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Høringssvar - klinikk for akuttbehandling 

Innleiing   

Vi viser til høringsbrev og høringsdokument som er tilknytt utviklingsplanen for HMR. Og 

leverer eit samla høyringssvar for klinikken med underliggande avdelingar på bakgrunn av 
dette. Høyringsvar frå seksjonane er samla i vedlegg 1.  

Generelle betraktningar til arbeidsprosessen   
Arbeidet med utviklingsplanen blir gjennomført like etter et større omorganiseringsarbeid 
som ble «fullført» våren 2017. For fleire klinikkar har denne perioden vert prega av ny 
organisering. At arbeidet med utviklingsplanen (eit stort dokument som krevjar både 
organisatorisk oversikt, og stor grad av involvering) blir utarbeida før eller samtidig som 
styringssystema i klinikkane blir implementert, er svært uheldig for forankringa til leiarlinja og 
dei tilsette. Satsingsområda har vært diskutert i klinikkråd og tatt i linje. Men på grunn av 
korte tidsfristar, er det stor usikkerhet knytt til utviklingsplanen sin forankring. Klinikken vil 
derfor legge opp til at høringsperioden og tida fram mot styremøtet i februar skal brukast 
aktivt til vidare konkretisering og forankring av utviklingsplanen. Det er løfta opp nokon 
satsingsområder som krevjar et større arbeid med involvering av fagfolk, TV og VO. Dette 
arbeidet startar vinteren 2018.  
 
Sjukehusmøta som ble arrangert i desember ble positivt mottatt og det gav fleire gode 
diskusjonar med viktige innspel som ble tatt i plenum. Innspela var retta mot utviklingsplanen 
sett under eit, og områder som er knytt til klinikkperspektivet. 
 

Føretaksperspektivet: 
I utviklingsplanen for HMR er det viktig å bevare heilheita, slik at man sikrar gode 
helsetenester med høg faglig kvalitet til innbyggarane i Møre og Romsdal. For å kunne 
levere gode helsetenester er vi avhengig av å ivareta faglig utvikling, MTU og rekruttering på 
ein god måte, for å sikre at vi er attraktive for både pasientar og fagfolk i åra som kjem.  
 
Dei økonomiske utfordringane er krevjande og vi er heilt avhengig av ein god økonomisk 
bæreevne. SNR skal realiserast, samtidig som sjukehusa i Volda og Ålesund skal 
moderniserast. DMS i Kristiansund skal også fortsette å levere eit godt faglig  
spesialisthelsetenestetilbod, og vil derfor være avhengig av fleire gode prosessar.  
 
Etablering av Perkutan koronar intervensjon (PCI) i HMR er poengtert i utviklingsplanen, 
klinikken støtter dette tiltaket og vi meina at etablering av dette tilbode er avgjørande for at 
innbyggjarane i Møre og Romsdal skal få korrekt behandling til korrekt tid. Vi vil og hevde at 
utredning av robotkirurgi og etablering av PET er heilt nødvendig for å konkurrere om 
pasientar og fagfolk i framtida. Men det er sterk ueinighet i klinikken om desse tilboda skal 
plasserast i Ålesund eller SNR. Og det er behov for at HMR går grundig inn i desse 
prosessane, og involverer alle fagmiljø på ein god måte.   
 

Samhandlingsperspektivet 
Vi vil trekke fram det grundige arbeidet som «akuttmedisin utanfor sjukehus» har levert. 
Utfordringane vil være å møte det økte transportbehovet i føretaket som kjem som ei følgje 
av ny organisering og potensiell befolkningsvekst i regionen. Dette blir svært 
ressurskrevjande og nye metodar innanfor transport/ambulanse må utviklast. Samarbeidet 
med kommunane må utvikles vidare, særlig med tanke på den nye akuttføreskrifta som vil 
påverke organisering og lokalisering av dei kommunale legevaktene. Samhandling opp mot 
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St. Olavs hospital må også framhevast i utviklingsplanen. Det er avgjørande å ha eit tett 
samarbeid med regionsjukehuset. Her er et stort faglig og økonomisk utviklingspotensiale 
med tanke på pasient kontroller, transport, faglig samarbeid, rekruttering m.m. 
 

Klinikkperspektivet 
Dei ulike klinikkane har framheva satsingsområder for utviklingsplanen. Nokon klinikkar er 
meir konkrete enn andre. Men det er en føresetnad at klinikkane har pasientperspektivet i 
botn og involverer kvarande for å finne gode løysingar når Helse Møre og Romsdal skal 
utviklast vidare. God involvering med tilsette, tillitsvalde og verneombod er en føresetnad for 
å lukkast med det vidare utviklingsarbeidet. Klinikk for akuttbehandling har prioritert føljande 
satsingsområder:  

 Rekruttering: Det er behov for et langsiktig rekrutteringsfokus om HMR skal være 
holde tritt med den teknologiske utviklinga og krav frå eksterne og interne miljø i 
regionen så vell som nye nasjonale standardar for anestesi og intensiv behandling. Vi 
har store utfordringar innan alle spesialitetar, for å dekke behovet for kvalifiserte 
medarbeidarar, for å løyse dette må funksjonsfordelinga mellom SNR og Ålesund / 
Volda avklarast. Vi må og sette konkrete kompetansekrav for utførselen av det ulike 
arbeidsoppgåvene som blir utført ved akuttmottak, intensiv og operasjon. 
Prehospitale tenester har kome lenger i dette arbeidet men meir konkrete nasjonale 
føringar må på plass.  

 SNR: Klinikken er opptatt av at arbeidet inn mot SNR skal bli ein ryddig prosess, noko 
som krevjar god involvering av TV/VO og bruker representantar. SNR er ei betydelig 
investering og det må sikrast at denne verkeleg styrkar spesialisthelseteneste tilbodet 
i Møre og Romsdal. Frem mot ferdigstillinga av SNR vil seksjonsnivå og lokalmiljøa 
stå ovanfor fleire krevjande arbeidsprosessar som blant anna samkjøring av rutinar 
og flytting av fødetilbodet. Dette er prosessar som krev omstillingskunnskap ikkje 
bare i prosjektgruppa til SNR men og blant leiarar og tilsette på seksjons og 
avdelingsnivå. For å lykkes med dette arbeidet må vi løfte blikket og ha et 
foretaksperspektiv med pasienten i fokus.   

 Ålesund og Volda: Står og ovanfor større utfordringar i form av bygningsmessige 
behov. Ved intensivseksjonen i Ålesund er ikkje lokala tilpassa moderne 
intensivbehandling og dei bryter med vilkåra for HMS. Vi må dessutan jobbe mot eit 
betre tilbod for intermediærpasientane. Utviklingsplanen bør og rette meir fokus mot 
utviklinga av ein observasjon/korttidspost ved akuttmottaket i Ålesund. Det er og 
behov for ein bygnings messig oppgradering i 2. etasje ved Volda Sjukehus. 
Samarbeidet mellom fagmiljøa i Ålesund og Volda er ei føresetnad for å sikre et godt 
kirurgisk tilbod ved begge sjukehusa, og det er viktig at dette blir styrka. Det er og et 
stort behov for oppgradering av MTU ved sjukehusa.  
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1.0 Høringssvar - avdeling for akuttmottak og intensiv, Molde og 

Kristiansund 
 
Avdeling for akuttmottak og intensiv, Molde og Kristiansund ble opprettet som følge av OU 
prosessen som ble gjennomført i helseforetaket. Det ble gjort organiseringer på tvers, og nye 
seksjoner ble satt sammen til nye avdelinger. Vår avdeling består nå av 4 seksjoner, 2 
akuttmottak og 2 intensiv seksjoner.  
Utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal med delrapporter er omfattende, og det er en 
krevende jobb å ta stilling til alle punktene og utarbeide et høringssvar til.  
Det er bedt om tilbakemelding på særlig 5 problemstillinger, og det krever at seksjonene 
setter seg grundig inn i problemstillingene for å gi en tilbakemelding som har verdi. Vi ser at 
vi ikke har mulighet til å gi et godt svar på alle problemstillingene basert på tilbakemelding fra 
alle ansatte på denne korte tiden høringen har pågått.  
I nasjonal helse- og sykehusplan er både SNR og Ålesund beskrevet som stort akuttsykehus 
med traumefunksjon. I høringsutkastet blir det presentert at Ålesund skal være det mest 
differensierte sykehuset. Hva betyr dette? Skal sykehusene differensieres, eller er det 
likeverdige sykehus slik som det presenteres i nasjonal helse – og sykehusplan.  
Avdelingen er opptatt av at det faglige innholdet i SNR, og er bekymret for signalene som er 
kommet ifht flytting av funksjoner til Ålesund. Intensjonen om å bygge et felles akuttsykehus 
med traumefunksjon, var at det skulle ha minst samme faglige tilbudet som i dag er ved 
sykehusene i Molde og Kristiansund. Samlingen skal gjøre driften mer robust og bærekraftig 
i forhold til faglig kvalitet, kompetanse, rekruttering og ressursutnyttelse. Det må derfor 
tydeliggjøres hva som er den faglige ambisjonen, og plan for hvordan SNR skal være frem i 
tid. Det forventes at helseforetaket planlegger for PET og robotkirurgi i et nytt og 
fremtidsrettet sykehus. Utviklingsplanen må beskrive det kirurgiske tilbudet i SNR.  
Når det gjelder teknologi og utstyr, er det pr dags dato utstyr som ikke er på plass. Det er 
derfor viktig å ha nok og riktig MTU i påvente av SNR også. 
Det har vært en krevende prosess vedrørende tilbudet til barn inn i SNR, og det er nå vedtatt 
at det skal være døgnsenger i SNR. Vi stiller derfor spørsmål med argumentene for å åpne 
en ny seksjon for multihandicappede barn i Ålesund, med tanke på den økonomiske 
situasjonen foretaket er i. 
BUP samles i Ålesund. Det er med bekymring at det planlegges å samle denne 
kompetansen til Ålesund. Det er i dag stor pågang for å få hjelp til barn og unge med 
psykiske sykdommer og tilstander. 
Det er viktig for rekruttering å vite hva vi skal drive med. Det vil være en stor utfordring å ha 
nok kompetanse og god rekruttering inn mot et nytt sykehus. Hvis vi skal ha tilgang på nye 
spesialister må vi ha en plan for hvilke oppgaver som skal gjennomføres i et nytt sykehus. 
Det må være en tydelig strategi på hvordan beholde og rekruttere faggrupper. Det er viktig å 
ha en god kompetansebygging for alle yrkesgrupper, det må være attraktivt å jobbe i Helse 
Møre og Romsdal. Vi må kunne tilby hele stillinger og gode arbeidstidsordninger for de 
ansatte. Utviklingsplanen må være tydelig ifht fagutvikling og kompetansebygging. 
Helseforetaket bør samarbeide med utdanningsinstitusjonene, og forankre dette i en 
langtidsplan og budsjett.  
Utviklingsplanen tar høyde for en fremtidig endring med økt poliklinisk aktivitet, og færre 
innleggelser i sykehus. Det krever økt kompetanse i akuttmottakene, både av leger og 
sykepleiere for å imøtekomme fremtidens behov.  
Det er også et behov for at planen skal si noe om hvordan de kliniske virksomhetene skal 
omstille sin drift tilpasset et nytt sykehus. Interimfasen inn mot SNR blir veldig viktig. Det vil 
være knyttet en stor sårbarhet og risiko ved omstilling inn mot SNR. Det er viktig at det 
kommer tydelig frem i planen hvordan driften skal tilpasses før innflytting. 
Fødetilbud – det legges opp til samling av fødetilbud før innflytting. Vil dette gå ut over 
rekrutteringen i interimsfasen? Hva med den faglige biten for det sykehuset som ikke skal ha 
fødetilbud. Legges det opp til en rullering av personell? Hva er den faglige konsekvensen for 
faglighet og rekruttering ved en samling. Vi savner en tydelig argumentasjon for 
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vurderingene om å slå sammen, og en plan for gjennomføringen. Vi mener at det er svært 
viktig å ha gode prosesser på viktige avgjørelser inn mot nytt sykehus. Det er 2 miljøer som 
skal slås sammen, og all erfaring tilsier at det må investeres i gode prosesser i god tid. 
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2.0 Høringssvar - avdeling for anestesi og operasjon i Molde og 

Kristiansund 

2.1 Kompetanse/Personell/rekruttering: 
 Situasjonen rundt rekruttering begynner å bli prekær. Vi mener uviklingsplanen 

mangler konkrete tiltak når det gjelder rekruttering/videreutdanning av 

spesialsykepleiere. Det viktige her må være å rekruttere lokalt. I tillegg må 

utviklingsplanen tydeliggjøre hvilket behov man ser for seg i tiden fremover.  

 Det fremheves mye i utviklingsplanen at Ålesund skal være det mest differensierte 

sykehuset i fylket, men viktig at det også fremheves at SNR vil ha det største 

nedslagsfeltet, slik at utviklingsplanen ikke virker antirekrutterende på SNR. Dette er 

spesielt viktig i forhold til interimfasen. Det sies mye om hvilke funksjoner som skal til 

Ålesund, men lite eller ingenting om hva som skal til SNR.  

 Viktig at det blir tydelig i utviklingsplanen hvilke ambisjoner man har for SNR og hvilke 

fagområder som skal være der innen kirurgi, øye og Øre-nese-hals. Her må vi sikre 

rekruttering og LIS utdanning innen flere fagfelt. En må også sikre gastrokirurgisk 

virksomhet  for å kunne rekruttere kirurger. Uten gastrokirurger kan ikke SNR ivareta 

funksjon som fullverdig akuttsykehus med traumefuksjon. 

 Det er viktig med god bredde i ulike grenspesialiteter (kirurgi, urologi, gyn, ortopedi, 

ønh, øye) for å være en faglig attraktiv arbeidsplass for sykepleiere, 

spesialsykepleiere og leger. Dette gjelder både for elektive- og akutte inngrep. 

 Det virker litt uheldig at det er beskrevet at både PET og PCI skal til Ålesund, kanskje 

burde PET og/eller PCI vært på begge sykehusene. 

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

alvor og det må legges god planer for dette. Det er ønskelig at det fokuseres mer på 

dette i utviklingsplanen.  

 Når det gjelder satsingsområdene som er trukket frem i klinikk for akutt behandling 

bør det komme tydeligere frem hva man mener innfor de ulike satsingsområdene og 

hvordan dette skal jobbes med. 

 Det er viktig å sikre attraktive og tilpassede arbeidstidsordninger for personalet som 

skal bemanne funksjoner både på Hjelset og i Kristiansund.  

2.3 Føde 

 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 operasjonsavdelingen, som kirurger, anestesileger, 

operasjonssykepleiere, anestesisykepleiere med flere. 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. 
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Det er ressursknapphet og utfordringer knyttet 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).  

 Dersom fødeavdelingene ved Molde og Kristiansund sykehus skal slås sammen før 

innflytting i SNR er det viktig at det er blir en god prosess, hvor faglige argumenter 

veier tungt. Det må gjøres en grundig risikovurdering slik at man ikke risikerer å miste 

dyktige fagfolk i denne prosessen. Dette gjelder både gynekologer, barnepleiere og 

jordmødre. Men det gjelder også andre faggrupper som blir påvirket av fødetilbudet 

som anestesisykepleiere og leger og operasjonssykepleiere.  

  

2.4 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. 

 Det må også klargjøres hva som skal ligge i det kirurgiske tilbudet til barn ved SNR. 

Dette må komme tydeligere frem i utviklingsplanen.  
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3.0 Høringssvar - avdeling for anestesiologi 
 
Generelle merknader 
a) Manglande involvering 
Avdelingsrådet er kritiske til manglande involvering av fagpersonell  i utarbeidinga av 
utviklingsplanen. Dette er uheldig og svekkar forankringa hos legane og klinikken elles. 
b) Manglande overordna perspektiv for hovudplanen 
    Mange viktige tilgrunnliggande faktorar for utvikling av HMR og spesialisthelsetenesta er 
ikkje drøfta. Dette gjeld overordna prinsipiell  drøfting av kva akutte og elektive oppgåver vi 
skal løyse og kva som krevest for det? Kva oppgåver skal vi ikkje ha? Rammefaktorar når 
det gjeld geografi og infrastruktur og kva betydning dette har for  samfunnsberedskap og 
avstemming av akuttfunksjonar er heller ikkje drøfta. Eksempelvis: Kva betydning vil 
utbygging av Hafast ha for Volda? Møreaksen / Romsdalsaksen  for Clustermodellen av 
SNR. Korleis vil eventuell realisering av diverse vegprosjekt påverke sjukehusa? 

3.1 Sjukehusperspektivet er viktig 
Planen beskriv ulike perspektiv: Føretaksperspektivet, Klinikkperspektivet, 
Samhandlingsperspektivet. Men sjukehuseperspektivet er ikkje drøfta i det heile. 
Seksjonsleiarane er samde om at den tverrgåande organiseringa som er gjennomført for 
HMR har medført utfordringar for pasientflyten på kvart sjukehus. Det kjem fram kritiske 
merknadar til samarbeidet mellom klinikkane om pasientbehandlinga på kvart sjukehus, at 
vesentlege sider ved dette samarbeidet har blitt vanskelegare. Dei fleste pasientane vert 
ferdigbehandla på eitt og same sjukehus. Vi kan lære av kvarandre når det gjeld 
arbeidsprosessar og faglege løysingar, men det er like fullt på kvart sjukehus 
pasientlogistikken skal foregå og ressursane avstemmast og utnyttast. Fagfolka våre vert 
rekrutterte til sitt sjukehus basert på eigne preferansar for bustad og yrkesutfalding.  Dei 
fleste tilsette skal ikkje pendle. Ei slikt lokalt perspektiv for rekruttering  er like sentralt  anten 
ein skal arbeide i Ålesund, Volda eller ved SNR. 

3.2 Delplanen for Akuttklinikken 
Seksjonsleiarane er samde om at utvalet for emne som skal drøftast vidare internt i Klinikk 
for Akuttmedisin er godt. Vi føreset imidlertid god involvering og gode prosessar slik at 
løysingane vert godt forankra blant dei tilsette. Eit eksempel er drøftinga av løysingar for 
Intensivmedisinen 

3.3 Nasjonale standardar og føringar må leggast til grunn for  

Utviklingsplanen 
Avdelingsrådet legg vekt på at nasjonale faglege planar og faglege standardar bør leggast til 
grunn som ambisjonsivå for Helse Møre og Romsdal i arbeidet med utviklingsplanen. 
Eksempel på dette er Nasjonal helse og sjukehusplan, Nasjonal traumeplan, Norsk standard 
for Anestesi, Norsk standard for Intensivmedisin. 
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4.0 Høringssvar - avdeling for AMK/LA/pas.reiser 

4.1 Traumebehandling 
For en godt fungerende traumebehandling i fylket må solide vaktordninger innen 
gastrokirurgi og ortopedi men også mindre fag som ØNH og øye og for eksempel 
intervensjonsradiologi være til stede på Ålesund sjukehus som det primære traumesykehus i 
foretaket. Av samme grunn må også tilbudet innen intensivbehandling være spisset her. I 
den grad traumebehandling også skal foregå ved flere sykehus, må det ikke gå på 
bekostning av tilbudet ved Ålesund sjukehus. 
  

4.2 Hjertebehandling 
Til tross for velfungerende luftambulansetjeneste i fylket, gjør avstanden til St. Olav at 
pasientene i Møre og Romsdal har dårligst tilgang i landet på den beste behandlingen ved 
hjerteinfarkt. Arbeidet med å opprette PCI-tilbud i Ålesund vil være det enkelttiltak av størst 
betydning for vårt område den nærmeste fremtiden ikke bare ved det tilbudet det gir 
hjertepasienter men også ved at det vil frigjøre betydelig beredskap på ambulansefly og –
helikopter og ved reduserte kostnaden ved gjestepasientdøgn og pasientreiser. 
  

4.3 Differensiert bakkebasert transporttilbud 
Det bør vurderes å etableres bakkebaserte alternativ til luftambulansetjenesten i form 
avintensivambulanse i Ålesund og Molde for å frigjøre kapasitet på luftambulanse og for å ha 
backup ved dårlig vær. Det bør etableres «hvite ambulanser» for å frigjøre beredskap for 
ambulansetjenesten. 
  

4.4 AMK 
AMK Møre og Romsdal ivaretar en viktig funksjon for Møre og Romsdals befolkning og må 
videreutvikles til å kunn fungere som en fullverdig backup for AMK Sør-Trøndelag i henhold 
til regionalt vedtak.  
  

4.5 Annet 
Det må i større grad samarbeides med St. Olav for å unngå unødvendige reiser til kontroller 
og vurderinger der telemedisin eller andre løsninger kan gjøre det unødvendig.  
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5.0 Høringssvar - avdeling for anestesi og operasjon, Ålesund og 

Volda. 

5.1 Spesialsykepleiere/rekrutering 
Vi er bekymret for mangelen på spesialsykepleiere og ønsker at dette skal ha et større fokus 
i utviklingsplanen. Gjerne med en plan for hvor mange som behøves fremover mot 2023. 
Det bør også satses på opplæring/utdanning av veiledere for spesialsykepleiere i og med at 
utdanningen er lagt på masternivå som krever mer av veilederne.  
Viktig med rekrutering og god opplæring av seksjonsledere i spesialavdelinger og verktøy for 
disse som skal avlaste arbeidet slik at en beholder disse. 
Det er viktig å ha en god seniorpolitikk med tiltak som får spesialsykepleiere til å stå i arbeid 
så lenge som mulig. 

5.2 Dagkirurgi 
Volda: Det må ses på dagkirurgi tilbudet i Volda dette gjelder utstyr, bygninger, personell og 
organisering. 
Dagkirurgi i Volda bør flyttes til avdeling for anestesi og operasjon, Ålesund og Volda for 
bedre å kunne organisere operasjonsplanleggingen. 
Ålesund: Dagkirurgisk seksjon bør flyttes til avdeling for anestesi og operasjon, Ålesund og 
Volda for bedre å kunne organisere operasjonsplanleggingen, og bedre samarbeid innad i 
seksjonen, 

5.3 MTU og bygningskapasitet 
Støtter plan for strategisk planlegging for utskiftning av MTU.  
Operasjon/anestesi og sterilsentralene sliter med gammel bygningsmasse både i Ålesund og 
Volda som vanskeligjør optimal drift. 
Det er særs viktig å se dette i sammenheng med anskaffelse av operasjonsrobot som vi 
støtter innføringa av. Innføring av operasjonsrobot medfører at en trenger annet utstyr i 
sterilsentralen og bygningsmessig oppgradering av operasjonsstue i sentraloperasjon i 
Ålesund. 
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6.0 Høringssvar - avdeling for Akuttmottak/Intensiv, Ålesund og 

Volda 
 

6.1 Bakgrunn og historikk 
 
6.1.1 Historikk for helseforetaket 
I 2010 ble det innført klinikkstruktur i Helse Sunnmøre. I Ålesund ble daværende 
anestesiavdeling og operasjonsavdeling innlemmet i kirurgisk klinikk, Ålesund sammen med 
kirurgisk, ortopedisk, tann/kjeve, øre/nese/hals og øyeavdelingen, samt kontorseksjonen.  
Helse Sunnmøre og Helse Nordmøre og Romsdal ble slått sammen til ett foretak i 2011. 
Den kirurgiske klinikken bestod inntil ny klinikkorganisering ble implementert 1/5-17. 
Regionalt traumesystem ble innført i HMN, dette medførte endringer i pasientstrøm ved 
traumesituasjoner. Fra 2011 ble det besluttet at Volda ikke skal ta imot kirurgiske pasienter i 
helgene. 
Det er vedtatt at Volda skal ha et akuttkirurgisk tilbud frem til 2021. 
 
6.1.2 Gjennomføring av prosjekt 
6.1.3 Mandat og organisering 
Det vises til mandat vedtatt i styret i Helse Midt – Norge RHF 16.juni 2016. 
6.2.4 Interessenter 
Leierråd, klinikksjef, klinikkråd i Akuttklinikken, avdelingsrådene, samarbeidsråd og den 
enkelte medarbeider. Vi forutsetter at brukerutvalg involveres på klinikknivå og høyere, her 
vil det også være aktuelt å utarbeide en interessentanalyse. 
6.2.5 Medvirkninger og aktiviteter 
Utviklingsplanen har vært tema i alle seksjonene i avdelingen, i avdelingsråd, samarbeidsråd 
og på klinikknivå. Tillitsvalgte, verneombud og ansatte har deltatt og er oppfordret til å 
komme med innspill via sine ledere. 

6.2 Nåsituasjonen 
6.2.1 Pasientens helsetjeneste – brukertilfredshet 
I Ålesund og Volda har det vært arbeidet med pasientforløp i flere år og det foreligger forløp 
knyttet mot kreftbehandling, akuttsituasjoner og for flere av de elektive prosedyrene.  
Volda har innført MET team (medisinsk akutt team) og det er inder innføring i Ålesund. 
Brukertilfredshet kan vi kun lese ut fra undersøkelser gjort ved de to sykehusene. 
 
6.2.2 Pasientbehandling – faglig prioritering, pasientsikkerhet, kvalitet og 
pasientopplæring 
Vi ser det er svært ulik aktivitet, kapasitet og pasientstrøm ved de to sykehusene.  
Det viser seg at helseforetakene i Midt-Norge har et høyere forbruk målt i DRG 
sammenlignet med resten av landet.  
I Ålesund har man kommet godt i gang med satsingsområdene i 
pasientsikkerhetsprogrammet. I Volda har vi ikke kommet like langt, men er i gang med 
arbeidet.  
 
6.2.3 Oppgavedeling og samhandling 
Det var pr mai 2017 liten samhandling mellom sykehusene når det gjelder våre avdelinger, 
dette er nå i ferd med å bedres. Internt i det enkelte sykehus er det utstrakt samhandling og 
samarbeid. 
Akuttmottakene samhandler jevnlig med kommunene, fastlegene og legevaktene spesielt. 
Vi bør avklare arbeidsfordeling mellom alle sykehusene så snart som mulig, da uavklarte felt 
på dette området fortsatt er årsak til indre strid og uenighet i foretaket. En bør avklare Voldas 



11 

 

fremtidige status i forhold til akuttkirurgi og finne frem til gode fremtidsrettede løsninger for 
sykehusene og befolkningen vi skal betjene. 
Etter omorganiseringen 01.05.17 har vi fått på plass gode samarbeidsrutiner innad i de 
tversgående avdelingene. I tillegg er det startet opp arbeid med å standardisere og samkjøre 
prosedyrer og rutiner på tvers i hele foretaket innenfor akuttmottak og intensiv. 
Det er nylig utarbeidet en palliativ plan i samarbeid med kommunene, den er svært viktig for 
å kunne gi pasientene et kvalitativt godt tilbud i livets siste fase og det er viktig at 
helseforetak og kommuner jobber aktivt sammen om dette. 
 
6.2.4 Organisering og ledelse 
Vi viser til klinikkens organisasjonskart. 
Dagens organisering i akuttklinikken er så ny at ikke alle strukturer er på plass enda. Vi ser 
det er en del forskjeller mellom sykehusene når det gjelder organisering og ledelse i 
seksjonene, dette arbeides det aktivt med for å standardisere og utjevne. 
Medarbeiderundersøkelsene om ledelse og arbeidsmiljø viser at dette er områder som det 
må fokuseres på i fortsettelsen. 
Det er besluttet at det skal være en stedlig leder/koordinator på hvert sykehus som skal drive 
ledelse uten å være ledere og uten ansvar og myndighet. Dette vil raskt gi konflikter i forhold 
til den etablerte lederlinjen. Vi tenker at en i større grad bør etablere samarbeidsfora internt i 
hvert sykehus for å ivareta de opplagte behovene for samarbeid. Dette samarbeidet må følge 
pasientflyten gjennom systemet og forankres forpliktende i alle klinikker, avdelinger og 
seksjoner. 
I pasientverdiprosessen er lokal samhandling mellom fag viktig for å skape kvalitet, 
effektivitet og trygge pasientforløp, derfor er også sykehusperspektivet viktig på linje med 
klinikk og foretaksperspektivet. 
 
6.2.5 Bemanning og kompetanse 
Spesialavdelingene har svært store utfordringer når det gjelder rekruttering og kontinuerlig 
utdanning av personell med nødvendig kompetanse. Det foreligger et stort materiale som 
dokumenterer behov for videreutdanning og alderssammensetning i seksjonene. 
Det er meldt inn behov for utdanningskapasitet til utdanningsinstitusjonene. 
Problemene med rekruttering og utdanning av spesialsykepleiere gjør at man bør vurdere 
seniortiltak for å sikre at spesialkompetanse blir værende i organisasjonen så lenge som 
mulig, da det vil ta år før man har muligheter for å utdanne store nok kvanta til å dekke opp 
for forventet avgang basert på alder. I denne sammenheng bør en se nærmere på 
mulighetene for at også sykepleiere kan gis fulle, faste stillinger uten å måtte ha 3 – 4 ulike 
arbeidssteder. Et fast arbeidssted er viktig for trivsel, arbeidsmiljø og ikke minst kompetanse 
som blir stadig mer spesialisert. 
En bør ha fokus på målsetting om høyere kompetanse i front, det vil si at det er ønskelig med 
erfarne LIS og overleger tilgjengelig i akuttmottakene, samt sykepleiere med 
spesialutdanning innen intensiv, anestesi eller akuttsykepleie. Det arbeides med Plan for høy 
aktivitet som anbefales innført ved alle sykehusene i foretaket med relevante tiltak for å sikre 
forsvarlig og optimal pasientbehandling til en hver tid. Som en del av dette arbeidet må 
ressurser omprioriteres ved høy aktivitet for å redusere ventetid og øke kvalitet i 
pasientmottakene. 
Seksjonene er kommet langt i utarbeiding av kompetanseplaner og sikring av kunnskap og 
kompetanse hos våre ansatte. 
En bør få satt i gang systematisk opplæring av ledere, spesielt for nytilsatte ledere. Foretaket 
har utarbeidet rammeverk for ledelse som er klart til operasjonalisering og gjennomføring, 
dersom man skal nå målene som settes vil kvalifiserte, kompetente ledere være av 
avgjørende betydning. 
Det er skrevet at man ønsker å prioritere akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus for å øke 
kompetansen i tjenesten. Vi er for så vidt enige i behovet for kompetanseøkning ute. Vi ser 
også at de prehospitale tjenestene de siste årene har vært prioritert og har vært tilført store 
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ressurser slik at de pr i dag på flere områder har kommet mye lenger enn det man har 
intrahospitalt.  
 Intrahospitalt har man over mange år opplevd en langvarig tørke i prioritering av 
kurs/kompetanseøkning og investering i nødvendig utstyr. Vi mener derfor turen nå må være 
kommet til de intrahospitale tjenestene og en sårt tiltrengt oppgradering der, før man igjen 
prioriterer prehospitale tjenester. 
 
6.2.6 Forskning og innovasjon 
Det er igangsatt en rekke forbedringsprosjekter i seksjonene. Flere medarbeidere har 
kompetanse på masternivå og flere er i et pågående utdanningsløp. Dette er et 
satsningsområde. En bør fokusere på opplæring/videreutdanning av veiledere for 
spesialstudenter som etter hvert bør være på masternivå. 
 
6.2.7 Økonomi 
Dette er vanskelig å si noe om da budsjettene er satt opp i henhold til tidligere organisering 
og vil ikke bli splittet i nye avdelinger før i 2018. Foretakets økonomiske situasjon er alvorlig 
og det arbeides med tiltak som bedre bemanningsplanlegging og drift. 
 
6.2.8 Teknologi og utstyr 
Behovet for utskifting av medisinsk teknisk utstyr er svært stort. Behovene har vært meldt inn 
i en årrekke uten at det har vært rom for nødvendig innkjøp. Vi opplever nå at sykehusets 
seksjoner ikke har nødvendig utstyr for å ivareta pasientbehandlingen på en god måte. Et 
eksempel er mangelen på overvåknings skop til intensiv/postoperativ som nå er 17 år gamle, 
estimert levetid er max. 10 år. Tilsvarende mangler ultralydapparat som ville sikre bedre og 
raskere diagnostisering i for eksempel akuttmottakene. I den senere tid opplever vi også at 
intensiv sengene er utslitte, de må repareres som ikke alltid er mulig og man opplever en 
reell mangel på slike spesialiserte senger. I tillegg mangler man nok senger i flere av 
sykehusene og opplever å gå tom for senger i helgene. Vi mener det derfor er av signifikant 
betydning at det gjøres investeringer i helt nødvendig utstyr helst omgående. 
Vi støtter behovet for PCI og PET, da primært lagt til Ålesund sykehus som er vedtatt skal 
være sykehus nummer 2 i regionen. Dette vil redusere reiseutgifter og bruk av 
luftambulanse, samtidig som det vil gi befolkningen i Møre og Romsdal en bedre mulighet for 
overlevelse ved for eksempel en del hjertelidelser. 
Både Ålesund og Volda sykehus mangler isolat og spesielt luftsmitteisolat. Dette gir økt fare 
for spredning til personalet og øvrige pasienter. Mangelen på isolat har også vært påpekt i en 
årrekke. 
Innføring av SAP har vært utfordrende både teknisk og knyttet opp mot ny kontering av 
utgifter uten at nødvendige endringer er gjort i de økonomiske rammene. Systemet viser seg 
å være svært lite hensiktsmessig og tungvint å bruke i forhold til budsjettering, regnskap, 
kontering, bestilling av varer osv.  
Det arbeides med aktiv forsyning som vil være arbeidsbesparende for den enkelte seksjon, 
samt trinnvis innføring av lager og innkjøpssystem i operasjonsavdelingene. Det innføres 
også Delta knyttet opp mot apotekvarer og medikamenter. Disse systemene innføres uten at 
for eksempel medisinrom er tilpasset de nye kravene. Det presiseres at innføring av Delta i 
seg selv er positivt, men at vedtak om innføring gjøres uten nødvendige tilpasninger i forkant. 
Det er innført kompetanseportal som etter hvert vil lette og kvalitetssikre arbeidet til 
fagsykepleiere og seksjonsledere. 
Det er blitt en mer utstrakt bruk av skype som gir både organisatoriske og økonomiske 
gevinster. 

 

6.3 Dagens bygg – tilstand og muligheter 
 
6.3.1 Areal 
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Det vises til utviklingsplan for areal som er igangsatt. Behovene er meldt inn der fra klinikken. 
Vi ser for øvrig at det er svært stort behov for oppgradering, ombygging og nybygg for 
seksjonene i avdelingen. Vi viser til innmeldte behov og prioritering i foretaket. Det er 
vesentlig for drift og utvikling av Ålesund sykehus at man får etablert en obs post/korttidspost 
i tilknytning til akuttmottaket. Intensivseksjonen tør vi påstå har foretakets mest utdatert og 
minst tilpassede lokaler i forhold til dagens drift. En radikal ombygging/nybygg av intensiv må 
prioriteres som nr. 1 i den arealmessige utviklingen. Intensiv seksjonen i Ålesund ble bygget i 
1971 og har pr i dag ikke pasientrom som tilfredsstiller myndighetenes krav/standarder til 
intensivmedisin. Det har vært en rivende medisinsk utvikling på området siden sykehuset ble 
bygget og skal man fortsatt kunne behandle de sykeste pasientene i foretaket, må en 
ombygging komme så raskt som mulig. I Volda bør en også opprette observasjonssenger i 
tilknytning til akuttmottaket og intensiv har behov for endringer spesielt knyttet opp mot lager 
forhold og postkjøkken som man har et avvik på fra Mattilsynet som ikke er mulig å lukke i 
dagens lokaler. Vi støtter derfor planene for ombygging av 2.etg. ved Volda sykehus. 
 
6.3.2 Tilstandsvurdering 
Dagens lokaler med utdaterte varslingsanlegg og tekniske installasjoner i veggene, samt 
underkapasitet når det gjelder strøm og IKT gjør at faren for sammenbrudd er økende. Et 
sammenbrudd vil umuliggjøre drift i disse lokalene noe som vil ramme sykehusenes drift 
hardt. 
Gammelt ventilasjonsanlegg og manglende isolater er også en stor utfordring. 

6.4 Overordnede strategier og føringer 
Endring i oppgavedeling internt i helseforetaket. I først omgang vil vi se på dette internt 
mellom de to sykehusene i de nye felles avdelingene. Ettersom organisasjonsstrukturen var 
implementert først 1. mai vil vi til høsten starte dette arbeidet i avdelingene. I neste omgang 
ser vi for oss en gjennomgang av standardisering/oppgavefordeling mellom avdelingene i sør 
og avdelingene nord i foretaket. 
Vi ser for oss at stadig flere pasienter blir dagpasienter kontra døgnpasienter som i dag. Det 
er nødvendig å etablere observasjonsenheter, spesielt i Ålesund og ved SNR. Det vil i 
forbedringsarbeidet som er planlagt oppstartet i august bli satt fokus på drift og 
effektivisering, samt standardisering og gjennomgang av pasientforløpene. Vi ser for oss at 
dette kan føre til reduksjon i ventetider.  
Vi ser at den teknologiske utviklingen gjør at befolkningens forventninger til 
spesialisthelsetjenesten endres. Det vil være av stor betydning at helseforetaket endrer sine 
arbeidsmåter og logistikkløsninger i tråd med utviklingen. Her må vi få på plass en mer aktiv 
dialog med aktuelle brukergrupper. 
Sykehusene i Volda og Ålesund fremstår i dag forskjellig på en del områder som vi tenker 
bør kunne standardiseres og samkjøres for å oppnå mest mulig effektiv drift. Dette gjelder 
både organisatorisk og i forhold til utstyr og arbeidsmetoder. 
Vi ser det som svært viktig at avdelingene samkjøres til en total helhet slik at våre ansatte får 
en forståelse for at vi er en enhet som sammen skal løse utfordringer ved de to sykehusene i 
første omgang for så å samkjøre hele foretaket på litt lenger sikt. Målet er lik 
pasientbehandling uavhengig av hvilket av foretakets sykehus for får behandling ved. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


