
 

 

 

 

 

NOTAT 
 
 

Til: Prosjektdirektør Roger Jenssen 

Fra: Fagråd indremedisin  
 

Dato: 20.5.2022 
 
 

Sak: Uttalelse fra fagråd (generell) indremedisin vedrørende de to alternativene i 
konseptfasen 

 

Fagråd generell indremedisin består av avdelingsoverlegene på de medisinske avdelingene 

 Yvonne Hagen, Hamar (leder) 

 Anders Meyer Nilsen, Elverum (har ikke deltatt i utarbeidelsen av denne 

tilbakemeldingen) 

 Anne K Fagerheim Skaug, Gjøvik  

 Ellen Bøhmer, Lillehammer 

 Ulf Hurtig, Tynset 

 

Uttalelsen har ikke vært behandlet i møte i fagrådet, men er utarbeidet etter e-

postkommunikasjon, avdelingsoverlege Elverum har ikke deltatt.  Vi har ikke rukket å fylle 

ut tabellen, men gir her innspill på områder som vi mener er viktige i forhold til 

vurderingskriteriene 

 

Økende subspesialisering innenfor indremedisin gjør at det vil bli behov for mer seksjonerte 

vakter innenfor fagområdet, dette løses best på et stort sykehus 

 Mer seksjonert vakt vil styrke den tilgjengelige faglige kompetansen for pasientene 

24/7 

 Ny spesialistutdanningsstruktur (fra 2019) gjør at de nye spesialistene har mindre 

generell indremedisinsk kompetanse og er mindre komfortable med å gå generelle 

vakter med ansvaret for hele medisinsk avdeling slik som i dag 

 De nye generasjonene overleger ønsker i tillegg kortere tjenesteplan og mindre 

vaktbelastning enn i dag  

 

Det er ofte - og økende - behov for tverrfaglig tilnærming til de komplekse indremedisinske 

pasientene, og behov for tilsyn fra flere spesialiteter og tilgang på f.eks. bildediagnostiske 

undersøkelser som i dag gjør at pasientene enten må sendes mellom flere sykehus for å få 

gjort det som vurderes faglig nødvendig, eller at man unnlater å sende pasientene til disse 

undersøkelsene fordi det er for belastende og tidkrevende (faglig dårligere tilbud). Det er 

behov for at vanlige bildediagnostiske undersøkelser som CT er lettere tilgjengelig større 

deler av døgnet (radiolog i tilstedevakt) for å få de nødvendige avklaringer som de 

medisinskfaglige retningslinjene (eks hjerneslag) stiller og som kravene til effektive 

pasientforløp fordrer 

For de medisinske pasientene er det viktig at flest mulig pasienter kan utredes og behandles 

på et sykehus med flest mulig spesialiteter (eks. øyelege, nevrolog, urolog, geriater på 

samme sted) og bildediagnostiske modaliteter tilgjengelig (eks PET), dette er en forutsetning 

for gode pasientforløp 



 

      

    

   Side 2  

 

 

 

Rekruttering er vanskelig til små, fragmenterte fagmiljøer, samling i en størst mulig 

avdeling vil lette rekruttering til alle de indremedisinske spesialitetene. Store, solide og gode 

fagmiljøer som samlet kan tilby det meste som ikke må gjøres på universitetssykehus og 

som er så robuste at de tåler fravær, midlertidig ubesatte stillinger og ambulering til LMSer 

uten at arbeidsbelastningen på de gjenværende blir for stor, er det som i størst grad vil virke 

rekrutterende på spesialister. Dette vil også tiltrekke LIS 2/3 og legge til rette for gode 

utdanningsløp og gi det mest stabile og forutsigbare tilbudet til pasientene 

 

Det er ikke tilstrekkelig med penger til dagens drift, må endre struktur for å få bedre 

økonomiske forhold 

 

Indremedisin består av 10 ulike hovedspesialiteter, ikke mulig å få store nok miljøer 

innenfor hvert fagområde på alle sykehus i dagens struktur. Vil ikke være volum nok (og 

bygningsmessig mulig) å endre driften til større observasjonsposter etc i akuttmottak og 

klare å nyttegjøre seg spesialiteten innenfor akutt- og mottaksmedisin uten et stort 

hovedsykehus. Vi vil ikke klare å oppfylle lov- og forskrift i forhold til drifta av 

akuttmottak.  

 

 


