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2.3.3 Det er viktig at nyhenviste pasienter ikke venter for lenge på poliklinisk utredning. Med økende 

privat tilbud vil pasienter søke dit de kommer til først og deretter få dagkirurgisk tilbud privat.

2.4.1 Ny organisasjonsmodell.  Sykepleierne på poliklinikken savner en arena der vi kar tverrfaglig 

kontakt med legene i de enkelte seksjonene. Vi hadde månedlige møter tidligere. Nå oppleves dette 

mer byråkratisk. Organisatorisk er vi fortsatt like langt unna akuttmottaket som før.

2.5.2 Bemanning og kompetanse. Det snakkes mye om legeressurser og rekruttering av leger. Med 

utvidede åpningstider i  poliklinikk, dagkirurgi og operasjon  vil det bli en stor utfordring å kunne 

dekke alt  - særlig når enkelte fag allerede er underdekt.

Det er nesten umulig for sykepleierne å få tid til faglig fordypning og kompetanseheving i hverdagen.  

Stor pasientstrøm og mye øyeblikkelig hjelp  gjør at dette settes til side.

I poliklinikk bør en vurdere sterkere grad av jobbglidning.  Sykepleierne gjør allerede mye arbeid som 

tidligere var utført av leger. Dette bør organiseres bedre – slik at  oppfølging og kontroller kan tas av  

sykepleiere med kompetanse. Vi har i dag uroterapeuter, stomisykepleier, sårsykepleier og 

ortopediske sykepleiere som  jobber ganske selvstendig i  godt tverrfaglig samarbeid med legene.  

Her er mange muligheter og mye upløyd mark.

2.10.5.3 satsingsområde kir klinikk Ålesund Sykehus. Kirurgisk/ortopedisk poliklinikk ble flyttet i 

samråd med CF Møller planen i 2012. Dagkirurgen skulle utvide og overtok våre gamle lokaler. Helt 

fra planleggingsfasen har vi påpekt dårlig pasientlogistikk og altfor små ventearealer.   Vi kan øke og 

strømlinjeforme aktiviteten ganske raskt innenfor «husets» rammer dersom det er mulig å få 

gjennomslag for eget forslag.

For å øke aktiviteten og  åpningstidene har vi flg  forslag. 

Ortopedisk poliklinikk/skadepol blir flyttet på nordsiden  i 1. etasje – nær røntgen, dagkirurgen og 

operasjon.  Vestibylen kan bli venterom, ambulanser kan rygge nesten inn i poliklinikken. Der er 

innvendig heis opp til røntgen. Ortopedene vil få kort vei mellom operasjon,dagkirurgi og poliklinikk. 

God logistikk både for pasienter og ansatte. Kommunikasjon mellom opr/dk/pol blir bedre. Ort 

prepol kan  også lokaliseres her og frigjøre plass i 6. etg.Det må følge ressurser med økt drift. Det er 

utfordringer på kontorsiden som må løses. Uhensiktmessig plassering av personale – stor utskifting 

av personale og sykemeldinger.

Kirurgisk poliklinikk med gastro, generell, kar og uro bør beholde dagens lokaler. Vi vil da få plass til 

prepol – som pt foregår i 6 etg. Kir pol har forholdsvis færre pasienter pr dag – sa da vil venterommet 

være stort nok.
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