
Protokolltilførsel til drøfting i TV20, 18.08.22 

Divisjonstillittsvalgte for Norsk sykepleieforbund for Gjøvik/Lillehammer, Tynset og psykisk helsevern 

(R) ønsker følgende tilførsel til drøftingsprotokoll i TV20 18.08.22: 

Divisjon Gjøvik-Lillehammer/Tynset: Prosessen har vært utmattende og det ønskes en snarlig 

avklaring. Det er tydelig økonomiske og faglige fordeler ved å samle spesialiteter inn i ett Mjøs 

sykehus. Fagmiljøene oppleves her å ha en bred enighet.  

Ved ett null+ vil våre divisjoner bli nedprioritert i henhold til oppgradering, utstyr og utvikling av 

fagmiljøer, grunnet økonomi. Divisjonene ønsker en bred og inkluderende videre prosess med gode 

diskusjoner rundt funksjonsfordeling og fag. Lokalisasjon har tatt mye fokus, noe som har gjort at 

faget drukner i diskusjonene. Pasientene har behov for trygge, samlede og spesialiserte funksjoner, 

dette må være fokus i tiden fremover.  

Divisjon psykisk helsevern(R): Med de to alternativene som gjenstår i denne prosessen, er vi 

bekymret for at ved ett Nullpluss alternativ vil tilbudet som per i dag er i Vest-Oppland, av 

økonomiske årsaker, bli flyttet inn i det nybyggede erstatningssykehuset på Sanderud. Dette vil gi ett 

altfor lite «opptaksområde» for rekruttering og vi vil miste verdifull kompetanse som hører til Vest-

Oppland, Lillehammer og Gudbrandsdalen. Det vil også skape en distanse fra NTNU som gjør det 

vanskeligere å rekruttere og utdanne sykepleiestudenter herfra, noe divisjonen vår er helt avhengig 

av både nå og inn i fremtiden. Pasientene i «vårt» område vil også miste nærhet til sitt sykehus i mye 

større grad.  

Det er essensielt at opptaksområdet til spesialisthelsetjenestens psykiatriske enheter omfatter 

kompetansen og sykepleierne som bor i vest-oppland, Lillehammer og Gudbrandsdalen. Det er 

allerede i dag utfordrende å rekruttere den kompetansen som er nødvendig for å drive gode 

tjenester for vår komplekse pasientgruppe. Denne utfordringen er gjeldende og preger hele vår 

divisjon.  

Våre tjenester har i senere år jobbet mot en samling i ett Mjøs sykehus og en dreining fra døgn til dag 

som har ført til at det er for få sengeplasser og at noen tjenester kun er lokalisert på den ene eller 

andre siden av Mjøsa med hele innlandet som opptaksområdet. Det har vært en divisjon preget av 

omstillinger og vi har i flere runder mistet kompetanse og gode tilbud.  Dette er vi redd fører til en 

skjev fordeling av tjenester til våre pasienter ut ifra bostedsadresse.  

Det oppleves i divisjonen at psykiatriens rolle i ny modell har vært gjenstand for lite diskusjon og med 

få alternativer. Vi håper dette vil bli annerledes når retningen er peket ut etter vedtak høsten 2022, 

så man kan bruke tid på å videreutvikle gode, trygge tjenester til våre pasienter i 

spesialisthelsetjenesten.  

Når det gjelder samling av somatikk og psykiatri er vi bekymret for at det har vært for liten 

nyansering av dette, da det er fagmiljøer/enheter og pasienter som vil kunne gi/få bedre behandling 

på en separat og tilrettelagt lokasjon. Her er særlig fokus på skjerming, taushetsplikt og mulighet for 

behandling i natur, friluft og ro trukket frem.  Vår divisjon og våre tjenester er så sammensatt og 

varierte at noen pasientgrupper og enheter vil ha god nytte av nærhet til somatikk. Dette må bli 

løftet inn i videre diskusjon om utvikling av våre tjenester i større grad enn det har vært frem til nå. 

Vi har ved sykehuset på Reinsvoll en lokalisasjon og ett miljø hvor det ligger mer enn godt til rette for 

behandling og tilfriskning for våre pasienter, erfaringene herfra og videreutvikling av dette fagmiljøet 

vil bli essensielt for gode tjenester i fremtiden. Samfunnsdebatten og videre prosess må finne gode 

løsninger på de utfordringene psykiatrien står ovenfor både i dag og i fremtiden. Pandemien, 

nedleggelse av døgntilbud, sykepleiemangel og flere andre faktorer gjør at vi nå står ovenfor ett 



veiskille der det må jobbes med å utvikle tidsriktige og faglig sterke miljøer til det beste for 

pasienten. Disse må bygges på allerede etablert kompetanse og fagmiljøer som står sterk i vår 

divisjon.  Ut ifra dagens bilde og mandatet vil vi derfor gi vår støtte til ett Mjøs-sykehus alternativ, 

med forbehold om at psykiatrien blir løftet og evaluert i fasene som kommer i årene fremover. 

Prosess og medvirkning: Vi har tillit og respekt for det enorme arbeidet som fagmiljøene, ledelsen og 

det politiske liv har lagt ned i dette arbeidet. Og at videre prosess inn mot fremtiden vil være preget 

av medvirkning og høyt, godt faglig fokus.  
Det er viktig at modell blir valgt snarest, slik at vi igjen kan fokusere på å gi gode, likeverdige 

helsetjenester til det beste for innbyggerne i Innlandet.  

Konklusjon: På vegne av våre medlemmer ønsker vi nå at sykehusstrukturen avgjøres. 

Prosessen har til nå vært lang og krevende. Oppsummert av sykehusstrukturen oppfordrer vi 

sterkt til å se hva fagmiljøer, ansatte, ledere, folkevalgte, økonomer, og pasienter ønsker. 

Flertallet i alle nevnte grupper er slik vi ser det og ut ifra slik saken står og SIs mandat, 

tydelige, de ønsker et Mjøs sykehus fremfor et 0+ alternativ.  

 

Vi skal bygge en sykehusstruktur som står seg i fremtiden og er til det beste for pasienten og 

ansatte i hele Innlandet. Dagens modell er for dyr å drifte, og som sykehus trenger vi både ansatte, 

opprustede lokaler og hjelpemidler til å møte framtida –vi støtter derfor ADs vurderinger.  

 

Dato: 18.08.22  

Navn:  

Kristina Aasen Bruset 

Åsmund Gravdal 

Kristin Sande 

Elin Svenning 


