
Uttalelse vedrørende valg av sykehusmodell fra fagråd 

Fordøyelsessykdommer. 

Fagrådet består av fire medlemmer: 

- Øistein Hovde, seksjonsoverlege, medisinsk avdeling, Gjøvik 

- Ulf prestegård, seksjonsoverlege, medisinsk avdeling, Lillehammer 

- Carl Magnus Ystrøm, seksjonsoverlege, medisinsk avdeling, Elverum 

- Roald Torp, seksjonsoverlege, medisinsk avdeling, Hamar (leder av fagrådet) 

Fagrådet har ikke kommet til enighet om hvilken struktur vi vil anbefale. 

Representantene fra Gjøvik og Lillehammer går inn for modellen med Mjøssykehus i Moelv og stort 

akuttsykehus i Lillehammer og akutt indremedisin i Elverum. De uttaler følgende: 

Legene ved de medisinske avdelingene på Gjøvik og Lillehammer går inn for at det uten tvil er det 

beste for HELE Innlandet fylke er best og mest fornuftig å legge det nye Mjøssykehuset til Moelv. 

Dette vil sikre oss et tilnærmet fullverdig sykehustilbud som kan stå seg i overskuelig framtid. 

I tillegg vil det gjøre at Hadelandsregionen (dvs. Lunner og Gran, siden Jevnaker allerede sogner til 

Ringerike sykehus) også får et tilbud som kan aksepteres reisemessig. Vi må huske at disse to 

kommunene, med en ung befolkning, er nokså Oslo-nære, men de uttaler at Moelv er akseptabelt 

som deres lokalsykehus. Det å få med hele «gamle Oppland» (minus Jevnaker kommune som har vel 

6500 innbyggere) vil føre til at det nye sykehuset på Moelv vil få et opptaksområde på: -Gamle 

Oppland: 189.000-Minus Jevnaker: 6.500-Pluss «gamle Hedmark» (197.000 minus 40.000 (som 

tilhører AHUSs nedslagsfelt) minus 25.000 (som tilhører Tynset): 126.000 

Totalt: 308.500 innbyggere 

Et sykehus med vel 300.000 innbyggere i sitt nedslagsfelt vil kunne være så stort at vårt fag, 

gastroenterologi, vil være garantert stort volum, rekruttere meget bra og også berettige egen 

spesialisert gastrovakt, hvilket er MEGET viktig. 

Representantene fra Elverum og Hamar ønsker å gå for 0+ alternativet, med erstatningssykehus i 

Hamar, og uten akuttavdeling i Elverum. 

Tallene som Hovde og Prestegård bruker mener vi blir feil, siden det fortsatt skal være et stort 

akuttsykehus på Lillehammer med opptaksområde på 90.000 og akutt avdeling på Elverum med 

opptaksområde på 60.000 innbyggere. Opptaksområdet for «Mjøssykehuset» vil således kun bli 

150.000 for vårt fag. 

Legene ved de medisinske avdelinger i Elverum og Hamar har tidligere sendt inn en uttalelse hvor 

man anbefaler at det ikke skal være akutt medisinsk avdeling i Elverum, med at akutt indremedisin, 

inklusive fordøyelsessykdommer samles på det nye sykehuset i Hamar. Dette støttes av Carl Magnus 

Ystrøm og Roald Torp. 

Dette sykehuset vil få et opptaksområde (ca 130.000) som vil være passe for vårt fag, til å kunne 

drive allsidig virksomhet med stort volum og sikre god rekruttering av leger og sykepleiere. 

På sykehuset i Elverum vil man kunne fortsette som i dag med elektive scopiundersøkelser og 

manometri og Ph måling, infusjonspoliklinikk og konsultasjons poliklinikk for pasienter med 

fordøyelsessykdommer, bruke leger fra den felles avdelingen. 


