
HØRINGSSVAR PÅ UTVIKLINGSPLANEN FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL MED 

FOKUS PÅ SAMMENSLÅING AV FØDEAVDELINGENE VED MOLDE OG 

KRISTIANSUND SYKEHUS.  

I utviklingsplanen HMR er det foreslått å samle fødeavdelingene ved Molde og 

Kristiansund sykehus til én fødeavdeling senest innen 2019. Personalet ved 

fødeavdelingen i Molde er positive til dette med tanke på å dra nytte av 

hverandres kompetanse, et større fagmiljø og mer mengdetrening. 

Opplevelsene i forbindelse med sommerstengingene hvor avdelingene i 

Kristiansund og Molde har vekselsvis åpent og stengt 4 uker på sommeren er i 

stor grad positive. Vi opplever også et godt samarbeidsklima med 

fødeavdelingen i Kristiansund og ser fram til å få nye kollegaer, først i 

sammenslått fødeavdeling, og senere i SNR. En felles ledelse med 

seksjonsleder, assisterende seksjonsleder og fagutviklingsjordmor vil gi bedre 

kontinuitet, felles faglige mål og utvikling. 

 

Faglige argumenter for hvorfor den sammenslåtte fødeavdelingen bør legges 

til Molde sykehus: 

 

 Større pasientgruppe og nedslagsfelt: 

 

Molde har hvert år de siste årene hatt ca. 20 % flere fødsler enn i 

Kristiansund, dette tilsvarer i tall ca. 150 fødsler som igjen tilsvarer rundt 

3 måneders arbeid. Ved å legge fødeavdelingen til Kristiansund er det i 

større grad flere kvinner som må forflytte seg over lengre avstand for å 

få fødselshjelp, noe som kan bety større behov for følgetjeneste og flere 

transportfødsler. Nedslagsfeltet for Molde sykehus er størst og det vil 

derfor være viktig å beholde pasientgrunnlaget og dermed hindre 

pasientlekkasje til andre sykehus som igjen vil svekke pasientgrunnlaget 

til SNR. 

 

 

 

 



 Velfungerende anestesiavdeling: 

 

Ved behov for resuscitering og stabilisering av syke nyfødte, er det 

anestesipersonell som er ansvarlig, sammen med jordmor fra 

fødeavdelingen. I Molde opplever vi en svært velfungerende 

anestesiavdeling, med både LIS-lege, overlege samt anestesisykepleier i 

tilstedevakt hele døgnet, hele året. En opprettholdelse av 

fødeavdelingen i Molde og et økende fødselstall er av positiv betydning 

med tanke på å beholde fagkompetanse og trening av personalet ved det 

sykehuset som ligger nærmest SNR. Tilsvarende vil en nedleggelse av 

fødeavdelingen i Molde være av stor negativ betydning for 

opprettholdelse av kompetansen og ikke minst rekruttering av nye 

fagfolk inn i det nye sykehuset, dette gjelder både føde- og 

anestesiavdeling. Vi som ansatte ved fødeavdelingen opplever et svært 

positivt fagmiljø ved anestesiavdelingen. De har god kompetanse, 

velvillighet og kort responstid, både i forhold til hjelp og vurdering av 

syke nyfødte og andre tiltak som for eksempel fødeepidural. Ved akutte 

situasjoner som akutt sectio og uventede dårlige nyfødte er også en 

tilstedeværende anestesi 24 timer i døgnet av stor betydning. Dette gjør 

risikoen og sårbarheten mindre.  

 

 Kortere transporttid 

 

Syke nyfødte med behov for behandling skal i dag overflyttes neonatal 

avdeling ved Ålesund sykehus. Transporttiden mellom Ålesund og Molde 

er vesentlig kortere enn fra Kristiansund. Dette gjelder både med 

helikopter og ambulanse. Sårbarheten ved overflytting er stor og en ser 

noen ganger at man ikke lykkes med å få helikoptertransport. Derfor er 

raskest mulig responstid til riktig behandlingsnivå svært viktig.   

 

 Opprettholdelse av kompetanse og rekruttering inn mot SNR 

 

I følge ROS-analysen som ble gjort i forbindelse med bestemmelse av 

beliggenhet av det nye fellessykehuset SNR, var det viktig at 

fellessykehuset blir lagt nærmest det største fagmiljøet for å kunne 



opprettholde kompetansen i interimfasen. Som nevnt er fødeavdelingen 

viktig for å opprettholde kompetansen og rekrutteringen ved bl.a. 

anestesiavdelingen, men også på lege-, jordmor-, og barnepleiersiden er 

det viktig at fødeavdelingen beholdes ved Molde sykehus for i størst 

mulig grad å opprettholde kompetansen og kontinuitet inn mot SNR.       

Vi har fem overlegestillinger, samt LIS-lege under utdanning, og tre 

jordmorstudenter under utdanning tilknyttet sykehuset, hvorav to har 

bindingstid. Begge fødeavdelingene har til nå hatt utfordringer med 

rekruttering av både leger og jordmødre, derfor er det helt nødvendig å 

bygge opp rundt det fagmiljøet som ligger nærmest SNR og som per i dag 

er helt klart det største. En sammenslåing vil virke positivt inn på 

rekrutteringen da en ser at større fagmiljø kan være en avgjørende faktor 

når en nyutdannet lege eller jordmor skal velge arbeidssted. For SNR vil 

det være viktig at man bygger et robust fagmiljø før man skal inn i nytt 

sykehus.  Da vil det gi feil signaler å legge en større fødeavdeling til den 

byen som ligger lengst unna SNR.  

 

 Pediatri  

 

Jordmødre og anestesipersonalet i Molde har i gjennom mange år vært 

trent i resuscitering av syke nyfødte og barn opp til 3 måneder. Et økt 

pasientgrunnlag frem til at man har døgnkontinuerlig barnelege i vakt i 

SNR, vil være av viktig betydning for kompetansen på dette feltet. 

Vi ser også fram til å øke fødselstallet, slik at vi får bedre pasientgrunnlag 

for daglig barnelegevisitt. Vi opplever et godt samarbeid med neonatal 

avdeling og barnelege i Ålesund, men tenker at daglig tilsyn er nødvendig 

for et tilfredsstillende tilbud til de nyfødte og overholde anbefalinger om 

antall liggedøgn for barselkvinner og deres nyfødte.   

 

 Praktisk gjennomføring av å legge fødeavdelingen til Molde 

 

Vi har i dag tre fødestuer ved fødeavdelingen i Molde og vi ser i 

forbindelse med sommerstengingen at dette er tilfredsstillende. I tillegg 

har vi et observasjonsrom i forbindelse med fødegangen som ved stort 

belegg kan brukes til normale fødsler. Vi jobber med å finne løsninger slik 



at vi får en større kombinert fødestue og mottaksbad, særlig med tanke 

på et større antall polikliniske undersøkelser og induksjoner som vil 

komme i forbindelse med økt fødselstall. Med flere barselkvinner vil det 

bli behov for flere barselsenger. Vi fremmer forslag om å kunne beholde 

barselsenger ved Kristiansund sykehus, noe som kan føre til en smidigere 

overgang for en del ansatte, samt at barselkvinnene kan få dra tilbake 

nærmere hjemstedet. Andre helseforetak har vist til gode resultater med 

en slik løsning. Et annet alternativ er at dagkirurgisk avdeling som nå 

ligger i forlengelsen av fødeavdelingen kan flyttes ned til den tomme 

(tidligere medisinsk) avdeling. Dette kan gjennomføres uten betydelige 

kostnader. 

 

Vi tenker at det er viktig med en god prosess inn mot sammenslåingen 

der personalet blir hørt. For arbeidsgruppen som mer eller mindre 

ufrivillig får lang reisevei er det viktig at turnusen legges godt til rette, for 

eksempel med samlede vakter og lengre friperioder. I Molde har vi 

sykehushybler som må stilles gratis disponibel for de med lang reisevei. 

Gratis busskort og kjøring i arbeidstiden kan være gode tiltak. 

Dersom vi som ansatte blir tatt med i planleggingen av en sammenslåing, 

vil det kunne gi økt følelse av deltakelse og større påvirkning av vår nye 

arbeidshverdag. Det vil kunne være positivt med tanke på utviklingen av 

fagmiljøet vårt. Det må legges vekt på individuell tilpasning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oppsummering.  

Vi mener det er viktig at beslutningen i forhold til beliggenhet av 

fødeavdelingen tas ut fra faglige, ikke politiske hensyn. Med bakgrunn i 

overnevnte argumenter og ROS-analysen mener vi at det beste faglige 

alternativet er å legge fødeavdelingen til Molde sykehus for å stille best 

forberedt til nye SNR i 2022.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Personalet ved fødeavdelingen i Molde.  


