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Innspill til virksomhetsinnholdet i null-pluss alternativet 
 
1. Hvilket null-pluss alternativ bør velges for en ytterligere detaljering fram mot beslutning om 
hovedalternativ i august 2022?  
Det er enighet i legegruppene ved medisinsk avdeling Hamar og Elverum om at vi støtter null-

pluss alternativ 2 med størst samling av akuttfunksjoner og et mest mulig helhetlig tilbud til 

akuttinnlagte pasienter. For Elverum gjelder dette med forbehold om en samling av all 

akuttvirksomhet innen indremedisin.  

  
2. Bør det gjøres endringer i virksomhetsinnholdet i dette alternativet? I så fall, hvilke 
endringer?  
I. I det overordnede mandatet står det at null-pluss alternativet innebærer et «Erstatnings-

sykehus for sykehuset i Hamar med en hensiktsmessig funksjonsfordeling med sykehuset i 

Elverum.». Prosjektet har senere definert at det skal være akuttfunksjoner i begge hus, og at 

akutt indremedisin skal fortsette både på Hamar og i Elverum i begge alternativene. Vi opplever 

at kompleksiteten i faget indremedisin underkommuniseres når man gjennom prosessen 

opererer med begrepet «generell indremedisin», mens de ulike kirurgiske spesialitetene omtales 

hver for seg. Realiteten er at det også innen indremedisin skjer en rivende utvikling med en 

stadig større grad av seksjonering. Etter ny spesialiseringsordning er de tidligere 

grenspesialitetene i indremedisin nå delt opp i en rekke separate hovedspesialiteter hvorav 

generell indremedisin kun er en av disse. Vi er bekymret for at en fortsatt deling av akutt 

indremedisin på to hus med samme funksjonsfordeling som i dag vil vanskeliggjøre prinsippet 

om lik kvalitet i behandlingen til alle pasientgrupper, uavhengig av bosted.  

 

De indremedisinske avdelingene vil hver for seg være for små til at det er realistisk å innføre 

seksjonert vakt i de indremedisinske fagfeltene. Faglig sett er det særlig behov for en seksjonert 

vaktordning i kardiologi. I begge null-pluss alternativene ligger det en større grad av samling 

av de akutte kirurgiske funksjonene på ett sted. Dette vil innebære et øket behov for 

indremedisinske perioperative vurderinger og håndtering av indremedisinske komplikasjoner 

til kirurgi, særlig innen kardiologi, og ytterligere øke behovet for en seksjonert vaktordning. 

Legegruppene ved medisinsk avdeling Hamar og Elverum mener derfor at det er ønskelig med 

en samling også av de medisinske akuttfunksjonene. Dette vil etter vår mening også sannsynlig 

virke styrkende på rekrutteringen og bedre utdanningen til de indremedisinske spesialitetene.   

 

Selv om indremedisinske innleggelser i stor grad er ø-hjelp innleggelser er det fullt mulig å se 

for seg indremedisinsk aktivitet av mer elektiv karakter som kan knyttes til f. eks. en fem døgns 
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sengepost eller pasienthotell. Her kan nevnes f. eks. utredning i pakkeforløp, innleggelser som 

forberedelser til undersøkelser (væskebehandling før CT med kontrast, tarmtømming før 

endoskopi hos sårbare pasienter), endokrinologiske prosedyrer/utredninger, pacemaker-

implantasjoner, elektrokonverteringer, infusjonspoliklinikk (gastroenterologi/hematologi), 

gastrolab osv. Indremedisinsk poliklinikk i alle fag kan også utføres ved et mer elektivt 

sykehus.   

 

II. Vi merker oss at fagfeltet nevrologi ikke er omtalt i noen av null-pluss alternativene. I dag 

er det nevrologisk poliklinikk på Elverum og en tilsynsfunksjon 1-2 dager per uke av 

inneliggende pasienter på Hamar. Allerede i dag er det bekymring rundt tilbudet som gis til 

nevrologiske pasienter (herunder slagpasienter) i divisjon Elverum-Hamar hvor man opplever 

at dette er underlegent tilbudet som gis i divisjon Gjøvik-Lillehammer. Vi ønsker en 

konkretisering av hvordan man ser for seg at nevrologtilbudet skal være i divisjonen ved null 

pluss alternativet. Dette gjelder både for slagpasienter, pasienter med hodetraumer/ischemisk 

hjerneskade og pasienter med generelle nevrologiske lidelser. I dag blir disse ofte liggende på 

medisinsk avdeling med begrensede muligheter for tilsyn og/eller overflytting til nevrologisk 

avdeling.   
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