
Null-pluss alternativet: 

 

Styrker: 

 

Øyeavdelingen i Lillehammer har eksistert siden 1969 og var for noen tiårsiden en av landets 

fremste øyeavdelinger. Det siste tiåret har vært preget av mye vikarbruk og 

rekrutteringgssvikt, men til tross for det, har vi oppretthold en høy og jevn produksjon av både 

polikliniske konsultasjoner, operasjoner og injeksjonsbehandlinger ( AMD-pasienter).  

 

De siste årene har det imidlertid skjedd store endringer på vår øyeavdeling: 

 på overlegesiden har vi fått 5 overleger i faste stillinger i ulik stillingsbrøk 

 vi har blitt en utdanningsinstitusjon med til høsten to LIS-stillinger 

 høy faglig kompetanse med en øyelege med doktorgrad og tidligere netthinnekirurgisk 

kompetanse, to kataraktkirurger og flere med forskningskompetanse og ledererfaring 

fra sine tidligere arbeidssteder. 

 vaktberedskap for hele fylket gjennom ukedagene hvor pasienter ellers måtte ha reist 

til Elverum. 

 vi har tre operasjonssaler med stor operasjonsvirksomhet. 

Stor poliklinisk aktivitet innenfor hele øyefaget: 

Antall polikliniske konsultasjoner i 2019 (som 

var et normalår) var 11.748. ( Elverum 

hadde14.131). 

AMD- injeksjonsbehandling i 2021: 

      - det ble satt 4757 injeksjoner i Lillehammer ( Elverum satte 4643 i samme periode). 

- Det ble utført 613 kataraktoperasjoner i Lillehammer i 2019 ( Elverum utførte 656 

operasjoner). 

 

Vår visjon er å gjenreise øyeavdelingen til gamle høyder som utdanningssted. Dette kan vi 

klare om vi fortsetter med å rekruttere og lære opp LIS-leger med lokaltilhørighet og som blir 

værende i Lillehammer. Det kan også sees på som en styrke at våre LIS- leger drar til 

Elverum ( glaukom og strabisme) og etterhvert til Ullevål for å få faglig kompetanse. Med 

årene vil nettopp disse LIS- legene utgjøre en stabil og fast legegruppe som ivaretar øyefaget i 

distriktet vårt.  

 

 kortere reisevei for pasienter og ansatte dersom vi forblir i Lillehammer 

 nært og godt samarbeid med avtalespesialister, andre avdelinger ved tilsyn og 

undersøkelser og behandlinger i narkose. 

 

Svakheter: 

 

 Øyefaget har mye tungt og dyrt utstyr. Det er mye gammelt utstyr på øyeavdelingen 

som trenger oppgradering ( som enkelt kan løses med økt bevilgning av penger til 

MTU). 

 Gammel byggningsmasse ( men det lar seg oppgraderes). 

 Mye vikarbruk inntil nylig ( men dette blir stadig mindre) 



 LIS- legene våre må til Elverum i forhold til vaktarbeid og for å innfri læringsmål ( 

men det kan også være positivt med nye impulser og å se en annen avdeling og møte 

andre flinke kollegaer). 

 

Mjøssykehuset: ( under forutsetning av at legene/ personellet i Lillehammer ikke må jobbe i 

Elverum): 

 

Styrke: 

 Større og bredere fagmiljø kan være en styrke for faget 

 Mindre vaktbelastning for den enkelte lege 

 Ny og bedre bygningsmasse  

 Alt samlet på et sted har sine fordeler 

 Mer strømlinjet utdanningsløp for LIS 

 Rekruttering?  

 Stordriftsfordeler generelt  

 

Svakheter: 

 

 Fare for å miste kompetanse dersom lang reisevei ( ref. dersom Lillehammer-

personalet må til Elverum).  

 Større avstand mellom pasient og behandlingssted 

 Å slå sammen Elverum og Lillehammer, betyr at ca. 12.000 konsultasjoner som i dag 

utføres i Lillehammer, må overføres til det nye Mjøssykehuset, evt til Elverum dersom 

det blir bestemt. Det kan by på store og utfordrende problemer mht. logistikk/ 

arealplanlegging. 

 Dersom øyeavdelingen i Lillehammer forsvinner, vil private aktører finne det lukrativt 

å etablere seg i byen og kjøpe tjenester fra Helse Sør Øst når eldrebølgen kommer for 

fullt. Dette gjelder spesielt injeksjonsbehandling. Kan bli dyrere.  

 

Sluttord: 

 

Lillehammer har allerede en godt etablert Øyeavdeling med stor poliklinisk aktivitet og 

operasjonsvirksomhet og behovet vil bare øke med årene. 

 

Dagens ordning med to øyeavdelinger  

( Lillehammer og Elverum) fungerer bra selv om det ikke er optimalt. Øyeavdelingen i 

Lillehammer er inne i spennende fase med en stabil lege og sykepleiergruppe. Noe som vil 

sikre god drift og med tiden gi mindre behov for vikarer. 

 

Våre pasienter er ofte eldre og skrøpelige, flere må komme månedlig til avdelingen for f. eks. 

injeksjonsbehandling. Lang reisevei gjennom Gudbrandsdalen til Elverum ( gitt at poliklinisk 

virksomhet legges til der) vil være en stor belastning for disse pasientene og 

samfunnsøkonomisk dyrt mht. transport.  

 



Dersom all poliklinisk virksomhet flyttes til Elverum og akutt-beredskap til Mjøssykehuset, 

vil man dessuten risikere å miste verdifull kompetanse i Lillehammer som ikke vil flytte på 

seg. 

 

Pandemien har også lært oss hvor sårbare store enheter kan bli mht. drift ved stor smitte.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Faisal Baig 

 


