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Generelt: 

Høringsutkastet til Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF (HMR)2019-2022 er dessverre ikke 

en utviklingsplan med foretaksperspektiv for framtida. Planen bryter med flere nasjonale 

anbefalinger og mangler helt vurderinger rundt samfunnssikkerhet og beredskap. Utviklingsplanen 

vitner om at HMR har vært utsatt for tidspress ved ferdigstillingen av arbeidet. Tidspress er imidlertid 

ikke en unnskyldning for å levere et uferdig produkt uten nødvendig involvering av de ansatte. En 

kunnskapsbedrift med fokus på kvalitet ber om, og får innvilget, nødvendig tid til å utføre arbeid på 

en tilfredsstillende måte. Dersom HMR vurderer det som viktigere å innfri korte tidsfrister framfor å 

levere god kvalitet på utredningsarbeid, vitner dette om en usunn organisasjonskultur og er ikke 

egnet til å inngi tillit til videre planarbeid.  

 

Helse Møre og Romsdal holder fast på formuleringen «Ålesund sjukehus skal vere det mest 

differensierte sjukehuset i foretaket.» Utviklingsplanen mangler visjoner egnet til å videreutvikle alle 

enhetene i foretaket. Planen gjentar formuleringen om å sentralisere det man må og desentralisere 

det man kan. Utsagnet om å desentralisere det man kan, står i motsetningsforhold til dagens 

forståelse av Ålesund sjukehus som det mest differensierte sykehuset i HMR. Dersom debatten om 

funksjonsfordeling skal bli konstruktiv, må man tillate reell funksjonsfordeling. I dette ligger det å gi 

aksept for at aktivitet utføres på et av foretakets øvrige sykehus, selv om aktiviteten ikke utføres i 

Ålesund. Dette er funksjonsfordeling i praksis og helt essensielt dersom man ønsker å skape tillit til at 

faglig utvikling skal komme alle fagmiljø i helse Møre og Romsdal til gode. Utviklingsplanen står i 

kontrast til Stortingsvedtak 546 i Nasjonal helse og sykehusplan med tanke på å tilføre aktivitet 

lokalt. Planen bryter med administrerende direktørs ønske om at tillit og samarbeidsklima i foretaket 

må gjenreises. Vi hadde forventet et bedre verktøy for å kunne ta fatt på denne oppgaven. 



 

 

Prosess: 

Arbeidet med ny utviklingsplan har ikke hatt nødvendig involvering fra ansatte ved Volda sjukehus og 

arbeidet er ikke i tråd med «Veileder for arbeidet med utviklingsplaner» fra Sykehusbygg HF i 2016. 

HMR henviser selv til anbefalinger i denne veilederen.  

Erfaringsmessig vil forslag som er innarbeidet i utviklingsplanens tekst tillegges vesentlig mer vekt 

enn høringsuttalelser i vedleggs form. HMR og styret risikerer å gå glipp av verdifull informasjon på 

grunn av mangelfull involvering av ansatte ved utarbeidelse av utviklingsplanen. Enhetene i HMR har 

ulike utfordringer og det bør være i HMR sin interesse å benytte de rike erfaringene organisasjonen 

besitter.  

For å gjennomføre en prosess som er transparent og etterprøvbar, er det nødvendig med klarhet i 

hvem som er premissleverandører i arbeidet med ny utviklingsplan. Eksempelvis har fagansvarlige i 

kirurgi og akuttmedisin i Volda ikke vært involvert i det hele tatt i planarbeidet som angår Volda 

sjukehus. Man må derfor stille spørsmål ved hvorvidt premissene i utviklingsplanen er levert fra 

personale med nødvendig bakgrunnskunnskap. Manglende transparens gir mistanke om at 

særinteresser vektlegges på bekostning av andre. 

 

 

Akuttkirurgi: 

Vedtak 543 i Nasjonal Helse- og sjukehusplan sier: 

 

«Stortinget ber regjeringen sørge for at sykehus som i dag har akuttkirurgiske tilbud, fortsatt vil ha 

dette når hensynet til pasienten gjør det nødvendig, og kvalitet og pasientsikkerhet er ivaretatt.» 

   

Styret i HMR stadfester vedtak i styresak 54-16 fra HMN RHF som sier: 

 

«For kommende utviklingsperiode legges det til grunn at Helse Møre og Romsdal skal opprettholde et 

akuttkirurgisk tilbud ved Volda sjukehus.» 

 

Organisering av akuttkirurgi i HMR, skal benytte utarbeidelse av standardiserte pasientforløp (SPF) som 

verktøy. Hvordan SPF skal kunne svare ut organisering av akuttkirurgisk funksjon eller traumefunksjon 

er ikke forklart. Styret i HMR har valgt i Sak 2017-05, å vedta SPF som prosessmetode på bakgrunn av 

saksframlegg fra fagdirektør. Den eneste måten å forstå SPF metodikk, er at HMR legger opp til en 

modell der prehospital telefondiagnostikk skal avgjøre pasientens destinasjonssted. Dette vil medføre 

tap av breddekompetanse ved akuttkirurgiske vurderinger. Valget av SPF kan derfor ikke ha andre mål 

for øyet enn å avgrense det akuttkirurgiske tilbudet ved Volda sjukehus. Dette er ikke i samsvar med 



 

 

vedtak i sak 54-16 HMN RHF. Det er stor grad av faglig konsensus i det kirurgiske miljøet om at slike 

systemer er farlige. Både de kirurgiske spesialitetsforeninger og Legeforeningen advarer mot slike 

systemer.  

 

 

Brudd med nasjonal traumeplan: 

Volda sjukehus har en avgrenset akuttkirurgisk funksjon. Volda sjukehus ikke skal ta imot 

akuttkirurgiske innleggelser i tidsrommet fredag kl 16 til mandag kl 8, til tross for at Volda sjukehus alt 

har personale i beredskap. Dette kan grunngis verken faglig eller økonomisk. Dette har vært forsøkt tatt 

opp ved gjentatte anledninger, uten at spørsmålet svares ut. HMR viser til behov for «prosessuell 

tilnærming gjennom utvikling av standardiserte pasientforløp» i forbindelse med evaluering. Ingen 

konkrete evalueringer er så langt iverksatt.  

Avgrensningen i akuttfunksjon benyttes som argument mot å klassifisere Volda sjukehus som 

traumesjukehus i samsvar med retningslinjene i nasjonal traumeplan. Volda sjukehus gis en rolle i 

stabilisering av traumepasienter som ikke er transportable. Sykehuset skal ellers ikke ha 

traumefunksjon. Før vedtaket i HMN RHF påpekte man at det var uheldig med en slik ordlyd. Det ble 

ikke gitt forklaring på hvorfor man har valgt å fravike anbefalingene i nasjonal traumeplan. Fra Helse 

Midt-Norge ble det gitt muntlig forsikring om at ordlyden i vedtaket ikke legger føring på organisering i 

lokalt helseforetak. HMR foreslår å videreføre Volda sjukehus som akuttsjukehus uten traumefunksjon, 

uten annen begrunnelse enn ordlyden i vedtaket fra HMN.  

Utviklingsplanen må grunngi hvorfor HMN og HMR foreslår en traumeplan i Trøndelag, der både 

Namsos og Levanger er traumesykehus, mens man innfører særdefinisjoner for både Ålesund og Volda 

sjukehus i Møre og Romsdal. Dette er ikke forenlig med side 123, 1. avsnitt der implementering av 

nasjonal traumeplan framstår som målsetting. 

 

Volda sjukehus var, som eneste representant fra HMR, deltager på nasjonalt traumemøte i Bergen 

13.11.17. Et møtepoeng var at det er glidende overganger mellom elektiv kirurgi, akuttkirurgi og 

traumekirurgi. Dette er komplementære disipliner. Ved elektive inngrep kan man få komplikasjoner 

som må løses med akuttkirurgiske teknikker, eller til og med traumatologiske prinsipper for vurdering, 

tiltak og håndtering. Dette har man tatt konsekvensen av i Helse Sør-Øst, der Hønefoss og Bærum tar i 

mot traumepasienter, selv om nærliggende Ullevål har større volum og kompetanse i tilbudet til 

traumepasientene. Ullevål støtter denne organiseringen.  

Det ble reist kritikk mot at man velger å fravike grunnprinsipper i den nasjonale traumeplanen. 

 

 



 

 

Elektiv kirurgi: 

«Stortinget ber regjeringen gjennom foretaksmøtet og/eller styringsdokumenter sørge for at de 

regionale helseforetakene starter en prosess med å flytte mer av den elektive kirurgien i foretaket til 

akuttsykehusene, der det ligger til rette for dette, for derigjennom å styrke den generelle kirurgiske 

kompetansen ved disse sykehusene.» 

 

Sitatet er hentet fra vedtak 546 i Nasjonal helse- og sjukehusplan. Det kreves en tydelig kursendring 

med utvidelse av elektivt kirurgisk tilbud i Volda dersom opprettholdelse av et fullverdig sykehus er 

målet.  

Kirurgisk kompetanse er systemkompetanse hos kirurg, operasjons-, endoskopi-, anestesi- og 

intensivteam. Det er derfor nødvendig å opprettholde kirurgisk aktivitet også i Volda. Slik aktivitet 

omfatter elektiv gastrokirurgi der reseksjon og anastomosering av tarm er en del av inngrepet. Det 

naturlige volumet på slik kirurgi kommer fra behandling av koloncancer og inflammatorisk tarmsykdom. 

Vurderinger rundt behovet for kompetansefremmende inngrep for gastrokirurger i vakt forutsettes 

gjeldende for kirurger ved Volda sjukehus på samme måte som kirurger ved nye SNR, jevnfør side 42 i 

planen.  

Behov for behandling av kreft påtreffes regelmessig ved akuttkirurgiske operasjoner. Utviklingsplanen 

må ta hensyn til at denne kompetansen tilfaller alle vaktgående kirurger i HMR, slik at god og likeverdig 

operativ kvalitet sikres. Behandling av maligne lidelser er en del av kompetansegrunnlaget i alle 

kirurgiske grenspesialiteter, og alle grenspesialister er utdannet med kompetanse i kreftbehandling. Vi 

advarer HMR mot å bruke formuleringer som gir inntrykk av at kreftkirurgi er en egen subspesialitet 

innenfor de ulike grenspesialitetene. Det er fullt mulig å gi kvalitetsmessig god kreftbehandling ved alle 

sykehus i HMR. 

Tilgang på stedlig patologitjeneste er ikke en forutsetning for behandling av kreft. Nasjonalt 

handlingsprograms anbefaling av tilgang på multidisiplinære møter vil ivaretas godt gjennom 

videomøter. 

Det er ellers uheldig dersom kirurgi hos palliative kreftpasienter sentraliseres. Dette er 

sykdomspregede pasienter man i minst mulig grad bør flytte. Dette er pasienter med svært ulikt behov 

for kirurgi. I nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen inkluderes også endoskopi og 

intervensjonsradiologiske prosedyrer i begrepet. Behandlingen bør skje nær hjemmet og pårørende og 

på lavest effektive omsorgsnivå. Pasienten bør, om mulig, skånes for belastende transport.  

En preoperativ vurdering inkluderer også i dag en vurdering av korrekt omsorgsnivå for pasienten. Vi 

mener denne pasientgruppen får et kvalitativt godt tilbud ved Volda sjukehus. Forslaget vil medføre økt 

reisebelastning for mange svært syke kreftpasienter, da alle pasienter som skal vurderes for kirurgi må 



 

 

flyttes til Ålesund. Mange pasienter skal vurderes for hver pasient som faktisk blir operert.  Denne 

sammenhengen synes ofte å gå tapt ved forslag til omorganisering.  

Behovet for elektiv endoskopi forventes å øke ved at screeningprogram innføres. Ved Volda sjukehus er 

det allerede iverksatt tiltak for å møte denne utfordringen. I løpet av 2018 vil Volda ha 5 endoskopører 

tilgjengelig. For å møte henvisningsmengden vil det være behov for å utnytte all endoskopisk kapasitet. 

Vi tror derfor ønsket om et endoskopisk screeningsenter i Ålesund vil medføre at endoskopikapasiteten 

ikke utnyttes foretaket sett under ett. 

Vi vil også kort få minne om behovet for tilgang på ERCP ved håndtering av akutte galleveislidelser. Vi 

tror det er klokt å beholde dette tilbudet ved alle foretakets sykehus. Sentralisering av dette tilbudet vil 

medføre risiko for å tape personale som innehar kompetansen i dag. 

 

 

Stedlig ledelse: 

Utkastet til Utviklingsplan for helse Møre og Romsdal HF beveger seg bort fra Stortingets NasjonaI 

helse- og sykehusplan 2016-2019, Meld.ST. 11 (2015-2016). Utviklingsplanen legger ikke opp til 

evaluering av foretakets implementering av Stortingets vedtak, Vedtak 542 

 

«Stortinget ber regjeringen gjennom foretaksmøtet og/eller styringsdokumenter sørge for at stedlig 

ledelse blir hovedregelen ved norske sykehus».   

 

Innføringen av tverrgående struktur var omstridt og organisasjonen forventer en grundig evaluering, 

med tanke på om vi har funnet mest hensiktsmessige organisasjonsløsning. Så langt har 

organisasjonsmodellen vist seg uhensiktsmessig gjennom at ledelseslinjen er supplert med 

avdelingsledere for sør- og nordfylket. 

Sentralt i nasjonal sjukehusplan er funksjonen for hvert enkelt sykehus. De aller fleste pasienter blir 

ferdigbehandlet lokalt. Derfor blir pasientflyt, kvalitet og opplevd helsehjelp av sentral karakter. 

Planen må omtale hvordan man sikrer pasientflyt og pasientkvalitet innad i hvert sykehus, når dette 

blir på tvers av avdelinger og klinikker. Den valgte organisasjonsmodellen i HMR gjør at det 

overordnede blikket blir spesielt viktig videre.  Beslutningsprosesser legges nå til fora med begrenset 

innsikt i lokale styrker og utfordringer. Avstanden til beslutningsprosessen har økt, og muligheten til 

å komme med faglige innspill er redusert. 

 

 

 



 

 

Samhandling: 

I nasjonal sammenheng er utviklingen for Volda sjukehus unik. Nedslagsfeltet er i praksis er utvidet 

med 50% på grunn av investeringer i ny infrastruktur og nedbygging av sykehustilbudet i Nordfjord. 

Vi observerer likevel at fagdirektør i framlegg til Sak 2017-05 til styret i HMR opererer med et 

opptaksområde på 42.000 mennesker for Volda sjukehus.  Kommunereformen og investering i 

infrastruktur medfører at foretaksgrensen mellom Helse Midt Norge og Helse Vest ikke lenger kan 

oppfattes som statisk. Pasientstrømmen er allerede endret. Med utgangspunkt i forekomsten av 

hoftebrudd i normalpopulasjonen, opereres det i dag hoftebrudd i Volda tilsvarende et 

opptaksområde på rundt 75.000 mennesker.  

Volda sjukehus har en beredskapsfunksjon i en værutsatt og kommunikasjonsmessig utfordrende del 

av Norge. Som eksempel nevnes ekstremværet Urd i desember 2016. Da var Nordfjord/ Vågsøy 

regionen avskåret fra å kunne benytte Førde sjukehus. Det ble da utført livreddende kirurgi i Volda. 

En god utviklingsplan må inneholde betraktninger rundt samfunnssikkerhet og beredskap. Disse 

planene må ta høyde for ekstremsituasjoner og planverket må dessuten være utformet slik at alt 

personalet er godt øvet i de tilfellene beredskapen trengs. Nasjonal helse- og sykehusplan støtter 

opprettholdelse av akuttkirurgi i regioner som regelmessig utsettes for utfordrende værsituasjoner. 

Planen sier: 

  

«Betegnelsen akuttsykehus brukes om sykehus som minst har akuttfunksjon i indremedisin, 

anestesilege i døgnvakt og planlagt kirurgi. Sykehuset kan ha akuttkirurgi dersom geografi og 

bosettingsmønster, avstand mellom sykehus, tilgjengelighet til bil-, båt- og luftambulansetjenester og 

værforhold gjør det nødvendig». 

 

Det er oppsiktsvekkende at HMRs plan for framtida ikke berører denne tematikken i det hele tatt.  

 

 

Kirurgi som støttefag: 

På side 50 i utviklingsplanen leser man: 

 

 «Utviklingsplanen vil vere eit verktøy for dette, då viktide element i rekruttering er ein klar og tydelig 

plan på kva sjukehusa skal inneholde og kva oppgåver ein får gjere som spesialist. Fagleg interessant 

arbeid er den største rekrutteringsdrivaren.» 

 

Utviklingsplanens manglende visjoner for videreutvikling av akuttkirurgi, traumatologi, endoskopi og 

elektiv kirurgi er alvorlig for hele Volda sjukehus. Det er fortsatt behov for å forstå sykehusdrift som 



 

 

et komplekst samspill mellom flere spesialiteter. Vi føler behov for å supplere HMRs 

rekrutteringsanalyse med det stedlige aspektet. HMR rekrutterer i stor grad stedlig. Dette medfører 

at faglig interessant arbeid er nødvendig ved alle enheter for å rekruttere godt til fylket sett under 

ett. HMR er i ferd med å skape seg et paradoks, gjennom at den påstått styrkende og sentraliserende 

stryringsstrategien kan påføre HMR et netto spesialisttap. Effekten av videre sentralisering av kirurgi 

og endoskopi til fordel for Ålesund vil med sikkerhet føre til tap av 4 utdannede spesialister i 

gastrokirurgi. Det har ikke HMR råd til.  

 

Kirurgi er en avgjørende støttefunksjon også for øvrige spesialiteter ved Volda sjukehus. Stedlig 

vaktkompetanse i kirurgi er en trygghet for gynekolog i vakt, da obstetriske kriser kan oppstå ved 

tilsynelatende lavrisikofødsler. Hjelp fra kirurg kan i slike tilfeller redde liv. Fortsatt gynekologisk og 

obstetrisk vakt kan bli vanskelig å opprettholde ved bortfall av kirurgisk vakt, siden manglende 

kirurgisk støtte medfører mindre grad av trygghet.  

Komplikasjoner som blødning og perforasjon ved endoskopi krever kirurgi. Ved øvre GI blødninger og 

endoskopisk terapisvikt, er det behov for rask kirurgisk intervensjon. Dersom spesialister i 

indremedisin opplever utrygghet og manglende tilgang på akuttstøtte, vil dette på sikt medføre 

kompetanseflukt og spesialistmangel også innen indremedisin, anestesi og gynekologi. Heller ikke 

dette er spesialistkompetanse HMR kan klare seg foruten. Siden innleggelsesdiagnoser like ofte 

endres som beholdes, medfører dette at indremedisinske pasienter blir kirurgiske og vice versa. For å 

opprettholde en stedlig og helhetlig vurderingskompetanse, er kombinasjonen indremedisin, kirurgi, 

gynekologi og anestesiologi nødvendig. HMR legger opp til en utvikling som bryter med faglige 

anbefalinger fra Den norske legeforening gjennom avgrensninger av det akuttkirurgiske tilbudet. 

Man redegjør i Legeforeningsvedtak utfyllende om hvilke basisfunksjoner norske sykehus må ha for å 

kunne tilby trygg og god diagnostikk og behandling. Fagdirektør og HMR vurderer modeller som går 

mot gjeldende anbefalinger og medfører et kvalitetstap.  

 

Lokalsykehusvedtak i Legeforeningen 

Faglig forsvarlighet, god beredskap og trygghet for befolkningen må veie tyngst i landets 

sykehusstruktur. 

Legeforeningen mener: 

• Kombinasjonen av spesialitetene indremedisin, kirurgi og anestesi er en forutsetning for god faglig 

kvalitet på diagnostikk og behandling av akuttpasienter i sykehus. 

• Akuttfunksjon forutsetter døgnkontinuerlig beredskap innen indremedisin, kirurgi og anestesi, med 

tilgang til radiologi- og laboratorietjenester. 



 

 

• Sykehus må gis nødvendige ressurser til å sikre kvalitet på diagnostikk og behandling. Det må være 

systemer for å opprettholde og videreutvikle robuste fagmiljøer som rekrutterer godt. 

• Befolkningen må sikres gode akuttilbud uavhengig av bosted. Velfungerende lokalsykehus er 

nødvendige i den akuttmedisinske behandlingskjeden. Reisetid, geografi og værforhold er 

tungtveiende faktorer som krever lokalsykehus med full akuttberedskap 

 

 

Tydelige vegvalg: 

Strategidokument fra HMR gjennom de siste 10 år har vist en entydig sentraliseringstendens i 

foretaket. Med tanke på å opprettholde Volda sjukehus som fullverdig sykehus, må denne prosessen 

stoppe. Dersom man framskriver trendene i utviklingen, er dette en sikker nedleggelse av Volda 

sjukehus som fullverdig akuttsykehus. Konsekvensen vil være spesialistflukt ut av fylket, i første 

omgang vil dette gjelde spesialister i gastrokirurgi. Dette kan ikke være en ønsket utvikling, gitt HMRs 

egne utsagn om rekrutteringsutfordringer. 

HMRs utviklingsplan gir inntrykk av at Volda sjukehus skal ha Framtidas lokalsykehus/ 

Nordfjordmodellen som mål. Dersom dette er de underliggende føringene for sykehusutviklingen i 

Møre og Romsdal, er det på tide at dette uttrykkes i planverket. I motsatt fall må en intensjon om å 

opprettholde Volda sjukehus gjenspeiles i utviklingsplanen.  

 

En videreføring av dagens situasjon er uholdbar for tilliten i HMR, da det er et misforhold mellom 

muntlige forsikringer som gis, og innholdet i saker som framlegges til styret i HMR. 

 

 

 

For kirurgisk avdeling 

Volda sjukehus 
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Seksjonsleder bløtkirurgi      Overlege generell- og gastrokirurgi 
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