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JUSTERT INNHOLD I SNR KRISTIANSUND

 Arbeidsgrupper -

somatikk og psykisk 

helse og rus

 Styresak 14.10.20 

«Justert innhald i SNR 

kristiansund» –

utvidelse av tilbudet 

skissert i KFR fra 2016

 Polikliniske tilbud og 

dagbehandling

• Polikliniske og dagtenester som pasientar treng 

ofte, kan med fordel vere lokalisert lokalt i SNR 

Kristiansund for innbyggjarane på Nordmøre. •

• Tenester i SNR Kristiansund skal vere av same 

faglege kvalitet som ved akuttsjukehuset på 

Hjelset.

• Personell som arbeider på SNR Kristiansund er 

tilsett i SNR og skal som hovudprinsipp også 

arbeide på akuttsjukehuset.

• Spesialisthelsetenestene i SNR Kristiansund 

inneber ikkje akuttberedskap og utløse doble 

vaktlag

• Faglege og driftsmessege synergiar ved 

lokalisering i SNR Kristiansund og 

samlokalisering med kommunale tenester.

• Rekruttering og kompetanse.

• Gode og effektive pasientforløp.

• Investeringsbehov i noverande lokalar og behov 

for bygningsmessege tilpassingar i DMS 

Kristiansund (inkl. arealbehov).

Psykisk helse og rus

Somatikk



TJENESTER I DMS/SNR KRISTIANSUND

Helse Møre og Romsdal HF
• Utvidet ortopedisk tilbud

• Tannbehandling i narkose

• Barnetilbud (poliklinikk og dagbehandling)

• AMD-injeksjoner

• Urologisk poliklinikk

• Nevrologisk poliklinikk

• Screeningsenter tykk- og endetarmskreft

• Ambulante tjenester innen geriatri

• Palliative tjenester

• Klinisk ernæringsfysiolog (KEF)

• Logopedtjenester

• Pusterommet

• Læring og mestring

• DPS poliklinikk

• Psykisk helsevern for barn og unge (BUP)

Også vurdert dagkirurgi innen

• ØHN og urologi → tas opp til ny vurdering ved 

oppstart av akuttsykehuset og tilgang på 

legespes.

Kristiansund kommune

• Legevakt og LVS

• Regionalt responssenter

• Døgnsenger (og observasjonssenger)

• KAD/ØHD – kommunale og 

interkommunale

• Døgnsenger for protesekir.pasienter

• Etterbehandlingssenger

• Palliative senger

• Demenskoordinator

• Kreftkoordinator/ kreftsykepleier

• Psykisk helse og rus

• Psykiatrisk hjemmetjeneste

• Rustjeneste

• Rask psykisk helsehjelp



OVERORDNET AREALGRUPPE SNR KRISTIANSUND

Mandat

 Anbefalinger til disponering forankres i faglige og 
lokasjonsmessige synergier mellom tjenesteytere

 Gruppen skal se på muligheter for samlokalisering og 
sambruk av areal

 Arealendringer skal ikke utløse «hovedombygging» (HMR)

 Enkelte (tunge) funksjoner «står fast»

 Eierne må utarbeide egne planer for arealbehov og 
arealutforming ifht sine respektive tjenester (basert på 
framskrevet aktivitet)

 Arbeid oppsummeres i egen rapport som skal vektlegges i 
det videre arbeidet med arealplanlegging og utforming

 Representasjon fra HMR, Kristiansund kommune og 
NIPR

 Overordnet plan for areal innen 31.05.21


