
Høringssvar til utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal perioden 2018-2022 fra 
Overlegeforeningen ved Molde Sjukehus ved hovedtilitsvalgt Nils Kristian Valle.  
 

 
Om hovedmålene for foretaket:  

 

Overlegene i Molde savner en ambisjon for SNR, der realiseringen av dette med et godt 
faglig og godt organisert innhold bør ha førsteprioritet for foretaket. 
Det er valgt ut målsetninger som PCI, PET-CT og operasjonsrobot. Dette er tiltak som vil 
binde opp store mengder kapital i årtier fremover og som i lys av den aktuelle økonomiske 
situasjonen for foretaket fremstår både urealistisk og til dels provoserende. Pengene kan 
bare brukes en gang, og det må husholderes med hvilke prosjekter som skal ha prioritet slik 
at det ikke går på bekostning av det samfunnsoppdraget som vi skal løse – som også gjelder 
å kunne tilby akutt tilbud innen kirurgi og medisin og tilbud til kronisk syke – på alle tre 
behandlingslokaliteter. Sterkt fordyrende tiltak vil gå på bekostning av muligheten til 
alminnelig utskiftning av medisinsk teknisk utstyr, nødvendige oppgraderinger og vedlikehold 
av bygningsmasse. Man må ha perspektiv for hva som er de basale behov som skal dekkes 
før man prioriterer opp tjenester som er sterkt fordyrende. Det er uheldig at diskusjoner som 
burde vært gjennomført internt må føres i en offentlig høring, ettersom dette i seg selv kan gi 
næring til unødvendig konflikt. 
 
 
            Prosess:  
 
Som det har fremgått i kritikk fremmet i møter med ledelsen og i pressen, så er 
Overlegeforeningen i Molde  ikke fornøyd med organiseringen og forankringen av arbeidet 
med planen ute i organisasjonen. Etter informasjonsmøte om arbeidet med planen i januar -
17 der det ble orientert om at planarbeidet skulle starte og vi godtok at dette skulle 
gjennomføres i linjen, så finner vi når utkastet foreligger, at så definitivt ikke har skjedd innen 
kirurgiske fag, og bare i svært begrenset grad innen andre fag. Det er kun Avdeling for 
Medisin og Rehabilitering som kan dokumentere et arbeid som har involvert leger i linjen i 
noen utstrekning gjennom sitt etablerte fagnettverk. Legefaglige tillitsvalgte eller 
mellomledere i andre seksjoner har ikke vært involvert, og konkret har forsøk fra leger i 
kirurgiske fag som har forespurt om å bli orientert om eller å få bidra, blitt avvist. 
Legeforeningen har ikke hatt noen representant i styringsgruppen som faktisk kunne møte. 
Vi kan heller ikke se at det har kommet noe informasjon til tillitsvalgte utenfor 
styringsgruppen. Vi vil derfor påpeke en svært mangelfull involvering av fagmiljøene i 
arbeidet med utviklingsplanen, noe som er en forutsetning for at utviklingsarbeidet skal 
kunne gjennomføres i den kliniske hverdagen. Med denne bakgrunn stiller vi krav til en bedre 
og mer inkluderende prosess i det videre arbeidet med planen. Det utsendte dokumentet 
oppfattes som et høringsutkast og vi forventer at endelig dokument blir omskrevet slik at 
relevante høringsinnspill blir tatt med i den endelige utviklingsplanen. 
 

 

            Organisasjonsmodellen i foretaket:  
 
Helseforetaket er organisert i tverrgående klinikker. Vi  minner om hva som var begrunnelsen 
for å velge denne :  
“Beslutning om tverrgående klinikkstruktur 17. mars 2016  
Følgende mål og ambisjoner er satt for organisasjonsmodellen i Helse Møre og Romsdal:  
Strategiske ambisjoner  
o Sette helseforetaket i posisjon til å lykkes med samfunnsoppdraget  
o Fokus på pasienten og pasientverdiprosessen, der sentrale virkemidler er kontinuerlig 
forbedring gjennom fornying, forenkling og forbedring  



Fag og kvalitet  
o Likeverdig tilbud – redusere ulikhet  
o Faglig forbedring og samordning  
o Levere kvalitet – felles standard  
o Gode fagtilbud gjennom solide fagmiljø  
Helhet og samarbeid  
o Samarbeid mellom sykehus, klinikker og administrative enheter  
o Samarbeid og nettverksbygging  
Ledelse  
o En ledergruppe som kontinuerlig forbedrer seg og som har tydelige mål innenfor 
«pasienten først» og «rammene er gitt»  
o Sterk og samlet ledergruppe - konsistens gjennom hele linja og som drar i samme retning  
o Et lederskap som er tydelige på strategisk retning og mål  
o Gode beslutningsprosesser og gjennomføringskraft  
Økonomi  
o Økonomisk bærekraft og sikre handlingsrom  
o Optimalisere daglig drift innenfor tildelte rammer “ 
 

I utkastet til utviklingsplan så reflekteres ikke disse mål og ambisjoner på noen synlig måte. 
Vi har tidligere påpekt svakhetene med organisasjonsmodellen som er valgt og vi har i likhet 
med Stortinget etterlyst stedlig ledelse, og vi er tvilende til om dagens løsning tilfredsstiller 
det reelle behovet for stedlig ledelse.   
 

I utkastet til utviklingsplanen presenteres en i stor grad foreldet forståelse av sykehustilbudet 
i fylket dersom man legger til grunn ny organisasjonsmodell, og føringer fra nasjonal 
sykehusplan og Helse Midt sin strategi 2030. Vedtak i styresak 83/14 fra Helse Midt 
refereres selektivt  og vi etterlyser planer for hvordan HMR skal gjennomføre følgende del av 

vedtaket: “Styret har etter en samlet vurdering lagt vekt på fordelene ved etablering 
nært det største fagmiljøet, både i forhold til sårbarhet i interimperioden frem til nytt 
sykehus står ferdig, og med tanke på å trygge tilgangen på gode faglige ressurser 
ved oppstart i nye fasiliteter. Kompetansen ved begge sykehus skal ivaretas i det 
videre arbeidet, slik at det nye felles sykehuset kan ta opp i seg det beste fra begge 
fagmiljøene. ...“ 
 

Konstateringen av at Ålesund sykehus er det mest  differensierte behandlingsstedet i fylket 
blir flere steder i planen brukt som argument for å flytte funksjoner fra Nordmøre og Romsdal 
til Ålesund. Ettersom den aktuelle bruken av denne delen av vedtaket synes å gjøre 
overnevnte del ugyldig, oppfattes det av oss som at forståelsen av vedtaket slik det 
fremstilles i planen, er feil.  
 
Det er i mandatet for utarbeidelsen av utviklingsplanen pkt 2  anført at man skal legge til 
grunn nasjonale føringer og spesifikt nasjonal sykehusplan  (Meld. St. 11 Nasjonal helse og 

sykehusplan 2016-2019 og Stortingets behandling av denne, jf. Innst. 206 S (2015-2016))  

I den forbindelse minner vi om at det der finnes spesifisert hvordan sykehusnivåene skal 
betegnes og hva de skal inneholde i boks 5.6 s 43, så vi anbefaler at utviklingplanen følger 
mandatet også i dette henseende.  
 

Som påpekt i dialogmøte i desember savnes det generelt i planen mer konkrete ambisjoner 
for SNR. Vi opplever at det er en betydelig skjevhet i ambisjonsnivå mellom de ulike 
sykehusene. Konsekvensen av tverrgående organisering bør være at man også i større grad 
tenker tverrgående fagtilbud. Særlig viktig er dette innenfor kirurgiske fag. Etter etableringen 
av SNR vil man stå igjen med to relativt store og et mindre akuttsykehus, som skal kunne 
ivareta kirurgiske vaktfunksjoner. Det må da være sentralt å arbeide for at dette bevares 
både på SNR, i Ålesund og Volda. Dette innebærer å vedlikeholde og utvikle elektiv 
virksomhet som gjør dette til attraktive arbeidsplasser for spesialister innenfor kirurgiske fag. 



Herunder en strategi for hvilke pasientkategorier som kan overtas fra St.Olavs hospital i 
henhold til mandatet for utviklingsplanen og nasjonal sykehusplan. Her vil 
fagnettverksbygging mot regionsykehuset være sentralt å få til.   
      
Vi opplever at utviklingsplanen fremstår oppstykket og uten et helhetlig perspektiv. Hver 
klinikk står beskrevet for seg, og tiltak/planer i en klinikk henger ikke sammen med 
tiltak/planer i andre klinikker. Dette har flere alvorlige konsekvenser. Videre ser vi at det er 
lagt føringer for flere større driftsendringer i organisasjonen. Dette er organisatoriske grep 
som så langt ikke er drøftet med tillitsvalgte og de ansatte, noe vi forutsetter at gjøres før 
forslag til slike vedtak fremstilles. Det mangler også RoS-analyser for slike driftsendringer. 
Flere av punktene i planen er svært generelt beskrevet, uten konkrete forslag til hvordan 
man skal løse ulike utfordringer og hvilke ringvirkninger eventuelle strukturendringer vil få for 
øvrig drift i foretaket. Dette er trolig en konsekvens av manglende involvering fra 
fagmiljøene.   
 

 

            Rekruttering: 
 

I strategi 2030 er ett av fire strategiske mål for perioden å rekruttere, utvikle og beholde 
kompetent personell. Dette står i kontrast til flere punkter i utkastet til utviklingsplanen. 
Mangelen på helhetsperspektiv mener vi slår spesielt uheldig ut for rekrutteringsarbeidet. 
Ingen lege jobber alene. Vi er til enhver tid gjensidig avhengig av hverandre; både direkte 
faglig i hverdagen, men også som en del av et arbeidsmiljø. Et arbeidsmiljø vi ønsker skal 
fremstå inspirerende og motiverende til å forbli i organisasjonen. Møre og Romsdal er et 
utkantfylke, og leger i spesialisering må i utstrakt grad reise ut av foretaket for å oppnå ferdig 
spesialitet. Utfordringen ligger i å få ferdige spesialister tilbake til foretaket, samt rekruttere 
nye inn. Vi ønsker at HMR har en klar strategi for a tilby et attraktivt arbeidssted, kontinuerlig 
fag- og kompetanseutvikling og tilstrekkelig mange og dyktige medarbeidere også i 
fremtiden. Det er til dels store rekrutteringsvansker ved flere andre, også nybygde, sykehus i 
Norge. Det er ingen grunn til a tro at SNR skal tiltrekke seg gode leger kun i form av å være 
et nytt sykehus. Volda og Ålesund sykehus trenger også klare føringer for fremtidig drift for å 
kunne rekruttere leger. 
 

Det er vedtatt i styret i både i HMR og i HMN at Volda, Ålesund og SNR skal være 
akuttsykehus. Da må det legges til rette for å beholde kompetansen som allerede er på 
sykehusene. Det kan ha store ringvirkninger å bygge ned tilbud. Mangel på klare føringer for 
dette, frykter vi vil ha negative konsekvenser for rekruttering, drift og økonomi i foretaket. 
Det viktigste rekrutteringstiltaket HMR kan gjøre er å stimulere og legge til rette for faglig 
kompetanseutvikling for den enkelte. Dette behøver ikke å stå i kontrast til den økonomiske 
utfordringen foretaket står i. Klinikkene bør se sine fag i sammenheng med de andre 
klinikkene, og beholde nok vaktlag på hvert sykehus til å sikre effektiv drift og god faglig 
kompetanse der pasientens behov står i fokus. HMR rekrutterer i stor grad sine egne leger; 
fra turnusleger/LIS1 til videre LIS-løp. og fra LIS til overleger. Dette er en god taktikk som gir 
kvalitet og kontinuitet. Vi bekymrer oss for at manglende langtidsperspektiv og 
helhetsperspektiv for årene fremover vil gi mangel på nødvendig kompetent personell. 
Dyktige leger vil ha faglig utvikling. Hvis ikke dette blir tatt på alvor, risikerer vi økt bruk av 
vikarer, flere ubesatte stillinger som igjen vil gå ut over pasientbehandlingen. Det er vesentlig 
at HMR ikke legger opp til strukturendringer som gjør foretaket mindre faglig attraktivt og 
påvirker rekrutteringen i negativ retning. 
 
Jobbrotasjon mellom sykehus 

I situasjonsbildet av kirurgisk klinikk nevner man rekruttering som et satsningsområde. 
Samtidig skrives det i "innspill om bemanning og kompetanse" at ny forskrift om 
spesialistutdanning trolig vil medføre større jobbrotasjon mellom sykehusene i foretaket for 
LIS1 og LIS2-løpet innen kirurgisk klinikk. Vi kan ikke se at det stilles krav til jobbrotasjon i 



forskrift om spesialistutdanning, og oppfatter at dette er en lokal fortolkning der man 
forutsetter at de enkelte sykehusene i fremtiden ikke vil kunne tilfredsstille krav om 
læringsaktiviteter. En slik rotasjon som det foreslås her, vil ikke være et 
rekrutteringsfremmende forslag, derimot det helt motsatte. Dette begrunnes både i et faglig 
og sosialt perspektiv. LIS1 har tjeneste i kirurgisk klinikk i 4-6mnd av sitt LIS1-løp. Hvis ikke 
våre sykehus kan oppfylle læringsmålene for denne perioden er de ikke lenger å regne som 
akuttsykehus. Vi har til dels store avstander mellom sykehusene i foretaket, og dersom LIS1 
må påregne å bytte arbeidssted i perioder av tjenesten frykter vi at dette vil hemme 
rekrutteringen av LIS1 i betydelig grad. Andre foretak som har gjort lignende grep er 
betydelig mindre populære turnus/LIS1-tjenestesteder, med både færre og ofte mindre 
kvalifiserte søkere. LIS-1 er helseforetakets viktigste rekrutteringsarena. Dårligere kvalitet på 
LIS1-kandidater betyr dårligere kvalitet på LIS2 og 3-kandidater. LIS-leger utgjør en stor del 
av sykehusene sin daglige drift, og dårlig rekruttering av kompetente leger har uheldige 
konsekvenser for kvaliteten på helsetjenesten som leveres. Yngre leger som starter sin LIS-
karriere er i en etableringsfase. Hvis man i mindre grad enn i dag kan forespeiles ett 
arbeidssted frykter vi at yngre leger ikke lenger ønsker å etablere seg i fylket vårt. Hvordan 
skal man kunne ha et familieliv og samtidig pendle alt fra 1t og 15min til 3t hver vei til jobb, 
som blir realiteten dersom denne organiseringen blir etablert? En fast og god arbeidsplass 
og en arbeidsgiver som fokuserer på kompetanseutvikling tror vi er den viktigste oppskriften 
for å rekruttere og beholde kompetente leger. Vi etterlyser en tydeliggjøring av når i LIS-løpet 
man ser for seg at jobbrotasjoner er aktuelt, mellom hvilke sykehus og hvordan dette 
eventuelt skal organiseres for å sikre god utdannelse og kontinuitet i tilstedeværelse, både 
av hensyn til den ansatte og pasientene.   
 

            Vaktordning i fagene ØNH og Øye: 
 

I det foreliggende planutkastet gjenbrukes en tabell fra idefasedokumentet for SNR, en tabell 
som etter vår kjennskap ble utarbeidet på et seminar uten noen solid faglig eller økonomisk 
begrunnelse for forslagene om å fjerne vakt i disse fagene, og høringsinnspillene til dette 
dokumentet forteller bl.a. at dette er direkte ulønnsomme disposisjoner. Dette henger 
sammen med at vakttjenesten er en nødvendighet for utdanning av LIS, som igjen er en 
viktig bidragsyter til produksjonen, dertil at det er en nødvendighet for å kunne gjøre mer 
avanserte inngrep som genererer DRG. Det er ikke i foretakets interesse å svekke 
inntjeningen og rekrutteringen i disse fagene. Den foreliggende tabellen må korrigeres som 
ledd i utviklingsplanen.:  
- I forslaget til utviklingsplan foreslås det å fjerne ØNH-lege i vakt på SNR. Dette er et stort 
organisatorisk grep som i liten grad er drøftet med tillitsvalgte og de ansatte. Det å fjerne 
vaktfunksjonen for ØNH-lege ved SNR vil medføre redusert behandlingskapasitet i fylket, 
samt redusert tilbud til pasienter på andre avdelinger hvor ØNH-lege har støttefunksjon. Ikke 
minst gjelder dette den planlagte barneavdelingen i SNR, der det forutsettes at det kirurgisk 
tilbudet til barn opprettholdes på nivå med i dag. Anestesileger trenger erfaring, trening i og 
kunnskap om luftveishandtering av barn. Dette er viktig for å inneha nødvendig kompetanse i 
akuttsituasjoner som gjelder luftveishåndtering hos barn. Mangel på/redusert antall ØNH-
leger vil gi redusert støtte til anestesi- og intensivavdeling som behandler respiratorpasienter 
der ØNH-lege bidrar med viktige prosedyrer. I neste rekke frykter vi at en slik strukturendring 
vil føre til tap av kompetanse. ØNH-legestaben idag i Molde består av 50% LIS. Uten 
vaktordning vil i beste fall kun ett år av LIS-utdannelsen kunne gjennomføres i SNR. 
Erfaringsmessig er rekruttering til faget allerede vanskelig, og man er avhengig av å utdanne 
egne spesialister. Dersom man mister muligheten til å utdanne egne spesialister, vil man 
også forvente at tilskuddet av nye spesialister går ned. Man vil måtte påregne økte 
transportutgifter, samt behov for økning av eksisterende stab i Ålesund for å kunne ivareta 
vaktberedskap for hele fylket. Det er vanskelig å se for seg at en slik strukturendring vil 
medføre verken bedre pasientbehandling, faglige eller økonomiske vinninger. Vi mener med 
denne bakgrunn at forslaget bør fjernes fra utviklingsplanen.  



- Det er i forslag til utviklingsplan foreslått å fjerne øyelege i vakt ved SNR. Dette er et stort 
organisatorisk grep som så langt ikke er diskutert med tillitsvalgt eller ansatte, og det 
foreligger heller ingen oppdatert RoS-analyse. Imidlertid foreligger en eldre RoS-analyse fra 
2014 hvor det ikke ble vist noen økonomisk gevinst av å legge ned øyelege i vakt ved Molde 
sykehus. Her ble oppløsning av fagmiljø og manglende rekruttering tillagt betydelig vekt. Vi 
mener at dette også vil å være gjeldende for SNR. Øyelege i vakt ved bare ett sykehus i 
foretaket får flere konsekvenser. Pasienttilbudet i fylket vil bli vesentlig svekket. Økt reisevei 
for en stor andel pasienter, og i noen tilfeller ugunstig forsinkelse av behandlingsoppstart. 
Ved tap av vaktfunksjon, nedsettes også muligheten til å utdanne LIS. LIS er en viktig 
ressurs for begge øyeseksjonene, og helt nødvendig for å kunne dekke legebehovet. 
Fagområdet har allerede vanskeligheter med å rekruttere ferdige spesialister og har innsett 
at seksjonene må utdanne dem selv. Et slikt forslag står derfor i klar kontrast med 
utviklingsplanens intensjon om fokus på rekrutteringsarbeid. Mangel på vaktfunksjon vil få 
negative konsekvenser for rekruttering og dermed også økt fare for miste kompetanse fra 
foretaket. Vaktorganiseringen i Ålesund er allerede marginalt bemannet, og det er gjentatte 
ganger bedt om økte legeressurser for å dekke dagens behov. Det er usikkert hvordan man 
ser for seg at en slik økning i ressursbehov skal ivaretas. Økte transportkostnader, økt antall 
innleggelser grunnet lang reisevei og økt vaktberedskap ved ett sykehus, vil fort eliminere 
besparelsen av å fjerne et vaktlag med hjemmevakt. Vi kan ikke se at det vil gi verken bedre 
pasientbehandling, faglige eller økonomiske vinninger å samle vaktberedskapen på ett 
sykehus. Vi mener med denne bakgrunn at forslaget bør fjernes fra utviklingsplanen. 
 

           Plan for gynekologi og pediatri i SNR og DMS: 
 
Vi etterlyser en opptrappingsplan for  GYNEKOLOGI OG PEDIATRI SNR - 
AKUTTSYKEHUS PÅ HJELSET OG DMS I KRISTIANSUND  
Viser til tidligere brev til direktøren av 03.01.17. fra tillitsvalgte i Molde og 
Kristiansund  vedrørende situasjonen for pediatri og gynekologi. Det er en vesentlig viktigere 
satsing å sikre opptrapping som inkluderer opplæring og rekruttering av gynekologer og 
jordmødre, hvorav vi vil trenge 10 gynekologer for å sikre en levedyktig vaktordning. Vi vil da 
anslagsvis måtte lære opp og rekruttere ytterligere 5 gynekologer.  

             
           Psykiatri, rusbehandling og barne- og ungdomspsykiatri: 
 
For disse fagområdene viser vi til egne høringsuttalelser fra fagmiljøene i Molde og 
Kristiansund. 
 
 

          Oppsummering:  
 

- Overlegeforeningen i Molde savner et høyere ambisjonsnivå for SNR. Vi mener også 
at planen uttrykker en betydelig skjevhet i ambisjonsnivå mellom Nordmøre/Romsdal 
og Sunnmøre. 

 
- Dokumentet omhandler ikke utvikling av  bløtdelskirurgien i fylket generelt, eller 

samarbeid innad i fylket eller mot regionsykehus.  
 

 
- Prosessen frem til dokumentet har vært preget av manglende involvering av både 

fagmiljøer og tillitsvalgtapparat.  
 

- Fjerning av vakttjeneste for ØNH og Øye i SNR må nå rettes opp i denne 
utviklingsplanen, vi har hverken råd til å fjerne denne vakttjenesten eller å svekke 
rekruttering til disse fagene gjennom å opprettholde en situasjon av varig usikkerhet.   



 

 

- -SNR skal bygges og fagmiljøene som skal betjene dette må ivaretas og bygges opp, 
og man må bidra til å redusere frafall av kompetanse. Gynekologi og pediatri, samt 
gastrokirurgi  /urologi er områder som krever ekstra fokus.  
 

- Et annet hovedfokus bør være å utvikle organisasjonene slik at det etableres trygge 
forutsigbare rammer for hvert behandlingssted, med gjensidig respekt for de andre 
behandlingsstedene, og der hovedfokus er pasientens helsetjeneste. 80% av 
pasientbehandlingene vil foregå på ett og samme behandlingssted, og 
organisasjonen på behandlingsstedet må ha rett kombinasjon av kompetanse for å 
kunne yte optimal helsehjelp.  

 

- Sykehuskoordinator må ha plass i ledergruppen som observatør for å kunne utføre 
jobben sin.  

 

- Utdanning av spesialister er vår viktigste rekrutteringsarena. Ny spesialistutdanning 
for legene vil sette organisasjonen under press,  vi har ikke vært godt nok forberedt 
for reformen og må ha stort fokus på innføringen av denne i tiden fremover for å sikre 
høy faglig kvalitet for fremtiden. 

 

- Vi bør ha et hovedfokus på å etablere systemer for å følge kvaliteten på de 
tjenestene vi leverer gjennom etablering av egne kvalitetsregistre som kan danne 
grunnlag for kvalitetsforbedring og forskning.  

 

- Vi støtter de konklusjonene som fremkommer i egne høringsuttalelser fra legene i 
psykiatri i Molde og Kristiansund og fra avdeling for barne- og ungdomspsykiatri i 
Molde og Kristiansund.  
 

- Det anbefales at styringsgruppen ser gjennom mandatet for utviklingplanen en gang 
til, da det er flere andre momenter som er vektlagt der som det foreliggende 
dokumentet synes å være i konflikt med.  

  

 

  
Dokumentet sendes elektronisk og derfor usignert.  
Nils Kristian Valle  
 

 


