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Rådmannens forslag til vedtak 

Molde kommune slutter seg til høringsuttalelsen om Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal 
HF slik den framgår av saksutredningen. 
 
 

Saksopplysninger 

Helse Møre og Romsdal HF sendte 26. oktober 2017 Utviklingsplan for Helse Møre og 
Romsdal HF – i planperioden 2019-2022; og framtidsutsikter mot 2035 ut på høring. 
Høringsfristen er satt til 7. desember. 
Den 17. november ble det avholdt et møte mellom representanter for Helse Møre og Romsdal 
HF og representanter fra medlemskommunene i Romsdal Regionråd om utviklingsplanen. 
 
Romsdal Regionråd (ROR) har utarbeidet en egen høringsuttalelse på vegne av alle 
kommunene i ROR (Aukra, Eide, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes).  Molde 
kommune velger i tillegg å sende inn et eget høringssvar, i likhet med flere av ROR-
kommunene. Det er ingen motsetninger mellom høringsuttalelsen fra ROR og høringsuttalelsen 
fra Molde kommune. Høringssvaret fra ROR vil bli ettersendt som vedlegg til denne saken når 
det er ferdigstilt. 
 
Molde kommune registrerer at det er stor uro internt i Helse Møre og Romsdal knyttet til 
manglende medvirkning og involvering av de ansatte i arbeidet med utviklingsplanen, noe som 
er uheldig. Som følge av denne uroen er den interne høringsfristen utsatt fra 7. til 20. 
desember.  Utsettelsen ble gjort kjent den 29. november (vedlegg). Molde kommune finner det 
svært uheldig at det har vært en såpass uryddig prosess i dette viktige arbeidet, og stiller også 
spørsmål ved høringens verdi sett i lys av dette. Molde kommune tar derfor forbehold om 
endringer som vil kunne framkomme i den interne prosessen, og som vi pr. i dag ikke har 
kjennskap til.  
 

Høringsuttalelse fra Molde kommune: 

Utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal HF med ti delrapporter er svært omfattende.   
Det er krevende for en kommune å skulle ta stilling til, og utarbeide et høringssvar til, et såpass 
omfattende og komplekst dokument som utviklingsplanen med tilhørende delrapporter er.  
De fem problemstillingene som helseforetaket har bedt om særlig tilbakemelding på i 
høringsbrevet er også omfattende, og krever at høringsinstansene går grundig inn i og har 
forutsetning for å gi tilbakemelding dersom høringssvarene skal ha noe verdi.  



 
Ut fra dette perspektivet, er det særdeles viktig at Helse Møre og Romsdal er tydelig i sitt 
budskap. Godt samarbeid og god samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og 
primærhelsetjenesten er viktig.  Kommunene blir ofte ansvarlig for tilbud som ikke vurderes til å 
være spesialisthelsetjenesten sitt ansvar, og pasientene skal oppleve et sømløst tilbud mellom 
nivåene.  Håndtering av utskrivningsklare pasienter etter samhandlingsreformen er ett 
eksempel. Utviklingsplanen omhandler også flere, blant annet er «klinikkvis undersøking av kva 
for oppgåver som kan overførast til kommunane» et tiltaksområde som er foreslått for 
klinikkene. Som grunnlag for dimensjonering av SNR er også overføring av pasientbehandling 
og pasientgrupper fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten lagt til grunn i de 
dimensjonerende forutsetningene (redusert gjennomsnittlig liggetid, ingen utskrivningsklare 
pasienter, behandling av grupper av dagpasienter, ansvar for kontroller mm).  
 
I arbeidet med utviklingsplanen har det vært tre ekstraordinære dialogmøter mellom 
kommunene og helseforetaket.  Dialogmøtene har i stor grad vært basert på informasjon om 
arbeidet med utviklingsplan fra helseforetaket sin side. Deler av det som fremkommer i 
utviklingsplanen om retning for faglig utvikling og fordeling av funksjoner mellom sykehusene i 
Helse Møre og Romsdal har ikke vært tema.  Dette stiller Molde kommune seg undrende til. 
Slik vi vurderer det oppfylles dermed ikke intensjonen med disse møtene fullt ut.  
Helseforetaket viser selv til vedtatt Samhandlingsavtale der det blant annet står at partene skal 
«…informere og involvere den andre parten i planprosesser og annet arbeid som har betydning 
for utforming av helsetenester for den annen part, blant annet organisering og endring av 
rutiner».  Helseforetaket skriver også i utviklingsplanen at målet med involvering av fagmiljø på 
tvers av nivåene skal bidra til å «skape legitimitet i avgjerdsgrunnlaget».  
Det at diskusjoner om faglig retning og utvikling har vært forbeholdt interne prosesser fram til 
utviklingsplanen ble sendt ut på høring er uheldig, og bidrar slik Molde kommune vurderer det 
ikke til å legge til rette for god dialog og samhandling mellom nivåene. 
 
Molde kommune er opptatt av det faglige innholdet i Sykehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR), 
og er svært bekymret for signalene om «stykkevis og delt» nedbygging av det faglige tilbudet i 
SNR.  Molde kommune legger til grunn at intensjonene med bygging av ett felles akuttsjukehus 
med traumefunksjon for befolkningen Nordmøre og Romsdal oppfylles.  Dette innebærer en 
forventning om at SNR skal ha minst samme faglige tilbud som sykehusene i Kristiansund og 
Molde har hver for seg, og at samlingen skal gjøre driften mer robust og bærekraftig både i 
forhold til faglig kvalitet, kompetanse/rekruttering og ressursutnyttelse.  
 
Molde kommune savner en tydeliggjøring av den faglige ambisjonen for SNR i utviklings-
planen.  Overføring og samling av flere tilbud ved Ålesund sjukehus er foreslått uten at de 
samlede konsekvensene for SNR er beskrevet eller omtalt. Funksjoner som er foreslått samlet 
ved Ålesund sjukehus er blant annet vakt innen ØNH og øye, brystkreftkirurgi, kirurgi inkl. ØHN 
og ortopedi for barn, karkirurgi, familieenheten innenfor barne- og ungdomspsykiatrien mm. 
Argumentasjonen og vurderingene som ligger til grunn for forslagene er ikke tydelige.  En slik 
utvikling vil uten tvil svekke pasienttilbudet og rekrutteringsgrunnlaget i SNR, og det oppfyller 
ikke de faglige ambisjonene for beslutningen om å bygge ett felles akuttsjukehus med 
traumefunksjoner for befolkningen i Nordmøre og Romsdal.  
 
Molde kommune kan ikke se at det i dokumentene legges fram argumentasjon (økonomisk – 
faglig) for forslaget om å samle føde- og barseltilbudet i Molde og Kristiansund senest i 2019.  
Et argument vi likevel har hørt, er at det er viktig «å øve» før innflytting i SNR. Det er det 
nærliggende å tro at gjelder flere funksjoner.  
Dersom Helse Møre og Romsdal velger å gå videre med dette forslaget, legger Molde 
kommune til grunn at faglige vurderinger vektlegges, samt det faktum at fødetilbudet skal 
samles i SNR på Hjelset fra 2022.   
 
 
 



Formålet med utviklingsplanen er å gi en samlet fremstilling av de viktigste innsatsfaktorene; 
organisering og ledelse, kompetanse, teknologi, samhandling, bygg m.m. Den overordnede 
målsettingen er å legge til rette for fremtidsrettet pasientbehandling og god bruk av ressurser. 
Helseforetaket har delt arbeidet med utviklingsplanen inn i tre perspektiv; foretaksperspektivet, 
klinikkperspektivet og samhandlingsperspektivet.  
 
I høringsbrevet ber Helse Møre og Romsdal om særlig tilbakemelding på følgende: 
 

1. Gir faktagrunnlaget ei god framstilling av dagens situasjon?  
2. Er utviklingsdrivarane og endringsfaktorane for utviklinga i helsetenestene tilstrekkeleg 

belyst?  
3. I planen er det satt opp nokre prioriterte innsatsområde innanfor dei ulike perspektiva 

(klinikknivå, føretaksnivå og samhandling). Er det andre områder som bør løftast fram 
for å sikre framtidsretta pasientbehandling?  

4. Vil tiltaka som er skissert i kapittel 6 vere med på å møte utviklinga i helsetenestene? Er 
det andre tiltak som bør løftast fram i planperioden?  

5. Satsingsområda og prioriteringane i utviklingsplanen må vere innanfor dei økonomiske 
rammene vi forventar å ha i åra framover. Vil det vere andre satsingsområde eller 
prioriteringar som bør gjerast for å sikre dette?  

 
 
Molde kommune velger i hovedsak å fokusere på områder som har konsekvenser for 
samhandling og det kommunale tjenestetilbudet ved besvarelse av disse problemstillingene, 
med utgangspunkt i kapittel 6 Målbilete, tiltak og organisering for ei helseteneste for pasienten.  
 

Spørsmål 1 – 2 

Molde kommune vurderer det slik at faktagrunnlaget, utviklingsdrivere og endringsfaktorer er 

grundig belyst i deler av kapitlene 2 No-situasjon, 3 Overordna strategiar og føringar og 

4 Utviklingstrekk.   

 

Spørsmål 3 

Prioriterte innsatsområder innenfor foretaksperspektivet i utviklingsplanen er pediatri, 

bygningsmessig utviklingsplan, PET-CT, PCI (behandlingsmetode for hjerteinfarkt), 

desentralisering av tjenestetilbud i spesialisthelsetjenesten inklusiv avtalespesialister og 

operasjonsrobot.  Prioriterte innsatsområder innenfor klinikkperspektivet omhandler 

fagutvikling, pasientbehandling og satsingsområder for den enkelte klinikk. Prioriterte 

innsatsområder innenfor samhandlingsperspektivet er barn og unge, prioritere psykisk 

helsevern og rusbehandling, styrking av akuttmedisinske tjenester utenfor sykehusene, nok 

helsepersonell med rett kompetanse, teknologi og innovasjon og fremtidsrettet pasientforløp for 

den eldre multisyke pasienten.  

 

Molde kommune har ikke konkrete innspill til andre områder som bør løftes frem for å sikre 

fremtidsrettet behandling.  Molde kommune vil likevel også her understreke viktigheten av 

tydelig kommunikasjon og fokus på helhetlige løsninger. Nye løsninger kan ikke alltid vurderes 

ut fra det ene eller andre perspektivet, uten at konsekvenser for helheten samtidig blir vurdert, 

jf. f.eks. forslagene om overføring og samling deler av funksjoner og fagmiljø ved Ålesund 

sjukehus. Kontinuerlig, tydelig og åpen dialog mellom helseforetaket og kommunene, der også 

løpende utvikling og organisering av det faglige tilbudet blir satt på dagsorden, er derfor viktig.  

 

Spørsmål 4 

Molde kommune har følgende kommentarer knyttet til tabell 6.1 «Prioritering av tiltak for ulike 

innsatsområde».  

 



Punkt 6.9 Foretaksperspektivet – prioriterte innsatsområder 

Angående punkt 6.9.1 «Pediatri» kom det fram informasjon i møtet 17. november som gir 

grunnlag for ulike tolkninger knyttet til vurdering og tiltaksområde «Styret si vurdering av 

tilbodet i oktober 2017 vil vere førande».  Molde kommune legger til grunn at styrevedtaket i 

sak 61/2017 Tilbod til barn og unge i HMR – pediatritilbudet i Helse Møre og Romsdal, er 

basert på anbefalingene fra pediatrigruppen (egen delrapport), og at det er disse som legges til 

grunn for videre planlegging av tilbudet til barn i SNR. For Molde kommune er det viktig med en 

rask avklaring av omfanget og innholdet i det samlede tilbudet til barn (inkl. det kirurgiske 

tilbudet) ved SNR. 

 

I punkt 6.9.6 «Avtalespesialistar» framgår det at avtalespesialister er et prioritert utviklings-

område og at det er ønskelig å øke det samlede antallet avtalespesialister. Videre framgår det 

at nye etableringer må drøftes i egne prosesser. Fordeling av avtalespesialister er sentralt for 

en noen lunde lik fordeling av og tilgang på spesialisthelsetjenester. Ved etablering av nye 

hjemler bør dette skje i samarbeid med aktuelle kommuner. Dette med tanke på ev. 

samlokalisering med eksisterende helse- og omsorgstjenestetilbud, f.eks. i «helsehus».  

 

Punkt 6.10 Klinikkperspektivet  

For punkt 6.10.6 «Klinikk for kvinner, barn og ungdom» understeker Molde kommune behovet 

for tydeligere argumentasjon for vurderingene om fysisk å slå sammen føde- og 

barselavdelingene i Kristiansund og Molde senest i 2019, både med hensyn til tilgjengelig 

kompetanse/faglige argumenter, ressursbruk og lokalisering av det midlertidige tilbudet. Dette 

er også omtalt tidligere i vårt høringssvar.   

  

Punkt 6.11 omhandler «Samhandling med kommunar og fastlegar». Dette er etter vår 

oppfatning et svært viktig punkt i utviklingsplanen. Det er utvilsomt viktig at pasienten skal 

oppleve en koordinert helsetjeneste, og at helsepersonell har de verktøyene som kreves for å 

gi denne opplevelsen. Samtidig opplever vi at god samhandling er avhengig av gjensidig 

kunnskap om utfordringer kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten har i det 

daglige. Uten god kunnskap om hvilke utfordringer «samhandlingspartneren» møter, vil 

samhandlingen bli mindre vellykket. Dette krever vilje til involvering fra begge parter. I dette 

arbeidet er samhandlingsavtalen, og etterlevelsen av den sentral. Utviklingsplanens punkt om 

«behov for fast møtearena» mellom kommuneoverleger og «spesialistane» imøteses, selv om 

det framstår noe uklart hva som ligger i «spesialistane». Behovet for møtearena ligger både 

mellom fastlegene (som ofte også er spesialister) og leger i spesialisthelsetjenesten, samt 

mellom kommuneoverlegene og fagledelse i foretaket.  

  

Utvikling av ambulant virksomhet er omtalt flere steder i tabell 6.1. Arbeidet er viktig på mange 

fagområder og imøteses fra kommunen sin side.  Det er en forutsetning at dette blir gjort i tett 

samarbeid med kommunal helse- og omsorgstjeneste.  

 

Videre omtales det i punkt 6.11 at «HMR kan ikkje dimensjonerast med tanke på 

utskrivningsklare pasienter» og som tiltaksområde er det foreslått å «Breidde erfaringar frå 

kommune knytte til mottak av utskrivningsklare pasientar». Det er for oss uklart hva 

helseforetaket legger i dette. Vi vil likevel understreke at det er kommunenes ansvar å håndtere 

pasienter som er ferdigbehandlet og utskrivningsklare. Samtidig forutsetter dette også god 

samhandling i forkant av utskrivningen, slik at kommunen på best mulig måte og så tidlig som 

mulig kan ta imot pasienten. Slik situasjonen er per i dag er det mye som gjenstår før 

samhandlingen omkring utskrivningsklare pasienter blir optimal.  

 



Punkt 6.11 angir også som tiltaksområde «Klinikkvis undersøking av kva for oppgåver som kan 

overførast til kommunane. Dette må avklarast i nær dialog med kommunane». Vi vil benytte 

anledningen til å understreke viktigheten av at slik avklaring skjer tidlig i prosessene. Kanskje 

burde man også utfordret kommunene på hvilke pasienter kommunene vurderer at de kan 

overta. En «avgjørelse» på klinikknivå vil være lite verdt dersom kommunene ikke deler 

oppfatningen, og har organisert helse- og omsorgstjenesten slik at oppgaven faktisk kan 

«overføres».  

 

Punkt 6.12 Samhandlingsperspektivet 

Punkt 6.12.4 omhandler styrking av de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus. Molde 

kommune støtter satsingsområdene arbeidsgruppa har skissert og ser fram til en ytterligere 

spesifisering av områdene. Vi ser fram til videre samarbeid omkring dette i lys av utviklingen av 

større legevaktsdistrikt. Spesielt interessant er det å drøfte kompenserende tiltak for større 

avstand til lege og mer samarbeid med ambulansetjenesten. 

 

Punkt 6.12.6 omhandler tiltaksområdet « Framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke 

pasienten». Arbeidet med det 4-årige prosjektet er så vidt startet opp. Arbeidet er viktig og 

nødvendig for å sikre gode, trygge og sømløse overganger mellom helsenivåene for en sårbar 

gruppe pasienter.   

 

Spørsmål 5 

I det siste spørsmålet i høringsbrevet stiller helseforetaket spørsmål om det er andre 

satsingsområder og prioriteringer enn de som er omtalt i utviklingsplanen som bør gjøres for å 

sikre ei drift innenfor tilgjengelige økonomiske rammer.  Det er det ikke mulig for 

utenforstående å svare på. Et generelt råd er å prioritere og sikre et likeverdig og bærekraftig 

spesialisthelsetjenestetilbud i Møre og Romsdal for befolkningen i Møre og Romsdal, før det 

satses på nye, svært ressurskrevende tilbud som vil kunne gå på bekostning av dette.  

 

 

 

 

 

Molde kommune er svært opptatt av å ha et godt samarbeid med Helse Møre og Romsdal HF, 

både når det gjelder samarbeid og samhandling om pasientbehandling og utviklingen i 

behandlingstilbudet, og i forbindelse med etablering og bygging av SNR på Hjelset.  

 

 

Arne Sverre Dahl 
 
 

 

  
Vedlegg 
1 Høyring - Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF 
2 Forlenga intern høyringsfrist Utviklingsplan 
3 Romsdal Regionråd - høringssvar om 

utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal HF 
2019-2022 

 
 

 


