
Høring utviklingsplan 2019-22 fra Seksjon for anestesileger Molde    
 

Utviklingsplanen er grunnlaget for den faglige utviklingen i hele Helse Møre og Romsdal. Med den 

nye organisasjonsmodellen må man se fagområde mer på tvers og mer uavhengig av lokalisasjon. Det 

må både organiseres og samarbeides på en annen måte for å sikre god rekruttering og faglige gode 

tilbud til befolkningen.  

Det har vært framført kritikk, blant annet fra vårt miljø, om mangelfull involvering i utarbeidelsen av 

utviklingsplanen. Vi ser på det som uheldig at en såpass uferdig plan sendes ut på høring, men ønsker 

likevel å delta på en konstruktiv måte etter de føringer som nå er lagt.  

 

SNR 

Utviklingsplanen for 2019-22 er en av de viktigste premissene for utvikling av helsetjenesten i de 

viktige årene fram mot innflytting i nytt sjukehus på Hjelset (SNR) og distriktsmedisinsk senter (DMS) 

i Kristiansund.  Utviklingsplanen er derfor et helt sentralt dokument for det videre arbeidet med SNR. 

SNR skal betjene en framskrevet befolkning på ca. 130 000. Det skal ut ifra konseptfaserapporten ha 

et bredt og robust helsetilbud – både som akuttsjukehus lokalisert på Hjelset og for elektiv drift 

lokalisert både på Hjelset og i Kristiansund. Generelt beskriver utkastet til Utviklingsplan i for liten 

grad ambisjoner for SNR. Særlig blir det tydelig fordi planen mangler en overordnet diskusjon om hva 

et robust akutt sykehus faglig sett skal inneholde og den gjensidige avhengigheten fagområder og 

klinikker i mellom.  

 

I årene fram mot innflytting i SNR må fagmiljøene i Kristiansund og Molde starte arbeidet med å 

integreres og å jobbe sammen. Det bør på avdelingsnivå settes i gang tiltak for utveksling/hospitering 

og samarbeid om prosedyrer. Dette bør synliggjøres i Utviklingsplanen. Sammenslåing av seksjoner 

mellom Molde/Kristiansund kan bli nødvendig i denne perioden. Dette vil kreve god involvering av 

fagfolk. Anestesifaget omfatter mange områder og et bredt samarbeid med andre fagfolk. Vi ber 

derfor spesielt om å bli involvert i prosessene i andre klinikker.  

 

Intensivmedisin 

Ved Molde sjukehus har vi i dag et bredt intensivtilbud. Intensivbehandling omfatter behandling av 

multimorbide pasienter med svikt i flere sentrale organsystemer. Det gis avanserte overvåkning og 

behandling ved respirasjon- og sirkulasjonssvikt og nyreerstattende behandling. Det vil si en 

intensivmedisinsk behandling på nivået under Universitetssykehuset. Molde sjukehus er i tillegg 

donorsykehus.  

 

Vi har de senere åra hatt en fast seksjonert overlege på intensivavdelingen, med øvrige overleger i 

rotasjon ca. hver 6 uke og LIS i rotasjon 3 mnd av gangen. Vi har for tiden 1 ansatte med europeisk 

eksamen i intensivmedisin, samt to som har bestått del en.  

 

Intensivmedisin er sammensatt og krever ofte multidisiplinær tilnærming. Sammenslåingen av 

kirurgisk intensiv og medisinsk overvåkning i 2014 oppleves å ha gitt bedre og tettere samarbeid med 

medisinsk klinikk – både mht. enkeltpasienter og på systemnivå. Det er også opprettet tettere 

samarbeid med øvrige fagområder, bl.a. mikrobiologer, infeksjonsmedisin og palliativt team. Vi vil de 

nærmeste årene arbeide for enda bedre systemer for multidisiplinært samarbeid. 

 



Både som et faglig tiltak og for å integrere fagmiljøene i Kristiansund og Molde bør driften innenfor 

intensivmedisin samordnes de nærmeste årene. Vi ser frem til bred faglig involvering i de fremtidige 

prosessene innfor intensivmedisin.  

 

 

 

Kirurgi 

Kirurgiens endringer og utvikling påvirker sterk grad organiseringen av helseforetak og enkelt 

sykehus både på regionalt og lokalt nivå. Molde sjukehus har hatt et bredt kirurgisk tilbud med 

gastrokirurgi, ortopedi, karkirurgi, plastikk, mamma/endokrin, ØNH og øyekirurgi, samt tann/kjeve. 

Utviklingsplanen som er sendt ut til høring beskriver i liten grad hvilken kirurgi som skal videreføres 

og utvikles ved SNR og hvilken betydning kirurgien har for andre fag og det totale faglige tilbudet. Det 

savnes i den sammenheng en overordnet strategi for utvikling av det kirurgiske tilbudet. Det 

kirurgiske tilbudet har stor betydning for anestesivirksomheten i SNR, både faglig og 

utdanningsmessing.  

 

Rekruttering av kirurger har i flere år vært utfordrende. Dette er påpekt i utviklingsplanen. Faglig 

bredde er sentralt for å rekruttere leger til dette faget. Det er derfor viktig å konkretisere 

ambisjonene for det kirurgiske tilbudet både på enkelte områder og generelt. I dette arbeidet er det 

svært viktig å ha et Helse Møre og Romsdals perspektiv. I idefaserapporten til SNR er det slått fast at 

det skal utføres coloncancerkirurgi. Det er viktig fordi gastrokirurgi vil være bærebjelken i det 

kirurgiske tilbudet generelt og med tanke på vakt og beredskap. Dette må klargjøres i 

Utviklingsplanen. 

 

Molde er i dag akuttsjukehus med traumefunksjon, jfr nasjonal og regional traumeplan. Dette skal 

videreføres i SNR. I utviklingsplanen må også dette slå fast.  

 

Per i dag har Øre-nese-hals (ØNH)-leger vakt kun på ukedager i Molde. I idefaserapporten til SNR er 

vaktordningene for både ØNH og Øye foreslått fjernet. Dette bør man ta opp til ny vurdering. Særlig 

ØNH som fag har stor betydning for akutt- og intensivvirksomhet. Blant annet i forhold til 

luftveishåndtering både akutt og ved langvarig intensivbehandling/tracheostomi. Når dette gjøres 

perkutant av anestesilege er ØNH-lege i beredskap viktig. For intensivvirksomheten er ØNH-leger i 

vakt en viktig del av et mutlidisiplinært team. Bortfall av vaktfunksjon vil gjøre SNR til et mindre 

komplett akuttsjukehus. 

 

Vår anestesivirksomhet omfatter også anestesi til barn ned til 1 år. Norsk standard for anestesi legger 

føringer for at det er nødvendig med jevnlig erfaring for å kunne gi anestesi til barn. For å 

opprettholde et godt faglig tilbud til denne pasientgruppen er man avhengig av en kirurgisk 

virksomhet som også omfatter barn. Hovedvekten av barneanestesi er per i dag i forbindelse med 

ØNH-inngrep. Men gis også jevnlig til barn som skal til MR-undersøkelse, mindre bløtdelskirurgiske 

og ortopediske inngrep.  

 

Etablering av barneavdeling/sengepost kan gi økt behov innen barneanestesi, særlig i forbindelse 

med prosedyrer og diagnostikk. Å opprettholde anestesikompetanse til barn har mye å si for 



akuttilbudet til barn i SNRs opptaksområde, hvor man vil være rustet til å stabilisere akutt syke eller 

skadde barn før transport til høyere behandlingsnivå.  

 

Føde 

Argumentasjonen for å samle fødetilbudet i Kristiansund og Molde bør være den samme som for 

øvrige avdelinger. Vi ser at det kan finnes driftsmessige argumenter for å samle tilbud før innflytting i 

SNR. Fødetilbud er erfaringsmessig et område som vil vekke stort engasjement i befolkningen og 

dette må tas med i diskusjonen. Obstetrikk/fødselshjelp er et fag med stort behov for 

akuttberedskap. Anestesimiljøet er sentralt både i behandling av mor og barn. Vi forventer derfor å 

bli involvert i prosessen dersom man går for en samling av fødetilbudet. Kompetansen innen 

obstetrikk og nyfødtmedisin må vedlikeholdes hos all anestesipersonell som skal gå vakt på nytt 

sykehus. 

 

Smertebehandling 

Behandling av pasienter med kroniske smerter krever tverrfaglig tilnærming. Ved Molde sjukehus 

eksisterer et tverrfaglig smerteteam bestående av anestesilege, nevrolog, psykiater, fysioterapeut og 

sosionom. Vi ser behovet for økt rekruttering til denne søylen av anestesifaget. Vi har i år startet 

rotasjon i smerte og palliasjon for leger i spesialisering. I tillegg vil vi forsøke å rekruttere overlege til 

deltakelse på SSAI-utdanning innenfor dette området.  

 

Det kan være behov for noe mer tverrgående samarbeid i klinikken mht. organisering av 

smertetilbudet. Et felles system for vurdering av henvisninger, inntak og oppfølging kan være 

ressurssparende og bidra til mindre personavhengige system. 

 

Prehospital medisin 

Ny sykehusstruktur vil kunne gi nye utfordringer innen prehospital medisin. Det kan bli økt behov for 

utrykning av anestesipersonell i fremtiden. Det må gjennomføres gode faglige prosesser for belyse 

hvordan dette skal løses. Slike endringer vil kunne ha bemanningsmessige konsekvenser i fremtiden. 

Det planlegges og anskaffelse av en intensivambulanse, hvordan denne skal bemannes er ikke 

klarlagt. Dette bør tas opp i Utviklingsplanen og vi ønsker å bli involvert i de fremtidige prosesser på 

disse områdene.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Anestesilegene ved Molde sjukehus 
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