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Oppgavedeling og samhandling 

Angående oppgavedeling og samhandling innen HMR tilrådes det i utviklingsplanen at all 

vaktfunksjon og døgndrift innen ØNH legges til Ålesund. Dette får store konsekvenser for 

behandlingstilbudet i Nordmøre og Romsdal og rekrutteringen inn mot Sykehuset Nordmøre 

og Romsdal (SNR).  

Tap av behandlingskapasitet og kompetanse 

En stor del av dagens drift er avhengig av døgnbehandlingstilbud og vaktberedskap.  Dersom 

disse funksjonene tas bort, forringes behandlingstilbudet i SNR betydelig sammenholdt med 

dagens eksisterende tilbud. En ikke ubetydelig del av inntektene seksjonen (og HMR) har, og 

som legger grunnlag for videre drift, vil da forsvinne. Nåværende løsning med hjemmevakt er 

en relativt billig ordning. 

Pasientbehandlingen utføres i stor grad av leger i spesialisering (LIS). Hvis vaktfunksjonen 

forsvinner svekkes også rekrutteringen av LIS. I henhold til spesialistkomiteen i ØNH vil 

arbeid ved avdelingen i beste fall kunne godkjennes som 1 års tellende tjeneste. Det tar 

omtrent ett år å gi tilstrekkelig opplæring slik at LIS kan ivareta aktuelle arbeidsoppgaver på 

en god måte. Det vil derfor være lite hensiktsmessig bruk av ressurser å lære opp LIS som må 

skifte arbeidssted allerede etter 1 år for å fortsette sitt spesialiseringsløp. Å være en 

utdanningsinstitusjon bidrar også til at spesialistene ved avdelingen holder seg faglig 

oppdatert. 

Dyktige legespesialister har vi allerede erfart at er vanskelig både å rekruttere og å beholde 

med den usikkerheten som er rundt fremtidig vaktfunksjon. Tap av døgnfunksjon og vakt 

snevrer inn behandlingstilbudet og gjør det mindre faglig attraktivt å arbeide ved seksjonen. 

Vaktarbeid omfatter ikke kun øyeblikkelig hjelp, men i enda større grad omsorg for elektive 

døgnpasienter som har vært igjennom avansert kirurgi eller strålebehandling. 

Vi opplever at dagens ordning uten vaktfunksjon i helger fungerer dårlig. De fleste pasientene 

som er i behov av innleggelse gjennom helgen ved ØNH er enten kreftpasienter eller pasienter 

som trenger intensivbehandling. I de fleste tilfeller har vi derfor unngått å overflytte disse 

pasientene ved å lage avtaler enten med anestesiavdelingen eller kirurgisk avdeling i hvert 

enkelt tilfelle. Beslutningen om ikke å overflytte den enkelte pasient har vi tatt ut i fra 

medisinskfaglige og menneskelige vurderinger. Dersom alle aktuelle pasienter overflyttes vil 

utgifter til transport av pasienter mellom sykehusene overskride utgiftene til vaktfunksjon 

betydelig. Det er derfor viktig at man ikke bare viderefører dagens vaktordning i SNR men 

også utvider denne til å omfatte helger slik som tidligere. 



Situasjonen i Kristiansund er i dag sårbar med kun en legespesialist, hvor 50 % av stillingen 

er organisert som avtalepraksis. På sikt bør man planlegge utvidelse til 2 leger, noe avhengig 

av hvordan fagets posisjon i SNR blir. I Namsos har de en lignende modell hvor minst 2 av 

legene har 50 % driftsavtale, noe som gjør det lettere å rekruttere. 

Dagkirurgi bør drives videre i Kristiansund under et DMS. Det er naturlig å se en 

videreutvikling av dette tilbudet i samarbeid med SNR Hjelset. 

Svekket støtte til andre faggrupper 

Dette gjelder ikke minst den planlagte barneavdelingen i SNR der det forutsettes at det 

kirurgiske tilbudet til barn opprettholdes på nivå med i dag. ØNH opererer mange barn, også 

mange små barn, som ved fravær av døgnfunksjon og vakt må sendes til Ålesund. Andre 

fagområder som er avhengig av støttefunksjon fra ØNH på vakttid er særlig kjevekirurgi, 

anestesi, intensivavdelingen og akuttmottak med flere.  

Fravær av vaktberedskap ved ØNH vil føre til et svekket tilbud innen traumatologi i SNR. 

Dette gjelder spesielt ansiktstraumer og luftveishåndtering inkludert trakeotomi.  

Vi vil påpeke at det har aldri vært foretatt en risikoanalyse av fullstendig avskaffelse av vakt 

og døgnbehandling for ØNH i Nordmøre og Romsdal.  

Fremtidsrettet pasientbehandling 

Angående fremtidsrettet pasientbehandling er ØNH er en av de faggruppene som kommer til å 

bli rammet hard av eldrebølgen som kommer i årene fremover. Det uttrykkes spesielt 

bekymring for om kapasiteten innen audiologi i SNR fult ut er tatt høyde for. Undersøkelser 

viser at innen år 2020 vil det være 1 million hørselshemmede i Norge. En aldrende befolkning 

gjør at stadig flere vil hører dårlig. 1 av 6 nordmenn oppgir at de sliter med å følge med i en 

samtale på arbeidsplassen pga. dårlig hørsel. Dette er personer vi må ta imot og ha et 

rehabiliteringstilbud til, hvis samfunnet skal unngå store utgifter i sykmeldinger og drop-outs 

fra yrkeslivet. Dette medfører en stor pasientmengde som audiografene må håndtere.  

Fremtiden vil også kreve mer av oss som fagpersonell. Selv om telehelse i flere ulike former 

vil gjøre sitt inntog, vil pasientene være mer informerte og mer krevende enn dagens 

pasienter. Teknikken vil gjøre personer mer selvhjulpne, men behovet for psykososial 

oppfølging blir større. Vi beveger oss altså fra en biomedisinsk behandlingsmetode mot en 

biopsykososial behandlingsmetode. Audiografer vil måtte bruke mer tid på samtalen med 

pasienten, enn kun teknisk tilrettelegging.  

Den økte mengden pasienter vil kreve både flere audiografer med merkantil støtte og 

plassmessig tilrettelegging for at audiografene skal kunne utføre den jobben de er satt til å 

gjøre. Mange av de testene som utføres i dag er for dårlige, og fremtiden vil kreve nyere 

målemetoder som også krever endring i utstyrsparken. Kravene til godt tilrettelagte 

behandlingsrom, vil bli større i fremtiden. En desentralisert hørselsomsorg med en liten 

hørselssentral i Kristiansund og Sunndal (evt. Molde) er viktig for å opprettholde nærheten til 

brukerne. 



Organisering og ledelse 

Angående organisering og ledelse er vår erfaring så langt er at den tversgående måten vi er 

organisert på er lite hensiktsmessig, både organisatorisk og faglig. Det uttrykkes et sterkt 

ønske om mer stedlig ledelse ut over seksjonsnivå fremover.  

Oppsummering 

Vi ønsker å gjenoppbygge den avanserte ørekirurgien som for øyeblikket ligger brakk i HMR. 

Innen bløtdelskirurgien på hode og hals har vi en ambisjon om å utvide det tilbudet vi har i 

dag. Behandlingstilbudet innen nese-bihule og traumatologi planlegges også videreutviklet. 

Vi ønsker å rekruttere tilbake spesialister vi har sent til St. Olavs Hospital som innehar 

spesialkompetanse innen områder vi har bruk for, og som for øyeblikket ikke finnes i HMR. I 

tillegg vil vi opprettholde det kirurgiske tilbudet vi har til barn og videreutvikle dette på SNR 

når det foreligger en barneavdeling. Alt dette er avhengig av døgndrift og vaktfunksjon. Det 

er viktig at dagens tilbud i Kristiansund opprettholdes og på sikt utvides.     

Det anbefales på det sterkeste at seksjon for ØNH og kjevekirurgi i Molde og Kristiansund 

fortsetter med full vaktfunksjon og døgndrift inkludert på helg inn mot SNR. Dette for å 

kunne tilby et helhetlig behandlingstilbud på et høyt faglig nivå.   
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