
            

 

Uttalelse fra Fagråd endokrinologi til oppgave gitt til fagråd og 
faggrupper i Sykehuset Innlandet fra Prosjekt Framtidig 
sykehusstruktur 
  

Faglig vurdering av alternativer  
 

 Trygge og gode tilbud 

o 0+: STYRKER: det er så stor risiko for at miljøet forvitrer ved et 0+-alternativ, at det ikke er 

så lett å se noen fordeler ved dette. På kort sikt kan man kanskje opprettholde et stabilt miljø 

på Hamar.  

o Mjøssykehuset: STYRKER: samlokalisering av endokrinologi og mamma-endokrin-kirurgi 

kan bidra til og et sterkt endokrinologisk miljø som gjøre det mulig å til enhver tid tilby 

pasientene oppdatert og riktig utredning og behandling innen disiplinen. Man vil i større grad 

også unngå ulik behandling innad i SI. Det vil etter all sannsynlighet bli frigjort mer tid til 

forskning og kvalitetsarbeid. 

 

 Gode fagmiljøer 

o 0+: STYRKER: det er så stor risiko for at miljøet forvitrer ved et 0+-alternativ, at det ikke er 

så lett å se noen fordeler ved dette. På kort sikt kan man kanskje opprettholde et stabilt miljø 

på Hamar. 

o Mjøssykehuset: STYRKER: samlokalisering av endokrinologi og mamma-endokrin-kirurgi 

kan bidra til og et sterkt endokrinologisk miljø som gjøre det mulig til enhver tid å tilby 

pasientene oppdatert og riktig utredning og behandling innen disiplinen.  

 

 God tilgjengelighet 

o 0+: SVAKHETER: Det er per nå kun endokrinologer på Hamar. Fast vikar-drift på Gjøvik. 

Tilgjengeligheten er langt fra optimal 

o Mjøssykehuset: STYRKER: En samling av det endokrinologiske miljøet vil gjøre det mulig å 

beholde spesialister som utdannes her. Med et robust fagmiljø vil man ha anledning til å 

bemanne akutt-sykehus, elektivt sykehus om LMS-er flere dager i uka.  

 

 Organisering som underbygger gode pasientforløp 

o 0+: SVAKHETER: Det er per i dag, og så vidt vi kan se ei heller i 0+-alternativene noen 

samlet helhetlig endokrinologisk tilbud i SI hvor faglig ekspertise, diabetessykepleiere, 

bentetthetsmåler, enheter for endokrinologisk testing, nukleærmedisin og endokrinkirurgi er 

samlet på et sted med mulighet for bistand fra øye, nyre, karkirurgi og ortopedi. Det er ikke 

noe endokrinologisk tilbud ved kvinneklinikken som skal ta seg av de mest kompliserte 

gravide med diabetes. Det vil være meget ressurskrevende å få til optimale forløp ved en 0+-

struktur.  

o Mjøssykehuset: STYRKER: Samling av endokrinologer på et sted med mulighet for 

tverrfaglig samarbeid med hvor faglig ekspertise, diabetessykepleiere, endokrinkirurger, het 

øyeleger, nyreleger, gynekologer, karkirurger og ortopeder –med tilgang på bentetthetsmåler, 

enhet for endokrinologisk testing og nukleærmedisin vil kunne gi effektive og trygge 

pasientforløp. Enkle kontroller som ikke krever tverrfaglighet kan desentraliseres.  

 

 God ressursutnyttelse 

o 0+: SVAKHETER: Fragmenterte små indremedisinske miljøer blir lite effektive, da 

spesialister bruker mye tid på indremedisinske fag de ikke behersker fullt ut.  

o Mjøssykehuset: STYRKER: Det forventes øket effektivitet ved at spesialister i endokrinologi 

får jobbe med endokrinologi. Foretaket er per i dag underbemannet med endorkinologer. 

Samordning av prosedyrer og arbeidsmetoder. Felles kriterier for vurdering av henvsinigner 

blir enklere å overholde. Enklere tilgang til spesialundersøkelser som kun bør være lokalisert 

ett sted.  
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Trine Finnes 

Leder endokrinologisk fagråd 

 


