
Hei! 
Takk for muligheten til å gi innspill på:  «Virksomhetsinnhold i null pluss alternativet», videreutvikling 
av SIHF, konseptfase.  
Vi hadde ikke denne muligheten ift Mjøsalternativet, men kan komme tilbake til det tema når det 
modellene blir satt opp mot hverandre.  
 
I notatet savner vi en virksomhetsbeskrivelse for psykiskhelsevern i et 0+ alternativ. Vi er kjent med 
at i dette alternativet skal Sanderud og Reinsvoll videreføres som psykiatriske sykehus. Men hva skal 
innholdet være? Det loves en styrking av alle deler av psykiatrien. Det mangler langtidsplasser, og det 
skaper propper i systemet. Psykosepasienter med behov for lengre og stabile opphold er det pr nå 
ikke nok plasser til. Det gjelder også subakutte og allmene plasser, Her må tilbudet styrkes. 
Arenafleksible tilbud og oppbygging av denne typen tilbud er heller ikke beskrevet.   
 
Vi mener det må økes med flere plasser på Sanderud og Reinsvoll, og dette kan komme fram i 
virksomhetsbeskrivelsen.  Vi mener at i et 0+ alternativ vil både Sanderud og Reinsvoll kunne 
fortsette det gode samarbeide de har, med de somatiske sykehusene på Gjøvik og alternativet 1 eller 
2 for Hamar-Elverum. Alternativ 2 kan se ut til å bli et bra valg. Men noen ting synes uklare. 
Skadepoliklinikk et annet sted enn der den akutte ortopedien foregår?  
Det kreves kompetent lege til å utføre vurderinger. 
Det kan også stilles spørsmål ved hva elektive indremedisinske senger er. 90% av innleggelser på 
indremedisin er ø-hjelp sies det 
 
Uansett valg av modell 1 eller 2 er det viktig for oss å markere at fagområdene i psykiskhelse har 
ulike behov for plassering og utforming av bygg og miljø .Kanskje det høres rart ut å trekke inn 
«romslige uteområder» og utforming av bygg og miljø i enn virksomhetsbeskrivelse, men i mange 
fagområder i psykiskhelse brukes dette aktivt i behandling.  
 
Av ulike fagområder kan vi nevne  Alderspsykiatri, TSB, barn og unge, akutt-psykose, Tips, 
Spiseforrstyrrelser, sikkerhetspsykiatri, allmen psykiatri. Det er alltid en fare for at disse 
spesialitetene blir redusert til «psyk» og «bør ligge i nærheten av somatikken» men det er unyansert 
og viser lite kjennskap til feltet. Det er også fare for at i disse prosessene blir kompliserte lidelser, 
som trenger egne høykompetente behandlere, eget skjermet miljø og lang tid, redusert til brikker i 
behandlingsforløp/pakkeforløp som utformes av folk som ikke kjenner feltet. Derfor er det viktig med 
grundige virksomhet og virkelighetsbeskrivelser av de som er i, eller nær spesialitetene.  
 
Sanderud og Reinsvoll kan i null pluss alternativet utvikles med sine spesialiteter. Reinsvoll har bla. et 
kompetent miljø rundt sikkerhets psykiatri. Dette er et felt og en kompetanse som kan bevares og 
utvikles. Gjerne i samarbeide med andre HF’i HSØ. De kjenner feltet, har samarbeidspartnere og har 
tilgang på fagfolk fra Reinsvoll og samarbeider med Gjøvik. Sanderud har bla annet alderspsykiatrisk 
avdeling som samarbeider både med sykehus og kommuner. De bruker tjenester fra somatisk 
sykehus, og vil kunne gjøre det i 0+. Tomtevalget er ikke landet enda, men uansett, 
erstattningssykehuset for Hamar  vil ikke være langt unna. Denne avdelingen trenger i tillegg 
tilpassede lokaler, og uteområder. Dette er en viktig del av behandlingen. Pasientene som behandles 
her har komplekse sammensatte lidelser, og behandlingen består av mer enn somatiske utredninger.  
Barn og unge har døgntilbud både på Sanderud og Kringsjåtunet. også her er det gode fagmiljøer som 
er i stadig utvikling. Det er god plass, skoletilbud og kulturtilbud. Akuttavdelingen for barn på 
Sanderud kan få hjelp fra voksen psykiatrien når det trengs, 
 
Dette er noen poeng for å vise at det er fult mulig å gå grundigere til verks med å beskrive hva som 
skjer og hvordan en ser for seg virksomhetsutvikling på kortere og lengre sikt i psykiskhelsvern. I 
somatikken beskrives alternativene i 0+  med spesialiteter og hvordan de tenkes sammenslås, 
videreføres  og deles i. Det kan også gjøres i psykiskhelse. Både Sanderud og Reinsvoll har sentral 



beliggenhet. Passe nært, og med noe avstand til somatiske sykehus. Lett tilgjengelig, gode 
bussforbindelser, lett å parkere.  Det er lovet både kvalitetsreform og opptrappingsplan fra 
Helsminister’n. Skal vi tro på dette vil vi behøve fokus på beliggenhet, rammer  og fagfolk for å fylle 
opp med god behandling, og dette kommer ikke godt nok fram  når en bare beskriver psykiskhelvern 
som, voksne, barn og tsb.   
 
Vi er kritiske til tallene som kommer fram og mener det må være noe galt med utregningen av 
polikliniske rom gjort av sykehusbygg. Tabell 1, s 4. Det har lenge vært beskrevet for dårlig kapasitet i 
psykiskhelsvern, både innen døgnplasser og poliklinikk. Dette må gjenspeiles i framskrivninger både 
på kort og langs sikt. Dette må beskrives i både null pluss og Mjøssykehusmodellen. Kapasitetsbehov 
og virksomhetsinnhold må beskrives i alle modellene det nå skal velges mellom.   Det må være rom 
for utvidelse ref sykehustalen 2022. Utvidelse av drift kan skje  i 0+alternativene. Det er god plass 
både på Sanderud og Reinsvoll. Når det gjelder dps vil både Lillehammer, Gjøvik og Tynset fortsette 
med døgnplasser som før. Det vil være utstrakt jobbing mot kommuner, både i form av 
samarbeidende team, ambulant jobbing og desentraliserte tjenester. Det er og blir videre 
poliklinikker for voksn og barn i Valdres, på Otta, Hadeland og Tynset.  Video konsultasjoner kan 
brukes. For å opprettholde et sterkt faglig miljø er det viktig med noen «hovedkvarter» Sanderud og 
Reinsvoll passer godt til det.   
 
Ved et erstattningssykehus på Hamar kunne man tenkt seg å flytte døgnplasser og mulig poliklinikker 
for dps Elverum Hamar inn i dette sykehuset?  
 
Den største utfordringen framover er naturligvis tilgangen på fagfolk. Det er nasjonal psykiater 
mangel, og det mangler psykologer, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere……osv. i et null 
pluss alternativ vil vi kunne bygge videre på de fagfolka vi har, og kan i samarbeide med høgskoler og 
universitet utdanne flere fagfolk som vil jobbe hos oss. Å ha kort vei til en attraktiv arbeidsplass er et 
fortrinn. Gode fagmiljøer rekrutterer.  
 
Vi savner tydeliggjøring av psykiskhelse som egne fagområder med hver sine behov, for 
behandlingsmetoder, tverrfaglig sammensetning, utforming av omgivelser og kanskje også 
lokalisering ift til hverandre, vi ønsker ikke å være en underavdeling av somatikk der organisering og 
utforming kun handler om samlokalisering av psykiskhelse og somatikk.  Sykehusene i psykiskhelse 
behandler alvorlig syke pasienter og er i seg selv ikke betinget av nærhet til somatikken.    
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