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1.Bakgrunn 
Styret i Helse Møre og Romsdal HF besluttet i november 2016 at det skal etableres et 

distriktsmedisinsk senter i eksisterende sykehuslokaler i Kristiansund (DMS Kristiansund). 

Etableringen av DMS Kristiansund er en del av konseptvalget for Sykehuset Nordmøre og 

Romsdal (SNR). Akuttsykehuset på Hjelset er dimensjonert ut fra at en stor del av det totale 

spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i opptaksområdet skal gis ved DMS 

Kristiansund1. 

I desember 2017 ble det gjennomført et møte mellom ORKidé – Nordmøre Regionråd, 

Kristiansund kommune og Helse Møre og Romsdal HF der målet var å igangsette arbeidet 

med DMS Kristiansund. Partene ble enige om å etablere et fellesprosjekt der de sammen 

utvikler og konkretiserer helsetjenestetilbudet som skal inn i det nye DMSet. Et felles 

saksframlegg for aktuelle kommuner og Helse Møre og Romsdal HF som beskriver 

overordnet målsetting og mandat for prosjektet ble senere utarbeidet. Dette ble vedtatt i de 

respektive styrer første halvdel av 2018, med følgende overordnet mål; «Etablere DMS 

Kristiansund med ulike aktører og innhold som samhandler om å gi framtidsretta 

helsetjenester av fremragende kvalitet» 1. 

Prosjektet har følgende ambisjonsnivå 
 Bli det DMS i Norge som tilbyr det bredeste spekter av helsetjenester, i et samarbeid 

mellom primær-, spesialist- og private leverandører av helsetjenester  

 Bli det DMS i Norge som har høyest kvalitet på sine tjenester og som er nasjonalt 

ledende vedrørende samhandling mellom kommuner og helseforetak2 

Det videre arbeidet ble prosjektorganisert med en styringsgruppe med representanter fra de 

tre prosjekteierne, Helseinnovasjonssenteret og bruker- og ansatterepresentasjon. 

Styringsgruppen vedtok, med bakgrunn i felles saksfremlegg i eierstyrene, et 

prosjektoppdrag – etablering av DMS Kristiansund. Prosjektleder ble ansatt og det ble 

oppnevnt en prosjektgruppe med representasjon fra eiere, brukere, tillitsvalgte og ROR 

(Romsdal regionråd). 

Med utspring i prosjektgruppen ble det opprettet fire arbeidsgrupper, med egne mandater, 

ledet av representanter fra prosjektgruppen; 

 Spesialisthelsetjenestens tilbud i DMS 

 Tjenester fra Kristiansund kommune i DMS 

 Psykisk helse og rus i DMS 

 Interkommunale tjenester i DMS. 

2. Arbeidsgruppens medlemmer, mandat og metodisk tilnærming 

Medlemmer i arbeidsgruppen 
 Askill Iversen Sandvik, fastlege og medisinskfaglig ansvarlig for Kristiansund og 

omegn legevakt. 

 Kai Grimstad, kommuneoverlege 

 Jeanette Christin H. Størseth, fagleder i Utviklingssenteret for sykehjem og 

hjemmetjenester (USHT). 

 Katrine Roksvåg, enhetsleder Storhaugen Helsehus 

                                                

1 Styremøte HMR 210218, sak 5/2018 
2 Styringsgruppemøte DMS Kristiansund 20.09.18 
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 Ann-Kristin Sæther, hovedtillitsvalgt Norsk sykepleierforbund 

 Helge Bolseth, spesialpedagog, brukerrepresentant og medlem av hovedutvalg for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 Lillian Karlsen, FoU - leder Helseinnovasjonssenteret 

 Haakon Knudsen, rådgiver - helse og omsorg. 

Mandat 
«Arbeidsgruppen skal komme med forslag til og konkretisere hvilke kommunale aktiviteter og 

tjenester som er egnet til å flytte inn i DMS. Arbeidsgruppen kan utvides med representanter 

fra andre enheter når spesielle tema behandles.  

 Hvilke ambisjoner/muligheter for videre utvikling og forskning vurderes for det enkelte 

fagområde.  

 Avdekke fagområder i kommunen som egner seg for samhandling/samlokalisering 

mellom spesialisthelsetjeneste, primærhelsetjeneste og private»3.  

 

Avgrensing; Denne arbeidsgruppen skal ikke ta opp tjenester som sorterer under 

fagområdene rus/psykiatri. Ivaretas av en egen arbeidsgruppe. 

Et DMS kan være en samling av helse- og omsorgstjenester som har til hensikt å gi godt 

koordinerte kommunale og interkommunale tjenester, spesialisthelsetjenester og tjenester fra 

private aktører og avtalespesialister4. 

Metodikk 
Spesialisthelsetjenestens planlagte tilbud i DMS Kristiansund legger klare føringer for 

arbeidsgruppens vurderinger av hvilke kommunale tjenester som foreslås lokalisert i DMS. Å 

flytte eksisterende velfungerende kommunale tilbud fra nåværende lokasjoner må være 

begrunnet i et samhandlings-/synergieffektpotensiale med spesialisthelsetjenestene og/eller 

andre aktører i et fremtidig DMS. Samlokalisering av de «rette» tjenestene fra de ulike 

aktørene i DMS Kristiansund kan åpne et stort mulighetsrom for synergier og 

samhandlingsgevinster i pasientbehandlingen. Etablering av DMS Kristiansund gir HMR og 

kommunene på Nordmøre en unik sjanse til å utvikle nye tjenester og pasientforløp i 

samarbeid mellom de ulike aktørene. 

 

Spesialisthelsetjenestetilbudet i DMS Kristiansund er basert på vedtak i styret for Helse Møre 

og Romsdal HF 5/2018 og utgangspunktet for innhold er beskrevet i Konseptfaserapport 

SNR; 

 

                                                

3 Styringsgruppemøte DMS Kristiansund 20.09.18 
4 Nasjonal helse og sykehusplan 
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Her er det verdt å merke seg at overnevnte er en minimumsløsning, da styresak 5/18 sier; 

I tillegg til dei spesialisthelsetenestetilboda som allereie er vedtekne inn i DMS Kristiansund, 

vil HMR som ein del av prosjektet aktivt vurdere om det er naturleg å etablere fleire tilbod 

ved DMS Kristiansund5 

  

Som det fremgår av helseforetakets planer for tjenester i DMS, vil spesialisthelsetjenesten 

ikke ha et stedlig akuttmedisinsk tilbud i Kristiansund kommune – foruten 

ambulansetjenesten. Dette faktum, bortfall av tjenester ved endret sykehusstruktur, har lagt 

betydelige føringer og danner grunnlaget for arbeidsgruppens arbeid for å svare ut 

bestillingen i mandatet. 

Med overnevnte som bakteppe valgte arbeidsgruppen en bred tilnærming hvor man har hatt 

en rekke dialogmøter med ledere og ressurspersoner fra ulike kommunale helsetjenester 

som i større eller mindre grad ble vurdert som aktuelle i et fremtidig DMS.  

Det understrekes at pasient- og brukerperspektivet er basis for arbeidsgruppens 

anbefalinger. 

  

                                                

5 Felles styresak, styresak 5/18 HMR 
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3. Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus – kommunale oppgaver 
Med akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus menes medisinsk nødmeldetjeneste 

(akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og Legevaktsentral (LVS)), kommunal 

legevaktordning og ambulansetjenesten. Det er kommunene og de regionale helseforetak 

som har ansvar for de akuttmedisinske tjenestene. Ansvars- og oppgavefordelingen og 

samhandlingen mellom nivåene er nøye beskrevet i akuttmedisinforskriften6. 

Legevakt 

Dagens organisering og krav til tjenesten 
Kommunen skal tilby legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp, 

og må sørge for at minst en lege er tilgjengelig for legevakt hele døgnet. Overnevnte forskrift 

definerer kompetansekrav og mulige organiseringer av tjenesten. 

Kristiansund, Averøy, Gjemnes og Tingvoll kommuner har i mange år hatt et interkommunalt 

legevaktsamarbeid (Legevaktsdistriktet Kristiansund og omegn interkommunale legevakt) 

utenfor fastlegenes åpningstider, lokalisert ved Kristiansund sykehus med Kristiansund som 

vertskommune. Lokaler og støttepersonell leies i dag av helseforetaket.  

Et annet legevaktsdistrikt på Nordmøre er vaktsamarbeidet mellom Smøla, Aure og Halsa 

kommuner. 

Surnadal kommune er medlem av legevaktsamarbeidet i Orkdal, mens Sunndal utreder å gå 

fra drifte egen legevakt til samarbeid med Molde legevakt. 

Arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger 
Arbeidsgruppen vurderer legevaktstjenesten som et svært sentralt kommunalt innslag i DMS. 

Lett tilgang til og samhandling med helseforetakets tjenester som poliklinikker, 

bildediagnostikk og laboratorietjenester taler for videre drift i dagens lokaler. Riktignok 

vurderer man et betydelig økt arealbehov for fremtidens legevakt i DMS, men dette lar seg 

løse ved frigjøring av arealene til spesialisthelsetjenestens akuttmottak. Gode parkerings- og 

venteromsfasiliteter er også et pre.  

Legevaktsentral (LVS) 
Legevaktsentralen er en del av den medisinske nødmeldetjenesten, og skal gi medisinske 

råd og medisinsk veiledning. Den er en lovpålagt kommunal tjeneste som skal prioritere, 

registrere, iverksette og følge opp henvendelser om behov for øyeblikkelig hjelp fra personer 

som befinner seg innenfor legevaktdistriktet, 24/7/365. Den skal kunne videreformidle 

henvendelser til helse- og omsorgstjenesten i kommunen, lege i vakt, fastlege, jordmor, 

kriseteam og andre relevante instanser. 

Dagens organisering og krav til tjenesten 
Helse Møre og Romsdal HF driver i dag legevaktsentraler på vegne av kommunene i fylket, 

eksklusiv Surnadal kommune som er tilknyttet sentralen ved Orkdal sykehus. Kristiansund 

sykehus er legevaktsentral for to legevaktsdistrikter på Nordmøre; Kristiansund og omegn 

legevakt (Kristiansund, Averøy, Gjemnes og Tingvoll kommuner) og HAS- samarbeidet 

(Halsa, Aure og Smøla kommuner). Driften av legevaktsentral er regulert av egen avtale7. 

                                                

6 Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk 
nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) 
7 «Avtale mellom Helse Møre og Romsdal HF og xx kommune om drift av legevaktsentral». 
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Legevaktsentralen er lokalisert i akuttmottaket ved Kristiansund sykehus, og bemannes med 

personell fra derfra. (Legevakten leier også lokaler i akuttmottaket, samt støtte-

/hjelpepersonell derfra).   

Akuttmedisinforskriften stiller en rekke krav til tjenesten. Det skal bl. a være et 

døgnbemannet telefonnummer koblet mot det nasjonale legevaktnummeret 116117. 80 

prosent av alle henvendelsene skal normalt kunne besvares innen to minutter. 

Ikke drift av legevaktsentral i SNR 
I planene for SNR inngår ikke drift av legevaktsentraler på vegne av kommunene. Det betyr 

at dagens ordning faller bort, og nye driftsløsninger for håndtering av en lovpålagt kommunal 

oppgave må etableres. Kommunene står fritt med hensyn til hvordan de vil organisere 

legevaktsentralen, så lenge den oppfyller akuttmedisinforskriftens funksjons- og 

organisasjonskrav. Legevaktsentralen kan være samlokalisert med legevaktlokalet. Noen 

kommuner kjøper legevaktsentraltjenester privat eller fra andre kommuner.  

Arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger 
Arbeidsgruppen finner det naturlig at Kristiansund og omegn legevakt lokaliseres i et 

framtidig DMS. Hvilke kommuner som vil inngå i dette samarbeidet i framtiden, er ikke tema 

her. Det er to hovedalternativer for å oppfylle lov- og forskriftskrav for legevaktsentral når 

spesialisthelsetjenesten ikke viderefører tilbudet i SNR;  

A. Legevaktsentralen samlokaliseres med legevakten i DMS, med kommunal drift. Enten 

med Kristiansund kommune som vertskommune eller en interkommunal 

samarbeidsmodell hvor kommunene tilknyttet legevaktsdistriktet Kristiansund og 

omegn legevakt inngår. 

 

B. Legevaktsentraltjenester kjøpes av ekstern aktør, enten av annen offentlig drevet 

legevaktsentral eller privat aktør. Av offentlig drevne legevaktsentraler kan sentralene 

ved Orkdal sykehus, Volda sjukehus eller den kommunalt drevne sentralen i Ålesund 

være mulige eksempler. Videre vil dagens legevaktsentral ved Molde sjukehus lide 

samme skjebne som ditto sentral i Kristiansund, ved etablering av SNR. Kommunene 

tilknyttet legevaktsentralen ved Molde sjukehus må altså finne andre driftsløsninger 

ved etablering av SNR, og kan følgelig være et alternativ. 

 

Med legevakten lokalisert til DMS Kristiansund som forutsetning, er alternativ A 

arbeidsgruppens klare anbefaling, altså at det etableres en legevaktsentral samlokalisert 

med legevakten i DMS, kommunalt drevet. Hvilken driftsmodell tas det ikke stilling til på det 

nåværende tidspunkt. 

Legevakt og legevaktsentral er svært nært knyttet til hverandre, hvor felles mål er å håndtere 

befolkningens behov for øyeblikkelig helsehjelp døgnet rundt. Legen vil yte nødvendig 

beslutningsstøtte og avklaringer til operatørene på legevaktsentralen. Det muliggjør å dra 

veksler på personell og kompetanse i legevaktsformidling og legevakt. Dette vil være en 

faglig styrke for operatørene. Samhandlingsgevinstene ved en samlokalisering fremstår som 

åpenbare. 

Ambulansetjenester 
Akuttmedisinforskriften regulerer kommunenes og de regionale helseforetakenes 

akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Ambulansetjeneste er spesialisthelsetjeneste og 

omfattes av Helse Midt-Norge RHF sitt sørge-for-ansvar. Det er det enkelte helseforetak som 

har oppgaven med planlegging og drift av ambulansetjenestene. 
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Ambulansetjenesten og det kommunale akuttmedisinske tilbudet i Kristiansund ved endret 

sykehusstruktur og etablering av DMS i Kristiansund – utfordringsbildet. 
Endringer i sykehusstruktur og tjenestetilbud ved sykehusene, samt en mer sentralisert 

legevaktsordning er sterke premissleverandører for ambulansetjenesten. Ved ny 

sykehusstruktur på Nordmøre og i Romsdal, SNR med akuttsykehus på Hjelset og DMS i 

Kristiansund, vil både ambulansetjenesten og det kommunale akuttmedisinske tilbudet stå 

overfor helt andre utfordringer enn hva tilfellet er i dag.  

Økt reisetid til sykehus for en relativt stor og konsentrert populasjon vil udiskutabelt svekke 

det akuttmedisinske tilbudet i Kristiansund når «hvert minutt teller». Dette på tross av en 

betydelig faglig utvikling i ambulansetjenesten, hvor diagnostikk og oppstart av behandling i 

større grad skjer på ulykkessted eller der hvor akutt sykdom oppstår. Men en ambulanse og 

kommunal lege i vakt vil aldri være et fullgodt substitutt til et sykehus. I konseptrapporten8 og 

i delrapport konseptfase prehospitale tjenester9 er kompenserende tiltak nevnt da deler av 

arbeidsgruppen utrykker bekymring for endring i akuttberedskapen i Kristiansund og enkelte 

kommuner på Nordmøre, som de mener vil bli svekket når akuttsykehuset blir lagt til Hjelset . 

Her nevnes følgende; 

 God flåtestyring 

 Beredskap økes med etablering av en komplett ambulansestasjon på Hjelset 

 Transport ambulanse (to båre bil) benyttes til transport av pasienter mellom sykehus, 

og mellom sykehus og flyplass. Innebærer flytting av dagens ambulanse i Gjemnes til 

Hjelset 

 Intensivambulanse stasjonert på SNR Hjelset. 

 Transport av pasienter som er ferdigbehandlet på spesialisert behandlingsnivå og 

skal tilbake til lokale sykehus/kommunal institusjon eller til hjemmet, kan oftest utføres 

med et enklere oppsett. En differensiering av tjenesten med enklere biler og lavere 

krav til personellet kan gi reduserte kostnader, forutsatt mindre antall akuttbiler, og 

økt lokal tilstedeværelse av akuttressursen. 

 Det planlegges med plassering av en ambulanse/legebil på Hjelset 

 

Hvorvidt overnevnte tiltak kompenserer for det svekkede akuttmedisinske tilbudet fra 

spesialisthelsetjenestens side endringen av sykehusstruktur medfører, kan og bør diskuteres 

nærmere.  

Dagens ambulansekapasitet i Kristiansund videreføres (to døgnbiler), uten å ta hensyn til 

lengre kjøretid til/fra sykehus. I en beredskapsanalyse for ambulansetjenesten i Midt – 

Norge10, hvor tre alternativer for framtidig lokalisering av ambulansestasjoner basert på 

antatt behov i 2030, pekes det også på å flytte ambulansestasjonen på Averøy til 

Atlanterhavsveien og stasjonen i Kristiansund trekkes litt ut av sentrum (Løkkemyra). Videre 

står det altså i konseptrapporten at ambulansestasjonen i Batnfjordsøra flyttes til Hjelset. 

Dette er senere endret slik at ambulansestasjonen i Batnfjordsøra opprettholdes. 

Når det gjelder ambulansestasjonen i Kristiansund heter det i konseptfaserapporten, i strid 

med overnevnte beredskapsanalyse, at; Det blei i juli 2016 bestemt av administrerande 

direktør i HMR at ambulansestasjonen i Kristiansund skal høyre med som ein del av 

                                                

8 Helse Møre og Romsdal, konseptfaserapport 
9 Helse Møre og Romsdal HF Delrapport Konseptfase Prehospitale tjenester SNR  
10 helse-midt. Sluttrapport ambulansetjenesten. 

https://helse-midt.no/Documents/2018/Sluttrapport
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prosjektet SNR. Det medfører at ambulansestasjonen skal vere integrert i SNR Kristiansund 

og byggast innanfor vedtatt areal- og kostnadsramme. I kostnadsanalysane i 

konseptrapporten er ambulansestasjonen inkludert, mens den skissemessige utgreiinga vil 

utførast hausten 201611. 

Videre sies det i delrapporten at befolkningen på Nordmøre har kort transporttid med 

helikopter til St. Olav og Ålesund. Legger man rapportens kart over flytider for 

ambulansehelikopter ved null vind og værforhold som tillater direkte flyrute fra aktuelle 

ambulansehelikopterstasjoner til grunn, samtidig som at man erkjenner at Kristiansund er en 

del av Nordmøre, kan påstanden sies å være diskutabel. Flytider viser at det er kun 

luftambulansen fra Ålesund som så vidt rekker fram til Kristiansund på 30 minutter.  

 

 

Sirklene angir flytid på 30 minutter, for flytider ambulansehelikopter ved null vind og 

værforhold som tillater direkte flyrute12   

 

                                                

11 Helse Møre og Romsdal, konseptfaserapport s. 46 
12Helse Møre og Romsdal HF Delrapport Konseptfase Prehospitale tjenester SNR. 
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Arbeidsgruppens anbefaling 
Kommunene og de regionale helseforetakene skal sikre en hensiktsmessig og koordinert 

innsats i de ulike tjenestene i den akuttmedisinske kjeden. Samtidig må de prehospitale 

tjenestene tilpasse seg til endringer i sykehusstruktur og organiseringen legevaktsdistriktene.  

Overnevnte forutsetter et tett samvirke mellom tjenestene, til det beste for pasientene. Dette 

forutsetter at den videre planleggingen av legevaktstjenestene og de prehospitale tjenestene 

må sees på samlet. Rent konkret kan man se for seg, på tross av beredskapsanalysens 

forslag om å trekke ambulansestasjon i Kristiansund ut av sentrum (dvs. vekk fra DMS), en 

samlokalisering av hele ambulansetjenesten og legevakten i DMS.  

Samlokalisering legger forholdene mer til rette for godt samvirke; omforente planverk og 

prosedyrer, trening/øvelser og ikke minst at lege og ambulanse rykker ut sammen til 

pasienten. 

Til oppfølging 
Arbeidsgruppen og representantene fra de prehospitale tjenester er enige om at tett 

samarbeid i den videre planleggingen er en forutsetning for å best mulig kunne møte de nye 

utfordringene som endrede rammebetingelser gir. 

Arbeidsgruppen ønsker en avklaring rundt planer for dagens helikopterlandingsplass ved 

Kristiansund sykehus i et framtidig DMS.   

I delrapport «prehospitale tjenester» til konseptfaserapporten, heter det; 

Deler av arbeidsgruppen utrykker bekymring for endring i akuttberedskapen i Kristiansund og 

enkelte kommuner på Nordmøre, som de mener vil bli svekket når akuttsykehuset blir lagt til 

Hjelset. Arbeidsgruppen anbefaler at konsekvensene for beredskap ved endret plassering av 

akuttsykehuset utredes mer grundig gjennom simulering av ulike situasjoner13.  

Vi ber om at det etterspørres om hvorvidt overnevnte anbefaling er iverksatt, herunder også 

vurderinger rundt legebemannet helikopter lokalisert i Kristiansund. Det bes samtidig om en 

vurdering om hvorvidt en videreføring av dagens ambulansekapasitet i Kristiansund er 

tilstrekkelig ved endret sykehusstruktur. 

4. Regionalt responssenter (RRO) 

Organisering, oppgaver 
Regionalt responssenter (RRO) er en videreutvikling av tjenesten som tidligere ble benevnt 

som «alarmsentralen». Alarmsentralen var fram til 2017 organisert under Kristiansund 

kommune v/brann og redning, men er nå en del av kommunens helse- og omsorgstjeneste. 

RRO er samlokalisert med Helseinnovasjonssenteret. 

RRO har en bred oppgaveportefølje som omfatter alt fra kjerneområdet - å respondere på 

signaler fra trygghetsskapende teknologier, til overvåkning av faste installasjoner, 

sentralbordtjenester, o. l. Av planer for 2019 nevnes en ytterligere implementering av 

velferdsteknologiske løsninger som digitale tilsyn og GPS- tracking, samt oppstart av 

medisinsk avstandsoppfølging. 

Et responsteam bestående av spesialsykepleiere er tilknyttet responssenteret. 

                                                

13 Helse Møre og Romsdal HF Delrapport Konseptfase Prehospitale tjenester SNR 
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RRO har 11 medlemskommuner på Nordmøre og i Romsdal, og er organisert etter 

vertskommunemodellen, kommuneloven §281, med Kristiansund kommune som 

vertskommune. 

RRO følger de føringer gitt i «anbefalinger knyttet til tekniske krav for trygghetsskapende 

teknologi»14. 

Bemanning: ansatte med helsefaglig kompetanse, egen driftstekniker – leder for nettverk for 

driftsteknikere, daglig leder, 2 ansatte på dagvakt, 1-2 på kveldsvakt og 1 på nattevakt, 

etablering av 12-timers vakter 2019. 

Regionalt responssenter lokalisert i fremtidig DMS? 
Det er styringssignaler og forventninger fra ordfører/rådmannskollegiet, ORKidé, om at RRO 

skal inn i DMS. Dermed kan man i framtidens DMS stå med to døgnbemannede kommunale 

responssentraler, hvor begge har som formål å yte helse- og omsorgstjenester. Dagens 

døgnbemanning er for RRO 2-1-1, og for legevaktsentralen 1-2-1. Kan man her se for seg en 

eller annen form for samvirke? 

Arbeidsgruppen ser åpenbart muligheter for og gevinster med et samvirke mellom RRO og 

LVS i et framtidig DMS. Det er en del kryssende kjerneoppgaver, krav til bemanning, 

kompetanse, svartider o. l. 

I «Anbefalinger om responstjenester for trygghetsskapende teknologier IS-2552» tegnes det 

derimot et skarpt skille, både organisatorisk og driftsmessig, mellom responssenter og 

legevaktssentral; 

Det kan i utgangspunktet fremstå som god ressursbruk å bruke legevaktsentralen også som 

responstjeneste for velferdsteknologiske løsninger. Legevaktsentralens formål er å være en 

del av den medisinske akuttberedskapen, og denne beredskapen må ikke svekkes gjennom 

å legge andre oppgaver til legevaktsentralen. Derfor er det nødvendig å skille organisatorisk 

mellom legevaktsentral og responstjeneste. De to tjenestene har ikke sammenfallende 

funksjoner, oppgaver eller ansvar, og det gjelder ulike regler for virksomhetene. De må derfor 

organiseres separat og må ha ulike rutiner og ulike dokumentasjonssystemer. Samme 

person kan derfor heller ikke ha vakt samtidig på både legevaktsentral og i responstjenesten. 

Argumentasjonen i IS-2552 underbygger en fragmentert helsetjeneste, til like på samme 

forvaltningsnivå. At RRO og LVS har ulike lov- og forskriftskrav for virksomheten behøver 

nødvendigvis ikke å være til hinder for samvirke.  

Knyttet til responssenteret fins responsteamet, et kommunalt ambulant sykepleierteam som 

håndterer trygghetsalarmer og fungerer som beslutningsstøtte til den ordinære 

hjemmetjenesten. Responsteamet kan være aktuell også som beslutningsstøtte for 

legevaktsordningen. 

Arbeidsgruppens anbefaling 
Uten å la seg begrense av overnevnte formkrav og strukturelle utfordringer, vil 

arbeidsgruppen velge å fokusere på samhandlingseffekter som ligger i personell- og 

kompetanseflyt mellom LVS og RRO med utgangspunkt i de til enhver tid gjeldende 

retningslinjer, og anbefaler derfor en samlokalisering av LVS og RRO i DMS. 

                                                

14 Rapport IS-2552 Helsedirektoratet 
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5. Døgnsenger og observasjonssenger i DMS 

Utgangspunkt 
I SNR-konseptet planlegges det ikke for at spesialisthelsetjenesten skal etablere egne 

døgnsenger i DMS Kristiansund15, samtidig som det planlagte sengetallet i SNR Hjelset 

tilsvarer dagens nivå på Lundavang og Kristiansund.  

Storhaugen helsehus i Kristiansund er et kommunalt kompetansesenter for forebyggende 

helsearbeid, rehabilitering, øyeblikkelig hjelp, palliasjon og annen korttidsbehandling. 

Helsehuset har til sammen 35 døgnplasser fordelt på tre avdelinger. Fem av plassene er 

interkommunale øyeblikkelig hjelp plasser (KAD) for kommunene Averøy, Gjemnes, Tingvoll 

og Kristiansund. De øvrige plassene er kommunale korttidsplasser for palliasjon, 

rehabilitering, utredning og behandling.  

De øvrige somatiske døgnsengene i Kristiansund kommune, i praksis somatiske sykehjem, 

omtales ikke videre da disse ikke er aktuelle å legge i DMS.  

Kristiansund og omegn legevakt har i dag ikke egne observasjonssenger. Dagens 

samlokalisering med sykehusets akuttmottak og vekselbruk av sykepleierressurser muliggjør 

korte observasjoner i sykehusets lokaler. 

Mulige behov i fremtiden 

Observasjonssenger 
Kristiansund og omegn legevakt vil åpenbart ha behov for observasjonssenger i DMS. 

Avstander og reisetid, faglig og teknologisk utvikling og godt samarbeid med 

spesialisthelsetjenesten er momenter som tilsier at en del medisinske tilstander kan 

diagnostiseres, observeres og ferdigbehandles på legevakten uten å måtte legges inn i 

sykehus. Et beskjedent anslag kan være 2-3 observasjonssenger lokalisert i legevaktens 

lokaler.  

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold(KAD) 
Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) er et (inter)kommunalt døgnåpent tjenestetilbud som 

ble innført med Samhandlingsreformen i 2012. Tilbudet om døgnopphold for øyeblikkelig 

hjelp er tiltenkt for avklarte pasienter som kommunen selv har mulighet til å diagnostisere og 

behandle fordi at «den forventede veksten i behov i en samlet helsetjeneste i størst mulig 

grad må finne sin løsning i kommunene»16. Det er et uttalt mål at helhetlige pasientforløp i 

størst mulig grad skal ivaretas innenfor beste effektive omsorgsnivå (BEON)17. 

Dagens 5 KAD – senger ved Storhaugen har en gradvis stigende beleggsprosent, noe som 

kan forklares med at tilbudet er bedre kjent og faglig anerkjent blant legene, samt justeringer 

av innleggelseskriteriene. Med lengre reisevei til sykehus, KAD – senger lagt til DMS hvor 

også hovedpremissleverandøren (legevakten) er lokalisert samt overnevnte utviklingstrekk 

med oppgavedreining over til kommunehelsetjenesten tilsier at dagens kapasitet på fem 

senger er for knapp.  

(KAD senger for brukere med psykiske helseproblemer og/eller rusproblemer er også 

lovpålagt, og vil evt. også påvirke sengebehovet, men dette ligger utenfor arbeidsgruppens 

mandat.) 

                                                

15 Helse Møre og Romsdal, konseptfaserapport 
16 St. meld. nr. 47 2008-09 
17 St.meld. nr. 47. (2008-2009)  
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Arbeidsgruppen ser for seg effektiv ressursutnyttelse av sykepleierkompetanse på tvers av 

legevakt m/observasjonssenger og KAD. KAD – avdelingen lagt til DMS vil også kunne 

nyttiggjøre seg av servicefunksjoner som laboratorium/røntgen og spesialisthelsetjenestens 

legeressurser i poliklinikk. Videre er samlokalisering med legevakt en naturlig del av et 

pasientforløp. Pasientens forløp kan f.eks. starte med en observasjonsplass i legevakt. 

Dersom pasienten har behov for er en videre avklaring, kan tilbudet gis gjennom et opphold i 

en KAD- seng. Disse sengeplassene i DMS-et kan være et alternativ til innleggelse i 

sykehus. Eller at avklaringen under KAD -  oppholdet kan resultere i en nødvendig 

innleggelse i sykehus. 

Øyeblikkelig hjelp behøver ikke å bety at tilstanden er kritisk eller livstruende, men at 

pasienten må ha behov for utredning eller behandling uten unødvendig venting. […] 

Øyeblikkelig hjelp benyttes som begrep for å skille mellom hjelpebehov som krever rask 

hjelp, fra helsehjelp som kan planlegges noen dager, uker eller måneder i forveien. (Prop. 91 

L 2010-2011)  

Intermediære døgnplasser/etterbehandlingssenger 
Intermediære døgnplasser/etterbehandlingssenger er ikke en lovpålagt oppgave, men et 

samarbeid som er opprettet etter avtale mellom helseforetak og kommune(r). Det finnes 

forsking, utført i Midt-Norge18, på intermediære døgnplasser som viser gevinster og positive 

nytteeffekter både for pasienten, spesialisthelsetjenesten og kommunen.  

Mellomliggande døgnplassar er eit samarbeid og ofte eit «spleiselag» oppretta etter ein 

avtale mellom helseføretak og kommune. Dette kan f.eks. vere døgnplassar (ev. dagplassar) 

for etterbehandling av pasientar som utskrivast tidleg frå sjukehus (tidlegare enn til vanlege 

kommunale helse- og omsorgstenester). Arbeidsgruppa framhevar behovet for å utvikle 

samhandlingstenester (felles) der overgangen mellom sjukehus og kommunale helse- og 

omsorgstenester er ei utfordring19. 

Kristiansund kommune har tidligere hatt et samarbeid med helseforetaket om 

intermediærsenger/etterbehandlingssenger. De kliniske miljøene i kommunene og sykehus 

har gitt tilbakemelding om at disse samhandlingssengene fungerte meget godt. Det 

intermediære tilbudet kan bl.a. være døgnplasser for etterbehandling for pasienter som 

skrives ut tidlig fra sykehus (fra medisinske og kirurgiske avdelinger). Et slikt tilbud kan være 

en effektiv buffer ved eventuelt press på sengekapasitet ved sykehuset på Hjelset.  

Andre intermediærtjenester kan også etableres for områder der overganger mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester er vanskelig, f. eks., 

innen psykisk helsevern, rusbehandling, for palliasjon og for barn og unge med sammensatte 

behov.   

ORKidé har gitt tilbakemelding om at dersom det skal opprettes intermediærplasser, 

forutsetter det effektive pasientforløp, tydelige roller, felles finansiering mellom kommuner og 

spesialisthelsetjenesten på linje med andre steder i Midt-Norge. 

Rehabiliteringssenger 
Dagens rehabiliteringstilbud ved Storhaugen helsehus Avdeling for forebygging og 

rehabilitering gir varierte tjenester for voksne over 18 år innen forebygging, behandling, 

habilitering og rehabilitering til mennesker med medfødt eller ervervet funksjonsnedsettelse. 

Avdelingen har tjenester innen fysioterapi, ergoterapi, rehabilitering, friskliv og mestring, 

                                                

18 Int J Integr Care 2014, Dahl et al. 
19 Helse Møre og Romsdal, konseptfaserapport   



 

Side 14 av 17 
 

miljøarbeidertjeneste, dagtilbud og seniorsenter og tilbyr tjenester lokalisert på ulike steder i 

kommunen.  

I delrapport til konseptfase SNR, rapport DMS Kristiansund, ble behovet for å utvikle 

rehabiliteringsområdet fremhevet. Dette ble sagt gjaldt både kommunale- og interkommunale 

tilbud og spesielt samhandlingsområdet, herunder utvikling av intermediærtilbud for 

rehabilitering i et framtidig DMS20 

Oppgave- og ansvarsfordelingen mellom tjenestenivåene for dette fagområdet kan sies å 

være noe uklar. Styremøtet i Helse Møre og Romsdal HF medio april 2019, hvor 

spesialisthelsetjenestens rehabiliteringsenheter i Aure og Volda ble vedtatt avviklet, 

underbygger dette.  

Arbeidsgruppens klare er derfor å videreføre rehabilliteringssengene i Storhaugen helsehus. 

Det vil ikke fremstå som samordnede og koordinerte kommunale tjenester å flytte 

døgnsengene til DMS, for så at de øvrige rehabiliterings- og forebyggendetjenestene 

videreføres i Storhaugen.  

Døgnsenger kreftomsorg/palliasjon 
se kapittel 6 under. 

Arbeidsgruppens anbefalinger 
Følgende sengekapasiteter, ikke tallfestet, opprettes i/flyttes til DMS; 

 Observasjonssenger, i forbindelse med legevakten.  

 (Inter)kommunale KAD – senger.  

 Intermediær/etterbehandlingssenger.  

Samhandlingsgevinstene er åpenbare. De ulike døgnplassene vil bidra til å styrke 

helsepersonells kompetanse, utvikle et fleksibelt miljø og skape en effektiv sengeenhet. 

Tilgang til/samlokalisering med servicefunksjoner og poliklinikker kan bidra til å ivareta 

spesialisthelsetjenestens sentrale veiledningsoppgave med kompetanseutvikling og 

kompetanseoppbygging i en forsterket kommunehelsetjeneste. Erfaringer fra etablerte DMS 

understøtter dette.  Samlokalisering legger til rette for sømløse overganger mellom enheter 

og nivå. Forskningsresultat viser at pasienter blir tidligere utskrevet til kommuner som har 

etterbehandlingssenger i et DMS sammenlignet med kommuner uten DMS, og at man 

unngår innleggelser i spesialisthelsetjenesten21.  

Når det gjelder døgnsenger for rehabilitering ser arbeidsgruppen potensielle muligheter og 

gevinster ved samlokalisering i DMS. På den annen side kan man argumentere med at 

Storhaugen kan videreføres og ytterligere forsterkes som rehabiliterings-, frisklivs- og 

forbyggende enhet. Dette uten at ulike lokasjoner skal være til hinder for god samhandling.  

6. Kreftomsorg, palliasjon og geriatri 

Kreftomsorg og palliasjon 

Kort om dagens tilbud 
Dagens spesialisthelsetjenestetilbud for denne pasientgruppen ved Kristiansund sykehus 

består kort oppsummert av kreftpoliklinikk med legeressurser og spesialsykepleiere. Det ytes 

utadrettet virksomhet i form av palliativt team. Verdt å nevne er også «pusterommet». 

                                                

20 Delrapport konseptfase, rapport DMS Kristiansund 
21 Delrapport konseptfase, rapport DMS Kristiansund 
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Pusterommet er et treningssenter hvor kreftpasienter kan trene under og etter 

kreftbehandling, etablert av Aktiv mot kreft. I tillegg benyttes medisinske serviceavdelinger 

som lab. og radiologi. Lærings- og mestringssenteret bidrar også rundt denne 

pasientgruppen. 

Fra kommunehelsetjenesten fremheves spesielt kreftkoordinator, kreftsykepleiere og fem 

døgnsenger til alvorlige syke og døende pasienter ved Storhaugen helsehus som sentrale 

ressurser. 

Utfordringer 
I Konseptrapporten foreslås det et poliklinisk tilbud med bl. a tre behandlingsplasser for 

infusjonsbehandling/kjemoterapi ved DMS Kristiansund. Videre vil det være tilgang på 

medisinske servicefunksjoner som lab og billeddiagnostikk. Det er ikke planlagt døgnsenger i 

regi av spesialisthelsetjenesten i DMS. Palliativt team virker ikke å ha blitt omtalt. 

Særlig for denne pasientgruppen er et desentralisert og kvalitativt godt tilbud vesentlig for å 

kunne ivareta og opprettholde god livskvalitet. Desentralisere det man kan og sentralisere 

det man må, er en nødvendig kjøreregel i planlegging og dimensjonering av tjenestene. 

Begrunnet i aktivitetstall og kapasitet ved dagens kreftpoliklinikk, er forslaget om tre 

behandlingsplasser underdimensjonert.  

Hvordan kommunen organiserer og dimensjonerer sitt tilbud, henger selvsagt nøye sammen 

med hvordan spesialisthelsetjenestens tilbud i DMS vil se ut. En reduksjon av lokalt 

spesialisthelsetjenestetilbud, slik det kan forstås, vil kreve en styrking av det kommunale 

tilbudet. Samtidig vil det være urealistisk å tro at en styrking av kommunale tjenester vil full – 

kompensere for dette. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i 

kreftomsorgen definerer faglige og organisatoriske krav til tjenesten, herunder blant annet at; 

lege fra palliativt senter (palliativt team) i helseforetaket skal ha konsulentfunksjon ved 

enheten. Samt at egen, fast lege må være tilknyttet enheten. Legen bør være spesialist i 

allmennmedisin eller annen relevant klinisk spesialitet som indremedisin, anestesiologi eller 

onkologi, og skal ha kompetanse i palliasjon tilsvarende nivå B.22 

Kommunale tjenester innen palliasjon/kreft i DMS 
Med utgangspunkt i dagens kommunale tjenester rundt kreftomsorg og palliasjon nevnt over, 

ser arbeidsgruppen for seg at samvirket mellom kreftkoordinator og spesialisthelsetjenesten 

må styrkes ytterligere, og da ved å samlokalisere disse ressursene i DMS.  En fullverdig 

samling av alle kommunale ressurser innen kreftomsorg og palliasjon tilsier også flytting av 

palliative døgnsenger fra Storhaugen til DMS. Nærhet til medisinske servicefunksjoner som 

laboratorium og radiologi, øvrige polikliniske tjenester fra spesialisthelsetjenesten og bedre 

legetilgjengelighet  underbygger dette. 

På den annen side kan man argumentere mot en flytting av palliative døgnsenger til DMS 

ved å fremheve Storhaugens gode lokaliteter som gir ro og skjerming. En felles avdeling av 

døgnsenger innen kreft/palliasjon og KAD –senger, observasjonssenger vil kunne bli en 

aktuell driftsform. Pasientgruppene fremstår som ulike, med ditto ulike behov. Å yte god 

kreftomsorg i et mer akuttmedisinsk miljø vil være krevende.  

Arbeidsgruppen ønsker ikke å komme med en tilrådning på dette området. Man ser behov 

for en bred konsekvensutredning på et senere tidspunkt.  

                                                

22 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen 
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Hvilke andre kommunale tjenester man må utvikle for denne pasientgruppen ved endret 

sykehusstruktur, er også krevende å fremskrive, men behovet for en generell styrking av 

kompetanse og kapasitet er åpenbart. 

Geriatri og demensomsorg. 
Demenskoordinator i kommunen jobber enhetsovergripende – kompetansebygging, 

demensteam, samtalegrupper, pårørendekontakt. 

Det er et velfungerende samarbeid med geriatrisk poliklinikk på sykehuset i dag, med faste 

møtepunkter. Samtidig er det usikkerhet knyttet til framtidig spesialisthelsetjenestetilbud 

innen geriatrifaget i et framtidig DMS.  

Likeledes er det usikkerhet knyttet til det alderspsykiatriske tilbud. 

Økt utredningsarbeid ift. demens for fastlegene er en direkte konsekvens hvis geriatrisk 

poliklinikk i Kristiansund legges ned eller reduserer behandlingskapasiteten.  

Samhandlingsbehovet, både internt i kommunen og med spesialisthelsetjenesten, vil være 

stort ved endret sykehusstruktur. Ifølge Nasjonale retningslinjer om demens skal tjenestene 

være helhetlige og koordinerte. Derfor bør kommunen organisere deler av tjenestene som 

hukommelsesteam. Med tanke på fremtidige utviklingstrekk er det et behov for at dette 

teamet forsterkes. 

Når det gjelder personer med psykisk utviklingshemming er dette en gruppe mennesker som 

får diagnosen demens i relativ ung alder. Personer med Downs syndrom er mer utsatt for å 

utvikle demens. Hos disse anbefales start av utredning i 35 – årsalderen. Utredningen starter 

ved habiliteringstjenesten, for deretter å henvise videre til alderspsykiatrien ved sannsynlig 

demens. 

Pr i dag så er det ca. 10-15 brukere med denne kombinasjonen av diagnoser i Kristiansund. 

7. Forbyggende tjenester, friskliv, hverdagsmestring 
Arbeidsgruppen anbefaler en videreføring av Storhaugen helsehus som kommunens 

tyngdepunkt hva angår forebyggende tjenester, rehabilitering og korttidsopphold. 

Hverdagsmestringsperspektivet er løftet frem som et sentralt satsningsområde for å løse de 

utfordringer innen helse og omsorgsfeltet Kristiansund kommune står ovenfor i årene som 

kommer. 

Med bakgrunn i den kompetanse som er i miljøene ved Storhaugen, ser vi det som mest 

formålstjenlig å ikke rokke ved dette. Faren for bryte ned miljøet ved Storhaugen ved å 

fragmentere det kommunale tilbudet ved å flytte deler av denne tjenesten til DMS er 

overhengende. Særlig viktig er det å bevare de gode overgangene mellom døgn- og 

dagrehabilitering. 

8. Tjenester fra enhet Barn, Familie og Helse (BFH). 
Enhet BFH ser for seg en mulig fremtidig samling av sine tjenester i et «familiens hus». Dette 

er imidlertid ikke avklart, og denne arbeidsgruppen tillater seg å peke på deler av enhetens 

tjenester hvor det kan foreligge synergieffekter med annen kommunal virksomhet eller 

spesialistheksetjenestetilbud i et DMS. Forslagene nedenfor viser mulighetsrommet som 

finnes, og er eksempler og ikke konklusjoner fra arbeidsgruppen. 

Eksempelvis nevnes jordmortjeneste og svangerskapsomsorg, som kan gi positive 

samhandlingsgevinster ved samlokalisering med spesialisthelsetjenestens 
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gynekologi/fødepoliklinikktilbud. Det samme kan sies om helsestasjon for barn, ved en 

samordning med spesialisthelsetjenestens pediatriske poliklinikk. Herunder også 

fysioterapitilbudet til barn/unge. 

Vaksinasjonskontor kan profitere på å ha god legetilgjengelighet i DMS. 

9. Arbeidsgruppens anbefalinger til kommunale tjenester i DMS 
Arbeidsgruppen anbefaler, som et minimum, følgende kommunale tjenester lokalisert i et 

fremtidig DMS: 

 Legevakt 

 Observasjonssenger 

 Legevaktsformidling 

 Responssenter 

 Responsteamet 

 Kommunale akuttdøgnsenger (KAD) 

 Døgnsenger palliasjon (utredes nærmere) 

 Intermediærsenger (samarbeid med HF) 

 Demenskoordinator 

 Kreftkoordinator/kreftsykepleier 

10. Avsluttende kommentarer 
En samstemt arbeidsgruppe vil presisere at gruppens forslag til innhold av kommunale 

helsetjenester fra Kristiansund kommune lokalisert i et fremtidig DMS, må sees på som et 

foreløpig utkast med følgende begrensninger; 

 Er et minimumsforslag av kommunale helsetjenester vi mener bør lokaliseres i et 

DMS, ut fra dagens føringer og forutsetninger.  

 Arbeidsgruppenes forslag er ikke koordinert og samordnet. Dette arbeidet skal etter 

planen starte høsten 2019. Det er nettopp i denne fasen at synergier, 

samhandlingseffekter blir tydeligere, og mulighetsrommet blir tydeligere og større.  

 Arbeidsgruppen har i liten grad vurdert forskning og utvikling. Dette må sees i 

sammenheng med, og sammen med, de øvrige aktørene under DMS-paraplyen på et 

senere stadium. 

 

Arbeidsgruppen har funnet det krevende å forutse hvilke behov og «huller» som oppstår i de 

kommunale helse- pleie- og omsorgstjenestene ved endret sykehusstruktur. Åpenbart må 

kommunehelsetjenesten styrkes og videreutvikles på mange områder, kanskje særlig innen 

akuttmedisinske tjenester. Tidsperspektivet, SNR Hjelset og Kristiansund står tidligst ferdig i 

2024, vanskeliggjør behovsframskrivningene ytterligere. Sannsynligheten for at dagens 

sannheter er like konsistente om fem år, er tvilsomt. Faglig utvikling, endringer i ansvars- og 

oppgavefordelinger og endrede brukerbehov/-krav indikerer at våre anbefalinger kan gå ut 

på dato før 2024.  


