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Høringssvar til utviklingsplan HMR 2019-2022 fra LO i Ålesund og Omegn 
Utviklingsplanen har en kort planperiode, derfor er det overraskende at det ikke er lagt større vekt 

på konkrete funksjonsfordelinger mellom Kristiansund og Molde, fram mot at Sjukehuset 

Nordmøre og Romsdal er ferdigstilt.  

LO i Ålesund og Omegn hevder det mangler perspektiv for de enkelte sjukehus i utviklingsplanen. 

Ålesund sjukehus skal være det mest differensierte sjukehuset, men dette framstår lite konkret i 

utviklingsplanen.  

I utviklingsplanen må det også legges til grunn tiltak for å sette fokus på miljøperspektivet, det 

gjelder både for avfallhåndtering, energiforbruk og transport av ansatte og pasienter. Kan ikke se at 

disse forholdene følger planen systematisk. Skal miljø bli tatt på alvor må både indre – og ytre 

miljøaktiviteter være gjennomgående i planverket. 

LO i Ålesund og Omegn mener at det, i denne planperioden må utrede mulighetene for å etablere 

både PET/CT for avansert billedundersøkelse og PCI i Ålesund. På denne måten kan en 

optimalisere tilbudet mellom Trondheim og Bergen, både for kreft – og hjertepasienter, slik at 

befolkningen i Møre og Romsdal får samme likeverdige tilbudet, på helsetjenester som i resten av 

regionen. Dette vil også være en fornuftig tilnærming med tanke på at vi har en geografi med fjell 

og fjorder, er kystnær, med til dels mange uværsdager, der både fly og helikopter kan ha store 

utfordringer til å ta seg fram.  

 

Strategiske tilnærmelser til pasientbehandling: 
For Helse Midt Norge er det vedtatt kirurgisk kreftplan. Dette er en strategi for kreftbehandling der 

de aller mest avanserte kirurgiske inngrep skal være utført på St. Olav Hospital. Unntaket er 

Ålesund sjukehus. LO i Ålesund og Omegn mener at det er svært viktig at Helse Møre og Romsdal 

og klarer å etablere sterke fagmiljøer for å dempe sentraliseringen ut av vårt helseforetak.  

For å kunne ivareta kreftkirurgi i Helse Møre og Romsdal, med en god nok faglig kvalitet, er det 

behov for å sentralisere og styrke det kirurgiske miljøet i Ålesund. Dette også for å synligjøre at 

Ålesund skal være det differensierte sjukehuset i Helse Møre og Romsdal. 

LO i Ålesund og Omegn er usikker på om Helse Møre og Romsdal har økonomi til å etablere og 

drifte to fullverdige barneavdelinger, selv om vi mener at det er viktig å ha et barnetilbud i 

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. 

Videre mener LO i Ålesund og Omegn at Volda sjukehus skal være et akuttsjukehus med 

kirurgiske akuttfunksjoner. Etter kommunesammenslåinger er pasientgrunnlaget for Volda økt, i 

tillegg til at de får mange fødende fra Nordfjord. Derfor bør man i denne planperioden definere 

Volda sjukehus som traumesjukehus med akuttfunksjonen i Volda 24:7.  

Kompetanse og rekruttering:  
Planen sier mye om sjukepleiermangelen som vi vet kommer. LO i Ålesund og Omegn er opptatt 

av et bredere lag av kompetanse, der både sjukepleiere/spesialsjukepleiere, jordmor, sosionomer og 

barnevernspedagoger, vernepleier og fagarbeidere, som omsorgsarbeider, ambulanse – og 

kontorfagarbeidere/helsesekretærer og de øvrige fagarbeidergruppene blir nevnt. Å drive sjukehus 

er omfattende og komplekst, der rekruttering og kompetansebygging er viktig for alle yrkesgrupper 

for å møte utfordringa i framtida med økt levealder og mangel på helsepersonell. Like viktig som å 

ha et godt samarbeid med kommunehelsetjenesten bør Helse Møre og Romsdal ha et bredt 

samarbeid med universitet- og høyskole-sektoren, samt fylkeskommunen/videregående opplæring.  
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For å rekruttere ungdom til sektoren er det viktig at det finnes både en lærling-arena og et 

arbeidsmarked for dem i sykehus. Lærlingeordninga bør i større grad komme på strategikartet til 

framtidas helsetjeneste. 

Hele og faste stillinger er også et tiltak for rekruttering som må prioriteres høyt. Dei fleste er i dag 

avhengig av 2 fulle inntekter, og i kvinnedominerte yrker er det fremdeles mest deltid.  

Når det i plandokumentet gir utrykk for bekymring i forhold til rekrutering og marginalt tilgang på 

helsepersonell, er det underlig at det ikke blir bedre tilrettelagt for hele stillinger. Utviklingsplanen 

bør få inn dette som et høyt prioritert område, også som viktig prinsipp for likestilling mellom 

kjønnene.  

Rehabilitering:  
LO i Ålesund og Omegn er sterkt imot at en signaliserer ei flytting av all rehabilitering til 

sjukehusene. Mork rehabiliteringssenter driver per i dag spesialisert rehabilitering og er nært 

knyttet til Volda sjukehus. Spesialisert rehabilitering er omfattende og tidkrevende. Rehabilitering 

har ulike faser og noe som blir godt ivaretatt mellom sjukehusene slik det fram står i dag. Mork har 

store gode lokaler og uteareal med mulighet til å bruke naturen med både båtturer, gapahuker og 

turløyper, noe ei sjukehusavdeling ikke kan gi. Dette er viktige faktorer for bedring i et 

rehabiliteringsforløp.  

Medisinskteknisk utstyr: 
Det må prioriteres å investere i moderne medisinsk teknisk utstyr til alle sjukehusene dersom vi 

ikke skal miste kvalifisert personell. Manglende medisinsk teknisk utstyr kan tvinge pasientene til 

og velger bort Helse Møre og Romsdal. De mest avanserte medisin teknisk utstyret må forbeholdes 

Ålesund som skal være det differensierte sjukehuset i Helse Møre og Romsdal. 

Standardisering av medisinsk teknisk utstyr i Helse Midt-Norge, kan være veien å gå, etter vår 

mening.  

Ernæring: 
Kunnskap om ernæring må bedre inn i helseutdanningen generelt.  

Ernæring i sjukehus bør være tema i utviklingsplanarbeidet slik at strategier for ernæring blir 

innarbeidd i planverket.  

Der er ingen argumenter, hverken økonomisk, kvalitets- eller arealmessig, for å sentralisere 

kjøkkenet i Helse Møre og Romsdal. Mat representerer både tilfredshet og god behandling med høy 

kvalitet for pasientene, og ansatte, derfor bør det være kjøkken og kantine på alle sjukehusene. 

Sluttord: 
LO i Ålesund og Omegn håper med dette å bidra til at Helse Møre og Romsdal kan møte 

framtidens utfordringer på en best mulig måte for pasientene og de ansatte. Gode og 

behandlingsforløp med et godt arbeidsmiljø gir tillit mellom pasientene og helsepersonell. Dette er 

en forutsetning for å skape fremtidens helsetjeneste. 
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