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Helse M&R HF

Vedr. Utviklingsplan 20192022

Generelt.

Overordnet mål med planen er å sikre fremtidsrettet pasientbehandling med god utnyttelse av 

ressurser gjennom samhandling og oppgavedeling.

Tre perspektiv trekkes opp;  foretaksperspektivet, klinikkperspektivet og 

samhandlingsperspektivet.

Kommentarer:

Foretaksperspektivet – prioriterte innsatsområder.

6.9.1 Pediatri: Det er fremlagt en god og bred rapport som beskriver dagens situasjon innen for 

barnemedisin i M&R.  Det er viktig at det tas beslutninger som ivaretar og gir et likeverdig tilbud 

til barn og unge i M&R. Spesielt med tanke på sikre barnelege ressurs for barnemedisin og 

habilitering  i Nordmøre og Romsdal. 

Klinikkperspektivet.

I klinikkperspektivet trekkes det opp fagområder som bør prioriteres. 

Positivt at etablering av tilbud om Regionalt senter for intensiv habilitering av barn og ungdom 

med multifunksjonshemming er løftet frem som et prioritert tema. 

I tillegg er det behov økt barnelegeressurs til habiliteringstjenersten Nordmøre og Romsdal og en 

satsing på spesialisert habilitering barn og unge generelt jfr. «Plan for utvikling av 

habiliteringstjenestene i HF M&R 20142020»

På side 84 i Utviklingsplanen henvises det til «Det er likevel betydelig færre pasienter enn nasjonal 

behovsanslag viser» Vi ønsker å kommentere at habiliteringstjenesten  i utgangspunket ikkje er utbygd 

slik nasjonale  bestillerdokument har gitt signal om. Fagområdet har henvist kompleks  problematikk som 

man har utfordringer med å møte med dagens ressurser.  En kan anta at lokale instanser henviser ut ifra 

kjennskap til dagens tilbod og ikkje ut i fra pasientens behov. Det er behov for å auke kapasiteten i 

habiliteringstjenesten for å sikre et kvalitativt godt fremtidig pasienttilbud i tråd med nasjonale føringer.

Behovet for større grad av internt samarbeid i og mellom fagområder i samme klinikk og 

samhandlingsperspektivet med første linjetjenesten.

Samhandlingsperspektivet.

Egen arbeidsgruppe har laget utviklingsplan for barn og ungdom 2.12.2.  Her skisseres 

utfordringer både i kommunale tjenester, i spesialisthelsetjenesten og mellom 

systemene/nivåene.

Mange barn/ungdom har behov for bistand fra flere tjenesteområder både i kommuner og i 

spesialisthelsetjenesten for barn og ungdom. Det er viktig at dette gripes tak i og at man legger 

opp til å se på gode koordinerte løsninger også på tvers av fagområder i kommuner, i 
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spesialisthelsetjenesten og mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten.  En felles 

retningslinje/avtale som avklarer forventninger, roller og ansvar for oppfølging av barn/ungdom 

 som kan ha behov for oppfølging fra både kommune og spesialisthelsetjeneste;   vil være viktig 

å få på plass.

Oppsummering.

Utviklingsplanen er stor og omfattende. Deler av den har god forankring gjennom arbeidsgrupper 

som har lagt ned mye arbeid. Utfordring videre er forankring og implementering  av planen i 

organisasjonen. Habiliteringstjenesten har ønske om at utviklingsplanen har mer fokus på internt 

samarbeid for god ressursutnyttelse  og omforent fokus og plan for samhandling med 

kommunale tjenester.

Med vennlig hilsen 

Anne Helene Marøy 

Ulvestad

Eva Løkvik

helsemr.no

facebook.com/HelseMoreogRomsdal
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