
Innspill sendt per e-post: 
 
Vi er dessverre glemt, men vi eksisterer, kan du vennligst sette oss i tabellen på null pluss 
alternativet? Vi holder på Hamar og er eneste plastikkirurgisk seksjon fra Trondheim til Oslo som 
tilbyr primære rekk brys, hudkreft, brannskade. 
 
Litt om oss:  
 
HAMAR- plastikkirurgisk seksjon 
Vi har 2 fast ansatte overleger  i 100% og en overlege i 50% faststilling fra sommeren 2022. En LIS3 
på dagtid i 100%. 
Seksjonen på Hamar behandler hudkreft, rekonstruksjon etter brystkreft (uten mikrokirurgisk 
rekonstruksjon), brystreduksjoner, gynekomasti og andre rekonstruksjoner (brannskader, 
infeksjoner, traumer, trykksår og arrevisjoner).  
Den kirurgiske behandlingen av maligne melanomer (MM) utføres nå ved landets plastikkirurgiske 
avdelinger. Fra uke 34 i 2017 ble MM-operasjoner, inklusive lymfeknutediagnostikk, fra hele 
Innlandet sentralisert på Hamar. Samhandlingsmøter med onkologen ble etablert på fast basis. 
Bakgrunnen for dette var en faglig konsensus om at MM-pasienter fra Innlandet skal få lik behandling 
i hele fylket.  
 
AKTIVITETSTALL 
Den plastikkirurgiske aktiviteten ved SI Hamar har steget jevnt både hva gjelder tilbud og antall 
behandlede pasienter. Per 2021 ser den årlige produksjon om lag slik ut:  

 1500 polikliniske vurderinger 

 100 sentinel-node-disseksjoner ved malignt melanom 

 520 dagkirurgiske operasjoner av non-melanom hudkreft 

 2 ukentlige primære brystrekonstruksjoner under kreftoperasjoner 

Ventetider for polikliniske operasjoner er 2 år, unntatt for pasienter i pakkeforløp hudkreft der 
forløpstidene overholdes per i dag. 
 
INTERNUNDERVISNING 
Seksjonen på Hamar organiserer i dag sin internundervisning for LIS i samarbeid med den 
plastikkirurgiske avdelingen i Skien 
 
SAMARBEIDE MED ANDRE SEKSJONER 
Seksjonen på Hamar har i dag et tverrfaglig samarbeide med bryst- endokrin, kar- og gastrokirurgisk 
seksjon SI Hamar, ortopedisk seksjon SI Gjøvik og SI Elverum, samt øyeavdelingen SI Elverum. En av 
avdelingens kirurger reiser ved behov til henholdsvis Gjøvik og Elverum.  
 
Planen videre:  
Innlandets befolkning er per i dag den eldste i landet. Opptaksområdet for SI er på cirka 370.000 
innbyggere. Demografi og reiseavstander tilsier at flere pasienter vil trenge innleggelse.  
På landsbasis har behovet for rekonstruktiv plastikkirurgi økt de siste 20 årene. Dette skyldes økt 
levealder og utvikling av nye behandlingstilbud. Samme utvikling forventes å finne sted i vårt 
opptaksområde.  
Vi har per dags dato nesten 3 år ventetid på elektiv kirurgi, og vi har behov for å ansette minimum 2 
plastikkirurger til, men vi har ikke operasjonskapasitet til det. Våre ventelister øker.  
 
Konkret innspill for 0+ alternativet er:- vi har behov for å være samlokalisert  med ø-hjelp pga 
brannskader, nekrotiserende fasceit og traumer med store defekttap. 



                                                                    -samlokaliseres med mamma-endokrin kirurgi for primære/ 
profylaktiske brystrekonstruksjoner. 
                                                                   -plastikk på Hamar vil være samlet på en geografisk lokalisasjon 
fordi fagmiljøet er lite per i dag 
                                                                      
Konklusjon: Tidligere etableringer av plastikkirurgiske spesialisttilbud i offentlige sykehus har gitt oss 
viktige erfaringer. Karakteristisk for etableringer som har vist seg levedyktige er at det allerede fra 
oppstart av etablereres en organisatorisk selvstendig plastikkirurgisk avdeling. En slik avdeling gir 
hjelp til andre avdelinger på sykehuset, og samtidig et fullverdig plastikkirurgisk tilbud for 
befolkningen. En slik avdeling blir dermed en faglig attraktiv og etterspurt arbeidsplass for 
plastikkirurger, noe som øker muligheten for at avdelingen kan bidra til utdanning av nye spesialister. 
Avdelingene i Skien og Stavanger er avdelinger som hver på sin måte har utviklet seg til bærekraftige 
og velfungerende enheter(se vedlegg for mer utfyllende informasjon). 
Det bør tas høyde for i 0+ alternativet at plastikkirurgisk enhet må oppskaleres i forhold til dagens 
situasjon og planlegges som egen avdeling med tilhørende operasjonskapasitet og poliklinisk 
virksomhet, samt sengepostkapasitet. 
 
 
Med vennlig hilsen , 
  

Neda Nicodemus  
 
 
 


