
 

Høringssvar fra Avdeling for sengeposter, poliklinikk 

og dagkirurgi Molde og Kristiansund, Kirurgisk klinikk. 

Utgangspunktet for å samle de to sykehusene i Kr. sund og Molde til ett akuttsjukehus med 

traumefunksjon på Hjelset og DMS senter med dagkirurgi i Kr. sund, er å sikre et robust, 

likeverdig og bærekraftig spesialisthelsetjenestetilbud til befolkningen i Nordmøre og 

Romsdal.  

Vi er bekymret for signaler som er kommet i forhold til flytting av funksjoner til Ålesund. SNR 

må planlegges for fremtiden og fremstå som et robust akuttsykehus. 

Det er i alle overordnede planverk både faglig og politisk presisert at tilbudet skal være likeverdig for 

hele befolkningen.  

Utviklingsplanen har få og upresise ambisjoner om fremtidsperspektivet for SNR. 

Samlingen av de to sykehusene skal gjøre driften mer robust og bærekraftig, både i forhold til faglig 

kvalitet, kompetanse og ressursutnyttelse. Derfor er det viktig å være tydelig på ambisjonen og 

innhold i SNR. Dette for å følge utviklingen og være rekrutterende og å beholde spesialister.  

Det er viktig at det konkretiseres hvilke tilbud som skal inn i SNR (Hjelset og Kristiansund). Dette 

kommer ikke tydelig nok frem i utviklingsplanen. Dette er viktig for rekruttering og legger føringer for 

interimfasen. Planen mangler beskrivelse på hvordan interimfasen skal gjennomføres.  Det er behov 

for at planen skal si noe om hvordan de kliniske virksomhetene skal omstille sin drift.  Vi må vite 

hvordan vi skal drive, og med hva. 

Vi forutsetter at SNR skal være et akuttsykehus også for barn, der barneleger har døgnvakt og 

avdelingen har eget sengeområde. ØNH og øye må ha vaktberedskap i SNR.   

Rapporten mangler en strategi, retning og visjon for utvikling av en robust desentralisert 

spesialisthelsetjeneste. Hvilke tilbud skal SNR Hjelset og DMS Kristiansund ha og hvilke 

utviklingsmuligheter?   

Under Ou prosessen er det viktig at det planlegges gode rekrutteringstiltak og organisering av 

spesialsykepleier utdanningen.  Vi vet at i fremtida skal spesialisthelsetjenesten behandle flere 

pasienter med færre ansatte enn tilfellet er i dag. Mye av dette skal foregå som dagkirurgisk- 

og poliklinisk virksomhet. 

Vi er mer enn noen gang avhengig av riktig kompetanse til rett tid på riktig sted. 

 

 

 


