
Høringssvar til utviklingsplan 
 
Fra Seksjon for auge, Ålesund 
 
 
Angående vaktberedskap for øye i Helseforetaket:  
 
I Utviklingsplanen s.40 tabell 2.9 står det: «Vurdering av samling av døgnfunksjonar og 
vaktordning ein stad osv. Tilråding av verksemd begge stader, men samla vaktordning i 
Ålesund».  
 
Vi mener mer av vaktberedskapen kan samles i Ålesund ved at seksjonen i Ålesund kan 
dekke vaktberedskapen for hele foretaket (fylket) i helgene. Forhold som taler for å legge 
helgevakten til Ålesund er:  
 
Ålesund sykehus er og skal være det mest differensierte sykehuset i foretaket og således 
foretakets hovedsykehus. I størrelse og differensiering er også Ålesund sykehus nr to 
sykehus i regionen. Øyeseksjonen har viktige støttefunksjoner for de andre avdelingene i 
sykehuset og er en viktig del av helheten i sykehuset sitt behandlingstilbud.  
 
Ålesund sykehus er akuttsykehus med utvidet traumefunksjon og mer omfattende 
behandlingsansvar enn de andre sykehusene i foretaket. Ved større skader i hode/ansikt 
er øyelegen ofte en svært viktig del av akutteamet.  
 
Øyeseksjonen i Ålesund har det største befolkningsgrunnlaget. Per 2017 har øye i Molde 
119122 innbyggere og øye i Ålesund 144360 innbyggere i sitt opptaksområde. En 
differanse på 25238 (tall for 2017 hentet fra SSB) På ettermiddag, kveld, natt og helg blir 
forskjellen enda større fordi pasienter fra Vestnes da går til Ålesund. Dette fordi Vestnes 
ikke har egen legevakt, men bruker legevakten på Ørskog frem til kl 22.00 og legevakten i 
Ålesund etter kl 22.00 om kvelden. Pasienter fra Vestnes som trenger øyeblikkelig hjelp 
tilsyn/behandling hos øyelege går da til Ålesund.  
 
Ålesund sykehus har den største barneavdelingen i fylket og den eneste barneavdelingen 
som er åpen døgnet rundt/året rundt, der det ofte oppstår behov for tilsyn av øyelege. 
Her ligger også foretakets neonatal intensiv avdeling der øyelegen har en meget viktig 
funksjon.  
 
Vi vil anbefale at øyeseksjonen i Molde har vaktberedskap for sitt eget opptaksområde 
på hverdager.  
 
Dimensjonering av tjenesten:  
 
Øyeseksjonen i Molde og Øyeseksjonen i Ålesund har i dag like mange stillingshjemler for 
lege (fem overlegehjemler og to LIS-legehjemler). Når det gjelder avtalehjemler, er der 
flere (4 stk) i Nordmøre og Romsdal enn på Sunnmøre (3 stk). Hvis vi ser på innbyggertall, 



gir dette en skjevfordeling av legeressurser, og dette må rettes opp. Det er opplagt at vi 
må vektlegge innbyggertall når tjenesten skal dimensjoneres slik at vi kan tilby 
likeverdige tjenester for våre innbyggere. Som nevnt har Ålesund 144360 innbyggere i 
sitt opptaksområde og Molde har 119122 innbyggere. I tillegg ser vi at Vestnes i økende 
grad bruker Ålesund sykehus også på dagtid, og da blir forskjellen enda større. Vi ser 
også at øye i Ålesund har langt flere nyhenviste enn øye i Molde (Iflg. Styringsdata var 
antall nyhenviste i 2016 for Molde; 1633 pasienter og for Ålesund; 2984 pasienter). 
Øyeseksjonen i Ålesund må derfor snarest få tilført en ny stillingshjemmel for LIS-lege. Vi 
hører at det er planlagt å opprette en ny avtale hjemmel for øyelege på Søre Sunnmøre. 
Det er bra, men vi mener at det er enda viktigere at øyeseksjonen i Ålesund nå får tilført 
en ny LIS-lege hjemmel.  
 
Satsningsområde: 
 
Øyeseksjonen i Ålesund ønsker å vedlikeholde og samtidig også bygge opp videre en 
bred faglig kompetanse innenfor alle de områdene av øyefaget som bedrives på vårt 
nivå, både innenfor medisinske og kirurgiske deler av faget. Vi har ambisjoner om høy 
pasienttilfredshet, en attraktiv seksjon for rekruttering av nyansatte og en stimulerende 
avdeling å jobbe i for de som er allerede er ansatt. En god bemanningssituasjon anses 
som en viktig forutsetning i så henseende. Rekruttering av spesialister til avdelingen har 
tradisjonelt i hovedsak vært leger som har startet i Ålesund og tatt største delen av 
spesialist utdannelsen nettopp her. Opprettelse av LIS-stilling (viser til avsnittet over) vil 
derfor selvsagt ikke bare ha betydning for ressurssituasjonen her og nå, men også bety 
en fremtidig investering i spesialister i øyesykdommer for vår del av landet. Når det 
gjelder sykepleierne, har vi de siste årene hatt svært god erfaring med utdannelse av 
egen øyesykepleier; dette har blitt til inspirasjon for ytterligere styrking av nåværende 
bemanning, med kompetanseheving og økende bruk av «jobbglidning» på enkelte felt 
fremover.               
 
 


