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Vedlegg 1. Høringssvar fra seksjoner som er underlagt klinikk for 

akuttbehandling  
 

Innleiing  
Vi viser til høringsbrev og høringsdokument som er tilknytt utviklingsplanen for HMR, og 

leverer individuelle høringssvar på bakgrunn av dette. Høringssvara representerer optimisme 

og bekymringer hos de ulike fagmiljøa som er underlagt klinikk for akuttbehandling. Forutan 

font type/størrelse er svara er uredigert og legges frem i sinn helhet slik det ble presentert for 

klinikken.   
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1.0 Høringssvar – Akuttmottak, Ålesund 
 

Akuttmottak/observasjonspost 

Pasientstrømmen inn til akuttmottak er uforutsigbar, men en ser likevel en tydelig trend i 

døgnaktiviteten. Dette må vi være i stand til å håndtere både organisatorisk og arealmessig.  

Ved å ha kompetanse i front med erfarne leger som tar raske beslutninger og kompetente 

spesialsykepleiere, vil en sørge for den beste kompetansen på de dårligste pasientene. Ved 

stor pasientpågang og uavklarte problemstillinger trenger akuttmottaket en pasientansvarlig 

lege 24/7 som kan styre pasientflyten på en medisinsk forsvarlig måte samtidig som 

beredskapen ivaretas. 

Akuttmottaket er ikke hensiktsmessig bygget i forhold til triage, beredskap og 

pasientgjennomgang/ skjerming, da arbeidsmetodene våre har forandret seg mye i årene 

som har gått siden bygget var nytt. Arealmessig trenger vi flere undersøkelsesrom, og minst 

to akuttstuer. Vi har ofte samtidighetskonflikter på akuttstuen ved traume med mer enn en 

pasient og flere team samtidig.  

Økning av MRSA, ESBL og sesongbaserte smitteutfordringer gir oss daglige 

isoleringsutfordringer. Isolatsituasjonen på hele huset må derfor sees på for å møte fremtidig 

utfordringsbilde.  

I SNR planlegger man en korttidspost/observasjonspost. Noe tilsvarende må etableres ved 

akuttmottak i HMR også. Dette punktet sees i sammenheng med utviklingsplanene for areal 

og bygninger i HMR. Seksjonen anbefaler oppstart 2017/2018 for dette arbeidet.  Ved å 

etablere en korttidspost/ observasjonspost tilknyttet akuttmottak vil en kunne redusere 

pasientstrømmen til sengepostene etter et gitt tidspunkt, en kan spare liggedøgn og 

pasientene kommer raskere hjem.  

Rekruttering 

Vi ser helt klart et økende behov for spesialsykepleiere innen anestesi og intensiv i 

akuttmottak. Behovet i hele landet er tilsvarende, og det er kamp om ressursene. Seksjonen 

ser klart gevinsten av å rekruttere «sine egne», og det må legges til rette for studieplasser 

lokalt med stipendordninger. Det må også vurderes om akuttsykepleiere i større grad bør 

rekrutteres inn i akuttmottakene. 

Med en aldrende befolkning, stadig flere multisyke får vi stadig oftere pasienter som krever 

avansert behandling allerede i akuttmottak. Akuttmottakene må ha kompetanse i front, - der 
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en har erfarne leger og sykepleiere som kan ta gode beslutninger slik en får pasientene tidlig 

inn i gode pasientforløp.   
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2.0 Høringssvar – Intensiv, Ålesund 
Utviklingsplan og areal. 

Det oppleves at utviklingsplanen berører og vier liten oppmerksomhet til Intensivseksjonen i 

Ålesund med tanke på fremtiden og funksjon som nr. 1 sykehus i fylket. Det står også lite om 

konkrete bygningsmessige planer for å organisere og ivareta håndtering av stadig flere 

pasienter med behov for smitteisolering ved Intensivseksjonen. 

 

Bygningsmessige og organisatoriske endringer for Intensivseksjonen. 

Som seksjonsleder i Intensivseksjonen i Ålesund er jeg opptatt av å arbeide for å få 

fremtidsrettede lokaler, -noe som vil fremme kvalitet, fleksibilitet, godt arbeidsmiljø og en 

kostnadseffektiv bruk av tilgjengelige ressurser.  

De lokalene vi arbeider i er fra 1971. Intensivmedisinen er i rivende utvikling og våre areal 

tilfredsstiller ikke lenger de krav som er satt som standard. Medisinsk 

intensiv/hjerteovervåkningen og Kirurgisk intensiv er i samme korridor, men fysisk adskilt av 

en stor rørgate/brannmur, noe som gjør det umulig å få til hensiktsmessige lokaler i dagens 

areal. 

Intensivseksjonen, Kirurgisk intensiv enhet tar også imot de mest kritisk syke barna i fylket 

for stabilisering og behandling. Lokalene i Intensivseksjonen slik de framstår i dag, er lite 

egna til å ivareta pasienters familier og pårørende i krise på en verdig og tilfredsstillende 

måte. Det samme gjelder for ivaretakelse av taushetsplikten og skjerming. 

Ved markering av ny felles intensivseksjon 01.09.13 bekreftet dir. Astrid Eidsvik at neste 

større utbygging etter AMK- sentralen er ny Intensivseksjon for Ålesund sjukehus; som nr.1 

sykehus i fylket. 

Dette er også ført i Protokoll nr.05/13 Arbeidsmiljøutvalget for helse Møre og Romsdal HF. 

AMU 2013/5: »Omorganisering av Intensiveiningar ved Ålesund sjukehus og Molde 

sjukehus». Vedtak pkt.2. »Arbeidsmiljøutvalget ber om at det blir arbeidd for å sikre 

investeringsmidlar for å gjere dei nødvendige bygningsmessige tilpassingar for å få gode og 

funksjonelle intensiveiningar både i Molde og Ålesund». 

Som kjent er det i 2014 gjort bygningsmessige endringer ved Intensiv i Molde og 

Kristiansund for millioner. I Ålesund er det ikke gjort noen bygningsmessige eller videre 

organisatoriske endringer for å tilpasse tilbudet til intensivpasientene. 

I dag er Intensivseksjonen sentralt plassert i sykehuset med korte avstander til 

servicefunksjoner. Ved bygningsmessige endringer ser vi det som viktig å få beholde en 

sentral plassering i forhold til pasient logistikk, nærhet til Postoperativ enhet, 

servicefunksjoner som Lab.- Rtg.- Operasjonsavd. samt Akuttmottaket. 

Postoperativ enhet i Intensivseksjonen er ikke nevnt i utviklingsplanen og vil i fremtiden ha 

stor betydning for videre utvikling av pasientforløp. Arealet og det elektriske anlegget ved 

postoperativ enhet er utdatert, lite egna til dagens drift og fremtidens utfordringer. 
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Organisering: 

Den 1.sept. 2013 ble sykepleiergruppen ved Medisinsk intensiv/hjerteovervåkningen overført 

til Anestesiavdelingen. Personalet ble samorganisert i en ny Intensivseksjon med en 

seksjonsleder. Intensivseksjonen har ca. 90 ansatte spesialsykepleiere. 

Målet med sammenslåingen i 2013 var: 

 Bidra til best mulig utnyttelse av de tilgjengelige ressursene på de to seksjonene. 

 Enda bedre kvalitet gjennom et mer forutsigbart og robust pleiepersonell året 
igjennom ved mindre bruk av innleid arbeidskraft. 

 Reduksjon av bruk av innleie i forhold til reelt forbruk i 2012. 
 

I 2013 var det ikke mulig å opprette separat hjerteovervåkning og medisinske 

intermediærsenger i Medisinsk avdeling. Dette ble på ny forsøkt å utrede i nov. 2014 med 

planlagt effekt 01.04.15. Dette prosjektet er foreløpig satt på vent.   For å bedre 

organiseringen og pasientflyten vil det være formålstjenlig om Medisinsk klinikk greide å 

opprette en medisinsk intermediærpost til denne pasientgruppen som i dag blir lagt i 

Intensivseksjonen i mangel på annet tilbud. 

Anestesiavdelingen i kirurgisk klinikk ble i mai 2017 oppløst og omorganisert i Klinikk for 

akuttbehandling. Intensivseksjonen er fra mai 2017 organisert i Klinikk for akuttbehandling, 

avdeling for akuttmottak og Intensiv Ålesund og Volda.  

Intensivseksjonen har hele tiden blitt opplevd som svært stor, tung å drifte og 

uhensiktsmessig organisert, med sterk involvering fra Medisinsk avdeling /Klinikk for Medisin 

uten direkte organisatorisk ansvar.  

Intensivseksjonen har ingen overordnet medisinskfaglig leder for hele seksjonen. Det er 

ønskelig og behov for en samlende overordnet intensiv/anestesilege som faglig ser 

Intensivseksjonen under et i daglig drift og organisering.  En slik funksjon vil blant annet 

kunne bidra til bedre prioritering til « rett pasient til rett seng». Dette vil ha betydning for god 

pasientlogistikk, kvalitet og standard på behandling og pleie til våre pasienter i 

Intensivseksjonen.  

Vi opplever at tiden er overmoden for at Intensivseksjonen i Ålesund blir prioritert for å 

imøtekomme dagens og fremtidens behov og krav til standard. 
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3.0 Høringssvar – Anestesileger, Molde 
Utviklingsplanen er grunnlaget for den faglige utviklingen i hele Helse Møre og Romsdal. 

Med den nye organisasjonsmodellen må man se fagområde mer på tvers og mer uavhengig 

av lokalisasjon. Det må både organiseres og samarbeides på en annen måte for å sikre god 

rekruttering og faglige gode tilbud til befolkningen.  

Det har vært framført kritikk, blant annet fra vårt miljø, om mangelfull involvering i 

utarbeidelsen av utviklingsplanen. Vi ser på det som uheldig at en såpass uferdig plan 

sendes ut på høring, men ønsker likevel å delta på en konstruktiv måte etter de føringer som 

nå er lagt.  

 

SNR 

Utviklingsplanen for 2019-22 er en av de viktigste premissene for utvikling av helsetjenesten i 

de viktige årene fram mot innflytting i nytt sjukehus på Hjelset (SNR) og distriktsmedisinsk 

senter (DMS) i Kristiansund.  Utviklingsplanen er derfor et helt sentralt dokument for det 

videre arbeidet med SNR. 

SNR skal betjene en framskrevet befolkning på ca. 130 000. Det skal ut ifra 

konseptfaserapporten ha et bredt og robust helsetilbud – både som akuttsjukehus lokalisert 

på Hjelset og for elektiv drift lokalisert både på Hjelset og i Kristiansund. Generelt beskriver 

utkastet til Utviklingsplan i for liten grad ambisjoner for SNR. Særlig blir det tydelig fordi 

planen mangler en overordnet diskusjon om hva et robust akutt sykehus faglig sett skal 

inneholde og den gjensidige avhengigheten fagområder og klinikker i mellom.  

 

I årene fram mot innflytting i SNR må fagmiljøene i Kristiansund og Molde starte arbeidet 

med å integreres og å jobbe sammen. Det bør på avdelingsnivå settes i gang tiltak for 

utveksling/hospitering og samarbeid om prosedyrer. Dette bør synliggjøres i 

Utviklingsplanen. Sammenslåing av seksjoner mellom Molde/Kristiansund kan bli nødvendig 

i denne perioden. Dette vil kreve god involvering av fagfolk. Anestesifaget omfatter mange 

områder og et bredt samarbeid med andre fagfolk. Vi ber derfor spesielt om å bli involvert i 

prosessene i andre klinikker.  

 

Intensivmedisin 

Ved Molde sjukehus har vi i dag et bredt intensivtilbud. Intensivbehandling omfatter 

behandling av multimorbide pasienter med svikt i flere sentrale organsystemer. Det gis 

avanserte overvåkning og behandling ved respirasjon- og sirkulasjonssvikt og 

nyreerstattende behandling. Det vil si en intensivmedisinsk behandling på nivået under 

Universitetssykehuset. Molde sjukehus er i tillegg donorsykehus.  
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Vi har de senere åra hatt en fast seksjonert overlege på intensivavdelingen, med øvrige 

overleger i rotasjon ca. hver 6 uke og LIS i rotasjon 3 mnd av gangen. Vi har for tiden 1 

ansatte med europeisk eksamen i intensivmedisin, samt to som har bestått del en.  

 

Intensivmedisin er sammensatt og krever ofte multidisiplinær tilnærming. Sammenslåingen 

av kirurgisk intensiv og medisinsk overvåkning i 2014 oppleves å ha gitt bedre og tettere 

samarbeid med medisinsk klinikk – både mht. enkeltpasienter og på systemnivå. Det er også 

opprettet tettere samarbeid med øvrige fagområder, bl.a. mikrobiologer, infeksjonsmedisin 

og palliativt team. Vi vil de nærmeste årene arbeide for enda bedre systemer for 

multidisiplinært samarbeid. 

 

Både som et faglig tiltak og for å integrere fagmiljøene i Kristiansund og Molde bør driften 

innenfor intensivmedisin samordnes de nærmeste årene. Vi ser frem til bred faglig 

involvering i de fremtidige prosessene innfor intensivmedisin.  

 

Kirurgi 

Kirurgiens endringer og utvikling påvirker sterk grad organiseringen av helseforetak og enkelt 

sykehus både på regionalt og lokalt nivå. Molde sjukehus har hatt et bredt kirurgisk tilbud 

med gastrokirurgi, ortopedi, karkirurgi, plastikk, mamma/endokrin, ØNH og øyekirurgi, samt 

tann/kjeve. Utviklingsplanen som er sendt ut til høring beskriver i liten grad hvilken kirurgi 

som skal videreføres og utvikles ved SNR og hvilken betydning kirurgien har for andre fag og 

det totale faglige tilbudet. Det savnes i den sammenheng en overordnet strategi for utvikling 

av det kirurgiske tilbudet. Det kirurgiske tilbudet har stor betydning for anestesivirksomheten i 

SNR, både faglig og utdanningsmessing.  

 

Rekruttering av kirurger har i flere år vært utfordrende. Dette er påpekt i utviklingsplanen. 

Faglig bredde er sentralt for å rekruttere leger til dette faget. Det er derfor viktig å 

konkretisere ambisjonene for det kirurgiske tilbudet både på enkelte områder og generelt. I 

dette arbeidet er det svært viktig å ha et Helse Møre og Romsdals perspektiv. I 

idefaserapporten til SNR er det slått fast at det skal utføres coloncancerkirurgi. Det er viktig 

fordi gastrokirurgi vil være bærebjelken i det kirurgiske tilbudet generelt og med tanke på 

vakt og beredskap. Dette må klargjøres i Utviklingsplanen. 

 

Molde er i dag akuttsjukehus med traumefunksjon, jfr nasjonal og regional traumeplan. Dette 

skal videreføres i SNR. I utviklingsplanen må også dette slå fast.  

 

Per i dag har Øre-nese-hals (ØNH)-leger vakt kun på ukedager i Molde. I idefaserapporten til 

SNR er vaktordningene for både ØNH og Øye foreslått fjernet. Dette bør man ta opp til ny 

vurdering. Særlig ØNH som fag har stor betydning for akutt- og intensivvirksomhet. Blant 



8 
 

annet i forhold til luftveishåndtering både akutt og ved langvarig 

intensivbehandling/tracheostomi. Når dette gjøres perkutant av anestesilege er ØNH-lege i 

beredskap viktig. For intensivvirksomheten er ØNH-leger i vakt en viktig del av et 

mutlidisiplinært team. Bortfall av vaktfunksjon vil gjøre SNR til et mindre komplett 

akuttsjukehus. 

 

Vår anestesivirksomhet omfatter også anestesi til barn ned til 1 år. Norsk standard for 

anestesi legger føringer for at det er nødvendig med jevnlig erfaring for å kunne gi anestesi til 

barn. For å opprettholde et godt faglig tilbud til denne pasientgruppen er man avhengig av en 

kirurgisk virksomhet som også omfatter barn. Hovedvekten av barneanestesi er per i dag i 

forbindelse med ØNH-inngrep. Men gis også jevnlig til barn som skal til MR-undersøkelse, 

mindre bløtdelskirurgiske og ortopediske inngrep.  

 

Etablering av barneavdeling/sengepost kan gi økt behov innen barneanestesi, særlig i 

forbindelse med prosedyrer og diagnostikk. Å opprettholde anestesikompetanse til barn har 

mye å si for akuttilbudet til barn i SNRs opptaksområde, hvor man vil være rustet til å 

stabilisere akutt syke eller skadde barn før transport til høyere behandlingsnivå.  

 

Føde 

Argumentasjonen for å samle fødetilbudet i Kristiansund og Molde bør være den samme 

som for øvrige avdelinger. Vi ser at det kan finnes driftsmessige argumenter for å samle 

tilbud før innflytting i SNR. Fødetilbud er erfaringsmessig et område som vil vekke stort 

engasjement i befolkningen og dette må tas med i diskusjonen. Obstetrikk/fødselshjelp er et 

fag med stort behov for akuttberedskap. Anestesimiljøet er sentralt både i behandling av mor 

og barn. Vi forventer derfor å bli involvert i prosessen dersom man går for en samling av 

fødetilbudet. Kompetansen innen obstetrikk og nyfødtmedisin må vedlikeholdes hos all 

anestesipersonell som skal gå vakt på nytt sykehus. 

 

Smertebehandling 

Behandling av pasienter med kroniske smerter krever tverrfaglig tilnærming. Ved Molde 

sjukehus eksisterer et tverrfaglig smerteteam bestående av anestesilege, nevrolog, 

psykiater, fysioterapeut og sosionom. Vi ser behovet for økt rekruttering til denne søylen av 

anestesifaget. Vi har i år startet rotasjon i smerte og palliasjon for leger i spesialisering. I 

tillegg vil vi forsøke å rekruttere overlege til deltakelse på SSAI-utdanning innenfor dette 

området.  

 

Det kan være behov for noe mer tverrgående samarbeid i klinikken mht. organisering av 

smertetilbudet. Et felles system for vurdering av henvisninger, inntak og oppfølging kan være 

ressurssparende og bidra til mindre personavhengige system. 
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Prehospital medisin 

Ny sykehusstruktur vil kunne gi nye utfordringer innen prehospital medisin. Det kan bli økt 

behov for utrykning av anestesipersonell i fremtiden. Det må gjennomføres gode faglige 

prosesser for belyse hvordan dette skal løses. Slike endringer vil kunne ha 

bemanningsmessige konsekvenser i fremtiden. Det planlegges og anskaffelse av en 

intensivambulanse, hvordan denne skal bemannes er ikke klarlagt. Dette bør tas opp i 

Utviklingsplanen og vi ønsker å bli involvert i de fremtidige prosesser på disse områdene.  
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4.0 Høringssvar – Anestesi, Kristiansund 

Kirurgisk tilbud ved SNR: 

 Må sikres gastrokirurgisk virksomhet ved SNR for å kunne rekruttere kirurger. Uten 

gastrokirurger kan ikke SNR ivareta funksjon som fullverdig akuttsykehus med 

traumefuksjon. 

 Den gastrokirurgiske virksomheten i SNR bør klarlegges så fort som mulig.  

 Viktig med god bredde i ulike grenspesialiteter (kirurgi, urologi, gyn, ortopedi, ønh) for 

å være en faglig attraktiv arbeidsplass for anestesisykepleiere. Dette gjelder både for 

elektive- og ø.hj inngrep. 

 

Somatisk tilbud til barn Nordmøre/Romsdal: 

 Det bør være fullverdig barneavdeling i SNR, inkl. barnelege i vakt 24/7/365. 

 Likeledes bør barn ha en egen avdeling, tilpasset deres behov, med kompetent 

personale (barnelege og pediatriske sykepleiere) og ikke enkelte senger spredt rundt 

på sengeposter for voksne. 

 

Føde: 

 Det må etableres følgetjeneste for jordmor i de områdene som får lengst vei til 

fødeavdeling (Smøla, Aure, Halsa, Averøy? Fræna?). 

 Det må etableres beredskapsferge Seivika-Tømmervåg og Edøy-Sandvika. 

 En evt. samling av fødetilbudet i Nordmøre og Romsdal i 2019, bør evt. legges til 

Kristiansund pga. godt vedlikeholdt bygningsmasse, større nærhet til de som allerede 

i dag har lengst reisevei til fødeavdeling (inkl. fergereiser), etablert vaktordning for 

anestesilege samt barnelege i vakt og en velfungerende barneavdeling. 

 

Prehospitale tjenester: 

 Ambulansestasjonene må plasseres optimalt. Vi mener at på de største stasjonene 

bør det være anestesikompetanse tilgjengelig.  

 Det må være nok ressurser for å minimere samtidighetskonflikt (flere vil få lengere 

transportvei til sykehus). 

 Kompetansekrav til prehospitalt personell  bør være Paramedic  på ordinære 

ambulanseoppdrag.  Ved andre akutte oppdrag bør det utarbeides planer for at 

anestesipersonell  kan delta. 

 Må planlegges møtested mellom ambulansebåter og ambulanse, gode nok kaianlegg 

og hensiktsmessig plassert. 

 Det må etableres Intensivambulanse ved SNR. Forventet økt transportbehov mellom 

sykehus pga. funksjonsfordeling, mulighet for å kjøre ambulanser i møte for styrking 

av kompetanse under transport, avlaste helikopter, alternativ til helikopter ved 

værmessige forhold eller samtidighetskonflikt. Bør utrustes på nivå med 

luftambulanse og bemannes med fast personell (anestesilege, 

anestesisykepleier/intensivsykepleier). 

 Alternativ kan også være en «legebil» som kan bistå ambulansetjenesten på ulike 

oppdrag, bemannet med anestesilege/anestesisykepleier. 
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DMS Kristiansund: 

 Må utnyttes maksimalt med hensyn på muligheter for dagkirurgisk virksomhet. 

 Lokalene må eies av HMR. 

 Må ha et samlet faglig tilbud som gjør at flest mulig ikke trenger å reise helt til SNR 

(poliklinikker og dagkirurgi). 

 Må dimensjoneres så man virkelig har mulighet til å ta unna et større volum 

dagkirurgiske pasienter, og samtidig være fleksibelt nok til å utvikles i takt med nye 

dagkirurgiske teknikker og pasientgrupper. 

 Skal ikke være salderingspost for SNR, men en integrert del av sykehusets tilbud. 

 Sikre attraktive og tilpassede arbeidstidsordninger for personalet som skal bemanne 

funksjoner både ved SNR og DMS. 

Kompetanse: 

 Det må være nok ressurser disponibelt i anestesiseksjonene til 

kompetanseheving/kursvirksomhet  for å kunne møte fremtidige krav til at 

anestesisykepleierne til enhver tid skal være oppdaterte i faget,  også ift bruk av ny 

teknologi og ift nye teknologiske utfordringer. 

Personell/rekruttering: 

 Situasjonen her begynner å bli prekær . Utviklingsplana mangler konkrete tiltak når 

det gjelder rekruttering/videreutdanning av spesialsykepleiere,  herunder 

anestesisykepleiere. Det viktige her må være å rekruttere lokalt. 

 

Div. momenter: 

 Utfordringer med å samkjøre de ulike fagmiljøene i Kristiansund og Molde må tas på 

alvor. 

 Det må etableres tilstrekkelige og gode kollektivordninger til SNR. Det må være 

kollektivalternativ for ansatte som bor langt unna SNR, som er tilpasset de ulike 

vaktskifter. 

 Veien over Fursetfjellet må holdes i meget god stand vinterstid, med høyeste 

standard av brøyteinnsats ved utfordrende forhold. 

 På sikt må det jobbes for å legge E39 utenom Batnfjord sentrum, for bedre 

veistandard og raskere transport til og fra SNR. 

 
 

Viser til høring på «Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal» 

Det overordna målet for utviklingsplanen er å legge til rette for framtidsretta 

pasientbehandling og god bruk av ressurser, og dette skal skje gjennom blant annet 

samhandling.  

I høringsutkastet foreslås en fysisk sammenslåing av føde- og barselavdelingene i 

Kristiansund og Molde, senest i 2019. 

Forslaget innebærer en sammenslåing av avdelingene flere år før det nye sykehuset (SNR) 

er innflytningsklart. Et vesentlig antall fødende forløses ved keisersnitt. Keisersnittpasientene 

inndeles i planlagte-, haste, - og katastrofekeisersnitt. Dette utløser høy faglig kompetanse i 

akutte situasjoner og høy samhandlingskompetanse av flere yrkesgrupper i 
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operasjonsavdelingen, som kirurger, anestesileger, operasjonssykepleiere, 

anestesisykepleiere med mere. En slik kompetanse utvikles over lang tid, gjennom flere år.  

Konsekvensen av en sammenslåing vil bli at ett av sykehusene ikke utfører keisersnitt med 

den konsekvens dette har for vedlikehold og utvikling av kompetansen, som er opparbeidet 

gjennom en årrekke. Kompetansen er viktig for å dekke behovene i SNR. Dette utfordrer 

utnytting av tverrfaglig kompetanse når det er behov for den i SNR. Det er ressursknapphet 

og utfordringer knytt til rekruttering av spesialsykepleiere og legespesialister. Det vises til økt 

behov for bedre samhandling mellom profesjonene. I spesialisttjenesten peker en på behov 

for koordinert oppfølging, noe som fordrer at en utnytter samlet kompetanse på tvers av 

fagområdene. Hensikten med Utviklingsplanen er blant annet å sikre god kvalitet på 

helsetjenestene som skal tilbys befolkningen i det nye sykehuset (SNR). Nok kompetanse og 

ressurser til å dekke behovene i SNR krever at en organiserer tjeneste og evner og utnytte 

ressursene en har for bedre kvalitet og pasientsikkerhet. De menneskelige ressursene er 

den viktigste innsatsfaktoren. 

En stor utfordring for helseforetaket er rekruttering av operasjonssykepleiere og 

anestesisykepleiere. Rekruttering og klare å holde på tilsette i spesialisthelsetjenesten er 

viktig i årene som kommer.  

I henhold til Overordnet strategier og føringer i Nasjonal helseplan- og sykehusplan vises det 

til de viktigste målene i planen; 

 Styrke pasienten 

 Nok helsepersonell med riktig kompetanse 

 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet  

 
Et trygt fødetilbud med fokus på god kvalitet på samhandling mellom 

spesialisthelsetjenesten, innbefatter tiltak for å sikre robuste fagmiljø og 

kompetanseutvikling, slik at pasienten kan nyte godt av kompetansen ved akutte 

problemstillinger som ved eksempelvis hastekeisersnitt og katastrofekeisersnitt. 

 

Diskusjon rundt samling av fødeavdelingen i Molde og Kristiansund før innflytting SNR.  

Mener dette er en uheldig løsning.  Flyttes føde avd til ett av sykehusene, vil det andre 

sykehuset ikke ha trening erfaring i behandling av fødende / dårlige barn i en lengre periode 

fra sammenslåing til innflytting SNR.  Dette vil spesielt gjelde gynekologer, anestesileger, 

anestesisykepleiere og operasjonssykepleiere.  Det vil føre til at en stor del av de ansatte 

ved SNR ikke vil ha erfaring med behandling av fødende / dårlige barn. Dette ser jeg på som 

uheldig. 

Blir det bestemt sammenslåing er det flere moment som taler for at Molde sykehus må 

velges. Størst fagmiljø, Flere støttefunksjoner(gastrokir/urologi), flere anestesileger, større 

intensivavdelinger med spesialister i intensivmedisin, kortere veg til neste 

behandlingssted(neonatal). 

Ellers synes jeg det mangler ambisjoner for SNR i utviklingsplanen. Det sies at SNR skal 

være et robust sykehus, samtidig som mange funksjoner flyttes til Ålesund. Spesielt uro over 

forslaget om flytting av vaktberedskapen ØNH. 
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5.0 Høringssvar – Operasjon, Molde 
Klinikk for kvinner barn og ungdom viser til ei stor utfordring generelt i høve til rekruttering av 

nøkkelpersonell, især ved dei minste fagmiljøa. Når det gjeld fødeavdelingane i Kristiansund 

og Molde, visast det til avgjerd om at dei skal slåast saman i SNR. Rekrutteringa av 

spesialistar til dagens to seksjonar har vore utfordrande i 20 år. Dette gir konstant slitasje på 

nøkkelpersonellet, og representerer ein risiko for pasienttryggleiken og kvaliteten på 

tenestene. Fagmiljøa ser difor fram til å vere samla i SNR, og dette bør gjerast seinast to år 

før innflytting, slik at risikoen ved flytting og nye lokale vert minst mogleg. Fysisk 

samanslåing av desse to fagmiljøa må difor seinast gjerast i 2019. 

Når det gjelder sammenslåing av fødeavdelingene  seinest 2019, har dette konsekvenser for 

samarbeidende seksjoner innenfor Akuttklinikken Molde.. Før en slik sammenslåing skjer må 

det utføres en ROS analyse hvor alle samarbeidene fagmiljøer er involvert. Risikofaktorer 

belyses og utredes i samarbeid.  

Dette er ikke en avgjørelse  en klinikk alene kan fatte, uten å involvere klinikker man er 

avhengig å samarbeide med. 

Faktorer som må belyses spesielt er: 

Vaktberedskap 

Kompetanse 

Den teknologiske utviklinga innan dei operative faga går fort. På 1990-tallet vart 
kikkhólskirurgien introdusert, og denne metoden tok gradvis over mange prosedyrar, og er i 
dag ein føretrekt operasjonsmetode. Mot slutten av 2000-tallet har denne metoden vorte 
ytterlegare utvikla ved at teknologien vert kombinert med operasjonsrobot. Det er fag i klinikk 
for kirurgi og klinikk for kvinner, barn og ungdom (gynekologi), som vil ha nytte av 
operasjonsrobot. Studiar gir ikkje noko eintydig tilråding, men roboten har kome på den 
nasjonale og internasjonale marknaden, og ein opplever at pasientane vel bort sjukehus som 
ikkje kan tilby robot. For fagmiljøa vil plan om robot vere viktig i høve til rekruttering, i tillegg 
til at det er ein faktor for at Helse Møre og Romsdal HF kan oppretthalde sitt tilbod til 
befolkninga.  
Ei arbeidsgruppe vil utgreie om det bør etablerast operasjonsrobot i Helse Møre og Romsdal 

HF. Utgreiinga vil starte i januar 2018. 

På sikt vil robotkrurgi etableres på flere lokasjoner i HMN om man ser det  er en trend og gir 

bedre, behandling og pasientsikkerhet. 

Hvorfor sier man ikke noe om pasientflyt i Molde og Kristiansund? 

2.10.4 Klinikk for akuttbehandling  
 
Inntil fusjonen av Helse Sunnmøre HF og Helse Nordmøre og Romsdal HF i 2011, var 

avdeling for kirurgi og avdeling for akuttmedisin slått saman til ein felles klinikk i Molde og 

Kristiansund (2009), og tilsvarande i Ålesund og Volda (2010). Gjennom 

organisasjonsutviklingsarbeidet i Helse Møre og Romsdal HF, valte HMR ein tverrgåande 

klinikkstruktur, som resulterte i at dei fire kirurgiske klinikkane og Klinikk for prehospitale 

tenester vart slått saman til ein felles klinikk 1. mai 2016. Denne klinikken vart vidare delt i to; 

Klinikk for kirurgi og Klinikk for akuttbehandling 1. mai 2017. Pasientreiser50 vart innlemma 

frå same dato. 
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Burde vært beskerevet med antall årsverk i de ulike virksomhetene og hva er behovet frem 

mot 2022 

Hva er ambisjonene med en slik sammenslåing hva ønsker man å oppnå? 

 

2.10.4.2 Pasientbehandling  
Det er særs ulik aktivitet, kapasite 
t og pasientstraum ved sjukehusa. Dette gjeld særskilt innan ortopedi, kirurgi og 
traumatologi. 
 
Hvordan vil man begrunne og utdype denne formuleringen.  
 
 
Pasienttryggleiksprogrammenet er implementert, og det nyttast ulike resultatsystem for 
alvorlegheit og tidleg identifisering av forverring av sjukdomstilstand. Dette vil vere 
implementert i aktuelle avdelingar i klinikken.  
 
Teamtrening innanfor traume, hjartestans og nyføddresuscitering er etablert. 
 
HMR skal ha  fullverdige sykehus med traumefunksjon. Dette innebærer opplæring og  
simulering i håndtering av traumer.  
Det innebærer også trening og simulering av hjertestans behandling. 
Nyføddresusitering på de sykehus som har fødetilbud, samt opplæring og simulering i dette. 
 
Det bør etableres  team for læring i Klinikk for akuttberedskap på tvers av de fire 
sykehusene. 
 
Analysar har vist at kapasiteten på luftambulansetenesta, herunder helikopter og fly, 
vurderast som tilstrekkeleg med dagens behov, men det er avhengig av endring i 
behandlingstilbod. Døme kan vere endringar i høve til trombektomi og ved hjerneslag. 
Dersom slike tilbod vert etablert i Helse Møre og Romsdal HF, vil dette føre til eit auka 
forbruk av luftambulanse, men til kortare transportar då helikopteret er meir tilgjengeleg i sitt 
primære dekningsområde 
 
Hva betyr dette må vi ha flere fly, helikopter i fremtiden? 
 
 
2.10.4.3 Satsingsområde  
Klinikken har identifisert følgjande Satsingsområde;  
 Utvikling av prehospitale tenester  

 Kvalitetsarbeid  

Er det noen spesielle satsningsområder i denne perioden? 

 Intensivmedisin  

Hvilken utvikling ser man for seg her? 

Er det samling? 

Er deet noe nytt man skal utvike, er det noe man skal slutte å utføre? 

 

 Akuttmottak/observasjonspost  

Hvor og når? 

 Sterilforsyning  
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Hva legger man i dette , er dette sterilforsyning  flergangs  instrumenter eller inneholder det 
også  sterilevarer fra levrandør? 

En  viktig forutsetning for å få til en god steriforsyning er at alle sykehusene i HMR har 
samme dokumentasjonssystem for sine tjenester og  som  kan snakke  med hverandre. 

 Operasjonsstuen  

Hva betyr det? 

Gjelder det framskriving av personell. 

Hvilken type kirurgi som skal utføres? 

Hvordan standardisere prosedyrer? 

 Smertetilbod  

 Rekruttering 

Her burde ligget oversikt over hva man trenge av personell fra mot 2022.  
Hvordan man har tenkt å sikre rekrutering: 
 
Kirurgi 
 
Klinikk for kirurgi går hausten 2017 i gang med eit arbeid kring planlegging av 
operasjonalisering av tilrådingar frå konseptfasen;  
 
Hva betyr dette frem mor 2022? 
 
 
- Tilråding om å samle karkirurgien i Ålesund  

- Tilråding om å samle brystkreftkirurgi i Ålesund (jfr. kreftplan  
 
Innan traumeorganisering har Helse Midt-Norge RHF vedtatt revidert Nasjonal Traumeplan 
som retningsgivande (Helse Midt-Norge RHF, 2017). System for traumeorganisering i Helse 
Møre og Romsdal HF er ein vesentleg drivar for Klinikk for kirurgi, som vil ha innverknad på 
kompetanseplanlegging og drift. Samfunnsmessig er system for traume ein viktig 
tryggleiksfaktor 
Klinikken viser til behovet for å klargjere og operasjonalisere traumeorganiseringa i 
helseføretaket framover. 
 
Hvordan har men tenkt å samarbeide for å få til en så god traumebehandling som mulig. 
Kirurgi er avhengig av andre fagfelt for å  utføer en slik oppgave. 
   
Når det gjeld tilbodet knytt til gastrokirurgi i føretaket, er innhald og eventuell deling av 
oppgåver i elektiv gastrokirurgisk verksemd mellom sjukehusa, eit tema i utviklingsplanen. 
Dette må også sjåast i samanheng med effektive driftseiningar, rekruttering, vedlikehald av 
naudsynt kompetanse og fagleg forsvarlege helsetenester, evne til berekraft i fagmiljø og 
støttetenester til andre fag 
 
Hva har men tenkt å spesialisere innen kirurgi/ortopedi i SNR.  
Hvordan har man tenkt rekrutering, for å få robuste fagmiljø? 
Det bør vel være  en ambisjon at SNR skal være ledende innenfor et fagfelt. 
 
 
Klinikken viser til at fleire hundre eldre personar behandlast for hoftebrót i Helse Møre og 
Romsdal HF kvart år. Prognosen er alvorleg, både når det gjeld motorikk, eigenmeistring og 
kognisjon. Forsking viser at ortogeriatri som er eit strukturert samarbeid mellom ortopedi og 
geriatri, vil gi betre resultat for pasientane, meir effekt av helsekronene, og nye vitskaplege 
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innfallsvinklar. Ei arbeidsgruppe i Ålesund vil hausten 2017 jobbe med korleis ein kan få 
realisert dette i Helse Møre og Romsdal HF. 
 
En slik arbeidsgruppe for ortogeriatri  bør være  være forankra i alle sukehusene i HMR. 
Det bør være ei gruppe som samarbeider om temaet. 
 
 
 
 
2.10.5.3 Satsingsområde  
Klinikk for kirurgi har følgjande satsingar for planperioden:  

 Sikre kapasitet og kapasitetsutnytting til å behandle de som trenger det  

 Pasientperspektiv og Samfunnsoppdrag  

 Fagleg samarbeid internt i foretaket og med St.Olavs  

 Kompetanse og rekruttering – utdanne og behalde legespesialister  

 Utdanning av LIS  

 Likeverdig tilbod med same kvalitet  

 Ressursutnytting og kostnadskontroll  

 Ventetid  

 Oppdatert utstyrspark  

 
 
Kvinneklinikken’ 
 
 
2.10.6.3 Satsingsområde  

 Utvikle og forbetre det pediatriske tilbodet  

 Sikre heilskapleg, likeverdig og god løysing for drifta i SNR Hjelset og DMS Kristiansund  

 Sikre ein varig og robust nyfødt intensiv i Helse Møre og Romsdal HF, som behandlar 

nyfødde frå svangerskapsveke 26+0 i Møre og Romsdal.  

 Sikre nok legeressursar  

 Betre tilrettelagt bygningsmasse  

 Regionalt senter for intensiv habilitering av barn og ungdom med multifunksjonshemming  

 Sikre èin varig og robust kvinneklinikk (høgaste fødeinstitusjonsnivå) i Helse Møre og 

Romsdal HF  

 Fysisk slå saman føde- og barselsavdelingane i Kristiansund og Molde, seinast i 2019.  

 Delta i utgreiing og etablering av robotkirurgi  

 Utvikle kompetanse og kapasitet ved sengeposten i psykisk helsevern for barn og unge.  

 Fysisk slå saman familieeininga og akutteininga, for å sikre eit meir samanhengande tilbod 

for dei mest alvorleg sjuke pasientane og familiane.  

 Sikre rekruttering og stabilisering av diagnoseansvarleg personale (legar og psykologar) i 

psykisk helsevern for barn og unge. 
  
Planen medfører ikkje endringar i den noverande sjukehusstrukturen for regionen. St. Olavs 
Hospital HF skal framleis vere traumesenter, Ålesund sjukehus er akuttsjukehus med 
traumefunksjon med meir omfattande behandlingsansvar, og sjukehusa i Molde, Namsos og 
Levanger er akuttsjukehus med traumefunksjon. Alle sjukehusa skal kunne ta i mot 
traumepasientar i gitte høve 
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6.0 Høringssvar – Anestesi, Molde 
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