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NOTAT 

 

Til: Roger Jenssen  

Fra: Astrid Millum 

Dato: 21.3.2022 

 

Sak: Virksomhetsinnhold i null-pluss alternativet – Innspill fra divisjon Habilitering – 

Rehabilitering  

  

Innledning:  

Divisjon Habilitering og rehabilitering har fortsatt vanskeligheter med å forstå hvordan deler av andre 
divisjoner kan trekkes inn i det vi opplever som et overordnet og vedtatt mandat for Null-pluss 
alternativet (erstatningssykehus for Hamar og funksjonsfordeling mellom Elverum og Hamar). 

I opprinnelig innspill i konseptfasen var vi tydelig på at vi oppfatter det slik at styringsgruppens 
innspill om å revurdere premisser for at tilbud innen habilitering og rehabilitering skal legges inn i 
null-pluss alternativet, i tilfellet vil omfatte dagens drift 
på Ottestad (Fys. med og rehab) og Sanderud 
(Habilitering). Drift på Granheim (Fys. med og rehab), 
Solås (Fys. med og rehab) og Lillehammer (Habilitering) 
vil bli opprettholdt som i dag i en slik modell.   

Vi ser nå at det i modellene foreslås å legge Fysikalsk 
medisin og rehabilitering inn i virksomhetsinnhold null 
-pluss alternativ 2. Men oppfatter det som at dette 
fortsatt omhandler kun dagens drift på Ottestad (se 
bilde)).  

En eventuell flytting av hele avdelingen Fysikalsk 
medisin og rehabilitering til Hamar eller Elverum vil 
flytte hele det rehabiliteringsfaglige tyngdepunktet i 
Sykehuset Innlandet til en sørlig/østlig del av Sykehuset Innlandet sitt opptaksområde og gi lange 
avstander/ reisevei og større utgifter for en stor andel av pasientene. Noe som trolig også vil medføre 
økt bruk av privat rehabilitering for pasienter som er bosatt i vestlig og nordlig del av 
opptaksområdet. Avdelingens samhandling med Gjøvik og Lillehammer vil bli mer krevende.  
 
Fysikalsk medisin og rehabilitering har allerede i dag utfordringer med rekruttering og 
opprettholdelse av fagmiljøer. En samling og flytting av hele avdeling Fysikalsk medisin og 
rehabilitering gi ytterligere utfordringer på dette området da spesialet knyttet til drift på Gjøvik og 
Gausdal. Dette vil særlig gi en utfordring fra vedtak til innflytting. Videre vil en samling av hele 
avdeling Fysikalsk medisin og rehabilitering generere prosesser med å flytt/stenge Solås og 
Granheim. Det har tidligere vist seg å være krevende prosesser, og fremstår som risikofylt og lite 
hensiktsmessig å inkludere i utredning av et null-pluss alternativ.  
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Videre i innspillsnotatet legger vi derfor til grunn at det er aktiviteten ved de tre seksjonene på 
Ottestad, og ikke hele avdelingen Fysikalsk medisin og rehabilitering (selv om det er dette 
begrepet som brukes i teksten), som er foreslått å flytte i null-pluss alternativet.  
 

 

 

Basert på forslag til virksomhetsinnhold mener Divisjon Habilitering – Rehabilitering at alternativ 2 
med samling av mange av funksjonene i et nytt sykehus på Hamar være det best faglige 
alternativet. Dette vil gi mulighet til å realisere noen av de ønskede gevinstene i Mjøssykehus-
alternativet for pasienter og helsepersonell i Hamar – Elverum området. 
Men vi vil presisere at for Fysikalsk medisin og rehabilitering (som også er nevnt i dette 
alternativet) er det ikke være ønskelig å flytte sin virksomhet til Elverum. Et alternativ kan være å 
legges inn i det nye erstatningssykehuset på Hamar (se videre utfyllende argumenter for dette 
standpunktet under spørsmål 2)  
 
 

 
Divisjonen ønsker i utgangspunktet at fysikalsk medisin og rehabilitering tas ut av alternativene. Vi 
oppfatter fortsatt at det overordnede og vedtatte mandat for Null-pluss alternativet er et 
erstatningssykehus for Hamar og gjennomgang av dagens funksjonsfordeling mellom Elverum og 
Hamar.  
 
Dersom fysikalsk medisin og rehabilitering skal vurderes inn i et null-pluss alternativ vil prinsippene 
samlokalisering av funksjoner, nærhet til somatiske akuttenheter / sengeposter (tidlig rehabilitering 
og faglig samarbeid), samt rekrutering være førende.  
Flytting av seksjonene på Ottestad til det nye erstatningssykehuset på Hamar kan gi mulighet til å 
realisere noen av de ønskede gevinstene i Mjøssykehusalternativet, og være fint for helsepersonell 
og pasienter i dette området.  

 
Divisjonen ser ingen faglige argumenter for at en flytting av aktiviteten som i dag er på Ottestad til 
Elverum. Tvert imot vil det føre til en forringelse sammenliknet med dagens situasjon. 
Synspunktene utdypes under:  
 

1. Splitting av pasientforløp og fagmiljøer 
I alternativ 2, hvor fysikalsk medisin og rehabilitering er foreslått lagt til Elverum, er samtidig alle 
akuttfunksjoner foreslått lagt til Hamar.  
 
Divisjonen viser til tidligere innspillsnotater der vi har vært tydelig på behovet for nærhet til 
akuttfunksjoner dersom man i større grad enn i dagens struktur skal kunne ivareta de HSØ sine 
føringer til rehabiliteringsfeltet. Føringene omfatter blant annet styrking av tidlig rehabilitering og at 
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spesialisert rehabilitering integreres i helhetlige pasientforløp. Dette fordrer et nært samarbeid med 
øvrige tjenesteområder.   
 
Helse Sør-Øst benytter en 5-fasemodell for rehabilitering (figur 1). Med akuttfunksjoner på Hamar og 
fysikalsk medisin og rehabiliteringstilbud på Elverum vil man i mindre grad enn i dag kunne tilbud 
rehabilitering i tidlig fase (1 og 2) eller gi gode overganger fra rehabilitering etter fase 2.  
 
Figur 1: HSØ 5-fasemodell for rehabilitering 

  

En samling av seksjonen på Ottestad inn i et erstatningssykehus på Hamar sammen med størstedelen 
av divisjon Hamar-Elverum vil potensielt gi faglige gevinster sammenliknet med dagens struktur. Men 
det vil hovedsakelig komme Elverum/Hamar-området til gode. 
 

2. Reiseavstander og likeverdige tilbud 
En flytting av enhetene på Ottestad til Elverum sykehus vil medføre lengre avstander mellom 
enhetene i avdelingen og lengre avstand til poliklinisk oppfølging for en større andel av pasientene i 
opptaksområdet. På Ottestad gis et omfattende poliklinisk tilbud til pasientene i hele SI, og det er 
også regionale funksjoner.  
 
Fordelt på hvilke av opptaksområdene til sykehusene i SI pasientene er bosatt i, fordeler den 
polikliniske aktiviteten på Ottestad seg slik for 2021:  

 
 
Selv om virtuelle konsultasjoner står for en betydelig andel av aktiviteten, gjennomføres fortsatt 
hovedandelen av de polikliniske kontaktene ved fysisk oppmøte blant annet fordi behandlingen ikke 
er egnet for digital gjennomføring. Hvis man legger til grunn at pasienter som sogner til Elverum og 
Tynset har kortest reisevei til Elverum, mens øvrige har kortest reisevei til Ottestad, vil flytting av de 
polikliniske tilbudene fra Ottestad til Elverum medføre lengre reisevei ved 82% av kontaktene.  
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Rekruttering 
Ved samling av funksjoner i et null-pluss alternativ vil rekruttering være et viktig premiss for 
lokalisering. Per i dag synes Hamar å ha en bedre rekrutteringssituasjon enn Elverum. Fysikalsk 
medisin og rehablitering har allerede i dag utfordringer med å rekruttere innen flere faggrupper. En 
flytting av seksjonene på Ottestad til Elverum antas å ville forsterke disse utfordringene.  
 
Senge - og romkapasitet:  
Det er i forslagene skissert et behov for sengekapasitet på 11 senger. Rehabiliteringen på Ottestad 
har i dag 15 senger for inneliggende pasienter. I utviklingsplanen for Sykehuset Innlandet (2022 – 
2039) er det i demografisk utvikling og sykdomsutvikling fremhevet at befolkningen over 67 år vil øke 
med 28 % innen 2040 og at «flere vil overleve alvorlig sykdom eller skade. Dette vil medføre en 
betydelig økning i behovet for oppfølgning og behandling, habilitering og rehabilitering.» Fysikalsk 
medisin og rehabilitering antar det fortsatt vil være behov for minimum 15 senger for inneliggende 
pasienter i seksjon Rehabilitering på Ottestad.  
 
I tillegg krever rehabilitering spesialrom som treningslokaler, ergoterapilokaler, undervisningsrom 
mm.  
 
Vi vil minne om at sengekapasitet som her er beskrevet kun gjelder døgndriften i Seksjon 
Rehabilitering på dagens Ottestad. De tre seksjonene på Ottestad har i tillegg til døgnrehabiliteringen 
et stort omfang av poliklinisk virksomhet, med 4589 kontakter i 2021. Dette medfører et stort behov 
for behandlings- og konsultasjonsrom.   
 
Et reelt rombehov må derfor tas med i vurderingen av en evt. inkludering av fysikalsk medisin og 
rehabilitering sin drift på Ottestad til virksomhetsinnhold null-pluss alternativet.  
 

Endring reisevei ved flytting fra Ottestad til Elverum

Kortere reisevei Lengre reisevei


