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Ad konseptfase for ny sykehusstruktur  

Jeg viser til vedlagt effektmålskjema, som nå uttrykker lungefagrådets vurderinger samlet, og hvor 

uenigheter er uttrykt.  Dette er etter beste evne utfylt etter faglige kriterier og vurderinger.   

Det har vært hektisk møtevirksomhet over nett med 2 fagrådsmøter gjennomført på kort varsel, 

telefon- og e-postkommunikasjon.  Som kjent har Elverums lungeseksjon støttet 0+-alternativet i 

eget brev.   

Det øvrige fagråd med medlemmene fra SI Gjøvik og Lillehammer/Granheim  deler ikke dette synet 

på valget SI og HSØ står overfor om framtidig sykehusstruktur, og ser det ønskelig å få opprettet et 

områdesykehus gjennom Mjøssykehuset.  Argumentene representantene fra disse seksjonene har 

vektlagt er : 

 De fleste muligheter til styrking og fordypning av fagtilbudene og oppnåelse av et mer 
komplett faglig tilbud i Innlandet for de mest krevende pasientene går tapt uten 
Mjøssykehuset.   

 Indremedisinen består nå av 10 spesialiserte fagområder, og en kan vanskelig se at disse lar 
seg utvikle tilfredsstillende i SI med fortsatt 5 små til middelsstore akutte medisinske 
avdelinger på h.hvis  Tynset, Elverum, Hamar, Lillehammer og Gjøvik. 

 Færre akutte enheter vil muliggjøre en nødvendig styrking av både kliniske og 
laboratoriemessige støttefunksjoner der det beholdes akuttfunksjon 

 Man tror rekrutteringen av spesialister utenfra vil bli bedre med et Mjøssykehus, og at god 
og bred utdanning av egne spesialister kan sikres bedre.  

 Et Mjøssykehus med et høyere antall spesialister vil gjøre det mulig å subspesialisere seg 
uten at seksjonen taper den nødvendige bredden i fagkompetansen.  

 Ved etablering av et Mjøssykehus kan det også bli mulig å opprette en egen 
lungevaktordning, og dette er etterspurt og ses som en betydelig faglig styrking.  I helger og 
høytider kan dette få stor betydning for innlagte pasienter, og kan effektivisere og forkorte 
pasientforløp. 

 I Mjøssykehuset vil hoveddelen av lungemedisinen i SI ligge sammen med alle viktige (kliniske 
og lab) støttefunksjoner, og det vil lette blant annet kompleks lungekreftutredning.  Det vil 
også gi nærhet og tettere samarbeid med onkologene, som også vil kunne subspesialisere 
seg i større grad. 

 Nåværende seksjoner anses relativt sårbare, og kan vanskelig holde den fulle bredden i 
lungemedisinen slik den utvikler seg. Dette kompliserer den lokale utdanningen av 
lungeleger, og gir også et ulikt og varierende tilbud til flere av pasientgruppene. 


