
Innspill fagråd Øyesykdommer svakheter/styrker 0+ alternativ og Mjøssykehus.  

 

 

Svaret forutsetter at all eller hoveddelen av dagens aktivitet ved øyeavdelingen Lillehammer 

flyttes til Mjøssykehuset og/eller Elverum i alternativet for Mjøssykehus.  

 

 

0+ alternativet:  

 

Styrke:  

- Kortere reisevei for pasienter og ansatte (bortsett fra helg og helligdager hvor vakt 

bæres av Elverum) 

- Nok egne operasjonsstuer som man har full kontroll over 

- Anestesi på egne operasjonsstuer med full kontroll over eget utstyr 

- God tilgjengelighet for tilsyn på andre avdelinger.  

- Nærhet til kommuner 

- Effektiv drift på grunn av små forhold og nærhet, man er ikke avhengig av andre 

enheter.  

- Mulighet for å utvide lokaler dersom andre enheter flytter ut.  

- Nærhet til avtalepraksis. Sikrer overføring av kompetanse, pasientflyt og mulighet for 

delte stillinger.  

 

 

Svakheter: 

- Behov for dobbel utstyrspark 

- Uegnede lokaler for moderne behandling og pasientløp 

- Svakheter LIS-utdannning i Lillehammer med behov for å reise til Elverum for 

læringsmål og vaktarbeid.  

- Lillehammer-leger er lite tilgjengelige for vaktkompetanse på Elverum.  

- Læringsmål FKM er vanskelige å oppnå.  

- Lillehammer har rekruttert svakt spesialister i en årrekke. Mye vikarlinnleie  

- Deling av vaktlinje gir flere vakter og mer vakans.  

- Vanskelig å sikre likt kompetanse på vakt.  

- Dobbeltarbeid på vakt (Innleggelser skjer på Elverum) 

- Lite mulighet for forskning grunnet lite tilgjengelige ressurser faglig og tidsmessig.  

- Dobbel kontortjeneste 

- Lillehammerkompetansen kan forvitre dersom Elverum styrkes ytterligere 

 

Mjøssykehuset: 

 

Styrke:  

- Bedre mulighet for investering i oppdatert teknologi.  

- Nærhet til andre kompetansemiljø. 

- Større mulighet for å utvikle digitale tjenestetilbud på grunn av mer IT ressurser 

- Større mulighet for arbeid med prosjekter og forskning på grunn av mer tilgjengelig 

personell, mindre vakter og vakans.  

- Samlet kompetanse. Sikrer rett kompetanse til rett tid.  

- Økt aktivitet på vakt krever mer bruk av aktiv enn passiv vakt.  



- Flere deler på vakt.  

- LIS utdannelsen samles mer.  

- Muligheter for øke egendekningsgraden.  

- Større sannsynlighet for at riktig kompetanse er tilgjengelig.  

- Mindre behov for reise til Elverum for second opinion.  

 

Svakheter:  

- Større behov for oppfølging lokalt fordi tilbudet blir mindre? 

- Forventes økt mengde tilsynsforespørsler.  

- Svært stort pasientvolum, krever mye logistikk og areal.  

- Bedre tilbud til pasienter på Elverumssiden på grunn av forventet stor poliklinisk 

aktivitet? 

- Lite attraktivt for Lillehammerleger å reise til Elverum for å arbeide. Kan bli konflikter 

rundt hvem som skal arbeide i Elverum. 

- Fryktes for lite areal i Mjøssykehuset slik at dette åpner opp for mer privat 

etterspørsel. 

- Elverumsmiljøet kan forvitre.  

 

 

Generelle betrakninger:  

Det er svært viktig at en vakthavende øyelege arbeider på et sted som sikrer muligheten for 

akutt anestesi døgnet rundt, også for barn. Mulighet for akutt kirurgi med muligheten for å 

gjennomføre alle operasjoner man i dag gjennomfører i Elverum 

Hvis døgnaktiviteten legges til Mjøssykehuset er det avgjørende med en samtidig robust 

poliklinisk tjeneste for  å sikre at nødvendig kompetanse er tilstede for LIS-opplæring, 

vaktberedskap og nødvendig utstyr. Det er totalt uholdbart at vakthavende må ta med seg 

en pasient og reise til Elverum. All dagkirurgi bærer med seg en risiko og mulighet for en 

innleggelse og her er risikoen stor for at pasienten da må reise til Mjøssykehuset. Endel 

kirurgiske problemstillinger må gjennomføres på Mjøssykehuset på grunn av hyppig behov 

for innleggelse, spesialutstyr, anestesi eller spesialkompetanse. Dette gjelder glaukom, - 

katarakt og strabismekirurgi. Store volum i intravitreal injeksonsbehandling nødvendiggjør 

sannsynligvis muligheten for behandling på flere lokaliteter, inkludert Tynset.  

 

Framtidsprognose:  

- Færre innleggelser 

- Høyere poliklinisk pasientvolum på grunn av nye behandlingsmuligheter 

- Teknologisk utvikling åpner opp for mer fjernarbeid for leger og desentralisert 

oppfølging.  

- Øyetilbudet i Oslo/Akershus blir for lite slik at presset på Innlandet øker  

 

 

 

 

 


