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Kommentar til hele Utviklingsplanen og «føretaksperspektivet» spesielt 

Utviklingsplanen synes å bygge opp under en sentralisering av tjenester og å samle utvikling til 

Ålesund sykehus alene. Det mangler beskrivelse av tjenester og utviklinger av tjenester ved SNR. 

Når det gjelder øyefaget i Molde mener vi at det er viktig å utvikle videre vår satsing på 

strabismebehandling, både kirurgisk og medisinsk. Vi bør videreutvikle glaukomkirurgien. 

Samarbeidet med nevrologisk avdeling innen nevrooftalmologi er viktig for hele HMR. 

For å kunne ivareta nevnte pasientgrupper er det viktig å fortsatt ha vakt og døgntilbud ved 

seksjonen i Molde.  

Vi viser til Utviklingsplanens punkt 2.10.5.2 

For fagområda ortopedi og øyre-nase-hals og auge, som alle er nemnde med tilrådingane i 

idéfasen, er ein avhengig av ein større analyse og målbilete, fagleg og økonomisk vurdering. 

Klinikken vil arbeide med dette i 2018. 

Angående vakt og døgntilbud i øyefaget 

Vi registrerer at det i tabell 2.9 side 40 i Utviklingsplanen står ei «tilråding» om at det skal være 

«verksemd begge stader, men samla vaktordning i Ålesund». Hvordan man er kommet fram til 

tilrådinga i tabellen kan vi ikke finne dokumentasjon på. Det er ikke mulig å finne faglig vurdering 

eller argumenter til grunn for dette.  

Vi vil understreke at vaktsammenslåing for øyefaget i HMR har vært utredet to ganger (1, 2). Begge 

gangene er det konkludert med at sammenslåing ikke lønner seg økonomisk og at det er uheldig 

for pasienter, drift og rekruttering.  

Den første utredningen ble gjort på oppdrag fra daværende administrerende direktør i HMR høsten 

2011 og lagt fram for styret i januar 2012. Vi viser til den omfattende rapporten fra dette arbeidet 

(1). Samme problemstilling var oppe igjen i 2014, og det ble utført en ROS-analyse som konkluderte 

med at det fortsatt skulle være døgnvakt 7 dager i uka ved øyeavdelinga i Molde, og følgelig ved SNR 

(2). For grunnlag vises det til de aktuelle utredningene, ikke minst den meget omfattende rapporten 

fra 2012. 

Det vil bli en stor økning av pasienter innen øyefaget i årenes som kommer, dette er dokumentert i 

Konusrapporten (3). Behovet for vaktberedskap ved begge avdelinger vil derfor bli enda større fram 

mot år 2030. 

Utredninger har entydig kommet til at det bør være øyevaktordning både i Molde og Ålesund.  

Vi mener at det skal være døgnvakt hele uka ved øyeavdelingene både ved SNR og i Ålesund av 

økonomiske grunner og til beste for pasientene. 

Uten døgnvakt er det fare for at avdelingen ikke blir godkjent utdanningsinstitusjon i øyefaget. Færre 

LIS-leger gir betydelig tap av behandlingskapasitet. Det vil også føre til svekket rekruttering av 

legespesialister fordi de fleste blir utdannet ved avdelingen. Det vil også være vanskeligere å 



rekruttere spesialister til en avdeling uten vaktberedskap. Vi er redd for at en slik utvikling kan føre til 

tap av kompetanse og tilbud som per i dag server hele fylket (f.eks. skjeleoperasjoner) og føre til 

svekket støtte til andre fag i SNR (spesielt nevrologi).  
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