drift i nye 
lokaler 

  
  
    

 

 Fortsatt dyr drift ved at en 
stadig må erstatte 
spesialister ved små 
fagmiljøer, ofte med vikar.  

 Eventuell driftsstans ved 
fravær av kritisk 
arbeidskraft ved ett av 
stedene medfører 
vesentlige tap i 
produktivitet. Så langt har 
vi knapt hatt noe 
tidspunkt etter 2020 hvor 
alle våre døgnenheter 
hadde 100 % drift. 

 Et nullpluss vil gi fortsatt 
drift ved Sanderud og 
Reinsvoll, noe som 
medfører større 
driftskostnader og høyere 
ressursbruk for VOP og 
sannsynligvis mindre 
ressurser tilgjengelig for 
BUP 

  
    

 

  En samling av våre 
døgnenheter vil gi 
besparelser ved at mer 
robuste fagmiljøer vil 
kunne avhjelpe hverandre 
og minske behovet for dyr 
vikarinnleie. 

 En samling av enhetene vil 
kunne gi besparelser på 
kveld/natt/helg og 
dermed gi mer ressurser 
til aktiv 
pasientbehandling. 

 Felles bruk av en del 
fasiliteter for familier og 
barn for habilitering, 
barneavdeling og BUP kan 
gi en mer rasjonell bruk 
og vedlikehold 

 Vil kunne opprettholde 
planlagt drift ved mer 
robuste miljøer 

  
    

 

 Må bygge nytt, noe som gir 
investeringskostnader  

 Bruke ressurser (ansattes 
tid og krefter) på å samle 
dagens enheter og 
etablere drift i nye lokaler 
og med tettere samarbeid 
med andre 
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Momenter hvor det er delte meninger om 
styrker/svakheter: 
  
  
  
  
    

 

 Momenter hvor det er delte meninger om 
styrker/svakheter: 
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Ytterligere innspill til som kan bidra til å forbedre alternativene: 
 Alternativet på Mjøssykehuset framstår som det klart beste for BUP Innlandet. Et samlet døgntilbud vil gi rammer for robust drift med et sterkt fagmiljø som kan 
være en attraktiv arbeidsplass for ansatte.  
 
Tilstrekkelige arealer, enheter på bakkenivå skjermet fra øvrig del av sykehuset og med store nok rom og god arkitektur er viktig for at Mjøssykehuset skal fungere 
godt for barne- og ungdomsgruppen. Det er også nødvendig å prioritere uteområder som både er store nok, og som er tilrettelagt for miljøterapeutisk aktivitet som 
er nødvendige for å kunne gi behandlingstilbud for barn og ungdom. 
 
Det er flere andre momenter som er spilt inn tidligere og som fungerer som forutsetning for at Mjøssykehuset skal være et så godt alternativ som mulig: 
-kort vei til sykehusskole 
-tilgang til pårørendeleiligheter/pasienthotell 
-egen skjermet inngang for akuttinnleggelser på tvang 
-moderne rom med antiligaturløsninger på akuttenhet og 7-døgns elektiv behandlingsenhet for ungdom 
-nærhet til barneavdeling og barnehabilitering 
-nærhet til voksenpsykiatrisk akuttpost 
- tilstrekkelige egnet skjermingsmuligheter 
- nærhet til offentlig kommunikasjon  
- god logistikk for ansatte 
 

 

Til slutt spilles inn at det for alternativet med Mjøssykehuset må tas høyde for at en med base/utgangspunkt i døgntilbudene her, får en utbygging av langt mer 

ambulant virksomhet som skal kunne nå og jobbe i hele opptaksområdet. Det er derfor også viktig å ha nok plass til behandlere som jobber med dette fremover med 

Mjøssykehuset som base. 


