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Sak: Videreutvikling av Sykehuset Innlandet – Konseptfase – Innspillsnotat: Virksomhetsinnhold i null-pluss alternativet 

 

 

Hvert enkelt avdeling i divisjonen har hatt mulighet å komme med skriftlige innspill til 

denne sammenstillingen fra divisjonen. I tillegge har divisjonstillitsvalgte hatt mulighet å 

komme med skriftlige innspill. Innspill fra tillitsvalgte legges ved innspill fra divisjonen.  

 

 

1. Hvilket null-pluss alternativ bør velges for en ytterligere detaljering 
fram mot beslutning om hovedalternativ i august 2022? 

For divisjon Psykisk helsevern er det viktig å se til hvilke fagområder der det er 

avhengigheter mellom psykisk helsevern og de somatiske fagområdene. Gjennom å 

lokalisere dem så tett til hverandre som mulig legger en til rette for økt og bedre 

samhandling til beste for pasientene. Dette redusere også transport mellom sykehusene, noe 

som kan være belastende for pasientene, krever økte personallressurser og noen ganger kan 

tid være en kritisk faktor.  

 

I alternativ 2 samles og lokaliseres flere fagområder der psykisk helsevern og de somatiske 

fagområdene har avhengigheter til hverandre til Hamar området. Det alternativet er å fordra 

for divisjon Psykisk helsevern, da vi har en betydelig virksomhet på Sanderud.  

Her ligger sykehusfunksjoner for gamle Hedmark, alderspsykiatri for Innlandet, BUP akutt 

og en ungdomsenhet for komplekse utredninger for Innlandet, samt deler av TSB tilbudet 

med blant annet en avrusningsenhet for Innlandet. Alle disse tjenesteområdene har 

potensiale for økt samhandling med somatiske fagområder. Med den begrunnelse vil 

alternativ 2 hvor også pediatri flyttes til Hamar være å foretrekke.   

Uansett alternativ for null-pluss vil geografisk samlokalisering være det alternativet som gir 

best grunnlag for både økt og forenklet samhandling. Selv avstanden mellom Hamar 

sykehus og Sanderud i dag kompliserer deler av pasientbehandlingen. Et eksempel på dette 

er pasienter innlagt i alderspsykiatrisk avdeling, DPS eller avdeling akutt- og psykose som 

må til Hamar sykehus for ECT behandling. En slik geografisk samlokalisering vil også 

bedre legge til rette for rusakuttplasser i TSB uten behov for streng seleksjon knyttet til 

mulige somatiske komplikasjoner. Geografisk samlokalisering vil også gi pasienter innlagt 

avdelingene på Sanderud økt tilgang på medisinske servicetjenester slik som 

laboratorietjenester og radiologiske undersøkelser.  

Med denne begrunnelsen ønsker divisjonen at erstatningssykehuset i null-pluss alternativet 

legges til Sanderud.  

 

I samtlige alternativer for null-pluss er DPS med i virksomhetsinnholdet. Divisjonen ønsker 

å understreke viktigheten av dette og vil påpeke at dette dreier seg både om døgnvirksomhet 

som i dag er lokalisert til «Løbakk» og poliklinisk virksomhet for DPS Elverum-Hamar som 



 

      

    

     

 

i dag er lokalisert på tre ulike steder i Hamar/Sanderud. Den polikliniske virksomheten 

lokalisert til Elverum forutsettes videreført som i dag på Elverum.  

 
 

2.           Bør det gjøres endringer i virksomhetsinnholdet i dette alternativet? I så 
fall, hvilke endringer? 

Nei, fagområder der divisjon psykisk helsevern har de største avhengighetene ligger inne i 

alternativ 2.  


