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Bakgrunn: 

Historisk har de to ØNH-avdelingene i Møre og Romsdal vært likeverdige faglig og 

vaktberedskapsmessig. En utredning i 2011 konkluderte med anbefalt status quo, og eneste 

omforente tiltak var at vaktplanene ved avdelingen i Molde skulle harmoneres med den i Ålesund. 

Dette har ikke skjedd. 

Trender i faget: 

Det er i sterkt økende grad mulig å utføre inngrep i ØNH-området som dagkirurgi, og innleggelser er 

sterkt redusert. Samtidig er det et press i retning spesialisering og forhøyete kompetansekrav for å 

kunne utføre behandlinger. Parallelt med dette ser en at både yngre og eldre leger ønsker regulert 

arbeidstid og begrensede tjenesteplaner på linje med resten av samfunnet. Det er ikke realistisk at 

spesialister skal ha fådelt vakt i et helt liv direkte eksponert for en større mengde akutte oppgaver, 

og derfor ser en nødvendigheten av to vaktskikt. Dette krever ganske mange deltakere for å være 

forsvarlig, og kostnadene til beredskap stiger derfor. Akutte hendelser som må håndteres på sen 

ettermiddag, kveld og natt, er likevel relativt lite. 

Aktuell problemstilling: 

Kostnadene til å opprettholde forsvarlig vakt på to steder i fylket har derfor steget betydelig (to skikt 

og økt generell etterspørsel). 

Dette kan på overflaten se ut som et kostnadsproblem. Borrer en dypere vil en oppdage at 

problemet egentlig er kompetanseproblem mer enn ett økonomisk problem. På 1970- til ut på 2000-

tallet var det om lag to til tre spesialister og sporadisk en lege i utdannelse som sørget for 

beredskapen i hver avdeling. Nå er det 7-8 personer hvert sted som skal ha nødvendig kompetanse 

utviklet ved trening på et ganske lite tilfang av spesialiserte oppgaver. Det er lekkasje av kritiske 

akuttoppgaver til andre spesialiteter – for eksempel tracheostomier til anestesi og flere og flere 

alvorlige tilfeller må eksporteres akutt til St. Olavs hospital for å få tilgang til nødvendig kompetanse 

med de tidsavhengige risikoer som dermed oppstår – for eksempel fjerning av fremmedlegemer fra 

nedre luftveger. 

Svært store deler av ØNH-faget kan og må utføres nær pasienten fordi de er av begrenset 

kompleksitet og fordi oppgavene er tallmessig store – for eksempel tilpassing av høreapparater til 

eldre. I tillegg er de aller mest kompliserte problemstillingene ved hode-halskreft allerede 



sentralisert til St. Olavs hospital. Det gjenstår da en ikke alt for stor skare av problemstillinger av 

relativt høy kompleksitet og vanskelighetsgrad med behov for spesialisert og oppdatert utstyr, som 

kan utføres lokalt. Undertegnede ser at tilfanget av slike problemstillinger er så lite at det knapt er 

nok til å holde spesialistene i avdelingen i trening, lang mindre til å utdanne et flertall underordnede. 

Disse pasientene er også treningsgrunnlaget for å skape bærekraftige vaktteam som ikke er avhengig 

av enkeltpersoners kompetanse og preferanser. 

Diskusjon og konklusjon: 

På denne bakgrunn støtter vår seksjon utkastet i utviklingsplanen om å samle vakt i Ålesund og 

innleggelseskrevende oppgaver både elektivt og på vakt.  Store deler av behandling rettet mot det en 

kaller øyeblikkelig hjelp vil uansett kunne håndteres på dagtid, evt noe ut over ettermiddag på det 

stedet der det ikke er vakt. Dette vil frigjøre ressurser til direkte pasientarbeid fremfor beredskap. 

Samtidig må en del tallmessig små, men spesialiserte oppgaver som krever innleggelse samles på ett 

sted for å skape bærekraftige fagmiljøer som håndterer dette. Bærekraft ligger blant annet i at det 

over tid ikke er avhengig av enkeltpersoners tilstedeværelse. I praksis vil dette blant annet gjelde en 

del godartet svulstskirurgi på halsen og mellomørekirurgi samt noen problemstillinger som vedrører 

luftvegene til små barn. 

Ettersom sentralisert vakt er praktisert gjennom mange år i ferier, jul og påske samt i helgene, er det 

lite som tyder på at en slik samling av vaktfunksjon vil være uforsvarlig. Det er fremholdt at mangel 

på heldøgns vakt vil være til hinder for rekruttering til og gjennomføring av spesialistutdannelse. Når 

en vet at det meste av fagets oppgaver kan gjennomføres poliklinisk eller dagkirurgisk, og det er lagt 

organisatoriske føringer på samordning på tvers, er det ikke uten videre gitt at dette blir et problem. 

Det kreves imidlertid vesentlig ytterligere utredning. Samarbeid på tvers av seksjonene vil måtte øke. 

De økonomiske implikasjoner for foretaket er ikke uten videre avklart. Noe av løsningen vil også 

sannsynlig vis ligge i økt tilgang på avtalespesialister, og her er det flere aktuelle modeller – blant 

annet den som praktiseres i Kristiansund. 


