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                                                                                                                              Kristiansund 21.10.2020 
  
HØRINGSSVAR FRA KLINIKK KRISTIANSUND VEDRØRENDE FORSLAG TIL NY 
SAMARBEIDSAVTALE MED KOMMUNENE.  
 
Klinikk Kristiansund ønsker å kommentere på kapittel 5 i avtalen som handler om 
samarbeidsfora., da med fokus på punkt 5.3 lokale samarbeidsutvalg.  
I forslaget til avtale ligger det inne at det skal være fire lokale samarbeidsutvalg i fylket. 
Knyttet til sykehus/ dms område. Dette er klinikk Kristiansund uenige i. Klinikk 
Kristiansund ønsker at det skal være kun ett lokalt samarbeidsutvalg for Nordmøre og 
Romsdal. Årsaken til dette er åpenbar, vi skal i årene fremover utvikle tjenester 
sammen inn mot nytt felles akuttsykehus på Hjelset og SNR Kristiansund. Konseptet for 
SNR er tydelig på at en skal ha like god kvalitet på tjenestene uavhengig av hvor den 
utøves og pasientene skal erfare dette i praksis.  
Det er viktig for Klinikk Kristiansund at man allerede nå starter arbeidet med å sikre 
samhandlingsarbeidet mellom det som skal bli SNR Hjelset, SNR Kristiansund og 
kommunene i opptaksområdet.  
En annen vesentlig faktor som aktualiserer en sammenslåing av utvalgene er 
administrerende direktør i HF sin avgjørelse om at det i løpet av høsten skal ansettes 
felles klinikkleder for Kristiansund og Molde sykehus. I dag sitter klinikksjef i Molde i 
LSU, mens denne rollen ivaretas av avdelingssjef klinikkledelse og stab i Kristiansund. 
Sammensetning av lokale samarbeidsutvalg er viktig for å produsere og skape merverdi 
for pasientene. Vi er opptatte av at dette ikke skal fungere som 
informasjonsutvekslingsorgan, men at en skal produsere bedre helsetjenester på tvers 
av forvaltningsnivå. Det er derfor av betydning at ny felles klinikksjef deltar i disse 
utvalgene og vi mener dette også taler for en sammenslåing. Vi må sikre lik praksis i 
fagmiljøene i interimfasen frem mot innflytting i 2024.  
 
Med vennlig hilsen  
Carina Wollan Myhre  
Avdelingssjef klinikkledelse og stab  
Klinikk Kristiansund 
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