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Angående øyevakt ved SNR

Vi registrerer at det i tabell 6-1 i Idéfaseapporten, en tabell som er gjengitt på side 38 i 

Konseptrapporten for SNR, står ei «tilråding» om at det skal være «verksemd begge stader, men 

samla vaktordning i Ålesund.». Vi vil understreke at vaktsammenslåing for øyefaget i HMR har vært 

utredet to ganger. 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 mm vises det til de aktuelle utredningene, ikke minst den meget omfattende 

rapporten fra 2012.

Hvordan tilrådinga i tabell 6-1 har kommet inn i idéfasedokumentet er derfor usikkert. Vi finner ingen 

faglig vurdering eller argumenter til grunn for dette. Utredningene har entydig kommet til at det bør 

være øyevakt både i Molde og Ålesund. Vi velger derfor å se på «tilrådinga» i tabell 6-1 som en glipp. 

Hvis det ikke er en glipp, er det uforsvarlig at helseforetaket to ganger bruker penger, tid og ressurser 

på utredninger for deretter uten argumenter å komme med en «tilråding» stikk i strid med 

konklusjonene i utredningene. «Tilrådinga» må derfor endres til at det skal være døgnvakt hele uka 

ved øyeavdelingene både ved SNR og i Ålesund.
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Referansene viser til rapportene som tar for seg mange aspekter vedrørende vaktordningene. 

Øyeavdelingen ønsker i tillegg å fremheve sin rolle som støttefunksjon for andre avdelinger. Molde 

sjukehus/SNR har fylkesfunksjon og vaktberedskap i nevrologi og øyeavdelingen er en viktig 

samarbeidspartner for nevrologisk avdeling på vakt. Dette gjelder blant annet pasienter med 

synsfeltutfall (pga hjerneslag, hjerneblødninger, hjernetumor mm), betennelse på synsnerven 

(optikusnevritt), lammelser av øyemuskler/dobbeltsyn, væskeansamling på synsnerven 

(papilleødem), synstap pga blodpropper til øyet, høyt intrakranielt trykk mm. En endring i dagens 

vaktordning vil dermed også påvirke andre avdelinger.
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