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Innledning 
Onkologi er et fagfelt i rask utvikling. Befolkningsøkning og flere eldre betyr flere pasienter. 

Med nye medikamenter og ny teknologi får vi flere pasienter som lever lengre med sin 

kreftsykdom, som igjen betyr at vi vil få flere pasienter som skal få behandling og som skal til 

kontroller, enn for bare få år siden. I Norge opplever vi mangel på spesialister innenfor 

onkologi. Dette gir generelle rekrutteringsutfordringe og onkologer med strålekompetanse er 

spesielt utfordrende å rekruttere, også som vikarer. Stadig nye medikamenter stiller høye krav 

til onkologene mtp å holde seg oppdatert for å gi rett behandling. Vi ser også et større spekter 

av behandlingsrelaterte bivirkninger som det ikke lengre kan forventes at indremedisinere og 

kirurger kan klare å holde seg oppdaterte på. Fra å være onkologiske generalister ser vi at den 

faglige utviklingen går i retning av stadig større grad av subspesialisering innen onkologi, på 

samme måte som vi ser subspesialiseringen innen indremedisin og kirurgi. 

 

I dag driftes onkologien i Innlandet via Kreftenhetene på Gjøvik og Hamar. Hamar har 

poliklinisk funksjon og har ansvar for medikamentell behandling av kreftpasienter i Hedmark 

fylke, der behandling også gis ved sykehusene på Tynset og Elverum. Kreftenheten på Gjøvik 

har ansvar for medikamentell behandling for pasienter fra Oppland, samt områdefunksjon for 

strålebehandling for pasienter i både Oppland og Hedmark, men unntak av funksjoner som er 

sentralisert til OUS. Kreftenheten Gjøvik har også en sengepost med visittansvar for på dagtid 

på hverdager, på kveld og helg er det indremedisinsk vaktteam som ivaretar medisinsk ansvar. 

Senger på denne sengeposten er forbehold strålepasienter med behov for økt omsorg under 

behandling, samt pasienter fra Vestoppland med behandlingsrelaterte bivirkninger. Gjøvik 

drifter også kjemoterapi på sykehuset Lillehammer, samt ved de lokalmedisinske sentrene 

NGLMS Otta, VLMS Fagernes og LMS Hadeland. I dag står de onkologiske avdelingene for 

10% av poliklinisk virksomhet i SIHF og står for om lag en tredel av medikamentkostnadene 

til SIHF. 

 

I rapporten «Faglige utviklingstrekk mot 2040» (Vedlegg til Idèfasen, 2016) er det gjengitt en 

tabell der det fremkommer at et minimum befolkningsgrunnlag for hematologi/onkologisk 

avdeling ligger rundt 500.000. En Konsekvens av volum og faglige anbefalinger tilsier drift 

av kun en onkologisk enhet i SIHF i 2040. Videre er det i samme oversikt anbefalt faglig 

avhengighet for spesialitetene Radiologi, Patologi, Laboratorium, Anestesi/intensiv, 

Gastrokirurgi, Ortopedi, Plastikkirurgi, Kardiologi, Nefrologi, Endokrinologi, Lungemedisin, 

Blodbank. I tillegg samhandler vi mye med Urologi og Brystkirurgi. 

  

Det onkologiske fagrådet har lenge vært klare på at vi ønsker en hovedsykehusløsning 

velkommen. Dettevil bety en samling av det onkologiske fagmiljøet i Innlandet. Vi ser en klar 

gevinst av å være samlet og ved å være samlokalisert med naturlige samarbeidspartnere. 

Ettesom vi samhandler med nær alle øvrige fagmiljøer i SIHF, ser vi det naturlig å se på 



pasientforløp fra mistanke om kreftsykdom, gjennom utredning og behandling og til 

kontroller etter avsluttet behandling 

 

Faglig vurdering av alternativene Mjøssykehusmodellen vs 0+ 

Trygge og gode tilbud 
- Brukertilpasset pasientbehandling og opplæring hvor pasientene er aktive deltagere i helsehjelpen de 
mottar  
- Tilgang på relevant og riktig kompetanse på det stedet pasienten tas imot   
- At den akutte syke pasienten møtes av personale med rett kompetanse hele døgnet for rask avklaring av 
videre behandling  
- Spesialiserte funksjoner med et pasientvolum som sikrer god kvalitet i behandlingen og liten variasjon i 
kvalitet  
- Moderne pasientbehandling i tråd med medisinsk og teknologisk utvikling  
- Bygningsmasse med utforming som gir mulighet til å ivareta personvern i henhold til GDPR  
- Mulighet for økt egendekningsgrad  
 

Mjøssykehusmodellen vil gi en samling av hele det onkologiske fagmiljøet. Dette vil gi et 

større og mer robuste fagmiljø, som også gir rom for ytterligere subspesialisering. Med 

økende kompleksitet i faget ser vi økt subspesialisering som en nødvendighet for å sikre at 

den enkelte pasient får korrekt vurdering og behandling i henhold til de nyeste retningslinjene, 

og at pasienter som er kandidater for studieinklusjon blir inkludert i disse. En felles sengepost 

blir også vurdert å være en styrke for pasienter fra Gudbrandsdalen og Hedmark, ettersom 

disse i 0+ fortsatt vil legges inn på “moderavdelinger” og ivaretas av indremedisinere og 

kirurgier når det er behov for akuttinnleggelse på sykehus. I dag opplever vi at pasienter som 

legges inn på andre avdelinger nødvendigvis ikke får den raske og gode behandlingen som de 

kunne ha fått på en sengepost med større onkologisk kompetanse. 

 

Videre ser vi at det det i dag er en viss forskjell på tilgang på stråleterapi-tilbudet. Økt avstand 

til en stråleterapienhet har vist seg å redusere bruken av stråleterapi noe, selv om indikasjonen 

er god. Vi ser også at pasienter som kommer til kontroller på Gjøvik/Lillehammer kan komme 

raskere i gang med palliativ strålebehandling, pga lettere tilgjengelighet. Ved akutte tilstander 

med behov for rask oppstart ser vi i dag ingen forskjeller mellom fylkene. 

 

For våre pasienter er beskyttende isolasjon ofte nødvendig ved innleggelse, da pasientene våre 

ofte har redusert immunforsvar. Vi må forutsette at vi uansett løsning har sengeavdelinger 

med tilstrekkelig antall enerom.  

 

Vi anser at Mjøssykehus-løsningen med et større og mer robust fagmiljø, vil være bedre rustet 

til å øke egendekningsgraden ved at pasientgrupper som i dag får sin behandling ved OUS i 

fremtiden kan få samme tilbud ved SIHF.  

 

Gode fagmiljøer 
- God rekrutteringsevne og evne til å beholde medarbeidere  
- Mulighet for gode arbeidsforhold og arbeidstidsordninger  
- Robuste fagmiljø og vaktordning som ikke er avhengige av kontinuerlig innleie  
- Mulighet til å ivareta lovpålagte oppgaver innen utdanning og forskning, inkludert samarbeid med 
universitet og høyskoler  
- At foretaket i størst mulig grad kan tilby utdannelsesløpene i egen regi  
- Faglig utvikling for medarbeiderne, der forskning, utvikling, utdanning og innovasjon er integrert  
 

Rekruttering er som nevnt over en utfordring for vår spesialitet. Gjøvik generelt hatt større 

utfordringer knyttet til rekruttering enn Hamar, men dette har gått litt i bølger. Dette skyldes 



dels et større behov grunnet drift av Stråleterpienheten, men også at Hamar var tidligere ute 

med en god rekrutteringsplan. For en spesialitet med rekrutteringsutfordringer på nasjonal 

basis, synes det åpenbart at en samling av fagmiljøene vil bidra til et mer robust fagmiljø, som 

igjen vil gi større muligheter for gode arbeidsforhold og arbeidstidsordninger. Vi anser det 

som sannsynlig at vi med et større fagmiljø vil få mulighet til egen vaktlinje i onkologi, noe 

som synes usannsynlig i 0+. 

 

En samling av fagmiljøet vil bedre utdanningsløpet for LIS. P.t vil LIS på Gjøvik kunne 

gjennomføre mesteparten av utdanningsløpet i SIHF, med behov for 1 år i Gruppe I. For LIS 

på Hamar, må disse p.t/i 0+ enten gjennomføre læringsmål i stråleterapi enten ved OUS under 

Gruppe 1-tjeneste, eller ved rotasjon til Gjøvik. Vi anser det som positivt at LIS kan jobbe på 

et sykehus og slippe roteringer. Dette vil også støtte opp om SIHF sin målsetning om å 

utdanne flere spesialisert til Innlandet. 

 

Vi anser mulighet for å etablere forskning som en mer integrert del av klinikken som langt 

lettere i Mjøssykehuset enn i 0+. 

 

God tilgjengelighet 
- Gode sammenhengende behandlingskjeder for akutt og planlagt behandling  
- Likeverdige helsetjenester med lik mulighet for riktig behandling uavhengig av bosted  
- Prehospitale tjenester av høy faglig kvalitet og med riktig tilgjengelighet  
- Tilgang til moderne og framtidsrettet medisinsk-teknisk og annet teknisk utstyr  
- Tidsriktig og hensiktsmessige behandlingsfasiliteter, herunder enerom til pasientene  
- Tilgang på grøntareal og skjermingsmuligheter for pasienter som har behov for det  
- En ytre logistikk tilrettelagt for alle transportbehov, inkludert kollektivtransport  
 

I dag ser vi at en del pasienter har oppmøter på flere sykehus ifm sitt pasientforløp pga dagens 

fragmenterte tilbud. Brystkreftpasienter fra Gudbrandsdalen vil få utredning på Lillehammer, 

operasjon på Hamar, få en tur til Elverum for nukleærmedisinsk prosedyre preoperativt før 

adjuvant behandling styres fra Gjøvik og strålebehandling gis på Gjøvik. Også andre pasienter 

vil har behov for undersøkelser på flere sykehus i løpet av sitt sykdomsforløp.  

 

I Mjøssykehusmodellen vil pasientene få et vesentlig større del av behandlingsløpet på et 

sykehus, hvilket anses gunstig for pasienten. Dette støtter også opp om Kreftforeningen sitt 

ønske for ny sykehusstruktur. 

 

Vi må forutsette et godt kollektivtilbud til sykehusene. Lokalisering nær skysstasjon vil 

antagelig legge forholdene bedre til rette or at pasienter benytter kollektivtransport. 

  

Organisering som underbygger gode pasientforløp 
- Videreutvikling av desentraliserte tjenester nær der pasienten bor i tråd med faglig og teknologisk 
utvikling  
- At pasientene kan utredes og behandles der de tas imot og at uhensiktsmessig flytting av pasienter mellom 
enheter unngås   
- Nødvendig samhandling mellom fagområdene psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB) og somatikk for at pasientene skal oppleve at fagfolk opptrer i team  
- Sammenhengene tjenester på tvers av sykehus og kommuner  
 

Gitt ønske om samlokalisering med øvrige fagmiljøer, er Mjøssykehuset den løsningen som 

støtter best opp under gode pasientforløp. Vi har tidligere omtalt pasienter med behov for 

fremmøter ved inntil 4 ulike sykehus i sitt sykdomsforløp. I Mjøssykehusmodellen vil dette 



antagelig reduser til maksimalt 2. Å være samlokalisert med utredende avdelinger ansees som 

en stor styrke, kanskje spesielt mtp pakkeforløpstider.  

Gitt utredningsdokumenter synes det å være langt større handlingsrom for utvikling av 

LMSene i Mjøssykehusmodellen enn i 0+. Mange av våre pasienter kan få en del av 

behandlingen på LMSer. Det ansees som positivt om pasienter kan få deler av sin behandling 

nærmere eget bosted.  

 

Samhandling med kommunene kan muligens bli mer utfordrende i Mjøssykehusmodellen 

ettersom det blir flere kommuner å samhandle med. Dog anser vi det som lettere å drifte det 

desentraliserte tilbudet ved LMSene dess større fagmiljø vi har. Vi ser allerede i dag et det er 

ressurskrevende og krever god logistikk å gi behandling på flere lokaliteter.  

 

God ressursutnyttelse 
- Optimal bruk av ressurser ved at personell i størst mulig grad kan brukes til aktiv pasientbehandling 
framfor passiv vaktberedskap  
- Mulighet for rasjonell bruk og høy utnyttelsesgrad av medisinsk-teknisk utstyr  
- Anskaffelse av oppdatert medisinsk-teknisk utstyr og annen aktuell teknologi som byggene og virksomheten 
krever  
- Digital infrastruktur som kan utnytte potensialet i dagens og framtidsrettede digitale løsninger 
  
Onkologien har p.t. ingen vaktberedskap, foruten telefonvakt på dagtid på hverdager. Således 

vil Mjøssykehuset kunne medføre økt vaktberedskap for våre leger. På den andre siden ansees 

det ikke som mulig å etablere egne døgnvaktlinjer med dagens fragmenterte tilbud ved to 

lokalisasjoner. En samling av fagmiljøene antas å gi en økt grad av subspesialisering, som 

igjen antas å gi en bedre ressursutnyttelse. Fagmiljøet er også avhengig av godt samspill med 

øvrige fagmiljøer på sykehuset. 

 

Det antas at Mjøssykehuset vil gi bedre tilgang på ny MTU. Vedrørende Stråleterapienheten 

anser vi at etablering av Mjøssykehuset vil gi åpenbare fordeler. I et nybygg kan vi ved 

relativt enkle tilpassinger kunne gjøre endringer som medfører en større ressursutnyttelse av 

Linacene, enn hva som er mulig i dagens bygg. Langtidsplan for stråleterapi i HSØ estimerer 

behov for 3 Linacer ved SIHF i fremtiden. P.t. foreligger det planer om 4 bunkere ved 

Mjøssykehuset, som gir en langt mindre sårbarhet ved fremtidig behov for utskifting av 

Linacer. Med dagens struktur må vi i fremtiden belage oss på redusert drift og mye overtid 

perioder med drift, vedlikehold og evt utskiftning av Linacer.  

 

 

Oppsummering 
Gitt fagmiljøet sine mange utfordringer opplever vi at dagens fragmenterte tilbud bidrar til 

økte utfordringer. Vi ser at Mjøssykehusmodellen gir langt bedre rammebetingelser for å løse 

mange av disse utfordringene enn 0+ modellen. En samling av fagmiljøet vil bidra til en økt 

subspesialisering, bedret utdanningsløp, større grad av egendekning, bedre behandling og 

større muligheter for forskningsaktivitet og bedre helhetlige tjenester ved færre sykehus enn i 

dag.  

 

Vi ser ingen faglige fordeler ved å bevare dagens struktur i 0+ modellen. 


