
Uttalelse Fagråd Kardiologi angående Mjøssykehus vs «null pluss alternativet» 

Fagrådet er ikke helt samstemt i synet på dette. Fagrådet har diskutert dette på fagrådsmøte 

03.05.22. 

Styrken ved et evt Mjøssykehus vil være at det kan bli et faglig tyngdepunkt. Det kan være at det vil 

lette rekruttering. Premissene for et Mjøssykehus er imidlertid endret fra utgangspuktet. 

Indremedisin som helhet er viet for liten plass.  Dette er bekymringsfullt. Indremedisin er et 

seksjonert og grenspesialisert fag. I ny spesialistutdanning utdannes det knapt spesialister i generell 

indremedisin lenger. En kan ikke regne med at nye spesialister kan opprettholde vaktkompetanse i 

alle indremedisinske spesialiteter. En stor andel av akuttmedisinske problemstillinger krever 

kardiologiske avklaringer. Akutte indremedisinske avdelinger bør ha kardiologisk vakt.  

Null pluss-alternativets styrke er at det for deler av opptaksområdet (Øst) vil bli bedre nærhet til 

pasientene. Det faglige tyngdepunktet i Innlandet vil naturlig nok svekkes da faget vil forbli spredt 

omtrent som i dag. Elverum sykehus fremstår likt i de to presenterte alternativene. Representantene 

fra Hamar og Elverum mener det ligger til rette for en bedre løsning for pasientene i denne delen av 

Innlandet gjennom et nært samarbeid (som i dag) og en hensiktsmessig funksjonsfordeling mellom 

Elverum og Hamar. De mener også det er lite gunstig for å sikre lik tilgang til helsetjenester i 

Innlandet, om det blir to store akuttmedisinske enheter som ligger så nært hverandre som 

Lillehammer og Moelv. Representantene for Gjøvik og Lillehammer mener null pluss ikke vil løse 

problemene på opplandssiden og vil være en dårligere løsning for Innlandet. 

En indremedisinsk avdeling som står alene i Elverum er en åpenbar svakhet, uansett modell. Risiko 

for rekrutteringssvikt og manglende tverrfaglig samarbeid. Et sykehus med akutt indremedisin bør 

også ha andre akuttfunksjoner for å opprettholde rekruttering og nødvendige støttefunksjoner.  

Medisin på Lillehammer sykehus i mjøssykehusmodellen er litt mer robust med gastrokirurgisk vakt, 

men ellers er de samme risikomomentene for rekrutteringssvikt og et B-sykehus på sikt. I begge 

modeller må de små sykehusene samarbeide tett med de store, og trolig være faglig underlagt de 

store.  

Hva er viktig for kardiologien i fremtiden for innlandet? Akuttdekning, rekruttering, utvikling av fag 

og spisskompetanse/øke egendekning, Utdanning, forskning, evne til å kunne «matche» andre 

helseforetak/regioner.  

Det virket på seminaret lite realistisk, både i forhold på vaktlag og økonomi, å få hjertevakt på alle 

akuttsykehusene i null pluss. I mjøssykehusmodellen må vi nok også jobbe hardt for å få til dette på 

Elverum og Lillehammer, men på Mjøssykehuset er det opplagt. Vi mener hjertevakt er en 

nødvendighet for framtidig akuttdekning.  

Vi sliter alle i dag med rekruttering. Det vil ikke bli bedre i null pluss når man ser alle sykehus under 

ett. Null pluss løser ingen av disse problemene for Lillehammer, Gjøvik, og Elverum. Det er også 

usikkert ved Hamar.  Spørsmålet som kom opp er hvor stort minus geografien spiller inn for 

rekrutteringen til Mjøssykehuset. Det er det nok ingen som kan svare på. Faglig samling under 

samme tak og egen kardiologisk avdeling kan trekke mot økt rekruttering for Mjøssykehuset. Avstand 

til Mjøsbyene og behov pendleavstand kan svekke rekrutteringen.  



Utvikling, forskning, innovasjon, økt spisskompetanse, eventuelt øk egendekning med ICD- eller 

andre device-implantasjoner, vil stå sterkere i Mjøssykehuset. Man vil stille sterkere som én enhet 

med større volum i fremtidige diskusjoner om fordeling av funksjoner regionalt. Dersom man vil 

opprette tilbud om invasiv koronarbehandling (koronar angiografi og PCI) vil det kreve et eget vaktlag 

med invasive kardiologer som må utdannes eller rekrutteres. Fleksibiliteten for endring i fremtiden 

kan bedre ved ett Mjøssykehus. Ved Null pluss vil vi i større grad få det slik vi har det nå.  

Det kryr av plusser og minuser i disse diskusjonene. Det er risikomomenter for Elverum og 

Lillehammer i Mjøssykehusmodellen, som nevnt over. Det er mange uløste problemer på 

opplandssiden, og null pluss ivaretar ikke disse. Pasientene som hører til Elverum og deler av Hamar 

kommer dårligere ut i Mjøssykehusmodellen, slik den er foreslått i dag, med akutt indremedisin i et 

ellers elektivt sykehus og større avstand til andre akuttfunksjoner. 

Vi vil til slutt påpeke negative sider ved å samordne all psykiatri med somatikk, som det er foreslått i 

Mjøssykehuset, dersom det går på bekostning av somatiske senger. Vi synes det er viktigere å 

prioritere indremedisinske senger i Mjøssykehuset, da indremedisinske pasienter generelt sett har 

større avhengighet til andre somatiske fag enn det psykiatriske pasienter har. 

 

På vegne av fagråd Kardiologi. 

Thomas Nomerstad 

Fagrådsleder 


