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Punktvis sammendrag
1. Halsa kommune mener framskrivingsmodellene som er brukt er så skjøre for endring at det 

er viktig å vise varsomhet for at endringer kan oppstå, og andre beslutninger må tas.

2. Halsa kommune registrerer at det legges opp til en ytterligere oppgaveforskyvning og mer 

ansvar for kommunene. Det må være en forutsetning at finansiering følger med dersom 

ytterligere oppgavefordeling skal iverksettes. Så langt er dette ikke avklart. 

3. Halsa kommune etterlyser en strategi på intermediære senger. Forsøk på ordningen har vist 

gode resultater.

4. Halsa kommune mener det er behov for å opprette intermediære senger.

5. Halsa kommune mener de prehospitale tjenestene må styrkes ute i kommunene. 

6. Halsa kommune mener arbeidsgruppen i liten grad svarer ut de spørsmål de selv reiser i 

rapporten «Desentralisering av tjenestetilbud - inklusive avtalespesialistar».

7. Halsa kommune mener at avgrensningene som gjøres, ved å ikke forholde seg aktivt til de 

nært forestående endringer i sykehusstruktur, svekker rapporten i vesentlig grad. 

8. Halsa kommune mener at forslaget på 10 avtalespesialister er forsiktig og beskjedent.

9. Halsa kommune mener at anbefalingene om plassering av nye avtalespesialister bidrar til å 

opprettholde skjevhetene i eget fylke.

10. Halsa kommune støtter ikke reduksjonene i tilbudet ved DMS Sunndal.

11. Halsa kommune mener at rapporten mangler en strategi, retning og visjon for utvikling av et 

robust desentralisert spesialisthelsetjenestetilbud på Nordmøre.

12. Halsa kommune forutsetter at SNR skal være et akuttsykehus også for barn, at barnelege er i 

døgnkontinuerlig vakt og at kriterier i "Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon" fylles.

13. Halsa kommune etterlyser en større ambisjon og kapasitet på poliklinisk tilbud til barn og 

mener at sykepleierpoliklinikker i kombinasjon med ny teknologi kan utgjøre fullverdige 

tilbud for svært mange.

14. Halsa kommune mener ideene om felles innsatsteam og Familiens hus er spennende.

15. Halsa kommune støtter strategiene beskrevet i Barneblikk

16. Halsa kommune støtter tiltakene som er forslått i delrapporten «Prioriterte områder for 

psykisk helsevern og rusbehandling»

17. Halsa kommune etterlyser mer tydelighet fra foretaket om hvilke funksjoner som planlegges 

inn i akuttsykehuset på fagområdet rus og psykisk helse.

18. Halsa kommune ønsker initiativet om en samlokalisering av DPS inn i sykehuskroppen i 

Kristiansund velkommen.

1 De viktigste konklusjoner fra Halsa kommune
 Halsa 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.

 Halsa 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. Halsa kommune er bekymret for at det ikke er dimensjonert 

godt nok i forhold til samtidighetskonflikter.
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 Halsa kommune er svært opptatt av at tilbudet til barn blir kvalitativt godt og fullverdig, hele 

året ved SNR Hjelset. 

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

dimensjonere spesialisthelsetjenestetilbudet innenfor psykiatri og rus

2 Framskriving og kapasitetsregning 2015 – 2022 og 2035 

2.1 Om grunnlaget – nåsituasjonen
Halsa kommune har merket seg at framskrivningene i Utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal 

tar utgangspunkt i nåsituasjonen. Den beskriver altså hvilke behov for, og tilganger til,

spesialisthelsetjenester vi har i Møre og Romsdal i dag. Halsa kommune mener man bør være 

varsom med en tilnærming som kan føre til at skjevheter på tilbud forsterkes.

2.2 Treffsikkerhet i framskrivninger
Utviklingsplan beskriver at må det tas en del forutsetninger når en skal framskrive behov og tilbud. 

Forutsetningene blir av Sykehusbygg HF beskrevet som mer eller mindre sensitive for endringer. 

Halsa kommune mener det er viktig å vise varsomhet med å trekke bastante konklusjoner på 

bakgrunn av langsiktige og til dels usikre framskrivninger. 

2.3 Forutsetninger
Halsa kommune er enige i forutsetningene om at nye behandlingsmetoder vil gi færre 

døgnbehandlinger og flere behandlinger i dag- og poliklinikk. Utviklingen vil fortsette som i dag 

og/eller øke ytterligere. Utviklingsplanen legger til grunn at kommunene må ta større del av 

ansvaret når sengekapasitet skal fastsettes. Denne utviklingen er beskrevet i Samhandlingsreformen

og er kjent for kommunesektoren. Den utfordrer allikevel kommunene i forhold til økonomi,

kapasitet og kompetanse. Kommunesektoren står også foran økte krav til effektivisering der blant 

annet nedbygging av institusjonsplasser (antall senger) er en del av helhetsbilde.  Disse forholdene 

skjerper kravene til svært god samhandling mellom helseforetak og kommuner, og Halsa kommune

ser behovet for at partene sammen leter etter nye og smartere måter å jobbe på.

2.4 Framtidige endringer i kapasitet 
En reduksjon i sengekapasitet fram mot 2035 må skje i tett samarbeid med kommunene. 

Reduksjonen i normalsenger beregnet fra 2022 – 2035 bør ikke gjennomføres før en vet at 

kommunene eller helseforetaket kan dekke opp for dette. Halsa kommune mener detter er viktig av 

hensyn til pasientens beste. Nesten hele veksten i sengekapasitet fram mot 2035 dekkes av vekst i 

hotellsenger. Halsa kommune mener en i Utviklingsplanen må vurdere behovet for å opprette 

intermediære senger, blant annet i tilknytning til et DMS i Kristiansund, som et supplement til senger 

i pasienthotell. 

De kjente og forventede endringene i spesialisthelsetjenestene i Møre og Romsdal forutsetter en 

styrking av de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus. I Utviklingsplanens pkt. 2.10.4.3 

Satsningsområde – har klinikken nedskalert dette til «Utvikling av prehospitale tjenester». Halsa

kommune mener det blir svært viktig at de prehospitale tjenestene styrkes ute i kommunene. 
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3 Delrapport «Desentralisering av tjenestetilbud - inklusive 

avtalespesialister» - et prioritert satsningsområde i 

foretaksperspektiv.

3.1 Generelle kommentarer til delrapporten:
Det registreres at arbeidsgruppen ikke har representasjon fra de deler av Nordmøre som pr i dag 

sorterer under Kristiansund sykehus sitt opptaksområde. Hvorvidt dette påvirker rapportens 

anbefalinger skal det ikke spekuleres i, men sammensetningen kan dessverre være en kime til 

diskusjon og spekulasjoner, som i sin tur kan svekke gruppens legitimitet og følgelig delrapportens 

verdi. 

Det bemerkes videre den noe upresise ordbruken i arbeidsgruppens anbefalinger. I en 

prioriteringssituasjon kan ord og utrykk som «tilrår», «ønskelig med», «vurdere å opprette», «bør 

opprette» og «bør vurdere å opprette» ha ulik vekting og tyngde. Så lenge arbeidsgruppen ikke gjør 

en prioritering av sine anbefalinger, blir dette for upresist og krevende å vite hva man mener bør 

komme først og sist. Når det er spørsmål om prioriteringer bør helseforetaket tilstrebe en mer presis 

og ensartet språkdrakt.

3.2 Kommentarer til de spørsmål arbeidsgruppen forsøker å svare ut

3.2.1. Er det behov for å opprette nye tilbud innen desentraliserte 

spesialisthelsetjenester i Møre og Romsdal?
Det er betimelig å kommentere de overordnede strategier, føringer og avgrensninger som 

arbeidsgruppen skal forholde seg til. Her listes opp føringer fra helseministeren, styringskrav fra 

regionalt foretak, strategier og planer, mens etableringen av SNR og DMS Kristiansund ikke nevnes. 

Halsa kommune mener dette er vesentlig når spesialisthelsetjenestetilbudet skal redefineres i Møre 

og Romsdal. Når arbeidsgruppen velger å ikke forholde seg til denne endringen, hoppes det bukk 

over utviklingsplanens intensjon «… og framtidsutsikter mot 2035». Halsa kommune mener at 

delrapportens operative verdi er betydelig redusert på grunn av avgrensningen.

I utviklingsplanen forklares den lave andelen av avtalespesialister i Møre og Romsdal med den 

desentraliserte sykehusstrukturen i fylket. Denne argumentasjonen har kort holdbarhetsdato, og slår 

sprekker ved etableringen av SNR - som i denne sammenheng vil virke sentraliserende. Videre er 

HMR et stykke unna å nå helseministerens mål om at godt over 25 % av de polikliniske 

spesialisthelsetjenestekonsultasjonene skal utføres av avtalespesialister. Dette tilsier at forslaget på 

10 avtalespesialister er forsiktig og beskjedent. Halsa kommune mener antallet avtalespesialister bør 

økes og være på nivå med helseministerens mål.

Halsa kommune mener at pkt. 1 ikke svares ut tilstrekkelig. Tidsperspektivet er begrenset og man 

diskuterer ikke hva endret sykehusstruktur nødvendigvis vil medføre.  Man diskuterer heller ikke 

avtalespesialistenes eventuelle plass i DMS Kristiansund.
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3.2.2. Vurdere tilbudet som er i Sunndal og kommet med forslag om videre drift av dette.
Arbeidsgruppen foreslår en betydelig reduksjon av spesialisthelsetjenestetilbudet ved DMS i 

Sunndal. Dette til tross for stor brukertilfredshet, god kvalitet på tjenestene og geografisk nærhet til 

pasientene.

Halsa kommune støtter ikke arbeidsgruppens forslag om å redusere tilbudet ved DMS Sunndal, men 

ønsker heller gruppens forslag om å utrede nye tilbud velkommen.

Arbeidsgruppa tilrår videre at utgreiinger av eventuelle nye tilbud ved Sunndal DMS skal samkjøres 

med prosjektgruppa i SNR som arbeider med tilbudet som skal etableres ved DMS Kristiansund, slik 

at disse kan «sjåast i samanheng». 

Her er det grunn til å minne om at pasientene som benytter tilbudet i DMS Sunndal pr i dag, i stor 

grad sogner til dagens Molde sjukehus. Dette mønsteret forsterkes ytterligere ved plasseringen av 

SNR på Hjelset. Slikt sett vil disse DMS `ene høste pasienter fra ulike sykehusopptaksområder, og kan 

følgelig ikke sees opp mot hverandre. Videre virker planer for innhold, profil og dimensjonering av de 

to DMS særdeles ulikt. Følgende to utsagn fra utviklingsplanens hoveddel underbygger nettopp 

dette;

«Klinikken (les: klinikk for medisin og rehabilitering) vil i tillegg særleg peike på den unike rolla DMS i 

Kristiansund kan få som «utviklingslaboratorium» for samhandling, innovasjon, og desentralisering 

av spesialisthelsetenester. Det vert viktig for både klinikken og føretaket å utnytte dette potensialet».

«I høve til DMS Kristiansund, vil klinikken (les: klinikk for kirurgi) særskild peike på potensiale for 

samhandling, teknologi og innovasjon. Dette kan bane veg for endra behandlings- og 

konsultasjonspraksis, og på område i kirurgisk klinikk. I SNR prosjektet vert det skild ut ein eigen 

dagkirugisk eining utanfor akuttsjukehuset, som er nytt for føretaket og utfordrar planlegging i 

føretaksperspektivet».

3.2.3. Legge fram oversikt over total aktivitet for avtalespesialister i Møre og Romsdal

Vurdere hvordan eventuelt nye hjemler skal fordeles for å gi best mulig helseutbytte. 

Under dette punktet må en ta hensyn til reduserte reisekostnader 

Gi tilråding om geografisk plassering av eventuelt nye hjemler

Oversikten https://helse-midt.no/behandlingssteder/avtalespesialister gir et oversiktlig bilde av 

antall, fordeling og behandlingssteder for avtalespesialister i fylket. Det refereres videre til en 

rapport angående organiseringen av avtalespesialister i Helse Midt – Norge RHF, hvor det framgår at 

det er en stor geografisk skjevfordeling innen regionen. Møre og Romsdal bruker også adskillig færre

avtalespesialister enn de to andre foretakene i regionen. Arbeidsgruppen mener deres anbefalinger 

på opprettelse av 10 avtalespesialister vil bøte på noe av denne skjevheten. 

Paradoksalt nok er andelen avtalespesialister i Møre og Romsdal høyest i områder hvor 

spesialisthelsetjenestetilbudet allerede er mest differensiert og bredest. Denne interne 

skjevfordelingen forsøkes ikke løst ved anbefalingen om tilførsel av ti avtalespesialister, da 

forslagene om geografisk plassering av disse underbygger skjevfordelingen.

Presisjonsnivået når det gjelder den geografiske plassering av de «tilrådte» avtalespesialistene er 

heller ikke overbevisende. Rett nok er man konkret i enkelte tilfeller, men «nord for 
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Romsdalsfjorden» blir for lite presis for å svare ut dette punktet. Halsa kommune minner om at det 

skal etableres et DMS i Kristiansund, og at en samlokalisering av ulike avtalespesialister i et DMS vil 

være naturlig og svært ønskelig.

Med den begrensede planleggingshorisonten på fire år som arbeidsgruppen forholder seg til, er det 

grovt sett opprettholdelse av nåsituasjonen med små justeringer, som foreslås. 

4 Pediatritilbudet i Møre og Romsdal 

4.1 Valg av fremtidig driftsmodell pediatri i HMR 
Pediatrigruppens rapport viser at det er gjort et grundig arbeid.  Halsa kommune forutsetter at SNR 

skal være et akuttsykehus også for barn, og støtter prosjektgruppens anbefaling/styrets vedtak om 

driftsmodell A, med etablering av eget sengeområde for barn i SNR og med barnelege i 

døgnkontinuerlig vakt. Det presiseres at dette må organiseres som en egen sengepost som fyller 

kriteriene i "Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon". Dette kommer også tydelig fram i ROS-

analysen. Dersom kriteriene i forskriften skal fylles, må det tilrettelegges for tilstrekkelig tilpasset 

areal til lek, undervisning mv. 

Halsa kommune støtter prosjektgruppens anbefaling om etablering av 8 senger. Ved beregning av 

sengeantall, må man i tillegg til belegg ved barneavdelingen i Kristiansund, ta med tall på barn 

innlagt med kirurgiske diagnoser på voksenavdeling i Molde, samt barn fra Romsdal som per i dag 

legges inn i Ålesund.

I styrets vedtak er beslutning om antall senger fortsatt åpen. Dette gjør at det fortsatt råder 

usikkerhet knyttet til dimensjonering av og innhold på tilbudet til barn. Dette er uheldig og Halsa

kommune er redd dette kan forsterke utfordringer med å rekruttere og beholde personell i 

interimfasen. Halsa kommune mener det er viktig å sikre fagkompetansen knyttet til barn.

4.2 Ros- analyse valg av modell
Resultatene av ROS analysen understøtter pediatrirapportens anbefaling av alternativ A som 

driftsmodell. Halsa kommune anser driftsmodell B og C som uaktuelle. Dette understøttes av ros –

analysen og pediatrigruppens rapport. Både modell B og C vurderes begge til å ha for høy risiko til at 

dette kan gi forsvarlige helsetjenester til barn.

Mandatet til ROS-gruppen var å gjennomføre en analyse basert på helsefaglige vurderinger. Når de 

økonomiske forutsetninger/konsekvenser er holdt utenfor gruppens mandat, forventer Halsa 

kommune at de faglige analysene og vurderingene av hva som gir et forsvarlig helsetilbud til barn, 

følges.

Dersom det underveis i prosjekteringen og byggingen av SNR oppstår forhold som vil medføre en 

endring av vedtatt driftsmodell/tilbudet til barn, forutsetter Halsa kommune at det gjennomføres 

nye ROS-analyser knyttet til dette. 

4.3 Risiko knyttet til sommerstenging i framtidig driftsmodell
Modell A viser til mulighet for sommerstenging av barnesengeposten i 4 uker. Halsa kommune 

mener at SNR som akuttsykehus må gi et tilbud også til barn og deres familier hele året. 

En stenging av barneavdelingen vil også få konsekvenser for fødeavdelingen ved SNR, som må driftes 

hele året.  Den nye fødeavdelingen vil få større volum enn dagens, og selv om man selekterer 

fødende, vil det oppstå uventede komplikasjoner. På et moderne akuttsykehus må man kunne 
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forvente å ha tilstrekkelig og nødvendig kompetanse på plass. Halsa kommune forventer at alle 

forhold som kan påvirke det helsefaglige tilbudet til barn og unge blir ROS-analysert også ved 

midlertidige driftsendringer.

4.4 Kommentar til konklusjon på dagens driftsmodell. 

4.4.1 Stenging av barneavdelingen i perioder
Døgntilbudet til barn og unge må være forutsigbart og åpent 24/7, hele året. Vi har sett hvilket 

stress, påkjenninger og risiko en stengt barneavdeling innebærer, og mener at helseforetaket nå må 

ha tatt lærdom av dette og sørge for en barneavdeling som er åpne hele døgnet, hele året. Det er 

gitt mange innspill i mange ulike fora fra kommunene på dette.

4.5 Sammenslåing av fødeavdelingene senest i 2019
Halsa kommune ser behovet for å kunne slå sammen de to fødeavdelingene i Molde og Kristiansund, 

men er redd for at en sammenslåing av ett fagområde kan føre til oppblomstring av 

«sykehusstriden». 

Skulle en sammenslåing tvinge seg fram pga mangel på nok kvalifisert personell, så mener vi det er 

et godt alternativ å flytte alle fødsler til Kristiansund. Der har man en godt vedlikeholdt avdeling, 

nyoppussede fødestuer med muligheter for vann-fødsler og i tillegg barnelege i vakt. Vi foreslår at 

man da ikke stenger helt i Molde, beholder en barselavdeling der.  Slik kan de som har født 

overflyttes dit etter fødsel.  På den måten vil man unngå problemet med at ingen av 

fødeavdelingene pr i dag har nok plass til å ha dobbelt så mye barselpasienter.

4.6 Poliklinisk virksomhet ved DMS Kristiansund
Det er viktig å opprettholde et poliklinisk tilbud til barn og unge ved DMS Kristiansund. ROS analysen 

viser til negative samfunnsøkonomiske konsekvenser ved at denne pasientgruppen må reise unødig 

langt for å utføre helsekontroller som kan gjøres lokalt. Dette understøttes også av 

samhandlingsreformens formål om å tilby en større del av helsetjenestene lokalt.

Modell A beskriver dagbehandling og poliklinikk ved DMS Kristiansund 1-2 dager i uken. Ifølge 

utviklingsplanen vil antall polikliniske konsultasjoner øke med ca 50 % frem til 2035. Dimensjonering 

av desentralisert poliklinikk må øke i takt med dette. Planen vektlegger innovasjon og utvikling.  Det 

må ses på muligheter for å drifte desentralisert poliklinisk virksomhet annerledes enn i dag. 

(Eksempelvis kan deler av virksomheten være en sykepleierpoliklinikk lokalt med videokonferanse 

med lege ved behov).

5 Barn og ungdom Møre og Romsdal

5.1 Samhandling
Utfordringsbildet er godt belyst. Det er viktig at mål og tiltak sikrer en tydelig ansvarsfordeling og 

koordinering mellom tjenestenivåene. Implementering av samhandlingsprosjekter må tilpasses den 

enkelte kommunes organisering og drift. Tanken om et felles innsatsteam er spennende, men her 

må faglig og økonomisk ansvar være tydelig avklart. En eventuell realisering av Familiens hus med 

samlokalisering av tjenester til barn og unge, kan bli en viktig arena for samhandling. Halsa

kommune mener at DMS er naturlig lokasjon som til og med taler for slik etablering.

Faste møtepunkt på ledernivå mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten for barn 

og ungdom, er viktig for godt samarbeid og koordinering av tilbud og tjenester. 
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5.2 Barn og unge med psykiske lidelser
Rapporten visert til en framskriving av poliklinisk aktivitet i BUP, en anslått økning på 11,7 % fram til 

2022, og man anslår samtidig at behovet for personell vil øke. Halsa kommune forutsetter at HMR 

har tilstrekkelig bemanning til å møte nasjonal satsing og egen framskriving av aktivitet innen psykisk 

helsetilbud til barn, unge og deres familier. 

6 Barneblikk
Barneblikk et godt initiativ/tiltak for å sørge for et tverrfaglig og tverretatlig samarbeid mellom ulike 

tjenester i kommunene og helseforetaket. Halsa kommune slutter seg til anbefalinger om å etablere

et lavterskeltilbud til gravide og småbarnsfamilier med problematikk knyttet til rus eller psykiske 

vansker. 

7 Psykisk helsevern og rusbehandling.

Som det fremgår av utviklingsplanens bekrivelse av situasjonsbildet vil andelen av personer med 

psykiske lidelser og /eller rusutfordringer bli en stadig voksende gruppe. Beregninger fra 

Folkehelseinstituttet viser at omtrent halvparten av fremtidens pasienter vil oppleve psykiske 

problem i løpet av livet.

Medisinsk faglig kompetanse og standarder for samhandling som er tilpasset disse pasientgruppenes 

behov, vil bli påkrevd for å innfri målsettingene. Verdige og stabile botilbud må være på plass. 

Utfordringene på dette området er derfor store både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. 

Personer med alvorlig psykisk lidelse eller rusavhengighet har høyere forekomst av somatiske 

sykdommer, og har betydelig kortere forventet levealder enn befolkningen for øvrig. Forebyggende 

tjenester på dette området vil sannsynligvis kunne gi gevinster på flere felt.

  

7.1 Samhandlingsperspektivet
For å kunne bygge en fremtidig robust tjeneste med fokus på samhandling mellom kommune og 

spesialisthelsetjenesten støtter vi de prioriterte tiltak som er oppsummert i delrapport - «Prioriterte 

områder for psykisk helsevern og rusbehandling (TSB)» Disse er:

1. Samhandling og kompetanseutvikling/heving gjennom prosjekter i fellesskap mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunene. Med særlig fokus på gjensidig veiledning og 
kvalitetssikring av tilbudene.

2. Felles system for kontinuerlig tilbakemelding fra pasient/brukere.
3. Spesialisthelsetjenesten åpner for større tilgjengelighet til kommunene.
4. Fordele og dele ansvar rundt «vår» pasient.
5. Økt samarbeid med fastleger. 
6. Utvide akutt hjemmebehandling inkludert hjemmevurderinger 24/7, der en åpner for 

deltakelse av kommunen. «Spesialisten i front».
7. Felles forståelse og kompetanseheving - hospitering – utforske hvilke 

samhandlingsmidler som finnes.
8. Legge til rette for utdanningsløp og praksisplasser.
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I utviklingsplanen fremkommer det få opplysninger om funksjonene knyttet til psykisk helse og rus 

som tenkes lagt til akuttsykehuset på Hjelset. Det samme gjelder hvordan man tenker å videreutvikle 

de distrikts psykiatriske sentrene som f.eks. Nordlandet DPS.

7.2 Seksjon for rehabilitering
I likhet med tidligere merknader (til konseptfaserapporten) finner vi grunn til å påpeke uklarheter 

knyttet til at seksjon for rehabilitering på Hjelset i nye SNR skal ha en fylkesdekkende funksjon for 

langtids lukket rehabilitering innenfor området psykisk helsevern og rus. Det bør snarest avklares 

både hvilken kapasitet og hvilke type behandlingsplasser dette vil bli.

Når det gjelder andre spørsmål knyttet til klinikk for psykisk helsevern og rus er vi opptatt av hvilke 

løsninger og konsekvenser det vil få ved å: 

 Samle sikkerhetspsykiatrien på Sunnmøre. 

 Bruk av tvang i psykisk helsevern, deriblant DPS sin funksjon i henhold til tvang.

 Innfasing psykisk helse og rus i nytt sykehus SNR.

Halsa kommune etterlyser nærmere dialog med spesialisthelsetjenesten (Helseforetaket) for avklare 

og utrede disse problemstillingene.

8 Styrking av de akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus 2019-

2022.
Hva ønsker vi å oppnå i planperioden? og har følgende kommentarer til de enkelte punkter:

a. Diagnostikk og pasientbehandling på lavest mulig nivå både av omsyn til pasient/ 
pårørende og for å unngå unødig ressursbruk og transport.

Halsa kommune slutter seg til dette synspunktet.

Samarbeid mellom kommune helsetjenesten og helseforetaket om fremtidig helsetilbud må bli 
mere forpliktende på alle plan.  Dette kan formaliseres i samhandlingsavtalen.

Halsa kommune har ingen merknader til dette punktet.

b. Felles kommunikasjonsplattform mellom primærhelsetjeneste og 
spesialisthelse-tjeneste vil gi økt sikkerhet og pasientsikkerhet.  I ventetiden må vi 
bruke etablerte elektroniske kommunikasjonskanaler.  Forslagsvis kan overføring av 
data fra ambulanse direkte til legevakt gi økt mulighet for vurdering der pasient er, e-
meldinger fra kommunale helsetjenester gir nødvendig informasjon til rett tid.  
Bruken av kjernejournal fremover kan påvirke hvordan vi får tilgang til informasjon i 
akuttsituasjoner.

Halsa kommune støtter arbeidet med bedre elektroniske kommunikasjonskanaler mellom 
ambulanse og legevakt, og vil bidra til at dette videreutvikles.
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c. Lokalisering av legevakter og ambulansestasjoner bør sees i sammenheng.  
Samlokalisering av ambulansestasjon og legevakter der det gir synergieffekt, 
lokalisering av ambulansestasjon der dette er nødvendig for å sikre beredskapen.

Halsa kommune har ingen merknader til dette punktet.

d. Bedre samarbeid mellom kommunene og helseforetaket ved å etablere felles 
samarbeidsorgan og planverk for felles opplæring, trening og øvelser.  Dette kan for 
eksempel gjøres ved å innføre utvalg for akuttmedisin og beredskap (UFAB) knyttet til 
de fire store legevaktdistriktene.

Halsa kommune støtter arbeidet med å etablere felles samarbeidsorgan.

e. Kompenserende tiltak i de kommunene som har lang reisevei til kommunal legevakt 
og/ eller sykehus blir nødvendig.  Man må se på både lokalisering av 
ambulanse-stasjoner samt innhold og økt kapasitet.  Viser i denne sammenheng også 
til hørings-uttalelser i forb. Med SNR konseptrapport bl.a. fra Smøla, Aure og 
Kristiansund kommuner.  Mulighet for samarbeid med kommunale tjenester bør 
utredes…...  

Det presiseres at kommuner som har lang reisevei til sykehus ikke skal ha dårligere 
akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus sammenlignet med kommuner som ligger 
nært sykehus.  Kommuner med lang reisevei skal heller ikke ha økt ansvar eller 
kostnad.

Halsa kommune forventer at innbyggerne i Halsa og på Nordmøre ikke skal ha dårligere 
akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus enn kommuner som geografisk ligger nært det nye 
akuttsykehuset.

f. Akutt psykiatri kan ofte være tidkrevende og uoversiktlig.  Det er i dag etablert Akutt 
hjemmebehandlingsteam som møter pasient før innleggelse.  Det bør vurderes om dette kan 
være et døgnkontinuerlig tilbud i tillegg til at man kan vurdere økt tilstedeværelse av 
psykiatrisk kompetanse i kommunen utenom ordinær kontortid.

For at dette skal kunne hindre unødvendige innleggelser i akuttpsykiatrien, forutsettes det at teamet er 
tilgjengelig 24/7/365.

g. Evaluering av effekten Kommunal Øyeblikkelig hjelp Døgntilbud (KAD) har på innleggelse i 
sykehus.  Se om det er forskjell på små og store enheter i forhold til effekt.  Samlokalisering 
av døgnåpen legevakt og KAD kan gi muligheter for bedre beredskap og bør vurderes opp
mot dette.

Halsa kommune slutter seg til at KAD-avdelingen etableres nært legevakt. 

h. Observasjonspost ved alle sykehus som buffer mot innleggelse.
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Halsa støtter forslaget om observasjonspost, men vil også fremheve at det er behov for en «lokal» 
observasjonspost når SNR Hjelset er i drift.  En slik «bufferpost» vil kunne føre til mindre transport.  

i. Et bedre differensiert transporttilbud med muligheter for båretransport av pasienter som ikke 
trenger medisinsk behandling og overvåkning.

Halsa kommune har ingen merknader til dette, så fremt pasientene er selektert og en sikker på at 
transporttilbudet er medisinskfaglig forsvarlig.

j. Etablere enklere bestillingsrutine for transport som ikke trenger å foregå med ambulanse.  
Forbedre samarbeidet mellom AMK (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) og 
pasientreiser.

Halsa kommune ser dette som en del av interne forhold, og kommenterer ikke dette ytterligere.

k. Langsiktige avtaler om beredskapsferger og lokalisering av ambulansebåter.

Halsa kommune peker på at langsiktige avtaler vil kunne gi god forutsigbarhet.  Kommunen vil 
imidlertid peke på at dette ikke må være til hinder for nye utviklingstrekk i forhold til fremtidige 
kommunikasjonsløsninger.

l. Endring av det prehospitale tilbudet i tråd med endringer i samferdselsstruktur og 
sykehusstruktur, deriblant endringer som følge av SNR.  Det er viktig at den akuttmedisinske 
beredskapen og tilgjengelighet til ambulansetransport evalueres nøye i perioden før og etter 
etablering av SNR.

Halsa kommune slutter seg til dette synspunktet.

9 Øvrige forhold
I tillegg til ovennevnte punkter, vil Kristiansund kommune kommentere følgende:

Rekruttering til legevakt.  Det vil i fremtiden bli vanskeligere å rekruttere leger til legevaktarbeid.  
Dette henger først og fremst sammen med «fastlegekrisen» (jfr medienes omtale av mangel på 
fastleger). Dernest har det sammenheng med økte kvalitetskrav til legene og økt ansvar for behandling 
av pasienter før eventuell transport til sykehus.  Ansvaret har allerede ført til «vaktvegring» hos noen 
leger.  Det er derfor behov for trygghetsskapende innsatser med f.eks. større grad av gode prosedyrer 
og samtrening for å unngå ytterligere sentralisering av legevaktene. Forventninger til økt samhandling 
og behov for lokale tilpasninger vil øke i årene som ligger foran oss.

Ulike kulturer ved sykehusene.  Det fremkommer i høringsnotatet at det fremdeles er ulike kulturer 
og måter å gjøre ting på i Helseforetaket og ulike kultur for bruk av ambulanse.  Blant annet 
fremkommer det at det er 4 ulike prosedyrer for hjerneslag.  Kommunen forutsetter at prosedyrer 
samkjøres snarest!

Luftambulanse.  Ved etablering av ett felles sykehus for Nordmøre og Romsdal vil behovet for 
helikoptertransport øke.  Trender viser også at transport mellom sykehusene med luftambulanse øker.  
Det bør derfor igjen drøftes om det er grunnlag for et eget stasjonert helikopter i Kristiansunds-
området. Landingsplass for helikopter må opprettholdes ved DMS Kristiansund.
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Press på prehospitale tjenester.  Det fremkommer i høringsnotatet at «alle trender går i retning av 
sentralisering og dette medfører økt press på prehospitale tjenester.»  Fra det tidspunkt at SNR Hjelset 
er klart til bruk, vil transport til sykehuset fra Nordmørsområdet øke vesentlig både i forhold til akutte 
skader, men også i forhold til planlagte innleggelser.  Halsa kommune forutsetter derfor at 
ambulansekapasiteten økes vesentlig.

Intensivambulanse.  Dette for å gi befolkningen på Nordmøre et like godt medisinskfaglig tilbud 
som kommuner som ligger nærmere SNR.

Utrykningskjøretøy bemannet av lege og ambulansearbeider.  Dette kan til en viss grad 
kompensere for lengre reisevei til det nye SNR.  En forutsetning er imidlertid at dette tiltaket 
fullfinansieres av helseforetaket.

FIUK (Forskning innovasjon, utdanning og kompetanse). Det fremkommer lite om nødvendig 
kapasitet til nok praksisplasser profesjonsutdanningene i helsesektoren.  Dette vil være et stort behov 
når SNR etableres og sykehusene i Molde og i Kristiansund legges ned.  Det må legges betydelig vekt 
på å opprettholde/ øke antall praksisplasser for fremtidens behov.


