
SVAR TIL HØRINGSFORLAG I UTVIKLINGSPLANEN  

I utviklingsplanen er det fremmet et forslag om å slå sammen de to fødeavdelingene i Kristiansund og 

Molde innen 2019. Dette begrunnes med at man må samkjøre de to personalgruppene ved begge 

plassene for både å bli kjente, trygge på hverandre – og for å sikre at man handler likt i 

pasientbehandlinger når man flytter inn i nytt felles sykehus i 2022. Her vektlegges da særlig 

obstetriske akuttsituasjoner 

Flere i fagmiljøet i Kristiansund ser nødvendigheten av nytt felles sykehus, både med tanke på 

rekruttering, tilbud til våre gravide og økonomisk drift.  Men vi er ikke enige i at man er nødt til fysisk 

å slå sammen de to fødeavdelingene allerede tre år før man samles i SNR i 2022.  

Vi vil i svaret her belyse de utfordringer vi ser med dette – samt at vi vil komme med forslag til 

hvordan man kan imøtekomme begrunnelsen for sammenslåing på alternative måter. 

HENSYN TIL VÅRE GRAVIDE 

Nordmøre har et vidstrakt distrikt, og våre gravide bor på steder med utfordrende infrastruktur.  

Allerede i dag er det lang reisevei for kvinner som er bosatt på Smøla, Aure og Halsa. Alle disse er 

avhengige av både en og to ferger for å nå frem til Kristiansund Sykehus. Når fergene ikke går, så er 

det Øyvakt som må transportere de inn. En kvinne fra Veidholmen vil lett måtte beregne to timer for 

å komme frem til fødeavdelingen. Ved å måtte dra helt inn til Molde sykehus må de beregne 

ytterligere en times kjøring med ambulanse. Halvannen time dersom mye trafikk. Da snakker vi 3 

1/2t reisevei. 

I forbindelse med sommerstengingen låner vi barneavdelingen slik at vi kan tilby plass til den nybakte 

familien. Med tanke på at det er kortere liggetider nå, så ser vi viktigheten av at partner involveres i 

barseloppholdet for å ruste familien til barseltiden hjemme. Dette vil ikke la seg gjøre resten av året, 

slik at man vil få et lokalitetsproblem. Da vil sengeplassene bli prioritert til føde/barselkvinnene, det 

vil måtte bli flermannsrom – og det blir et dårligere tilbud. Dette blir også belastende for de partnere 

som bor i distriktet, som vil få lang pendlevei for å kunne være sammen med sin kvinne og sitt barn. 

Vi har også gyn.pasienter som vil måtte vike plass for å få plass til de fødende.  

FØLGE/BEREDSKAPSTJENESTEN 

Spesialisthelsetjenesten i følge Nasjonale retningslinjer et ansvar for å tilby følge/beredskapstjeneste 

for kvinner i distriktet som har mer enn 1-1,5 t kjøring fra kommunesentrum til nærmeste 

fødeavdeling. Vi har hatt utfordringer med å få til et tilfredsstillende tilbud om 

følge/beredskapstjeneste. Vi har to dyktige jordmødre som har gjort en svært god jobb med å være 

en trygghet for de gravide – og de har gjort mye mer enn hva man skulle forvente. Nå har vi fått på 

plass ytterligere to jordmødre som skal begynne i tjenesten, men likevel er fortsatt uker som ikke 

dekkes opp. Hvis man skulle forlenge reiseveien for de gravide, så vil dette stille større krav til å få 

dekket opp med jordmødre i følge/beredskapstjeneste 

 

 



HENSYN TIL DE ANSATTE 

De ansatte har i dag kommet langt når det gjelder å bli motivert for et fellessykehus på Hjelset enn 

når man ser tilbake noen få år i tid. Alvorlige nedleggingstrusler av Kristiansund var en realitet både i 

2005 og 2010. Det vi så den gangen var at dette slet på de ansatte – det ga seg utslag i stress, 

muskulære problemer, søvnproblemer – og noen sluttet nettopp på grunn av dette.                             

Nå er det bestemt og vedtatt at SNR på Hjelset skal bygges, og vi forholder oss til det. Noen ser 

fortsatt mørkt på å skulle pendle til SNR – men majoriteten ser nå opp og frem og ser på hvilke 

muligheter det nye sykehuset vil gi for vår pasientgruppe og den enkelte ansatt.                           

Forslaget om å slå sammen fødeavdelingene allerede i 2019 slår motivasjonen til personalet to steg 

tilbake igjen. Ett er å skulle pendle til Hjelset, men det blir noe helt annet å skulle pendle til Molde.  

Flere av våre leger vil ikke pendle helt inn til Molde Sykehus. To vil ved en slik avgjørelse pensjonere 

seg, en vil slutte og våre LIS`er vurderer å endre retning på sin spesialisering da det av hensyn til små 

barn og ektefelle også i vaktordning. Dette vil gi oss utfordringer med å fylle legeressursene. Med 

tanke på overføring av kunnskap er det viktig at de nyutdannede har seniorer å lære av så lenge som 

mulig. Det er en umulighet for de to gyn.overleger hos oss å pendle da de bor i distriktet og dette vil 

medføre for lang reisevei. Man snakker minst 5t reise t/r – pr.dag. 

For å dekke opp en fullverdig vaktplan bør det være minst 10 leger ansatt. Dette fordi minst 2 av 

legene vil til enhver tid være i avtalefestet overlegepermisjon, ferie, kurs og evt avspaseringer. 

Det er også vanskelig å rekruttere fagfolk utenfra i ventetiden da det råder mye usikkerhet rundt 

sammenslåingen. Pendling i så stor grad vil være belastende og man kan få oppsigelser eller 

sykemeldinger som vil gi økte kostnader. Personalet ser det som belastende å skulle måtte 

gjennomgå to store omveltninger på så kort tid. Dette vil gi mer slitasje enn gagn. Det er en vesentlig 

forskjell å skulle pendle 100% til Molde i flere år, sammenliknet med hvordan det vil bli med SNR og 

DMS Kristiansund hvor man kan rullere. Tidsbruk i forbindelse med pendling til motsatt sykehus må 

beregnes inn i arbeidstid, noe som også vil være en kostnadsfaktor for klinikken.  

Vi ser at det er nødvendig å få samkjørt miljøene, å få trent på samhandlingen – men stiller oss 

spørsmålet om det er nødvendig slå sammen avdelingene hele tre år før nytt sykehus er klart.       

Man vet at det lett kan bli forsinkelser i byggeprosjekter, så at det vil ta ytterligere mer tid er ikke 

usannsynlig. Dessuten er det er ikke uvanlig for oss å samhandle med andre da vi har jevnlig med 

vikarer. For å kunne pendle til Molde er man avhengig at et godt utbygd kollektivtilbud. Det vil si at 

bussene må gå tett og direkte. Dersom man må bruke egen bil vil det bli utfordringer knyttet til 

parkeringsmuligheter. Her i Kristiansund er det allerede for lite plasser, slik at de ansatte er tvunget 

til å parkere langt opp i sidegatene. Vi ser ikke at parkeringstilbudet er noe bedre i Molde. 

Helseforetaket er inne i en harmoniseringsprosess som innebærer reduksjon av antall ansatte, og ved 

å vente med sammenslåing til for eksempel 2021 vil man kunne få naturlige avganger, mot at de nå 

slutter for de ser seg ikke mål på å pendle til Molde. I tillegg vil de yngre få tid til å omstille seg til å 

vurdere å evt flytte nærmere Hjelset, for eksempel fra sentrum til Frei – samt at barna vil bli eldre 

som vil gjøre familielogistikken enklere. Vi tenker disse utfordringene er like for de ansatte i Molde 

 



PROSEDYRER 

Vi følger i dag de samme prosedyrene, både i Molde og Kristiansund. Vi har noen få lokale ulikheter 

på enkelte av prosedyrene, som for eksempel ved tilkalling av anestesilege og barnelege.             

Dette har jo som man vet, skyldtes at man har hatt ulik tilgang på faggrupper/ressurser. 

Målet med å skulle sammenslå fødeavdelingene flere år tidligere før man møtes i nye SNR er at man 

skal samkjøres/trene på rutiner, prosedyrer og bli kjent. Det er en god tanke, men samtidig må vi 

tenke på at det personalet vi driller i dag vil i stor grad ikke være de samme som kommer inn i SNR – 

nettopp fordi man velger å gjøre det over så mange år. Her vil man drille personell som går av med 

pensjon innen SNR, vikarer fordi vi mister nøkkelpersonell, samt vi får i tillegg nyansatte når 

sykehuset åpnes.  

FORSLAG TIL LØSNINGER 

Det finnes alternative måter å skulle samkjøre/samhandle på uten å måtte fysisk sammenslås.         

Her kan vi vise til akuttmottakene i både Kristiansund og Molde som tenker på samme måte.             

De vil fra desember 2017 begynne arbeidet med bl.a felles akuttdager, felles traumekurs hvor 

instruktører fra Molde vil undervise i Kristiansund. 

 Vi kan ha felles studiedager, hvor fagjordmødrene har felles ansvar for planlegging og 

gjennomføring. De ansatte samles vekselvis i Molde og Kristiansund.  

 Felles akuttdager – her kan ALSO-sertifiserte jordmødre og gynekologer fra begge seksjonene 

bistå på tvers. Gjennom felles akuttdager vil praktisk håndtering av akuttsituasjoner drilles. 

 Ultralydjordmødre kan ha arbeidsdag på motsatt poliklinikk. 

 Obligatorisk hospitering. Personalet må gjennomføre hospitere/jobbe ved det andre 

sykehuset 2-3 uker hvert halvår, tilsvarende sin stillingsprosent. Dette ser vi med fordel kan 

gjennomføres inntil 2 år før innflytning. Gjennom hospitering og felles studiedager vil 

kulturene samkjøres og samarbeidet påbegynnes. 

 I arbeidet med prosedyregrupper som skal etableres på hvert sykehus bør disse samkjøres 

for Molde og Kristiansund slik at vi jobber mot samme mål. 

 Vi foreslår at det avsettes prosjektmidler til å gjennomføre sosiale og faglige tiltak, som kan 

brukes til sosiale eventer – teambuilding – coaching. 

 I tillegg vil det være en fordel om man ansetter nøkkelpersoner i «prosjekt sammenslåing» 

fra begge avdelingene som arrangerer det praktiske og drar lasset inn mot felles mål. 

Vi har også forslag til hvordan man kan organisere og intensivere samkjøringen når det nye sykehuset 

er ferdigbygd og skal testkjøres inn mot innflyttingsdatoen: 

 Samkjøringen bør starte inntil 2 år før innflyttingdatoen som man anslår tidligst til 2022.       

At det blir noen år senere er nok ikke urealistisk. I løpet av disse to årene kan vi omlegge 

studiedagene for internundervisning og spisse de inn mot nye SNR. Da kan det også tenkes at 

prosedyrer gjeldende for SNR er klare, slik at man kan begynne å øve samlet på dem. 

 Praktisk gjennomføring er at personalet i Molde deles inn i fire grupper og personalet i 

Kristiansund deles i fire grupper – så har man studiedager etter følgende oppsett: 

 ST. I (vinter) gr.1 i Molde o gr.1 i Kr.sund møtes i Molde.                                                                                 

ST. II (vinter) gr.2 Molde og gr.2 Kr.sund møtes i Kr.sund .                                                                              



ST. III (vår) og ST. IV (vår) settes opp etter samme oppsett som vinter – bare da med motsatt 

oppmøtested. 

HVIS LIKEVEL SAMMENSLÅING - HVORFOR VELGE KRISTIANSUND? 

Hvis det likevel skulle bestemmes at man må slås fysisk sammen før innflyttingen så vil vi si litt om 

hvorfor Kristiansund bør velges som åpen avdeling: 

Vi har en stabil stab med ansatte. Godt arbeidsmiljø. 

Vi har best beliggenhet for kvinnene i distriktene, og da særlig med tanke på de fra Smøla, Aure og 

Halsa. Flere kvinner tilhørende føden i Molde vil naturlig reise til Ålesund for å føde fremfor å skulle 

reise med ferger og over Fursetfjellet. 

Vi har en relativ stor gynekologisk poliklinikk, og fødeavdeling areal – og standardmessig. 

Vi har romslige barselrom  – totalt plass til 12 (13) senger. (Da er dagens gyn.senger inkl.) 

Vi har to nyoppussede fødestuer, hvorav vi kan tilby vannfødsler på den ene. 

Vi har barneavdeling med barneleger i vakt, og et nært samarbeid med dem. Ved å legge hele 

tilbudet til Kristiansund vil man kunne kutte barnelegeressursen i Molde/legge den til Kristiansund.  

Vi har stabile gyn.legeressurser på plass frem til vi flytter inn i SNR. Seniorene har sagt at i den grad 

helsa holder vil de være her frem til da – så fremt at vi ikke må begynne med pendling til Molde. 

Og tilslutt: Kan det være en mulighet at den avdelingen som «stenges» kan være åpen som 

barselavdeling? Her vil personalet kunne rullere, slik at belastningen med å pendle reduseres. 

 

Med vennlig hilsen på vegne av ledelse og de ansatte ved føde/gyn.pol - Kristiansund 

 

Seksjonsoverlege Gynekologisk Poliklinikk Rune K.Rise 

Seksjonsleder Fødeavdelingen Randi Huseth                                         

NSF Tillitsvalgt Solveig Aa.Vatten                                                    

Fagforbundet Tillitsvalgt Charlotte Bjerkan 

Verneombud Victoria Stormo 

 

 

 

 


