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Til 
Helse Møre og Romsdal HF 
 

Molde, 20.12.2017 
 
 
 
 
 
 
 

HØRINGSSVAR – UTVIKLINGSPLAN FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 2019-
2022. 
 
Fra: 
Pål Gunnar Johansen, ansatt som Radiograf – Kvalitetskoordinator og Internrevisor ved Avdeling for 
radiologi Molde og Kristiansund – seksjon Molde. 
Har en Bachelorgrad i Radiografi (autorisert radiograf) og en Mastergrad (MSc.) i Klinisk 
Helsevitenskap fra NTNU. 
 
 
 

Savner tydelig perspektiv og rett kvalitet 
 

I Utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal HF savner jeg et tydelig perspektiv og fokus på rett 
kvalitet! 
 
Vi jobber først og fremt for pasienten, og jeg mener derfor at rett kvalitet på den jobben vi utfører 
bør være førsteprioritet. Dette handler om de verdiene vi har som helsearbeidere og den kvaliteten 
vi mener er viktig for våre pasienter. 
  
 
Når jeg ser på utviklingen av helseforetaket de siste årene og samtidig ser på forslaget til 
Utviklingsplanen, opplever jeg at fokuset har gått fra kvalitet og mer over til budsjett og 
effektivisering. Som ansatt har jeg de siste årene fått høre at vi må bli mer effektiv, helst færre på 
jobb som skal gjøre mer. Flere ganger blir vi informert om store underskudd i helseforetakets 
budsjetter som medfører restriksjoner både for kursvirksomhet, møtevirksomhet, innleie av vikarer 
og nyansettelser. Jeg mener dette er bra for eventuelt de avdelingene som trenger en liten dytt, men 
generelt er dette dårlig for helseforetaket i lengden! 
 
Som det blir beskrevet i Utviklingsplanen kan kvalitet definerer forskjellig ut fra hver enkeltes 
forventninger og behov, både underforstått og obligatoriske. Det er derfor mer hensiktsmessig å 
bruke RETT KVALITET – ikke god eller dårlig kvalitet. Mye av dette mener jeg handler om hvilket 
perspektiv vi har og hvilke verdigrunnlag som legges til grunn for vårt arbeid! 
 
Når jeg over mener at utviklingen i helseforetaket har gått over til å handle mer om budsjett og 
effektivisering, så opplever jeg dette er et avgrenset/ kortsiktig perspektiv. Det er selvsagt viktig å 
sikre at vi driftes innenfor de rammene vi blir gitt og gjør de riktige prioriteringene, men dette er ikke 
hvorfor vi jobber i helsevesenet men. "Hvorfor" handler ikke om å tjene penger eller jobbe for å 
balansere budsjettene, men handler om vår verdigrunnlag og vår identitet. "Hvorfor" er at vi vil jobbe 
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for våre pasientene. "Hvorfor" er å sikre at vi og alle som bor og jobber i regionen har en trygg og god 
fremtid. Dette er våre verdier og er et langsiktig perspektiv. 
 
Fokus på rett kvalitet mener jeg bør være prioritet. I arbeidslivet kan "flinke ansatte" i et dårlig miljø 
gjøre dårlige valg fordi miljøet ikke fokuserer på de riktige tingene. På samme måte kan "dårlige 
ansatte" gjøre gode valg i et godt miljø.  
Jeg mener at hvis vi lærer opp og følger opp våre ansatte, vikarer og studenter etter våre verdier, vil 
rett kvalitet komme som en naturlig del av vår identitet og miljø. Dette vil videre gjøre oss mer 
attraktive for nye ansatte og fremtidig rekruttering. Med fokus på våre verdier og rett kvalitet vil vi 
naturlig kunne jobbe mer effektivt, som igjen vil bidra positivt i helseforetakets budsjetter.  
 

 
 
 
I Utviklingsplanen står det noe om hvordan kvalitetsrådgivernettverk, Kvalitets- og 
pasienttrygghetsutvalget (KPU), mm., er viktige innsatsområder for foretakets kvalitetsarbeid. Men 
hva med kvalitetsarbeidet som bør foregå i avdelingene og seksjonene? På sengepost? På labene?  
 

Det er mange flinke ansatte som hver dag jobber for å skape et bedre miljø og hverdag for både 
kolleger og pasientene. I utviklingsplanen savner jeg derfor mer fokus på de som faktisk jobber med 
pasientene. Dette mener jeg handler om å legge til rette for mer faglig utvikling, gi ansatte mer tid til 
ulike kvalitetsoppgaver og legge til rette for mer faglig samarbeid mellom de ulike avdelingene. 
 
Jeg støtter også Utviklingsplanen råd om å komme i gang med lederopplæringsprogram for ledere på 
nivå 3 og nivå 4. Dette kan legge til rette for mye av det gode grunnlaget som ligger hos de ansatte i 
de ulike avdelingene og seksjonene. 
 
 
 
 

Hva med Nordmøre og Romsdal? 
 

I Utviklingsplanen står det flere plasser at Ålesund sjukehus skal være det mest differensierte 
sjukehuset etter St. Olavs Hospital HF i Helse Møre og Romsdal HF – hva ligger i dette? Hva er 
ambisjonsnivået for det nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)? 
Det er mye i Utviklingsplanen som peker på sentralisering av ulike funksjoner til Ålesund Sjukehus, 
men lite konkret i forhold til faglig satsning og tilbudet ved SNR (og for så vidt også ved Volda 
Sjukehus). Det er flere som opplever at faggruppene i Nordmøre og Romsdal blir fratatt viktige 
funksjoner og det er behov for å avklare hvilke tilbud som skal være ved SNR og ved Kristiansund 
DMS. 
 
Jeg opplever at Utviklingsplanen er uheldig med å skape splittelse i helseforetaket. Molde og 
Kristiansund på nordsiden, mot Ålesund og Volda på sørsiden. Det er derfor viktig å understreke at vi 
er ET helseforetak og samtidig sikrer at pasientene i hele Helse Møre og Romsdal HF får et likeverdig 
tjenestetilbud med rett kvalitet.  
Selv om ulike fagområder sentraliseres så er det viktig med tett og godt samarbeid i hele 
helseforetaket. Detter er ikke noe som kommer plutselig av seg selv, men må skje gradvis over tid og 
trene på! 

Vår 
verdigrunnlag 

Rett kvalitet Effektiv drift Lønnsom drift 
BRA FOR VÅRE 

PASIENTER! 
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Desentralisering av tjenestetilbud og Sunndal DMS 
 

Man kan ut fra et samfunnsmessig perspektiv si at det er store gevinster å gjennomføre flere 
behandlinger i nærområdene hvor folk lever. Det å kunne være med i hverdagen med både skole, 
jobb og fritid, og med nærhet til familie, venner og andre støttespillere har stor betydning for den 
enkeltes pasient og pårørendes livskvalitet. Mindre fravær fra skole og jobb for pasienter og 
pårørende, mindre behov til pasienttransport og mindre behov for ledsagere er noe som også er 
gunstig rent samfunnsøkonomisk.  
 
Jeg er til dels uenig i min egen klinikk (Klinikk for diagnostikk) sin argumentasjon og Utviklingsplanens 
anbefalinger for å avvikle deler av dagens desentraliserte tilbud ved Sunndal DMS. Jeg har ikke vært 
involvert i denne prosessen og er heller ikke kjent med alle detaljene i anbefalingen. Jeg opplever 
likevel et behov for å kommentere punktene i Utviklingsplanen, men tar kun for meg det radiologiske 
tilbudet. 
 
Som en av tre faste radiografer som drifter røntgenlaben ved Sunndal DMS, opplever jeg at det 
desentraliserte tilbudet er meget bra for pasientene i Sunndal og for kommunene i indre Nordmøre 
og Romsdal.  
Flere pasienter og pårørende jeg har vært i kontakt med har uttrykt; 

- At de er meget godt fornøyd med behandlingene og undersøkelsene de får ved Sunndal 
DMS. 

- At de er meget godt fornøyd for å komme til Sunndal DMS fremfor å dra til enten 
Kristiansund eller Molde sjukehus. Flere opplever at den lange reiseveien kan være en 
belastning, spesielt for barn og eldre. I tillegg kan ha behov for følge av pårørende eller pleier 
fra institusjon.  

- Tilbudet ved Sunndal DMS betyr mindre fravær fra skole og jobb. Da reise til enten 
Kristiansund eller Molde sjukehus automatisk vil generere minimum 3 timer i ren 
transporttid (tur/retur), pluss vente- og undersøkelse-/behandlingstid.  

 
 
I utviklingsplanen informerer Klinikk for diagnostikk at det er ressurskrevende for Avd. for radiologi 
- seksjon Molde å bemanne det bildediagnostiske tilbudet ved Sunndal DMS og dette i enkelte 
tilfeller har ført til at man har måtte stengt en røntgenlab ved Molde samme dag. 
 

Jeg er enig i argumentasjonen om at det er ressurskrevende å sende en radiograf til Sunndal, da den 
samme radiografen har en større utnyttelsesgrad og fleksibilitet ved å jobbe i avdelingen i Molde.  
Jeg opplever likevel at argumentasjonen ikke er god nok da avdelingen fra før har begrensete 
ressurser til rådighet (få radiografer, perioder med høy fravær grunnet møter/kurs og perioder med 
mye sykdom). Jeg vil også legge til grunne at nevnte røntgenlab ved Molde også er stengt i flere 
andre dager, uavhengig om det er drift av røntgenlab ved Sunndal DMS eller ikke.  
Jeg mener man heller bør styrke bemanningen ved Avd. for radiologi – seksjon Molde, fremfor å 
eventuelt avvikle driften av røntgenlab ved Sunndal DMS. 
 
 
I utviklingsplanen informerer Klinikk for diagnostikk at dyrt røntgenutstyr ved Sunndal DMS står 
ubrukt i flere dager, og at det er høye investeringskostnader og høye driftskostnader.  
 

Vedrørende høye investeringskostnader, ble etableringen av Sunndal DMS og etableringen av en 
røntgenlab et kostnadssamarbeid mellom Sunndal Kommune og helseforetaket. Man kan derfor si at 
investeringskostnadene ble lavere for helseforetaket, enn om samme røntgenlab skulle etableres ved 
et av sykehusene.  
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Vedrørende høye driftskostnader, har jeg fått høre at det koster HMR HF rundt kr. 30.000,- i 
måneden for røntgenlaben ved Sunndal DMS. Med gjennomsnittlig 15-20 pasienter i uken, blir 
driftskostnadene relativt høye per pasient.  
Hvis man avvikler driften av røntgenlaben ved Sunndal DMS må pasientene reise til enten 
Kristiansund eller Molde Sjukehus for tilsvarende røntgenundersøkelser. Dette vil medføre økte 
kostnader knyttet til pasientreiser.  
 

Enkelt, teoretisk utregnet vil ca. 60-80 pasienter (tilsvarer en mnd. drift) koste staten ca.kr. 
16.-20.000,- (basert på standardsatser for pasientreiser for 2017). I tillegg kommer 
kostnadene for de som har behov for ledsager(e) og kostnadene for de som har behov for 
transport med ambulanse. Man kan derfor anta at den totale kostnaden for transport av 
pasienter til sjukehusene Kristiansund eller Molde vil være i rundt kr.30.000,-, det samme som 
månedsleien for røntgenlaben ved Sunndal DMS. 

 
 
Man bør også tenke på de samfunnsøkonomiske-kostnadene, som eksempel tap av arbeidskraft og 
fravær fra skole og jobb. Jeg opplever at hvis man avvikler det desentraliserte tilbud ved Sunndal 
DMS, flytter man bare utgiftsposten til andre deler at helsebudsjettet. Dette er en sparing for Helse 
Møre og Romsdal HF, men er ikke samfunnsøkonomisk for Norge. Jeg mener at man bør ha fortsatt 
ha drift ved Sunndal DMS, men at kostnadene bør i større grad subsidieres av staten og ikke kun av 
Helse Møre og Romsdal HF og/eller Klinikk for diagnostikk.   
 
Jeg er enig i argumentasjonen om at det er dyrt å drifte røntgenlaben ved Sunndal DMS kun en dag i 
uken og at det står ubrukt resten. Man kan også argumentere for at samme pasientgruppe må 
uansett oppsøke et av sjukehusene for videre utredning og behandling. Men når jeg opplever at det 
er relativt fulle lister hver dag det er drift av røntgenlaben, mener jeg man heller bør se om det er 
mulighet for å utvide driften eller å se på muligheter til å utnytte rommene til andre formål de 
dagene det ikke er drift. 
 
 
I utviklingsplanen viser man til at det er begrensete midler for HMR HF til innkjøp av medisinsk 
teknisk utstyr, noe som går utover de ulike radiologiske avdelingene i foretaket. 
 

Samtlige radiologiske avdelinger i foretaket har en aldrende maskinpark som krever kontinuerlig 
vedlikehold og hos flere avdelinger er det behov for utskiftninger av flere maskiner. Ved Avd. for 
radiologi – seksjon Molde er det flere maskiner som har nådd forventet driftsalder. Med innkjøp av 
ny CT-maskin og behov for utskiftning av ultralydlaber, flere røntgen- og gjennomlysningslaber, kan 
man fort forventet en investeringsramme på rundt 50 - 80 millioner kroner bare ved seksjonen i 
Molde. 
Derfor mener jeg at det er vanskelig å argumentere for å avvikle driften av røntgenlaben ved Sunndal 
DMS og eventuelt flytte røntgenutstyret til et av sykehusene i foretaket, da en enkelt røntgenlab ikke 
vil løse det enorme investeringsbehovet det er for medisinsk teknisk utstyr i hele helseforetaket.     
 
 
Jeg er delvis imot min klinikk sin argumentasjon og Utviklingsplanen sin anbefaling om å avvikle det 
desentraliserte tilbudet ved Sunndal DMS og mener man heller må se om det er muligheter for 
utvidelse eller endring av dagens drift. Jeg støtter etableringen av en arbeidsgruppe som utreder om 
nye tilbud kan legges til Sunndal DMS.  
Om tilbudet ved Sunndal DMS fortsatt skal avvikles, vil jeg anbefale at dette skal skje først når det 
nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) og Kristiansund DMS er ferdigstilt, i 2022.  
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Veien videre 
 

Jeg mener det er viktig å engasjere seg i arbeidet med Utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal 
HF 2019-2022, da den har betydning for meg som ansatt i Helse Møre og Romsdal HF, som innbygger 
i regionen, og som fremtidig pasient og pårørende. 
 
Jeg opplever at Utviklingsplanen gir mangelfull beskrivelse for fremtidige utfordringer, 
satsningsområder og perspektiv. Både gjennom arbeidet med dette høringssvaret og gjennom 
deltagelse på intern høringsmøte (Molde Sjukehus, 12.12.2017) opplever jeg at arbeidsprosessen 
med Utviklingsplanen har blitt opplevd som vanskelig, til del grunnet korte tidsfrister og endringer i 
ledelse. Dette er noe som har ført til mindre involvering av klinikkene og varierende videreformidling 
av arbeidet ned til de ulike faggruppene.  
Ut fra dette vil jeg anbefale på det sterkeste at gruppen som går igjennom høringssvarene til 
Utviklingsplanen tar seg god tid. Dette arbeidet legger grunnlaget for hvordan vi i fremtiden skal 
utøve vårt samfunnsoppdrag. 
 
 

 

 
 
 
 
 
Jeg håper med dette at mine innspill og synspunkter er med på å sikre god faglig kvalitet, god 
ressursutnyttelse, og et helhetlig helsetilbud som er tilgjengelig og tilpasset befolkningens fremtidige 
behov og utfordringer. 
 
Om det er behov for arbeidsgruppen som jobber med Utviklingsplanen for å komme med 
kommentarer eller spørsmål, vil jeg være tilgjengelig for dette! 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

Pål Gunnar Johansen 
Radiograf - Kvalitetskoordinator og Internrevisor 
 
Avd. for radiologi Molde og Kristiansund – Seksjon Molde 
Klinikk for diagnostikk 
Helse Møre og Romsdal HF 


