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Utviklingsplan 2019-2022 for Helse Møre og Romsdal – svar på høring  
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon – FFO – er en paraplyorganisasjon for 82 
brukerorganisasjoner på landsbasis med ca. 340 000 medlemmer.  
FFO Møre og Romsdal har mottatt høringsbrev fra Helse Møre og Romsdal vedrørende 
utviklingsplanen og har valgt å svare på spørsmål 4 i høringsbrevet, som omhandler kapittel 6 
i utviklingsplanen. 
 
6.1. En helsetjeneste for pasienten. Det er viktig at avtalene mellom helseforetaket og 
kommunehelsetjenesten følges opp. Det må være et apparat som tar imot pasienten som 
skal hjem eller på institusjon.  
 
6.2. Pasientbehandling. Utfordringene ligger i forventningene om en helsetjeneste som er 
tilpasset pasienten, nært pasienten og spesialistbehandling, og i de økonomiske rammene 
sammen med utfordringene i å skaffe rett personell på rett sted. Pasienten får stadig større 
rettigheter og stiller stadig større krav til helsetjenestene. 
Ved inn- og utskriving er det viktig at de ulike journalsystemer rundt pasienten kommuniserer 
med hverandre.  
Kartlegging av brukertilfredshet må være systematisk. 
Det må settes av tid til læring, sette seg inn i det nye og sette av tid til refleksjon. Tiltak som 
må iverksettes for å ivareta faglig utvikling i pasientbehandling og opplæring av pasient og 
pårørende er et lederansvar. 
Viktig at taushetsplikten blir ivaretatt som en del av pasienttryggheten. 
Vi er positiv til styrking av samarbeidet med brukerorganisasjoner, kommuner og andre.  
 
6.3. Oppgavedeling og samhandling. Det er viktig å komme tidlig i gang med samarbeid og 
samkjøring mellom sykehusene i forbindelse med oppstart av SNR.  
 
 6.4. Organisering og ledelse.  Vi mener at det er viktig at det blir likeverdig tilbud for hele 
helseregionen i forhold til kvaliteten på tilbudene, pasienttrygghet, deling og disponering av 
fagressurser uavhengig av lokalisering.  
 
 6.5. Bemanning og kompetanse. Framsnakke HMR i alle «kanaler». Gjøre oss attraktive for 
fagpersonell. Planlegge og rekruttere slik at vi har rett personell på rett sted.  
 
 6.6. Forskning og innovasjon. Vi er positiv til forslagene, og ser også behovet for mer 
opplæring av brukerrepresentanter innen forskning. 
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 6.7. Økonomi. Skal vi lykkes med utviklingsplanen må en ha økonomisk bæreevne. Vi ser 
positivt på at det jobbes med å få på plass PCI og PET-CT.  
 
 6.8. Teknologi. Vi ser viktigheten av å planlegge strategisk for utskiftning av MTU. En annen 
utfordring er at det stadig kommer nye og kostbare medisiner for enkelte og sjeldne 
diagnoser. De prioriteringene samfunnet står ovenfor gir etiske dilemma som helseforetak, 
brukerorganisasjoner og storsamfunn må ta stilling til. Dette kommer til å påvirke økonomi 
og hvordan skal vi prioritere. 
 
 6.9. Foretaksperspektivet og prioriterte innsatsområder.  
6.9.1 Pediatri. Viktig her er at det må være tilgang til øre, nese hals, øye. I tillegg til 
rekruttering av fagpersonell til BUP, og ivaretakelse av overgangen fra barn- til 
voksenavdeling. 
6.9.6.1 Desentralisert tilbud som ligger ute i kommunene må ikke avvikles uten avtale med 
den enkelte kommune. 
 
6.10. Klinikkperspektivet.  
6.10.3 Klinikk for medisin og rehabilitering. FFO er opptatt av å styrke habilitering og 
rehabilitering. 
6.10.4 Klinikk for akuttbehandling. Kanskje kan ambulansetilbudet bli mer differensiert, som 
for eksempel hvite ambulanser.  Akuttmottak kan ikke være en flaskehals i systemet. 
Beredskapsferger må på plass der det ligger til rette for det. 
6.10.6 Klinikk for kvinner, barn og ungdom. Klinikkene må arbeide sammen før innflytting i 
nye SNR for å sikre sammenhengende tilbud til de mest alvorlig syke pasienter og familiene 
deres. 
 
 6.11. Samhandling med kommuner og fastlege. Det er særdeles viktig med koordinerte 
helsetjenester. Samhandlingsavtalene må på plass på alle nivå. Pasienten kjenner seg ofte 
utrygge og får ikke alltid rett behandlingstilbud, jfr. utskrivningsklare pasienter. Ved å ha gode 
pasientforløp vil pasienten oppleve bedre ivaretakelse. En har merket seg at helseforetaket 
har fokus på «hva er viktig for deg». Vi mener at fastlegene må være mer involvert i 
pasientforløpene.  
 
 6.12. Samhandlingsperspektivet. Sammenslåing av tilbud må nøye vurderes og 
kvalitetssikres. I samhandling mellom helseforetak og kommunene må samarbeidet med de 
koordinerende enheter bli bedre.  
 
Vi mener det er uheldig at bygningsplanen ikke er inkludert i høringen, og hadde gjerne sett 
at utviklingsplanen var mer konkret. I en slik prosess er det viktig at alle involverte parter 
opplever at de blir tatt med i utarbeidelse av planen. 
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