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NOTAT 

 

Til: Roger Jenssen  

Fra: Fagråd rehabilitering SIHF v/fagrådsleder Kristin Østlie 

Dato: 21.03.2022 

 

Sak: Virksomhetsinnhold i null-pluss alternativet – Innspill fra Fagråd rehabilitering SIHF  

  

 

Spørsmål 1: Hvilket null-pluss alternativ bør velges for en ytterligere detaljering fram mot 

beslutning om hovedalternativ i august 2022? 

Spørsmål 2: Bør det gjøres endringer i virksomhetsinnholdet i dette alternativet? I så fall hvilke 

endringer? 

 

Fagråd rehabilitering ønsker innledningsvis å presisere at vi ikke har faglige forutsetninger for å uttale 
oss i detalj om plasseringen av andre fagområder i en null-pluss modell. Vi ønsker likevel å komme 
med noen overordnede innspill. 
 
Null pluss innebærer slik vi har oppfattet mandatet gjennom tidligere prosess at man erstatter 
Hamar sykehus, og samtidig ser på funksjonsfordelingen mellom dette erstatningssykehuset og 
nåværende Elverum sykehus. Divisjon Habilitering og rehabilitering er ikke en del av nåværende 
Hamar-Elverum, og det er derfor vanskelig for Fagråd rehabilitering å se hvorfor Fysikalsk medisin og 
rehabilitering er foreslått inn som en del av null-pluss alternativ 2. Etter vårt syn skal vi ikke inn som 
en brikke i denne modellen, i noen av alternativene. Svaret på spørsmål 2 blir dermed primært at 
Fysikalsk medisin og rehabilitering bør tas ut av null-pluss alternativet. 
  
Hvis det nå er gjort en endring i null-pluss mandatet til å se på drift i SIHF også i andre divisjoner nær 
Hamar og Elverum, vil dette for vår del omfatte seksjonene på Ottestad. For psykiatrien har man jo 
da både Sanderud, Løbakk og poliklinisk drift i både Hamar og Elverum. I det følgende uttaler vi oss 
kun om eget fag. 
 
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.  
 
Med bakgrunn i dette, vurderer Fagråd rehabilitering alternativ 2 som det beste av de to null-pluss 
alternativene som nå skal vurderes. Her er det foreslått å samle mest mulig av nåværende Elverum-
Hamar i et nytt sykehus på Hamar, noe som etter vårt syn vil gi mulighet for å realisere noen av de 
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ønskede gevinstene i Mjøssykehus-alternativet for pasientene på østsiden av Mjøsa. Null-pluss 
alternativ 1 innebærer en mindre endring fra dagens modell og vil slik vi ser det gi minimale gevinster 
sammenliknet med dagens struktur.   
 
Dersom Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering sine seksjoner på Ottestad skal sees som en 
del av denne modellen, bør disse seksjonene dermed flyttes inn i erstatningssykehuset på Hamar. En 
slik samlokalisering med akuttfagene vil kunne gi de samme positive effektene for 
rehabiliteringstilbudet til pasienter i Elverum-Hamar området som en samling og samlokalisering av 
samtlige fagområder ville ha for hele Innlandet i et Mjøssykehus-alternativ.  
 
Vi kan imidlertid ikke se noen gode faglige argumenter for forslaget om å legge Fysikalsk medisin og 
rehabilitering til Elverum. En slik plassering, der rehabiliteringsfaget ligger lenger unna fagmiljøer vi 
ser et klart behov for å være tettere på, vil med stor sannsynlighet gi et vesentlig dårligere 
rehabiliteringstilbud til Innlandets innbyggere enn dagens plassering av våre seksjoner. En flytting av 
de polikliniske rehabiliteringstilbudene fra Ottestad til Elverum vil dessuten også gi lengre reiseveg 
for hele 4/5 av de polikliniske pasientene. Tallgrunnlaget for dette er nærmere beskrevet i innspillet 
fra Divisjon Habilitering og rehabilitering. 
 
Vi presiserer at dette i enda større grad gjelder dersom det med dette skulle være tenkt å flytte hele 
Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering til Elverum som en del av null-pluss alternativet, 
inkludert avdelingens seksjoner på Gjøvik (Solås) og i Gausdal (Granheim). Med uendret drift på 
sykehusene i Gjøvik og Lillehammer, vil det å flytte hele avdelingen til Elverum gi en vesentlig 
forringelse av rehabiliteringstilbudet for pasientene i Innlandet som helhet, og da i særdeleshet for 
pasientene som i dag følges opp med inneliggende rehabilitering på Solås og Granheim. Med 
vesentlig lengre avstand til flere av akuttavdelingene i fylket vil dette gi dårligere muligheter for tidlig 
oppstart av rehabilitering og etablering av gode, sømløse rehabiliteringsløp. Driften i seksjon 
lungerehabilitering på Granheim er dessuten per i dag tett knyttet sammen med lungeavdelingen på 
SI Lillehammer, bla med bruk av lokaler og utstyr på Granheim i utredning og oppfølging av 
polikliniske lungepasienter. Flytting av denne seksjonen vil dermed også kunne påvirke tilbudet i en 
annen avdeling negativt. 
 
Sterke fagmiljøer som rekrutterer godt er essensielt for å gi gode helsetilbud. Avdeling for Fysikalsk 
medisin og rehabilitering har ansatte i alle seksjoner med årelang erfaring innen faget, og dermed en 
kunnskapsbank som vil være vanskelig å erstatte dersom flytting skulle føre til at ansatte velger et 
annet arbeidssted. Risikoen for dette vil være vesentlig større jo lengre fra opprinnelig plassering en 
går, og spesielt stor dersom dette samtidig innebærer en faglig forringelse av tilbudet. En samling av 
hele Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering på Elverum vil dermed medføre en ikke 
ubetydelig risiko for tap av fagkompetanse som kan bli vanskelig å erstatte. Det har for eksempel 
over år vært vanskelig å rekruttere eksterne spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering. Motsatt 
vil sterke fagmiljøer styrke rekruttering. En samlokalisering av seksjonene på Ottestad med øvrige fag 
i et erstatningssykehus på Hamar forventes dermed å kunne være både rekrutteringsfremmende og 
med på å sikre at SIHF ikke mister verdifull kompetanse i denne endringsprosessen. 
 
 


