
Innspill sendt per e-post: 
 
Innspill fra fagrådslederrepresentant i Avdeling for tverrfaglig spesialisert behandling av rus- 
og avhengighetslidelser (TSB) (i Divisjon psykisk helsevern) 
 
Først takker jeg for anledningen til å komme med innspill i denne viktige saken. Dernest er vi 
klar over at det er mange måter å se problemstillingene på, og vi har respekt for andres syn. 
Vårt mandat i denne saken oppfatter jeg skal dreie seg om hvordan de forskjellige sykehus-
alternativene kan påvirke behandlingstilbudene til vår pasientgruppe, dvs. pasienter med 
rusmiddelproblemer, både direkte og indirekte (f.eks. økt eller svekket rekruttering av 
fagpersoner). 
 
Innledning. De viktigste endringene i dagens struktur som kan gi et forbedringspotensiale 
når det gjelder vår pasientgruppe er:  
a) et rusakutt-tilbud,  
b) geografisk samling av våre nåværende døgntilbud (nåværende situasjon er 2 enheter med 
til sammen 19 plasser på Sanderud og 3 enheter med til sammen 30 plasser på Reinsvoll),  
c) reduksjon av geografisk avstand til somatiske sykehustilbud fra disse enhetene. 
 
Generelt gjelder at vår pasientgruppe bruker betydelige helseressurser, mye mer enn 
størrelsen på vår avdeling skulle tilsi, dels fordi en stor andel har psykiatriske 
behandlingsbehov og en stor andel har somatiske behandlingsbehov. I tillegg gjelder at 
mange av våre pasienter ser ut til å neglisjere sine utrednings- og behandlingsbehov lenge, 
slik at disse ofte blir unødvendig mye større enn hvis utfordringene gripes tak i tidligere.  
Begrepet «20 tapte leveår» har blitt tydeligere de siste årene, som uttrykk for at det å ha et 
alvorlig rusproblem er farlig for den enkelte pasient, men dette er også et uttrykk for at disse 
pasientene har en potensielt betydelig helsegevinst ved å få riktig behandling. 
 
Spørsmål 1) Hvilket null-pluss-alternativ bør velges for en ytterligere detaljering fram mot 
beslutning august-2022? 
I TSB-perspektiv har alternativ 2 (stort akuttsykehus på Hamar) flere fordeler og færre 
ulemper enn alternativ 1. Jfr. a) vil det være større sjanser for å lykkes med å få til et 
rusakutt-tilbud med alternativ 2, og jfr. c) vil det være flere somatiske fagområder som da får 
en geografisk nærhet til de to enhetene vår avdeling har på Sanderud (Enhet for avrusning 
og Enhet for utredning). 
Når dette er sagt, er TSB-perspektivet også at den geografiske plasseringen av Hamar-
sykehuset har stor betydning. En ev. plassering på Sanderud-området vil være det klart beste 
av alle null-pluss-alternativene sett fra TSB-synspunkt. 
 
Spørsmål 2) Bør det gjøres endringer i virksomhetsinnholdet i dette alternativet? 
TSB-perspektivet her er at det generelt er fordelaktig med nærhet til flest mulig andre 
somatiske avdelinger, uten at vi i denne omgangen rangerer hvilke som er viktigst. 
 
Avsluttende kommentarer. TSB-perspektivet er fortsatt at en samling av vår avdeling i et 
Mjøssykehus fortsatt framstår som klart bedre enn alle null-pluss-alternativene. Selv om 
våre pasienter utgjør store utfordringer for SI totalt, så er vi en liten avdeling, og det 
medisinske fagmiljøet vårt er relativt lite og vi sliter f.t. med betydelige 



rekrutteringsproblemer. En geografisk samling av fagmiljøet vårt jfr. b) vil være verdifullt 
både for rekruttering og for mulighetene til å få til en god nok vaktberedskap på lengre sikt. 
 
Sanderud sykehus 25. mars 2022 
 
Bjørn-Magnus Tunheim Simonsen, avdelingsoverlege i Avdeling for TSB 
og en av Divisjon psykisk helsevern sine fem fagrådslederrepresentanter 
 


