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Høringssvar: Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal

Helseforetaket stiller 6 spørsmål de ønsker tilbakemelding på:
Vi ber særleg om tilbakemelding på følgjande: 
1.Gir faktagrunnlaget ei god framstilling av dagens situasjon?
2. Er utviklingsdrivarane og endringsfaktorane for utviklinga i helsetenestene tilstrekkeleg
belyst?
3. I planen er det satt opp nokre prioriterte innsatsområde innanfor dei ulike perspektiva
(klinikknivå, føretaksnivå og samhandling). 
4. Er det andre områder som bør løftast fram for å sikre framtidsretta pasientbehandling?
5. Vil tiltaka som er skissert i kapittel 6 vere med på å møte utviklinga i helsetenestene? Er det
andre tiltak som bør løftast fram i planperioden?
6. Satsingsområda og prioriteringane i utviklingsplanen må vere innanfor dei økonomiske
rammene vi forventar å ha i åra framover. Vil det vere andre satsingsområde eller prioriteringar som bør 
gjerast for å sikre dette?

Kristiansund kommune har gjort en grundig og god jobb i sin høringsuttalelse til Utviklingsplan for Helse 
Møre og Romsdal og Averøy kommune støtter denne på alle punkt. Averøy kommune viser til de 
uttalelser som er gitt i Kristiansund kommunens høringssvar, men tar her med de viktigste konklusjoner. 
For mer utdypende svar viser vi til Kristiansund kommunes uttalelse.

De viktigste konklusjoner fra Averøy kommune

 Averøy kommune vil peke på at Utviklingsplanen skisserer forventninger til at kommunene skal 

ta større ansvar for tjenester uten at økonomiske forhold ved oppgavefordelingen er avklart. 

Dette er urealistisk, sett i forhold til kommunenes krevende økonomiske situasjon. Disse 

problemstillingene krever avklaring på nasjonalt nivå.

 Averøy kommune peker på sårbarheten ved at de prehospitale tjenestene videreføres uten at 

det skjer vesentlig styrking av antall ambulanser, evt. annen transportkapasitet, når reiseavstand 

til sykehuset øker. Vi støtter Kristiansund kommune er i bekymringen over at det ikke er 

dimensjonert godt nok i forhold til samtidighetskonflikter.
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 Averøy kommune understreker mulighetene et godt og robust medisinskfaglig tilbud ved DMS i 

Kristiansund kan gi. Averøy kommune forutsetter at Helse Møre og Romsdal desentraliserer det 

man kan, og sentraliserer det man må. En god utnyttelse av mulighetene ved DMS i Kristiansund 

vil føre til gode og effektive pasientforløp.

 Averøy kommune er svært opptatt av at tilbudet til barn blir kvalitativt godt og fullverdig, hele 

året ved SNR Hjelset. 

 Averøy kommune er svært kritisk til, og kan på ingen måte akseptere, at det planlegges å bygge 

ned kapasiteten hos BUP Kristiansund. Averøy kommune må kunne forvente at Helse Møre og 

Romsdal tar høyde for antall henviste i forhold til barnebefolkningen. 

 Averøy kommune mener at det ikke er tydelig nok presisert hvordan helseforetaket tenker å 

dimensjonere spesialisthelsetjenestetilbudet innenfor psykiatri og rus. Dette tjenesteområdet 

synes å være inne i et «svarteperspill» mellom stat, helseforetakene og kommunene.

 Averøy kommune mener det er en forutsetning at både BUP og de tjenester som i dag er 

tilknyttet Nordlandet DPS og Solhagen, samlokaliseres i dagens sykehusbygg. Bare slik kan vi få 

til et distriktsmedisinsk senter som gir gode synergier. 

I tillegg vil Averøy kommune påpeke at Utviklingsskrivet inneholder mange og «fine ord», og runde og 
generelle betraktninger. Det blir derfor vagt og uklart hva Helseforetaket planlegger, og hvilke 
konsekvenser dette vil få for kommunene. Vi er ikke fornøyd med at prosessene er omfattende, men at 
reell påvirkningsmulighet er ikke til stede. 

Vi ser spesielt med bekymring på at HF planlegger å bygge ned senger, ytterligere oppgaveforsyninger og 
mer ansvar for kommunene. Det er ikke avklart hvordan kommunene skal ta på seg nye oppgaver, og for 
at kommunen skal kunne ta over flere oppgaver er kommunene avhengig av å få overført mer penger.
Helseforetaket kan ikke bygge ned sine tilbud før kommunene har økonomisk og praktisk mulighet til å 
overta oppgavene. Dette er oppskriften på et dysfunksjonelt system.

Ut fra høringsskrivet virker det som om Helseforetaket går for å sentralisere tilbud enn å desentralisere. 
Blant annet ved å reduserer eller ta vekk tilbud på Nordmøre for de som ved Sykehuset Nordmøre og 
Romsdal vil få lengst reisevei til sykehus. Det er spesielt bekymringsfullt i forhold til barn og unge (blant 
annet redusere stillinger innen BUP)

Med hilsen
Knut Mostad
rådmann
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