
FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR 

INNSPILL FRA FAGRÅD PEDIATRI (BARNE- OG UNGDOMSMEDISIN) 

 

Et samlet Fagråd Pediatri har hele det barnemedisinske miljøet, barne- og 

ungdomspsykiatrien og barnehabiliteringen med seg når vi anbefaler et nytt Mjøssykehus 

med samling av alle spesialiserte sykehusfunksjoner. Null-pluss alternativet er ikke egnet 

til å løse Sykehuset Innlandets utfordringer innen barne- og ungdomsmedisin. 

Samling av funksjoner i Mjøssykehuset vil bidra til robuste og tilstrekkelig store fagmiljøer, 

god samhandling og bedre pasientløp for svært mange - voksne, ungdom og barn.  

Vi som har ansvar for sykehustilbudet til barn og ungdom, ser et stort behov for samling av 

våre virksomheter i et «Senter for barn og ungdom» tilrettelagt for alle i aldersgruppen 0-18 

år med behov for sykehusinnleggelse og annen behandling. Her vil en kunne samhandle på 

en bedre måte enn i dag, og tilnærme seg pasientene tverrfaglig fra første stund, med 

tilgang på all nødvendig ekspertise og avansert utstyr på ett sted.  

Flere pasienter samlet på ett sted vil også være positivt for utviklingen av fagene. Pediatri er 

et bredt fagområde under stadig utvikling. Hver for seg er dagens enheter for små til å sikre 

tilfredsstillende utvikling til enhver tid innenfor alle fagets områder. 

Små sengeenheter med store variasjoner i antall innlagte pasienter er mer sårbare og langt 

dyrere å bemanne enn større enheter. Fravær av pleiere og leger pga. vakante stillinger, 

ferieavvikling, sykdom og permisjoner er også mer utfordrende med dagens små enheter 

enn det vil være om vi blir samlet i Mjøssykehuset. 

Velger man null-pluss alternativet, vil det etter vårt syn bidra til en noe bedre 

funksjonsfordeling enn i dag innen divisjon Elverum-Hamar, men i liten grad bidra til å løse 

alle de andre utfordringene Sykehuset Innlandet har, faglig og økonomisk. Vi er redde for at 

et slikt valg også ville bidra til fortsatte stridigheter mellom våre sykehus heller enn gradvis 

samling mot felles mål. 
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