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Samandrag: 
Saka omhandlar høyringsuttale frå Sandøy kommune til Utviklingsplan for Helse Møre og 
Romsdal HF i planperioden 2019-2022 og framtidsutsikter mot 2035. Det blir foreslått at 
Sandøy kommune sluttar seg til Ålesund kommune sin uttale, som følgjer vedlagt, og i tillegg 
gir uttale slik det går fram av denne saka.  
 
 
Saksopplysningar/høyringsuttale: 
 
Det er positivt at det blir vist til nasjonale mål og oppfølging av desse. Dette gjeld mellom 
anna målet om å styrke akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus. Dette er særleg viktig 
for ei øykommune som Sandøy. Øyane Orta, Sandøy og Ona vil også i framtida vere utan 
fastlandssamband. Vi ser det som viktig at dei skisserte tiltaka får prioritet, mellom anna 
vurdering av samlokalisering av kommunale tenester/tilbod og ambulansestasjonar, og 
kompenserande tiltak for å sikre lokal beredskap.  
 
Det er positivt at utviklingsplanen har særskilt fokus på barn og unge, tidleg innsats, 
førebygging og utvikling av samhandling mellom helseføretak og kommunane. 
Brukarmedverknad – barn og foreldres deltaking i utforminga av tilbodet - bør også 
vektleggjast. Det må sikrast rask hjelp og ambulante tenester særleg innan psykisk helse.   
 
Sandøy kommune ligg mellom to sjukehus, og befolkninga vil kunne nytte seg av begge 
sjukehusa jf. fritt behandlingsval. Vektlegging av oppgåvedeling og samarbeid mellom 
sjukehusa er positivt.  
 
Digitalt førsteval må vere sentralt for kommunikasjonen mellom helseføretak og 
kommunane, også i samband med kompetansedeling. Det er positivt at utvikling av nye 
organisasjonsmodellar med ny teknologi og tenesteinnovasjon er vektlagt som 
satsingsområde i samhandling med kommunar og fastlegar.   



 
Pasienten først og brukarperspektivet skal vere sentralt ved utvikling av tilbodet. Kva som er 
kvalitet for pasientane, kva sjukdomar dagens og framtidas pasientar har og innanfor kva 
område det er størst førebyggingspotensial er eksempel på tema som kunne hatt ein større 
plass i planen.       
 
Samhandlingsavtalen mellom helseføretaket og kommunane må nyttast og utviklast vidare. 
Her har begge partar eit ansvar for oppfølging. I tillegg til heilskaplege tilbod til pasientane og 
samarbeid om pasientforløp, er det særleg viktig med samarbeid ved eventuell endring av 
oppgåvefordeling og arbeidsmåte. Kommunane må ha både ressursar og kompetanse for å 
ta på seg nye oppgåver. Det er avgjerande at det ikkje blir overført oppgåver til kommunane 
som dei ikkje kan utføre. Det er begrensa personalressursar i helsevesenet og når ei 
yrkesgruppe manglar i spesialisthelsetenesta, så manglar den også i kommunehelsetenesta. 
Oppgåvefordelinga må spesialisthelsetenesta og kommunane vere einig om, og det må 
baserast på realistiske data. Det må vere eit felles ansvar å arbeide for tilfredsstillande 
rammevilkår for begge partar og dermed sikre eit godt tilbod til befolkninga/pasientane.    
 
 
Økonomiske konsekvensar: 
Ingen 
 
 

 
 
Framlegg til vedtak: 
 
Sandøy kommune sluttar seg til Ålesund kommune sin høyringsuttale og sender i tillegg 
høyringsuttale slik den går fram av denne saka.    
 
 
 

 
 
 Anny Sønderland  
 rådmann  
   
   
 
 
 


