
Uttalelse fra fagråd gastrokirurgi ang ny sykehusstruktur i SI 

 

I for- og etterkant av fagkonferanse 13. mai 2022 har fagråd gastrokirurgi hatt kontakt og vi ønsker å 

avgi en felles uttalelse. Fagrådsleder var eneste representant tilstede på dette møtet. 

Overordnet støtter fagrådet helt klart Mjøssykehusmodellen når vi samlet vurderer de fem 

effektmålene; trygge og gode tilbud, gode fagmiljøer, god tilgjengelighet, organisering som 

underbygger gode pasientforløp og god ressursutnyttelse. Vi ser i det hele tatt ingen klare store 

fordeler med 0+ i et langsiktig perspektiv. Samtidig må vi få formidle at vi er stolte av det vi gjør til 

daglig i de tre definerte seksjonene på Hamar, Gjøvik og Lillehammer og er beredt på å opprettholde 

det tilbudet som finnes og samle oss på en god måte når tiden er inne for det.  

Kortfattet vil vi peke på følgende klare fordeler ved Mjøssykehusmodellen 

Det blir en samling av spesialiserte funksjoner i ett sykehus som er viktig for en del av våre pasienter 

og dette vil fremme videre faglig utvikling av tilbudet. Vi ser for oss at gastrokirurger blir samlet i en 

avdeling som bemanner begge sykehus og andre lokasjoner det planlegges drift (elektivt sykehus og 

LMS) i denne modellen.  

Klinikknær forskning bedrives i begrenset omfang per i dag og en samling vil forbedre muligheten av 

et uforløst potensiale. En annen svært viktig faktor er muligheten for utstyrsinvesteringer. Det vil 

potensielt være enklere å skaffe oppdatert medisinsk teknisk utstyr til færre steder det bedrives 

kirurgi og utnyttelsesgraden av utstyret kan økes.  

Mjøssykehusmodellen legger til rette for mer lik behandling av pasienter enn 0+ der det vil være 

forskjell i ulike støttefunksjoner sykehusene imellom. Den kompliserte pasienten vil ha tilgang på det 

den trenger på ett sykehus. Argumentene som snakker for dette er vel kjent og tidligere godt 

beskrevet og gjentas ikke her 

Gastrokirurger er svært delaktig og har teamlederansvar ved mottak av traumepasienter på 

sykehusene i dag. Dette er en kompleks og sammensatt gruppe som vil få en økt og samlet 

kompetanse rundt seg i Mjøssykehuset med potensiale til å utvikle seg slik at noen færre pasienter 

må sendes OUS. Denne modellen vil tilsi at SI Mjøssykehus blir et av de største traumemottakene i 

Norge. Sannsynligvis vil dette igjen kreve egen bakvaktlinje for denne pasientgruppen og 

gastrokirurger vil nok i hovedsak bemanne denne. Vi vil derfor fremheve at samling i Mjøssykehus er 

et godt argument også for behandling av traumepasienter. 

 

Vi er ikke blinde for at 0+ gir arbeidsplasser nærmere der ansatte bor i dag og at nærhet til 

arbeidssted er svært viktig mtp rekruttering. Allikevel tror vi at et større miljø i en samlet avdeling vil 

rekruttere bedre i fremtiden selv med noe økt reisetid fra byene. Vaktbelastning vil bli noe redusert 

med en samling som vil gjøre ferieavvikling potensielt enklere. Dette er viktig både mtp rekruttering 

samt god seniorpolitikk (beholde) med mulighet for variable vaktordninger. 

 

Denne høringsuttalelsen er skrevet i samråd med  representanter fra  Hamar og Gjøvik. Tidsplan og 

arbeidspress har dessverre ikke gjort det mulig å få drøftet med repr Ingemar Bolin fra Tynset. 
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