
Innspill fra Fagråd rehabilitering til oppgaven «Faglig vurdering av alternativer» som angitt nedenfor. 
 
Oppgaven 
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 

 



 
Vårt innspill 
Fagråd rehabilitering viser til vårt forrige innspill datert 19.03.22, med tema virksomhetsinnhold i 0+ alternativet. Følgende avsnitt fra dette innspillet er i 
høyeste grad relevant for vårt fag også når det gjelder vurdering av Mjøssykehusalternativet vs. 0+ alternativet:  
 
Rehabiliteringsfaget er i utvikling, i retning av mer tidligrehabilitering og integrering av rehabilitering i helhetlige pasientforløp. Dette fordrer et nært 
samarbeid med øvrige tjenesteområder, og både Fagråd rehabilitering og Divisjon Habilitering og rehabilitering har med bakgrunn i dette i tidligere prosess 
rundt ny sykehusstruktur påpekt viktigheten av en samling av funksjoner i SIHF i et Mjøssykehus, og viktigheten av at Avdeling for Fysikalsk medisin og 
rehabilitering i sin helhet legges til dette sykehuset, samlokalisert med akuttfagene. Dette vil også ivareta HSØ sin føring om at det skal være et 
rehabiliteringsfaglig tyngdepunkt i hvert HF, samt føringene for tidlig oppstart av rehabilitering som finnes i Nasjonal traumeplan og i Pakkeforløp 
hjerneslag.  
 

Vi vil videre påpeke at vi i våre vurderinger nedenfor legger til grunn at driften innen Fysikalsk medisin og rehabilitering på Solås, Ottestad og Granheim i 0+ 
modellen videreføres som i dag. I innledningen på fagkonferansen 13.05.22 ble vårt fag imidlertid ikke spesifisert i oversikten over steder der driften skal 
fortsette uendret (her angitt som Tynset, Gjøvik, Lillehammer, Reinsvoll og Sanderud). Dersom det er planlagt å legge oss inn i 0+ modellen, viser vi til våre 
betraktninger rundt dette i innspillet datert 19.03.22. 
 
Flere av medlemmene i fagråd rehabilitering deltok på fagkonferansen 13.05.22. Vi opplevde å komme godt til orde der, og fikk fremmet våre synspunkter 
både på vegne av eget fag og med et mer overordnet perspektiv på Sykehuset Innlandet i framtidens helsetjeneste. Vi kjente oss godt igjen i det som kom 
fram i oppsummeringen på slutten av dagen, der Mjøssykehus-modellen scoret høyt på 4 av 5 vurderingskriterier, men lavere på tilgjengelighet (som blant 
annet omfatter reiseveg), mens 0+ alternativet scoret motsatt. Detaljene som kom fram under de ulike vurderingskriteriene var også i tråd med vårt syn. 
Disse gjentas dermed ikke her. 
 
Sortert etter vurderingskriteriene, er hovedtrekk som er spesielt viktige for vårt fag: 

1. Trygge og gode tilbud.  
a. En styrke i Mjøssykehusmodellen er muligheten til å samle fagmiljøet innenfor fysikalsk medisin og rehabilitering på ett sted. Dette vil gi 

mindre sårbarhet og større fleksibilitet enn dagens modell (svt 0+) med tanke på rekruttering, bemanning og fravær (flere fagpersoner per 
faggruppe totalt sett tilgjengelig på samme sted) og flere fagpersoner tilgjengelig i pasientbehandling på dagtid pga færre parallelle vaktskift 
(per nå sengepost på 3 steder).  

b. I tillegg vil Mjøssykehusmodellen gjøre det enklere å samle alle rehabiliteringsressursene i SIHF, inkludert fysio- og ergoterapi, i samme 
enhet, slik det er foreslått i C+ modellen for virksomhetsinnhold. Dette vil gjøre det lettere å få en samlet faglig «rød tråd» i hele 
helseforetaket og sikre like tilbud om funksjonsvurderinger og vurderinger av behov for rehabilitering til alle fra samme base (det 



rehabiliteringsfaglige tyngdepunktet). Dette vil også være mer robust bemanningsmessig enn dagens tilbud (svt 0+) der fysio- og 
ergoterapeutene er spredt rundt på ulike enheter.  

c. Tidligrehabilitering vil være et av satsningsområdene i HSØ sin nye fagplan for rehabilitering. Som nevnt ovenfor er det også føringer for 
tidlig oppstart av rehabilitering i Nasjonal traumeplan og i Pakkeforløp hjerneslag. Per i dag mangler et enhetlig system for å sikre god 
tidligrehabilitering i SI. En samling i Mjøssykehusmodellen vil legge til rette for at man i nødvendig samarbeid med og nærhet til akuttfagene 
bygger opp et slikt tilbud. Dette er også relevant under pkt 4 (gode pasientforløp). 

d. En samling i Mjøssykehusmodellen vil også kunne gi større egendekningsgrad for komplekse rehabiliteringspasienter. Modellen vil 
muliggjøre kompetanseutvikling og tilstrekkelig bemanning slik at vi i større grad enn nå kan håndtere de tyngste og mest komplekse 
rehabiliteringspasientene som per i dag til en viss grad håndteres på Sunnaas. Dette er også relevant under pkt 4 (gode pasientforløp) og 5 
(god ressursutnyttelse). 

e. Fra et lungemedisinsk- og lungerehabiliteringsperspektiv vil en samlokalisering av lungerehabilitering med medisinsk avdeling i et 
Mjøssykehus være stimulerende for fagmiljøet, bidra til god rekruttering og dermed gi et bedre tilbud til pasientene, både mtp utredning, 
behandling og rehabilitering. En slik samlokalisering vil også sikre god ressursutnyttelse både med tanke på kompetanse og utstyr. Også per i 
dag (svt 0+) brukes både personale og utstyr til lungefunksjonstesting på tvers av disse to avdelingene, med de utfordringene som følger 
med fysisk lokalisering og drift på ulike steder. Spesielt på legesiden har dette vist seg svært sårbart. 

2. Gode fagmiljøer. 
a. Sterke fagmiljøer som rekrutterer godt er essensielt for å gi gode helsetilbud. En samling i Mjøssykehusmodellen vil gi mulighet for utvikling 

og bevaring av et godt, robust tverrfaglig fagmiljø innenfor fysikalsk medisin og rehabilitering. Som nevnt ovenfor er dette i tråd med HSØ 
sin føring om at det skal være et rehabiliteringsfaglig tyngdepunkt i hvert HF. Se også pkt 1a-e ovenfor. 

3. God tilgjengelighet. 
a. «En dør inn» i Mjøssykehusmodellen vil tilrettelegge for gode behandlingskjeder inkludert tidlig rehabilitering av pasienter etter både 

traumer og annen ervervet funksjonssvikt. Fysisk samlokalisering med øvrige akuttfag vil også lette bilateral liasonvirksomhet opp mot for 
eksempel psykiatri, anestesi og nevrologi – relevant både for disse fagene og for vår virksomhet (både døgn og poliklinikkseksjonene). 

b. En ulempe i Mjøssykehusmodellen slik den er planlagt per i dag med plassering i Moelv, er at mange av både pasienter og ansatte vil få 
lengre reiseveg til de ulike tilbudene enn tilfellet er i dag (svt 0+), der vi har tilbud flere steder. Dette gjelder også for andre fag enn fysikalsk 
medisin og rehabilitering. Med tanke på de ansatte vil dette kunne innebære en risiko for tap av kompetanse ved at enkelte som allerede 
har lang reiseveg vil kunne velge å pendle til andre steder, som Oslo-området. Bygging av et sterkt og attraktivt fagmiljø som omtalt under 
vurderingskriterium 2 vurderes å være den viktigste faktoren for å forebygge dette. 

4. Organisering som underbygger gode pasientforløp. 
a. Mjøssykehusmodellen legger etter vårt syn til rette for gode pasientforløp inkludert tidlig rehabilitering som nevnt ovenfor (pkt 1b-e).  
b. En samling i Mjøssykehusmodellen vil også gjøre det enklere for vårt miljø å bistå andre avdelinger med vurderinger av 

rehabiliteringspotensiale og å kanialisere pasienter videre til korrekt tilbud etter medisinsk behandling og/eller tidligrehabilitering. Dette vil 



bidra til at flere får riktig tilbud til riktig tid, og vil med dette også kunne redusere unødig bruk av privat rehabilitering, som per i dag er en 
utfordring i SIHF sitt nedslagsfelt. 

c. Samhandling med primærhelsetjensten er sentralt i rehabilitering. En ulempe i Mjøssykehusmodellen vil kunne være at man i større grad 
enn i 0+ modellen mister den nære kontakten med og «oversikten over» kommunene man samarbeider med. Dette bør imidlertid kunne 
forebygges ved at man «flytter med seg» fagmiljøer som fra før har denne kunnskapen/kontakten, og har et bevisst fokus på å videreføre 
dette på en god måte. 

d. Videreutvikling av desentraliserte tjenester vil kunne gjøres i begge modeller. For vårt fag er det allerede per i dag (svt 0+) godt 
implementert bruk av digital oppfølging av ulike pasientgrupper. En ulempe med samling i Mjøssykehuset vil være lengre reiseveg for en 
god del behandlere i forbindelse med fysisk ambulant virksomhet, spesielt ut til periferien av SI sitt opptaksområde. 

5. God ressursutnyttelse. 
a. En samling i Mjøssykehuset vil for vårt fag gi mulighet for bedre ressursutnyttelse som anført under pkt 1a-e ovenfor, samt kunne forebygge 

unødig bruk av privat rehabilitering som omtalt under punkt 4b ovenfor.  
b. En samling vil også gi bedre ressursutnyttelse ved muligheten for fleksibilitet i bruk av ansatte på tvers av seksjoner, både ved at enkelte 

med spesialkompetanse brukes fast i flere team, og ved mulighet for omrokkering ved akutte behov for dette. Se også pkt 1d-e ovenfor. 
c. Med alle på ett sted vil en også sikre best mulig utnyttelse av relevant medisinsk teknisk utstyr (for eksempel ultralyd, EKG, div. 

lungefunksjonstesting), og at dette ikke i enkelte seksjoner blir stående lite brukt og etter hvert utdatert. God tilgjengelighet av godt utstyr 
vil også sikre vedlikehold av kompetanse i bruken av dette. 

 
 
Ottestad, 20.05.22 
Kristin Østlie 
Avdelingsoverlege PhD 
Leder Fagråd rehabilitering 
 
Fagrådet stiller seg samlet bak dette innspillet. 
  



Detaljert oversikt over effektmålene slik de er angitt i oppgaveteksten 

   
1 Trygge og gode tilbud 

   
2 Gode fagmiljøer 

  
3 God tilgjengelighet 

  4 Organisering som 
underbygger gode 
pasientforløp 

   
5 God ressursutnyttelse 

   
- 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  

   
- 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  

   
- 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  

   
- 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  

   
- 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  

 


