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• Namn 

◦ Rigmor Berge Sviggum

• Kva kommune bur du i? 

◦ Molde

• Kven er du? 

◦ seksjonsleder Molde Føde og barsel

• Viss du ikkje er privatperson, kven representerer du? 

◦ Frank Walter seksjonsleder leger Molde og Kristiansund, Rigmor Berge Sviggum 

seksjonsleder føde og barsel Molde

• Har du andre innspel til utviklingsplanen? 

◦ Fødetibudet i Nordmøre og Romsdal Det har i flere år vært et ønske fra 

fagmiljøene om å samle fødetilbudet på ett sted. Begge avdelingene har i flere 

år ved den vekselsvis stengingen i sommerferieavviklingen vist at de er i stand til 

å håndtere en økning i fødselstallet. For Molde betyr det en økning på 60-70.% 

En større avdeling gir et mer robust fagmiljø. Det er lettere å rekruttere både 

jordmødre og gynekologer. Driftsutfordringer og innleie av vikarer reduserer 

kvaliteten på tilbudet, og kan gå utover pasientsikkerheten. Samling av 

tilgjengelige ressurser gir en bedre utnyttelse av disse. Mulighet for fagutvikling 

som internundervisning, overlegepermisjon, etter og videreutdanning blir bedre 

ivaretatt. Mer praksis vil også føre til opprettholdelse og videreutvikling av 

kompetanse på gynekologer, jordmødre og barnepleiere. Argumenter for å legge 

felles avdeling til Molde Vi foreslår en poliklinikk med evt dagkirugi på det 

sykehuset som ikke har fødeavdeling. Det vil gi et godt tilbud til kvinnene, og 

samtidig avlaste akuttsykehuset. Ut i fra vårt ståsted er det naturlig å bygge opp 

tilbudet der det i fremtiden skal være poliklinikk i Kristiansund og fødetilbudet i 

Molde/ SNR. En annen løsning vil være midlertidig, og dermed bidra til å bygge 

ned fagmiljøene. Molde sykehus har akuttkirurgi. Samlokalisering av akuttkirurgi 

og fødselshjelp gir en større pasientsikkerhet. I fødselshjelp og gynekologi vil det 

kunne oppstå situasjoner der det er behov for hjelp fra akuttmedisin. Økning i 

fødetallet gir også en økning av denne risikoen. Dette gjelder også 

anestesitilbudet. Rescusitering og stabilisering av akutt syke nyfødte ligger ved 

begge sykehuset hos anestesilegene. Anestesileger er utdannet og trent på 

slike situasjoner. Jordmødrene og barnepleier i Molde er vant til å samarbeide 

med anestesien i akuttsituasjoner rundt mor og barn. Molde har tilstedevakt og 

bakvakt av anestesilege. Dette gir også mulighet for å følge syke nyfødte ved 

overflytting til Ålesund nyfødt intensiv, i situasjoner der det ikke er mulig med 

helikoptertransport. I disse tilfellene er nærheten til Ålesund en fordel. 

Overflytting skjer da med ambulansebåt og/eller ambulanse. Økt antall fødsel gir 

behov for 3 fødestuer. I enkelte tilfeller vil det være behov for 4 fødestuer. Per i 

dag har Molde har 3 fødestuer og 1 ventestue, som ved behov blir brukt til 

normale fødsler. På avdelingen finnes mulighet for å innrede et mottaks og 
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undersøkelsrom uten store kostnader. Molde sykehus har en avdeling som per 

dag står tom. Dette gir mulighet for å øke antall barselrom. Frank Walter 

overlege og seksjonsleder Gynekologisk poliklinikk og leger Molde og 

Kristiansund Rigmor Berge Sviggum jordmor og seksjonsleder Føde og Barsel 

Molde
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