
Innspill i fra fagråd ortopedi Mjøssykehus vs 0+ 

 

Mjøssykehuset 

Flertallet i fagrådet i ortopedi mener at ett stort sykehus hvor alle somatiske fag er samlet faglig sett 

vil være det beste alternativet. 

Vi har ikke diskutert den geografiske plasseringen av de to akuttsykehusene i fagrådet i denne 

omgang.  

Ved en samling vil man få mulighet til vaktlinjer med subspesialisering. Fagrådet er imidlertid 

bekymret for den fragmenteringen av ortopedien som skisseres ved dagens forslag.  

Vi tenker da særlig på modellen med dagkirurgi, poliklinikk og skadepoliklinikk som skal betjenes på 

Elverum. En antagelse vil være at dette tilbudet må bemannes av ortopeder i rotasjon fra 

Mjøssykehuset. Denne virksomheten er vi redd vil være vanskelig å rekruttere til. Dette er først og 

fremst knyttet til den geografiske avstanden mellom Elverum og Moelv. En konsekvens av dette vil 

være at aktiviteten på sikt kan bli borte i Elverum. 

At alle pasienter med lårhalsbrudd som utgjør et antall på i underkant av 1000 pas i året flyttes ut fra 

et Mjøssykehus til et orto-geriatrisk tilbud på Lillehammer virker lite hensiktsmessig både rent faglig 

og organisatorisk. Utdanningen av ortopeder vil påvirkes av dette. I praksis vil det bety at LIS3 

utdanningen må fordeles til 3 ulike hus, Elverum, Lillehammer og Mjøssykehuset. Dette vil skape 

utfordringer for organiseringen utdanningen av ortopeder i SI og vil neppe være noe som er med på 

rekruttere. 

 

Null+. 

Fagrådet er delt i synet på 0+.  

Miljøene på Gjøvik og Lillehammer mener dette i et totalbilde ikke er en god løsning da en samling av 

fag også utenfor ortopedien ansees som mer fremtidsrettet. 

Miljøet i Elverum mener at de kan opprettholde og utvikle sin virksomhet videre. De tror ikke at 

rekrutering med et elektiv og et akutt sykehus vil være et problem. De fremhever fordelen med å 

kunne ha et skjermet elektivt sykehus som ville kunne bidra til stabil høy produksjon med høy 

forutsigbarhet som i seg selv vil være rekrutterende. Forutsetningen er at avstanden mellom det 

akutte og det elektive sykehuset ikke er for stor. De viser til andre sykehus i Norge hvor dette 

fungerer godt. 

Lillehammer er generelt skeptiske til deling av elektiv og akutt ortopedi. 

 

Felles utfordringer i begge modeller; 

Fagrådet er bekymret for fordeling av elektive pasienter til Tynset. Volumet av pasientgrupper som 

er vesentlige i utdanningen av ortopeder må opprettholdes der hvor utdanning av LIS lege skjer. Hvis 

ikke vil utdanningstilbudet svekkes. Vi anser det som lite formålstjenlig at Tynset skal gå inn som 

enda et sykehus i et utdanningsløp for ortopeder i SI. Vi stiller også et spørsmål ved hvorfor 

somatikken må ut og fragmenteres til fordel for en total samling av psykiatrien. 


