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Konseptrapport Sykehuset Nordmøre og Romsdal 

Dagkirurgi i SNR

Klinikk for kirurgi Molde ønsker et særlig fokus på utfordringene knyttet til eventuell deling av 

dagkirurgisk virksomhet, med lokalisering av to dagkirurgiske operasjonsstuer i Kristiansund. 

Klinikken ser ingen fordeler i å dele den dagkirurgiske aktiviteten på to lokasjoner med unntak av at 

noen pasienter får kortere reisevei til dagkirurgi, et moment som ikke ellers vektlegges.

En samling av operasjonsstuer på ett sted har derimot store driftsmessige fordeler. Samlokalisering 

av operasjonsstuer vil gi fremtidig fleksibilitet om man for eksempel får behov for flere stuer til 

«hovedoperasjon» og færre til dagkirurgi eller motsatt. Utviklingen av nye operasjonsteknikker og 

endrede pasientforløp er vanskelig å forutsi. Videre er det hensiktsmessig å ha den totale kapasiteten 

samlet, slik at man ikke risikerer at man har en lokalisasjon som blir stående ubenyttet i lange 

perioder av året. Dette kan gjelde ved ferieavvikling og andre lavaktivitetsperioder, sykdom, 

permisjoner og annet fravær.

På det nye sykehuset på Hjelset vil vi ha stor nok aktivitet til å holde dagkirurgi og øyeblikkelig hjelp

og større inngrep fra hverandre i to adskilte løp, men vi er usikre på om vi har nok personell til å 

drifte 3 løp. Det kan dermed bli situasjoner der de to lokasjonene må settes opp mot hverandre om 

man har akutte situasjoner eller ikke planlagt fravær. Det er mangel på spesialsykepleiere i hele 

Norge, og de bør derfor rekrutteres til et større fagmiljø med stor mulighet til faglig fordypning og 

størst mulig spekter av inngrep på ett sted. Videre må en regne med at det også på legeressurser blir 

en knapphet i fremtiden.

Klinikken ser flere faglige grunner til å holde den dagkirurgisk aktiviteten samlet. Dette gjelder 

spesielt med tanke på pasientsikkerheten. Dagkirurgiske inngrep er ikke uten risiko og vi ser at det er 

hensiktsmessig at det for eksempel finnes flere anestesileger tilgjengelig om man har behov for 

assistanse. Videre vil det være flere spesialister tilstede i hovedsykehuset slik at man kan søke 

veiledning og få kollegastøtte om behov peroperativt.

Det nye sykehuset skal planlegges og bygges slik at det understøtter kostnadseffektiv drift og 

utnytter kostbart utstyr. Deling i to lokasjoner medfører økt arealbehov, ikke bare til selve 

operasjonsstuene men også økning i areal til støttefunksjoner som venteareal og oppvåkning. Videre 

er det også behov for to sterilsentraler, som har store krav til innredning og utstyr.

Klinikken registrerer at enkelte hevder at det kun er løsning med desentralisert dagkirurgi som vil 

aksepteres, men vi kan ikke planlegge en dårligere fremtidig løsning med en slik begrunnelse. Klinikk 

for Kirurgi Molde er derfor helt klar i sin tilbakemelding at vi ønsker å holde dagkirurgisk aktivitet 

samlet for best mulig fremtidig drift.
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