
Innspill: Konkretisering av virksomhetsinnhold i null-pluss alternativet 
 

Vi representerer medlemmer som i hovedsak arbeider innen psykisk helsevern, habilitering og 

rehabilitering. Innspillene våre vil derfor ha fokus på disse fagområdene. Selv om det i denne runden 

ønskes innspill på to spørsmål knyttet til innholdet i den somatiske divisjonen Elverum - Hamar, så tar 

notatet opp en del temaer knyttet til det øvrige virksomhetsinnholdet som vi nå mener det er viktig å 

si noe om i denne innspillsrunden. 

1. Når vi nå står i konseptfasen, og blir presentert for konkretisering av virksomhetsinnhold, så 

forholder man seg fortsatt kun til overordnede framskrivningstall. Framskrivningen beskriver 

ikke kapasitet for Habilitering/rehabilitering, dette område er lagt inn under somatikk og det 

blir derfor lite transparent hvilke vurderinger der gjøres på dette området og hva som 

konkret er tenkt, noe vi mener er viktig informasjon der må være tilgengelig forut for en kan 

ta stilling til ulike alternativer.  

 

Innen divisjon Psykisk helsevern beskrives det at framskrivningen viser et behov for 50 flere 

senger, men dette tall forholder seg til forrige framskrivning. I forhold til dagens faktiske 

kapasitet, så gir ikke den oppdaterte framskrivningen støtte for å øke kapasiteten med i 

nærheten så mange døgnplasser, noe vi mener er bekymringsfullt.  

 

Det er også viktig å påpeke at tallene for dagens kapasitet er beregnet av Sykehusbygg, ikke 

en opptelling av den faktiske kapasiteten. 

Vi savner at man i vurderingen av kapasitetsbehov forholder seg til de reelle behovene som 

beskrives av fagkompetansen i organisasjonen, og ikke bare forholder seg til overordnede 

populasjonsberegninger fra Sykehusbygg. Dette er overordnede beregninger og estimater, og 

Sykehuset Innlandet må ta aktivt stilling til om dette kartet faktisk stemmer med terrenget. 

Vi stiller også spørsmålstegn ved at man i den nye beregningen av poliklinikkrom har kommet 

til betydelig lavere tall enn ved forrige framskrivning. Vi spør oss om hvilke premisser man 

har endret for å komme til en så stor reduksjon av kapasitetsbehovet, og hvordan dette er 

begrunnet. 

2. Det er ennå ikke beskrevet en konkretisering av kapasitet og innhold for de enkelte 

fagområdene innen psykisk helsevern, habilitering og rehabilitering. Konkretiseringen gjøres 

her for å velge mellom alternativer av 0+, men det egentlige valget skal gjøre mellom 0+ og 

mjøssykehusmodellen. Da er det en stor mangel at virksomhetsinnholdet i disse divisjonene 

ikke er ordentlig beskrevet i noen av modellene. 

3. Selv om man i 0+ går for «tilbud som i dag», så betyr ikke det nødvendigvis at bygningsmasse 

eller kapasitet er tilsvarende behovet i dag eller om 20 år. Enten man til slutt lander på 0+ 

eller mjøssykehusmodellen, så er det avgjørende å ha en beskrivelse av behovet nå, og det 

antatte behovet fremover. 

4. Man legger opp til en svært høy utnyttelsesgrad av døgnkapasiteten. Jo høyere 

utnyttelsesgrad man legger inn i beregningen, jo større risiko for at man i realiteten ikke 

klarer å møte behovene til befolkningen. Med full utnyttelsesgrad vil man heller ikke ha 

fleksibilitet til å kunne øke kapasiteten når det blir behov for det. Man må da ha 

bygningsmasse med døgnenheter som har rom for å kunne øke sengekapasiteten i tråd med 

hvordan behovet utvikler seg også i fremtiden. Enhetene på sentralsykehusnivå er 

spesialiserte, så man kan ikke bygge nye enheter med eks 2 nye senger for behandling av 

nysyke psykosepasienter, 1 seng for barn og 2 senger for avrusing. 
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