
 
 

Innspill fra gynekologer v/divisjon Hamar Elverum 

Medarbeiderne på gyn/føde i Elverum og Hamar er ikke for et Mjøssykehus og dermed ikke 

enig i argumentene som er lagt frem.  

Vi har tro på et null+ alternativ, der Hamar og Elverum slåes sammen til et fysisk sykehus. 

Følgende er våre argumenter for et sammenslått sykehus 

 

● Bedre tilbudet til gyn- og fødepasienter i divisjon Hamar-Elverum grunnet 
samlokalisasjon med gastrokirurgi, urologi, karkirurgi, intervensjonsradiologi 
og pediatri, og er styrket anestesiavdeling 

● Gynavdelingen i Elverum har full poliklinisk drift daglig på Hamar, inkludert 
operasjonsstue med robotkirurgi en gang i uken. Dette fungerer meget bra.   

● Man får lettere rekruttert spesialister fra Oslo, grunnet kortere og mer 
praktisk reisevei (E6). Viser til kirurgisk avdeling på Hamar, der det er mange 
overleger og leger i spesialisering som pendler daglig fra Oslo. I Elverum i en 
periode i 2020 fikk man rekruttert 3 overleger fra OUS. Der ble det også lagt 
opp til poliklinikk på Hamar for å unngå ekstra reisevei til Elverum.  
Et Mjøssykehus i Moelv, med enda lengre pendlervei både fra Oslo til Moelv, 
og fra Elverum til Moelv, vil medføre at man får et enda større 
rekrutteringsproblem enn det man har i dag.  

● Mjøssykehuset vil komme til å ha for mange utposter som må dekkes opp av 
overleger, som igjen medfører fravær fra daglig drift på et stort sykehus.  

● Det blir lettere å få med ansatte fra Elverum til et samlet sykehus på Hamar, 
enn til Moelv, grunnet forkortet reisevei. Mange ansatte bor utenfor Elverum, 
og vil ha betraktelig lengre reisevei til jobb. Dersom det blir et Mjøssykehus vil 
mange heller pendle sørover.  

● Ved flytting til Moelv, vil det med stor sannsynlighet bli mange Hedmarks 
kvinner som velger Kongsvinger/Ahus. Dette vil man unngå ved null+ alterntiv 
som vil gi en akseptabel reisevei for disse pasientene.  

● Et argument for null+ alternativet er at man beholder dagens infrastruktur og 
at sykehuset ikke blir altfor stort.  

● Vedrørende gynkreft pasienter vil ikke argumentet for et Mjøssykehus gi 
bedre oppfølging, da cellegiftbehandlingen er lokalisert til Elverum for denne 
pasientgruppen. De aller fleste gynpasienter med behov for strålebehandling 
får dette ved OUS, og en sjelden gang palliativ strålebehandling ved Gjøvik 
Sykehus.  

● Et stort Mjøssykehus 3 mil unna et akuttsykehus på Lillehammer er ikke et bra 
alternativ for kvinnene i gamle Hedmark. Avstand til nærmeste 
behandlingstilbud blir for stor i forhold til dagens løsning. Dette alternativet 
er kun ideelt for gamle Oppland pasienter.  

● Ved å slå sammen Elverum og Hamar til et sykehus unngår man et 
storsykehus som i Oslo og Akershus, der man satser stort og ender opp med å 
bygge for lite, og alle de «små» sykehusene blir allikevel brukt i full drift. Viser 
til OUS, Ahus og Kalnes.  
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