
Utviklingsplan 2019-2022 

Høring 

Kirurgisk seksjon i Molde. 

Generelt  

Det har blitt sagt av ledelsen at dette skulle være en overordnet plan. Men slik har det ikke blitt. 

Planen inneholder for mange radikale, detaljerte utsagn til det. Ved gjennomlesning får man inntrykk 

av at det er en plan for utvikling av sykehuset i Ålesund. For Volda og ikke minst for det nye 

sykehuset (SNR) virker det mest som en «avviklingsplan». Som faglig utviklingsplan for hele HMR 

virker det puslete og uegnet.  

Involvering 

Vi lurer på hvordan teksten har blitt til, spesielt for kirurgisk klinikk. Det er beskrevet en omfattende 

organisering av planarbeidet med Styringsgruppe (19 medlemmer)og Koordineringsgruppe (18 

medlemmer). Men arbeidet med utviklingsplanen blant fagfolk innad i kirurgisk klinikk må ha blitt 

glemt underveis. 

Et eksempel; alle sykehusene skal ha akuttfunksjon. Det er et stort ansvar å påta seg det. Man kunne 

forvente bl.a. at fagfolkene innen kirurgi hadde fått arbeide fram noen standarder for hva et 

akuttsykehus minst må inneholde for å fylle sin kirurgiske funksjon 24/7. Og hvordan det kan forenes 

med den organisasjonsmodellen som er har valgt. 

Bakenforliggende årsak 

En viktig årsak til at teksten er uegnet som utviklingsplan er trolig at følgende to styrevedtak synes å 

ha «låst» hele dokumentet til å bli et Ålesundprosjekt: 

1) «Ålesund sykehus skal fortsatt være det mest differensierte…………..» Setningen stammer 

opprinnelig fra et styrevedtak i Midt-Norge, sak 83/14 pkt. 5, og er siden gjentatt i flere 

sammenhenger, også i denne planen (Se mandatet s. 14). Setningen fremsettes som om den 

uttrykker det viktigste prinsippet for fag og fagutvikling i SNR! 

En slik særstilling for et enkelt sykehus i vårt foretak er ukjent for Nasjonal helse- og sosialplan fra 

2016. 

2) Idefaserapporten som gjentatte ganger definerer fagområder som skal samles eller nyutvikles, i 

Ålesund. 

Disse to grunnlagsdokumentene ble til i en annen organisasjonsmodell enn den vi nå har. 

Konseptrapporten,SNR, viderefører også gammel tenkemåte og ledelsens uttalelser i det offentlige i 

den senere tid (RB nov. 2017, flytting av brystkreft fra Molde til Ålesund) vitner heller ikke om at den 

har forstått organisasjonsmodellens betydning for fagutvikling.  Foretaket er nå organisert i klinikker 

der de fleste har gjennomgående ledelse på 3 ledernivåer og kun seksjonsledere ivaretar stedlig 

ledelse. I denne modellen har det enkelte sykehus som enhet nærmest «fordampet». Sett fra 

kirurgisk ståsted er det nå kirurgisk klinikk som sammen skal løse foretakets kirurgiske oppgaver. Og 



det kan gi en helt annen måte å tenke samhandling på enn bare å samle og nyutvikle i Ålesund, slik 

det blir fastslått mange ganger i dokumentet.  

Sykehuset Nordmøre og Romsdal 

Vi mener på bakgrunn av det ovenstående at dokumentet er uegnet som faglig utviklingsplan for SNR 

som altså skal stå ferdig ved planperiodens slutt. Planen mangler ambisjon for dette sykehuset. Det 

dreier seg altså om to gamle, stolte sykehusorganisasjoner som skal fusjonere og flytte inn i et 

splitter nytt sykehus til >4 milliarder kroner! Det skal være et akuttsykehus for ca 130.000 

mennesker! 

Rekruttering 

Vi mener at alle typiske vaktfag skal ha kontinuerlig beredskapsvakt. Ortopedi, Øre/nese/hals og Øye 

nevner vi spesielt fordi det er stilt spørsmål ved disse. Uten vakt utføres ingen ambisiøse operasjoner 

som krever oppfølging, øyeblikkelig hjelp bortfaller og deltagelse som ressurs ved traumer faller bort. 

Utdanningen blir sterkt redusert eller faller bort. Rekrutteringen svekkes. Fagene reduseres til 

poliklinikker som ikke nødvendigvis må ligge på et sykehus. 

Mangler 

Jfr beskrivelsen av kirurgisk klinikk, 2.10.5. s. 79. Foretaket har enhet for plastikkirurgi. Det heter 

bryst-/endokrin kirurgi. Kreftkirurgi er ikke en spesialitet, slik det kan se ut som her. 

 

Konklusjon: 

Vi oppfordrer til at dokumentet trekkes tilbake. 
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