
            

 

Høringsinnspill fra endokrinologisk fagråd, Sykehuset-Innlandet til Utviklingsplan 2022-2039,  

 

Vi er særskilt spurt om hvilket 0+alternativ vi foretrekker. Fagrådet har ingen mening om det. Generelt ønsker vi 

samlokalisering av endokrinologi og mamma-endokrin-kirurgi, og et sterkt endokrinologisk miljø ved et av 

sykehusene som har stor akutt-aktivitet for å styrke faget i og pasientbehandlingen i andre aktuelle disipliner.  

Mer detaljerte innspill som kom frem i ad hoc fagrådsmøte Røros 10.3.22 (i forbindelse med Endokrinologisk 

vintermøtet, tilstede: Christian Fossum, Mildrid Ullerud, Saleh Hessen) følger under.  

Endokrinologi, læren om hormonsykdommer, spenner som fag fra de helt sjeldne tilstandene som alltid behandles 

i spesialisthelsetjenesten til de store folkehelseutfordringene som osteoporose og type 2 diabetes, og er dermed 

avhengig av både høyspesialisert tilbud og av effektiv samhandling med primærhelsetjenesten. Med den 

demografisk utviklingen i Innlandet med stadig flere eldre, forventer vi stor økning av behovet for spesialister som 

kan håndtere både osteoporose og type 2 diabetes.  Den økende spesialisering og subspesialisering, er forventet å 

fortsette. Dette gir utfordringer for kompetansebygging i små sykehus med få spesialister Med dette som bakgrunn 

har vi følgende innspill.  

Fagrådet mener at samling av spesialister er viktig for å kunne bygge robuste fagmiljøer. Dette får i sin tur 

konsekvenser for hvordan man forestiller seg fremtidens sykehusstruktur. I små fag som endokrinologi risikerer 

man at fagmiljøet blir helt borte fra et foretak når antallet faller under en kritisk masse.  Samtidig er det viktig å 

kunne ha et tilbud i hele Innlandet, for å kunne gi et likt tilbud til pasienter med diabetes og stoffskiftesykdommer. 

Digitale løsninger kan bidra til å opprettholde et faglig nettverk, men kan ikke erstatte fysisk samling. Faget krever 

lite utstyr, og ved en samling av fagmiljøet ved et av sykehusene i Innlandet, vil man med enkelhet kunne bidra 

med poliklinikk ved andre lokalisasjoner, inklusive lokalmedisinske sentra.   

Ut i fra gjeldende antall endokrinologer i Norge anser vi 6 spesialister og til enhver tid 1-2 utdanningskandidater 

til å være tilstrekkelig antall endokrinologer med nåværende oppgavefordeling primær – og 

spesialisthelsetjenesten. Lokalene som skal romme dette miljøet må også kunne romme diabetessykepleiere, 

utredningsrom for testing og plass til undervisning og fellesmøter.  

 

 

Røros / Hamar 25.3.22 

 

Trine Finnes 

Leder endokrinologisk fagråd 


