
 
VEDLEGG TIL SAKSFREMLEGG - DMS KRISTIANSUND 
 
 
SPESIALISTHELSETJENESTETILBUD I DMS KRISTIANSUND 
 
Helse Møre og Romsdal vedtok konseptet for Nytt Sjukehus i Nordmøre og Romsdal 
i november 2016. Konseptet bygger på en deling av spesialisthelsetjenestetilbudet 
for befolkningen i Nordmøre og Romsdal mellom nytt felles akuttsjukehus på Hjelset 
og spesialisthelsetjenestetilbud i DMS Kristiansund. Dette notatet beskriver de 
delene av spesialisthelsetjenestetilbudet i et framtidig DMS Kristiansund som ble 
vedtatt av styret i HMR i 2016.  
 
Billeddiagnostikk 
Det skal etableres tilbud for alle modaliteter 

• Konvensjonell røntgen 
• Ultralyd 
• CT 
• MR 

 
Laboratorietjenester 

• Blodprøvetakning 
• Laboratorieanalyser 
• Blodgivning 

 
Poliklinikk og dagtilbud 
De polikliniske tilbudene er beregnet for pasienter i de kommunene som i dag tilhører 
Kristiansund sykehus sitt nedslagsområde. For de ulike fagene er det gjort egne 
vurderinger av hvor stor andel av de polikliniske konsultasjonene som kan 
gjennomføres ved DMS Kristiansund. 

• Ortopedi (80 % av pasientene) 
• Kirurgi (80 % av pasientene) 
• Lungemedisin (50 % av pasientene) 
• Hjertemedisin (80 % av pasientene) 
• Endokrinologi (oppfølgingen av de fleste diabetespasientene kan gjøres i 

Kristiansund) 
• Geriatri (de aller fleste konsultasjonene kan gjennomføres i Kristiansund) 
• Gastrologi (80 % av pasientene) 
• Nyremedisin (dialyse for alle pasienter) 
• Blodsykdommer (80 % av pasientene) 
• Nevrologi (omfang avhenger av tilgang på spesialist) 
• Onkologi (omfang avhenger av tilgang på spesialist) 
• Hud (100 % av pasientene) 
• Øre-nese-hals, herunder hørselstilbud (80 % av pasientene) 
• Fødselshjelp og kvinnesykdommer (90 % av pasientene) 
• Kjemoterapi / infusjon (70-80 % av kurene kan gis i Kristiansund) 

 
Poliklinikk innenfor barnemedisin er ikke formelt vedtatt i DMS Kristiansund, men det 
er anbefalt å opprette poliklinisk tilbud innenfor pediatri i Kristiansund. Fleksibiliteten i 
planleggingen av areal i DMS Kristiansund muliggjør en slik etablering. En eventuell 
etablering av et slikt tilbud må skje i samarbeid mellom aktuelle klinikker og DMS-
prosjektet. 
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Dagkirurgi 
Tilbudet innfor dagkirurgi for gynekologi og ortopedi er beregnet for alle pasienter i 
hele Nordmøre og Romsdal.  

• Ortopedisk dagkirurgi (80 % av pasientene) 
• Gynekologisk dagkirurgi (90 % av pasientene) 
 

Det skal fortsatt være sterilsentral ved DMS Kristiansund 
 
Ambulansestasjon 
Dagens ambulansestasjon skal lokaliseres i DMS Kristiansund. 
 
Støttetjenester 
Ulike kliniske støttetjenester (ergoterapi, fysioterapi, etc) bør også etableres i DMS 
Kristiansund. Da SNR ikke har avsatt eget areal til disse funksjonene, må tjenestene 
ses i sammenheng med annen virksomhet som skal etableres i DMS Kristiansund.  
 
 
Tabellen under viser oppsummert de spesialisttjenestene som minimum skal 
etableres i DMS Kristiansund. 
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Beregningen av arealbehov for tjenestene er basert på framskriving av aktivitet og 8 
timers effektiv drift av poliklinikkarealet. Ut fra de beskrevne funksjonene er følgende 
arealbehov definert for SNR i DMS Kristiansund: 
 

                   
 
 
De beskrevne tilbudene overfor er et minimum av de områdene som skal etableres i 
DMS Kristiansund. Den medisinske og teknologiske utviklingen går svært raskt. Det 
er derfor viktig at en ikke binder opp mulighetsrommet til akkurat de funksjonene og 
det volumet av tilbud som er vedtatt. Helse Møre og Romsdal HF ønsker en 
fleksibilitet i planleggingen slik at vi kan ivareta og justere tilbudene ut fra 
pasientenes behov, faglig- og teknologisk utvikling. 
 
 
 
 
 
 
 


