
 

Aure kommune  

Helse- og familietjenester 

 

 

 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 

Pb 33, 6689 Aure Rådhuset, Aure 71647400 4202.03.99028 

E-post:  Telefaks Org.nr 

postmottak@aure.kommune.no www.aure.kommune.no 71647408 00988913898 
 

Helse Møre og Romsdal HF 

 

   

 

 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2016/220-74 Geir Nielsen 20.12.2017 

 

 

 

 

 

Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF 2019 – 2022, Høringsuttalelse 

fra Aure kommune. 

 
Aure kommune har mottatt Utviklingsplan 2019 – 2022 til høring. 

 

Aure kommune støtter ORKide – Nordmøre regionråds høringsuttalelse til utviklingsplanen i sin 

helhet. Vi ønsker å fremheve følgende enkeltpunkter: 

 

1. Utviklingsplanen tar ikke tilstrekkelig hensyn til konsekvensene av økt reisevei ved 

opprettelsen av SNR. Dette må kompenseres gjennom styrking av prehospitale tjenester. 

Aure kommune mener to ambulanser må stasjoneres i Aure og at luftambulanse bør 

stasjoneres i Kristiansund. 

 

2. Utviklingsplanen foregriper en ytterligere forskyvning av oppgaver og ansvar fra 

helseforetaket og over på kommunene. Aure kommune mener dette er urealistisk inntil 

nasjonale myndigheter avklarer finansieringen av en slik forskyvning.  

 

3. I utviklingsplanen foreslås en sammenslåing av fødeavdelingene i Kristiansund og Molde 

innen 2019. Aure kommune mener det vil være uforsvarlig å legge fødetilbudet på 

Nordmøre til gamle Molde sykehus. Aure kommune forutsetter at dagens tilbud i 

Kristiansund opprettholdes inntil SNR er ferdig, og at foretaket oppfyller sine 

forpliktelser om å tilby følgetjeneste av jordmor. Helseforetaket oppfyller i dag ikke sine 

forpliktelser om følgetjeneste av jordmor. 

 

4. Utviklingsplanen mangler en tydelig vilje og strategi for utvikling av et robust og 

desentralisert spesialisthelsetjenestetilbud på Nordmøre. Aure kommune mener 

helseforetakets slagord om å «desentralisere det en kan», og omtale av DMS i 
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Kristiansund som «utviklingslaboratorium», ikke er troverdig uten at en mer aktiv 

holdning og konkrete tiltak framlegges. 

 

5. Utviklingsplanen omtaler vedtak fra 2011 om å samle all spesialisert rehabilitering i 

sykehusene, at dette ikke er fulgt opp i ettertid, og at nye vurderinger vil bli utført i 2018. 

Aure kommune vil påpeke følgende om Aure rehabiliteringssenter og foretakets rådende 

strategi: 

 Aure rehabiliteringssenter er et godt drevet og faglig sterkt tilbud. 

 Aure rehabiliteringssenter er eneste spesialiserte rehabiliteringstilbud i 

Nordmøre og Romsdal. 

 Å flytte tilbudet til sykehusene (eller til DMS) vil ikke medføre at kompetansen 

følger med. Foretaket vil få økte utgifter til kompetanseutvikling ved ny 

lokalitet. 

 Aure rehabiliteringssenter finansieres av direktoratet. En flytting av tilbudet til 

sykehus vil mest sannsynlig føre til at midlene trekkes inn og ikke videreføres 

innad i foretaket. 

 Å flytte tilbudet til sykehusene vil medføre lengre reisevei og mindre kontakt 

med pårørende under rehabiliteringsopphold for innbyggere i Nordmøre og 

Romsdal 

 Aure rehabiliteringssenter kan like godt som sykehusene tilby ambulante 

tjenester til kommunene. 

 Aure rehabiliteringssenter kan like godt som sykehusene forberede og veilede 

pasienter i overgang til egen bolig etter opphold. 

 Møre og Romsdal har få plasser til spesialisert rehabilitering sammenlignet med 

resten av Helse Midt-Norge. 

 Aure rehabiliteringssenter er en hjørnesteinsbedrift i Aure kommune. 

 Å flytte tilbudene fra Aure og Mork til sykehusene vil svekke troverdigheten til 

foretakets målsetting om å sentralisere det en må og desentralisere det en kan.  

 Å flytte tilbudene fra Aure og Mork rehabiliteringssentre vil mest sannsynlig 

redusere det offentlige tilbudet om spesialisert rehabilitering i Møre og 

Romsdal. 

 Å flytte tilbud om spesialisert rehabilitering uten tydelige faglige og 

økonomiske begrunnelser vil kunne gi anklager om politisk motiverte endringer 

og økt tilrettelegging for private aktører. Dette vil kunne svekke foretakets 

omdømme.  

 

Med hilsen 

 

Aure kommune 

 

 

 

Ingunn Golmen     Håvard Sagli 

Ordfører      rådmann 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 
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