
Høringsuttalelse fra Norsk sykepleierforbund Helse 

Møre og Romsdal vedrørende Utviklingsplan HMR 

2019-2022 

Generelle betraktninger 
Utviklingsplanen fremstår for vag og har for mange ubesvarte spørsmål. Vi anser den derfor 

som et uferdig dokument som det må jobbes videre med.  

Prosess 

Til å være et så omfattende arbeid har prosessen vært kjørt i et alt for høyt tempo. Man har 

ikke lyktes å forankre planarbeidet godt nok i hele fagmiljøet. Vi opplever at dette har gitt 

dårligere beslutningsgrunnlag og at det har bidratt til å undergrave planens legitimitet. Det 

er derfor nødvendig at høringsinnspillene blir grundig gjennomgått og vurdert i arbeidet med 

endelig rapportforslag. 

Språk og kommunikasjon 

En stor svakhet med planen er at strategier og tiltak er utydelig formulert ved en rekke 

anledninger. Dette gir rom for svært ulike tolkninger, noe som gjør det vanskelig å gi 

konkrete kommentarer på utkastet. Det etterlater seg også et inntrykk av at man har forsøkt 

å «pakke inn» ubehagelig og kontroversielle forslag. En god plan må være entydig, ikke minst 

når den omhandler krevende spørsmål. 

Konkrete innspill 

Forsømmelse av deltidsproblematikken 

HMR skal utvikle fremtidens helsetjenester. NSF mener at fremtidens helsetjenester må 

baseres på at ansatte i hovedsak skal være heltidsansatte. Dette er også i tråd med krav i 

oppdragsdokumentet til foretakene i 2017. Vi mener dette er en viktig forutsetning for 

foretakets rekrutteringsevne, kompetanseutvikling, faglige kvalitet og evne til omstilling. I 

tillegg er det et viktig arbeids og velferdsmessig spørsmål. HMR er blant de dårligere 

helseforetakene målt i andelen utlyste heltidsstillinger. Likevel er heltidskultur ikke satt opp 

som et satsingsområde. Deltidsproblemtikken er knapt nok omtalt. Faktisk finnes verken 

ordet deltid eller heltid i det foreliggende utkastet. Deltidsproblematikken er riktignok 

omtalt i FIUK planen, men vies heller ikke her tilstrekkelig fokus. Det er uansett lite trolig at 

problematikken vil få tilstrekkelig oppmerksomhet hvis den ikke vies plass i utviklingsplanen.  



Kompetanseutvikling og rekruttering 
NSF mener at en langsiktig satsing på kompetanse må være en sentral del i arbeidet med å skape 

fremtidens helsetjeneste.  NSF støtter mange av de overordnede målene og tiltakene som 

presenteres i planen og FIUK-planen.  

Planen tar derimot ikke innover seg de utfordringer foretaket står overfor med økt behov for 

sykepleierårsverk, framtidig sykepleiermangel og den demografiske sammensetningen av 

spesialsykepleiere. Det er vel kjent at HMR har en svært høg snittalder på spesialsykepleiere og 

jordmødre sammenlignet med landet forøvrig. Skal man lykkes i å opprettholde dagens pasienttilbud 

samt videreutvikle og implementere nye behandlingstilbud i HMR slik utviklingsplanen foreslår, er 

det vesentlig at planen inneholder tydelige tiltak for å beholde, utdanne og rekruttere sykepleiere og 

spesialsykepleiere.  Vi er også kjent med at sykepleiere med mastergrad ofte takker ja til 

stillinger utenfor spesialisthelsetjenesten. Dersom det skal satses på helsefaglig forskning 

bør man etablere stillinger som gjør at man beholder og anvender sykepleierkompetanse på 

master/phd.nivå. 

NSF støtter tilrådingene i FIUK planen om systematisk kartlegging av kompetansebehov og 

budsjettering av utdanningsmidler i samsvar med behovet. I en krevende 

rekrutteringssituasjon er det også viktig å være en attraktiv arbeidsgiver. Utviklingsplanen 

må være tydelig på hvilke ambisjoner foretaket har for å være attraktiv arbeidsgiver for 

ansatte i alle livsfaser.   

 

Ledelse av sykepleietjenesten 

God ledelse er en hovedfaktor i å sikre effektiv ressursutnyttelse og kvalitet i 

tjenestetilbudet. Ledere har ansvar for å sørge for at alle pasienter mottar trygge og 

forsvarlige helsetjenester. I tillegg må de organisere virksomheten slik at helsepersonell kan 

yte faglig forsvarlig helsehjelp og overholde sine plikter. HMR har i 2016-2017 vært gjennom 

en organisasjonsutviklingsprosess med bedre ledelse som mål. Det er ikke utarbeidet mål for 

bedre koordinering og organisering av sykepleiertjenesten i HMR. Utviklingsplanen mangler 

en strategi for en helhetlig sykepleietjeneste. NSF mener at sykepleiertjenesten bør ledes av 

sykepleiere og at det bør etableres arenaer hvor en felles strategi for utvikling og 

koordinering av sykepleietjenesten diskuteres. Dette bør inn i utviklingsplanen og forankres 

på alle ledernivå, også i toppledelsen.  

  

Samhandling 

Samhandling er et begrep som oftest henviser til samarbeid med kommunene. Sykepleiere 

opplever dette begrepet som svært viktig også på flere områder. I tillegg til 

samhandlingsavtalen med kommunene, bør virksomhetsplanen inneholde en plan for 

samhandling og dialog med utdanningsinstitusjoner om utdanningsbehov og kapasitet. 

Antallet praksisplasser i Møre og Romsdal vil med samling av Kristiansund sykehus og Molde 



sykehus i SNR, være langt færre enn i dag. HMR og utdanningsinstitusjonene må derfor 

samarbeide tett om hvordan sikre høg kvalitet i praksisstudier med færre praksisplasser i 

spesialisthelsetjenesten. 

Kriterium for vegvalg 
Utviklingsplanen presenterer syv kriterier for vegvalg. Med ett unntak, som vi snart skal 

komme tilbake til, er alle disse kriteriene viktige. Vi vil likevel utrykke bekymring for at 

kriteriet økonomisk bæreevne skal få for stor betydning vis a vis kriteriene helhetlig 

pasientfokus og faglig kvalitet i tilbudet.  

Vi er også bekymret for at økonomi kan stå i veien for nødvendig satsing på teknologi og 

medisinsk teknisk utstyr. Manglende investering på dette området hindrer videre 

effektivisering av arbeidsprosesser og utvikling av helsetjenesten. Helseforetaket vil heller 

ikke kunne være en konkurransedyktig og attraktiv arbeidsgiver. Helse Midt Norges satsing 

på ny IKT løsning «Helseplattformen» innføres også i planperioden. Dette berører samtlige 

ansatte og vil være ressurskrevende. Utviklingsplanen bør derfor ha en plan for hvordan man 

best skal forberede overgang til ny IKT løsning.     

NSF har registrert at omstillingsevne er sterkt fokusert i HMR. I Planen har dette manifestert 

seg i at muligheten til å drive endringsledelse har blitt definert som et av de syv kriteriene 

for helseforetakets vegvalg. NSF mener dette er feil fokus. Vi må innrette sykehusdrift etter 

hva som gir best mulig pasientbehandling. Endring er et virkemiddel for å drive og utvikle 

gode helsetjenester men ikke et mål i seg selv. Vi må unngå en situasjon der man i 

endringsiveren mister det overordnede målet av synet: å legge til rette for best mulig 

pasientbehandling.  
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