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Oppgave til fagråd og faggrupper i Sykehuset Innlandet:  

Faglig vurdering av alternativer  

 

Fagråd og faggrupper inviteres til å bistå i prosess med å beskrive styrker og svakheter ved de 

to alternativene som utredes i konseptfasen. Vurderingene vil inngå i grunnlaget for å kunne 

gjøre et valg mellom de to alternativene i konseptfasens steg 1.  

 Vurderingen skal gjøres innenfor hvert av de fem faglige effektmålene: 

 Trygge og gode tilbud 

 Gode fagmiljøer 

 God tilgjengelighet 

 Organisering som underbygger gode pasientforløp 

 God ressursutnyttelse 

 

Som en del av den interne medvirkningsprosessen i konseptfasen er alle fagråd og faggrupper 

invitert til fagkonferanse 13. mai. Lungeseksjonen Elverum sykehus ønsker etter drøfting 

blant overlegene på seksjonen å komme med sine innspill. 

 

Det er enighet i legegruppa ved lungeseksjonen Elverum, samt også i legegruppene ved 

medisinsk avdeling Hamar og Elverum om at vi støtter Null-pluss alternativet med størst 

samling av akuttfunksjoner og et mest mulig helhetlig tilbud til akuttinnlagte pasienter. For 

Elverum gjelder dette med forbehold om en samling av all akuttvirksomhet innen 

indremedisin. Vi mener dette sannsynligvis vil virke styrkende på rekruteringen og bedre 

utdanningen til de indremedisinske spesialitetene. 

 

Sykehusene Hamar og Elverum har lang tradisjon for samarbeid om de indremedisinske 

pasientene, og vi ser for oss at det vil være naturlig å bygge videre på dette gode samarbeidet i 

fortsettelsen. Ved en større indremedisinsk avdeling som det vil bli ved et nytt 

erstatningssykehus på Hamar sykehus, er det naturlig med tilstedeværelse av lungelege. Vi ser 

for oss at legene som er tilknyttet lungemedisin vil kunne arbeide både på et 

erstatningssykehus på Hamar for å sørge for tilsyn med og oppfølging av lungemedisinske 

pasienter som er innlagt, i tillegg til å arbeide på Elverum sykehus med poliklinisk virksomhet 

og elektiv utredning inkludert pakkeforløp lungekreft. Nylig ble det åpnet et PET-senter på 

Elverum sykehus. Bildeundersøkelser med PET-CT er helt essensielt i pakkeforløpsutredning 

av lungekreft. Lungekreft er den nest hyppigste kreftformen hos både menn og kvinner i 

Norge, og er den kreftformen som tar flest liv. Ved lungeseksjonen Elverum kan pasienter 

tilbys en helhetlig utredning med de nødvendige undersøkelser innen et og samme bygg. Vi 

mener at dette er en stor fordel for pasientene som vi ønsker å videreføre og styrke ytterligere. 

 

Rekrutering er et viktig moment i vurderingen. På fjorårets Høstmøte var man enige om at det 

er behov for spesialister i indremedisin i tiden fremover, men det har vist seg å være 

utfordrende å rekruttere leger som ønsker spesialisering i denne hovedspesialiteten. I tillegg til 

rekrutteringsvansker til generell indremedisin, vet vi at dette også gjelder noen 

grenspesialister mer enn andre -  spesielt i lungefaget. Vi oppfatter at det er mangel på 

lungeleger mange steder i landet, i tillegg til i Innlandet. I årene fremover mot et alternativ 

med Mjøssykehus ser vi for oss at det blir vanskelig å både rekruttere samt å holde på leger 

innen lungefaget i tillegg til indremedisin.  

 

Ved Null-pluss alternativet med et erstatningssykehus på Hamar ser vi for oss at de 

indremedisinske fagmiljøene på begge steder ikke bare vil bestå, men også bli styrket – blant 



annet med lungemedisinsk kompetanse på «begge hus». Vi mener dette kommer pasientene til 

gode, i tillegg til at vi vil greie å holde på de nødvendige helsepersonell innen faget vårt i 

tillegg til å rekruttere. Det er også et poeng med geografisk nærhet til pasientene, og vi mener 

dette er relevant for en brukertilpasset pasientbehandling. En annen styrke ved Null-pluss er at 

det er god bygningsmasse på Elverum sykehus, og at det vil bli bygget opp et helt nytt og 

moderne erstatningssykehus på Hamar. 

 

Vi oppfatter at Null-pluss alternativet med videreføring av lungeseksjonen på Elverum i 

tillegg til lungemedisinsk tilstedeværelse på et erstatningssykehuset Hamar vil være det beste 

alternativet. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Helene De Luca 

Seksjonsoverlege Lunge 

Elverum sykehus 
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