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Det er bedt om innspill til fremtidig sykehusstruktur. Fagråd urologi og urologisk seksjon mener 
Mjøssykehuset er det beste av de to forelagte alternativene for framtidig sykehusstruktur.  

Vi mener fordelene med Mjøssykehuset framfor Null-pluss alternativet er: 

- Samling av funksjoner som vil kommer pasientene til gode. Pasientene som kommer til 
Mjøssykehuset kan utredes og ferdigbehandles der, uten transport til andre sykehus i 
regionen. Det mener vi er det tryggeste for pasientene. I tillegg er det tids-, kostnads- og 
ressursbesparende. 

- Et økt volum av samme type pasienter gir bedre kvalitet av helsehjelpen 
- Vi tror investeringer vil gå enklere. Det er et sykehus som samarbeider om ressursene, i 

stedet for konflikt mellom sykehusene om investeringsmidler. Et eksempel er dagens 
situasjon med kamp om midler til operasjonsrobot. Vi tror det med Mjøssykehus vil bli 
samarbeid i stedet for konkurranse.  

- Det vil lette samarbeid i påvente av ferdigstillelse, ved at fagmiljøene vet at de skal samles. 
Sammenslåing/samarbeid kan startes i påvente av ny sykehusstruktur. 

- Det vil gi mer levelige vaktordninger for leger i vakt, ved at det kan dannes flere vaktsjikt. 
- Vi tror ikke det vil gi rekrutteringsproblemer av leger. Funksjoner rekrutterer, ikke 

beliggenhet. 
- Store fagmiljø gir bedre grunnlag for utdannelse og forskning, og god faglig utvikling 
- For urologisk seksjon vil i tillegg samlokalisering med stråleenhet, onkologisk sengepost, PET- 

senter og patologi være viktig, og er en positiv side i forhold til Null-pluss alternativet hvor 
dette mangler. 
 

Vi mener ulemper med Mjøssykehuset framfor Null-pluss alternativet er: 

- Mulig vanskeligere rekruttering av andre faggrupper enn leger, ex sykepleiere, merkantil og 
renhold. 

- Samfunnsmessig ved at det ikke er byplassert 
- Fragmentering av funksjoner og rekrutteringsproblemer av leger til Elverum og Lillehammer, 

men vi tror det også vil gjelde Elverum ved valg av Null-pluss alternativet. 

 

Vi har diskutert i kollegiet ved flere anledninger, og alle urologer har fått mulighet til å komme med 
sine synspunkter til uttalelsen. Det er bred enighet om uttalelsen over.  

Det er en urolog som er uenig i deler av uttalelsen. Vedkommende er bekymret for plassering i Moelv 
med lang reiseavstand for pasienter og ansatte, og pga avstand økt behov av innleggelser for 
utredning som kunne vært gjort poliklinisk. Vedkommende mener Null-pluss alternativet vil føles 
tryggere for pasienter pga kortere avstand.  
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