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INNSPILL TIL ALTERNATIV 1 OG 2 I 0+-ALTERNATIVET FRA 
ALDERSPSYKIATRI VED AVDELINGSOVERLEGE 
 

Jeg jobber som avdelingsoverlege ved alderspsykiatrisk avdeling, SI Sanderud. Vår 
virksomhet dekker hele Sykehuset Innlandet sitt nedslagsområde. Jeg har vurdert alternativ 
1 og 2 i 0+-alternativet, slik vi ble bedt om i fagrådsledermøter og ekspertutvalget i OU-
prosjektet. Jeg har også sett på de justeringene til disse to alternativene som EH-somatikken 
har spilt inn.  I utgangspunktet har vi fra vårt ståsted oppfattet hele 0+-drøftingen som 
uvelkommen og uten noen form for gevinst for Sykehuset Innlandet som helhet. Mitt 
inntrykk er at denne oppfatningen er representativ for faglige ledere i psykisk helsevern og 
somatikk. 
Med tanke på det forslag til omrokkering og flytting av klinisk virksomhet som kommer fram 
i alternativ 2 kan man med rette spørre seg om dette forslaget egentlig representerer et 0+-
alternativ. Snarere fremstår det som et tredje hovedsykehus. 
Imidlertid er det neppe tvil om at lokalområdet rundt Hamar vil oppleve en gevinst av et 
erstatningssykehus. Nederst har jeg skissert i tabell hvilke gunstige og ugunstige effekter 
som 0+-alternativet vil ha lokalt for Hamar-regionen og generelt for Sykehuset Innlandet for 
psykisk helsevern og for alderspsykiatri. 
Av de to alternativene som er skissert, og der også nevrologi er foreslått plassert på Hamar i 
alternativ 2, er det ingen tvil om at for psykisk helsevern på Sanderud sin del, vil alternativ 2 
fremstå som det gunstigste. Med en lokalisering på Sanderud-tomta, vil det også kunne gi 
noen synergi-effekter i form av mer formalisert samarbeid mellom psykisk helsevern og 
somatikk, ikke minst i form av døgnkontinuerlig tilsyns-samarbeid. 
Alternativ 2 fremstår imidlertid som en modell der store deler av Elverums kliniske 
virksomhet blir flyttet ut fra Elverum, noe som gjør at Elverum går en svært usikker tid i 
møte.  
I tillegg er jeg bekymret for at 0+-alternativet, ikke bare vil bidra til å forringe virksomheten 
på Elverum, men ved alle de andre sykehusene i Innlandet. Dette på grunn av at i bygge- og 
oppstartperioden er det svært sannsynlig at hoveddelen av investeringsmidlene vil bli 
kanalisert til erstatningsbygget. For sykehuset på Reinsvoll tror jeg det vil få ugunstige 
konsekvenser, slik jeg drøfter i nedenstående tabell. 
 
 



    

 

Fordeler PHV ved 0+-alternativet Ulemper PHV 

Ved 0+-alternativet vil somatisk sykehus 

Hamar rustes opp i form av nybygg. 

Lokaliseringen kan potensielt legges 

nærmere Sanderud. Dersom det 

gjennomføres en samlokalisering av Hamar 

sykehus og Sanderud vil dette kunne 

 Bidra til bedret logistikk (transport til-

fra, venterom) og fasiliteter for 

Sanderuds ECT-pasienter 

 Bidra til bedret tilsynsordning for 

psykiatri i Hamar sykehus 

 Bidra til bedret laboratorietjenester og 

bildediagnostikk hele døgnet for 

Sanderud 

 Reduserte utgifter til transport, 

redusert forbruk av personell til 

pasient-transport for Sanderuds 

pasienter, så fremt lokalisering på 

Sanderud-området 

 

 

For psykisk helsevern for øvrig (PHV 

utenom Sanderud) vil 0+-alternativet ikke 

generere noen fordeler, kun risiko for 

ulemper 

 Nødvendig oppgradering av 

bygningsmasse i hele PHV forøvrig vil 

sannsynligvis kun skje gjennom 

investeringsmidler, dvs mest sannsynlig 

en begrenset økonomisk ramme, 

spesielt mens 0+-sykehuset bygges.  

 Potensialet for samhandling mellom 

psykiatri, rus og somatikk vil ikke kunne 

utvikles utover det som potensielt skjer 

for Hamar/Sanderud. 

 Reinsvoll sykehus vil fortsatt ha 

utilstrekkelige laboratorietjenester og 

radiologi, og sykehus-psykiatrien vil få 

et A- og B-lag som er geografisk 

bestemt og ikke faglig. 

 

 

Fordeler alderspsykiatri ved 0+-alternativet Ulemper alderspsykiatri 

 

 Bidra til bedret logistikk for 

alderspsykiatrisk avdelings ECT-

pasienter 

 Bidra til bedret tilsynsordning for 

psykiatri i Hamar sykehus 

 Bidra til bedret laboratorietjenester og 

bildediagnostikk hele døgnet for 

Sanderud, så fremt 0+-bygget er på 

Sanderud-området. 

 

 

 

 

 I 0+-alternativet har det ikke vært 

drøftet samlokalisering med PHV på 

Sanderud, selv om dette er en mulighet. 

 Nødvendig oppgradering av 

bygningsmasse i alderspsykiatrisk 

avdeling vil sannsynligvis kun skje 

gjennom investeringsmidler 

 Utilstrekkelige lokaler for poliklinisk 

virksomhet vil opprettholdes (Moelven-

brakker) 

 Muligheten for synergi mellom 

beslektede fagområder (geriatri) 

glipper. 

 

 

Dette var noen av mine tanker. Oppsummert tenker jeg 0+ i utgangspunktet vil innebære 
mulighet for bedre fasiliteter og tilbud for Sanderuds ECT-pasienter (forutsatt at dette tas 
inn i bygningsplanene). Utover dette genereres ingen sikre fordeler. 
 
Beste hilsener 
Eivind Aakhus 
Avdelingsoverlege 
Alderspsykiatrisk avdeling 
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