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Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF

Norsk Sykepleierforbund(NSF) takker for at vi er høringsinstans i utviklingsplan for 

Helse Møre og Romsdal HF. Dokumentene som legges ut, er med alle vedlegg 

omfattende og svært mange. Vi ønsker derfor å be om at noen tema kommer tydeligere 

frem i sluttdokumentet.

Kompetanse/utdanning

Helse- og omsorgstjenestene er personell- og kompetanseintensive tjenester. 

Utdanning av helsepersonell er derfor en av spesialisthelsetjenestens lovpålagte 

oppgaver. 

Alderssammensetningen av spesialsykepleiere er høyere i Møre og Romsdal enn ellers 

i landet, derfor har foretaket en særdeles utfordrende periode de kommende årene med 

å skaffe nok kompetanse innen anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleiere.

For å få tilstrekkelig med kompetente medarbeidere, må helseforetaket være i 
dialog med universitets- og høgskolesektoren. En skriver i utviklingsplanen at 
det ligger et stort potensiale i rekruttering av fremtidig arbeidskraft og i god 
oppfølging av alle studenter som til enhver tid, er under opplæring i 
helseforetaket. En ser på trainee-ordninger som en måte å rekruttere 
helsepersonell på. 
NSF Møre og Romsdal synes at disse tiltakene er positive, men signalene i 
forhold til de virkemidler helseforetaket vil bruke for å rekruttere, er alt for svake i 
forhold til det antall av sykepleiere og spesialsykepleiere som en vil mangle i 
nær fremtid.  Helseforetaket trenger, slik de selv nevner, 
sykepleiere/spesialsykepleiere med nok kompetanse for/til å kunne gi et faglig 
forsvarlig tilbud til helseforetakets pasienter i fremtiden. 
En skriver også at utdanning av helseforetakets pasienter er en viktig del av 
tilbudet fra helsetjenesten og et av helseforetakets fire hovedoppgaver.  
Helseforetaket vil også innenfor dette området trenge 
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sykepleiere/spesialsykepleiere for å kunne ivareta tilbudet på en faglig forsvarlig 
måte. Sykepleiere er i dag utdannet til å arbeide kunnskapsbasert og vil være 
sentrale i utvikling av kurs til pasienter, men også til å ivareta 
pasientundervisning i selve pasientforløpet, som er et mål til helseforetaket.
Her er fagsykepleiere en ressurs som kan benyttes.
En nevner i utviklingsplanen at det er viktig å beholde kompetent personell. Det 
nevnes lite om hva helseforetaket vil gjøre i forhold til dette. Hverken gode 
forhold for å ta videreutdanning for sykepleiere eller lønn som et virkemiddel i 
denne sammenheng er omtalt.

Forskning

Forskning er også en av helseforetakets primæroppgaver. I utviklingsplanen
nevnes det at det er viktig å bygge opp en forskningskultur. En skriver at HF bør 
legge til rette for god forskeropplæring, tilrettelegge infrastruktur og gode 
arbeidsvilkår, sørge for samarbeid internt i HF og med universitet og høgskoler, 
samt utvikle felles møteplasser. Medisinsk- og helsefaglig forskning gir verdifull 
og grunnleggende kunnskap, skrives det. Denne satsingen på både medisinsk 
og helsefaglig forskning ser NSF Møre og Romsdal positivt på. 
Sykepleiere/spesialsykepleiere som utdannes i dag, har en god bakgrunn til å 
være med i forskningsprosjekter. I tillegg vil sykepleiere/spesialsykepleiere med 
en master- eller Phd bakgrunn kunne gjennomføre forskningsprosjekter i 
klinikken. Sykepleiere er i dag utdannet til å arbeide forskningsbasert for å 
kunne gi pasienten en faglig, forsvarlig sykepleie. 

Heltid

Departementets krav i foretaksmøtet i januar 2017 om at RHF ‘ene skal arbeide 
for en heltidskultur var svært viktig. I et samfunnsøkonomisk perspektiv er det 
både mer effektivt og økonomisk å utnytte arbeidskraftreserven for å øke antall 
tilgjengelige årsverk med sykepleiere.
Heltid gir også bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Heltid gir mer erfaring for 
medarbeidere og mer kontinuitet i tjenestene. Heltid er også pasientkvalitet og 
pasientsikkerhet.
Helseforetaket må ha som mål å etablere en heltidskultur for alle yrkesgrupper.
Nyutdannede sykepleiere må få tilsetting i full stilling etter endt utdanning. Heltid 
må kunne ordnes uten at en må jobbe på flere avdelinger, jobbrotasjon 
stimulerer ikke til kompetanse og kontinuitet hverken for ansatt eller pasient.
Heltid gir flere ansatte som blir værende i sitt ansettelsesforhold.
Helseforetaket må også ha en plan for de som har jobbet deltid(noen år) og 
ønsker full stilling. Her er det store reserver i ansatte med uønsket deltid. 
HF ene har en manglende seniorpolitikk. Seniorene innehar en kompetanse 
som foretaket trenger. Seniorpolitikk bidrar til at ansatte står lengre i jobb før 
pensjon, og reduserer sykefravær. 

Bedre intern organisering og ledelse, samt økt fokus på fag og kvalitet i alle deler 
av virksomheten

God ledelse er avgjørende for å sikre god ressursutnyttelse og kvalitet i tjenesten.
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Sykepleietjenesten utgjør den største personellmessige innsatsfaktoren i 
helseforetakene.
NSF forventer at sykepleieressursen i foretaket ledes av sykepleiere.
NSF savner i «Utviklingsplanen» en tydelig satsing på gode verktøy for 
dokumentasjon, prosess og beslutningsstøtte.
Våre ledere har personalansvar for svært mange ansatte – NSF etterlyser en 
tydeligere linje på antall ansatte og antall årsverk per leder på det pasientnære 
nivået. 
Sykepleiere med lederansvar skal ha rammer som gjør det mulig å sikre 
kompetanseutvikling blant sine ansatte i tråd med pasientenes behov

Foretaket har nylig gjennomført en stor omstilling i ledelsesstrukturen, noe som 
de virker særdeles fornøyd med. NSF oppfatter situasjonen slik at ledelse og 
ansvar er flyttet lengre bort fra den enkelte ansatte, og seksjoner som jobber tett 
på hverandre(operasjon/anestesi/intensiv i forhold til kir/ort) nå er i forskjellige 
klinikker, og dermed har vanskeligere for å få til gode løsninger/samhandling
innenfor det enkelte sykehus.

Utviklingsplanen kan være en utfordring for kommunene i Møre og 
Romsdal

Utviklingsplanen gir ei oppleving av at HF Møre og Romsdal planlegger å 
forsere oppgaveoverføring som ikke er konsekvensutredet eller tilstrekkelig 
nasjonalt forankret. Dette kan få alvorlige konsekvenser for kommunene og 
pasientene.

Utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal vil medføre flere oppgaver til 
kommunene og primærhelsetjenesten.
Kommunene vil også ha store behov for kompetanse i årene som kommer. 
Mange kommuner opplever at de ennå ikke har klart å komme på plass i forhold 
til de siste utvidelsene av samhandlingsreformen innen rus og psykisk helse. 
Dialog må bli et satsingsområde mellom HF og kommunene, slik at en ikke
ender opp med en kamp om kompetanse i årene som kommer.

Det er fortsatt utfordringer etter Samhandlingsreformen. Tall viser at flere 
kommuner i Møre og Romsdal har store problemer med å håndtere og gi et 
faglig tilbud for pasienter som er meldt ferdigbehandlet av HMR. Dette viser at 
kommunene sliter med de lovpålagte tjenestene de skal gi for sine innbyggere 
allerede nå. Da blir det vanskelig for kommunene å måtte ta hånd om flere 
tjenesteområde.
Dette rammer både kommuneøkonomi der store summer som betales for 
overliggere til sykehus og ikke minst kompetansekrav til kommunene.
Med flere oppgaver vil tilbudet for helsetjenester til innbyggerne i Møre og 
Romsdal svekkes. Det er et større fagmiljø og kompetansemiljø i helseforetaket 
for å håndtere alvorlig syke personer i en akutt fase enn i 
kommunehelsetjenesten.
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I planen står det at helseforetaket vil samarbeide med kommunene om 
kompetanseveiledning og det er meget viktig for å forankre kunnskap, men først 
må kommunene få et større fagmiljø og øke kompetansen til sine ansatte.
Utviklingsplanen inneholder ingen oversikt på dagens situasjon med
internopplæring og prosjekter på seksjonsnivå. En slik  utredning vil gi en god 
pekepinn på hva som fungerer godt og hvor en må intensivere opplæringen. 

Medisinsk Teknisk utstyr

Den medisinsk-tekniske utviklingen er formidabel, og vil gi foretaket store 
fremtidige utfordringer med tanke på å anskaffe og vedlikeholde nødvendig 
medisinsk-teknisk utsyr. Det foreligger ingen plan på hvordan dette skal imøtekommes, 
og det er heller ikke lagt ved en risikovurdering eller konsekvensanalyse som belyser dette 
problemet.

NSF ser det som viktig at SNR, det fremtidige sykehuset for Nordmøre og 
Romsdal blir et robust akuttsykehus slik det er vedtatt.
Vi  i Norsk Sykepleierforbund er opptatt av at befolkningen skal sikres 
behandling som ivaretar dagens krav til kompetanse og kvalitet i alle deler av 
helsetjenesten, og at de som utøver sine profesjoner har god kunnskap til å 
imøtekomme dette. Den utsendte planen skaper usikkerhet på om dette er 
ivaretatt i tilstrekkelig grad.

Med vennlig hilsen
Fylkesstyret i Norsk Sykepleierforbund 
Møre og Romsdal


