
Høringssvar Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF 

Fra Styret i Møre og Romsdal legeforening 

 
Utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal HF påpeker mange viktige satsningsområder for 

spesialisthelsetjenesten i Møre og Romsdal de kommende årene. Det fremgår tydelig at helseforetaket 

ønsker å leve opp til sine egne mål og visjoner; «På lag med deg for helsa di» og «tryggleik, respekt 

og kvalitet». Utviklingsplanen beskriver en organisasjon i stadig endring, hvor både ledelse og ansatte 

daglig arbeider for å yte en best mulig helsetjeneste til Møre og Romsdal sin befolkning. 
 
Arbeidet med utviklingsplanen ble inndelt i tre ulike perspektiv. 1. Foretaksperspektivet    

2.  Klinikkperspektivet og 3. Samhandlingsperspektivet. I denne høringsuttalelsen kommer vi med 

innspill i den samme tredelte inndelingen.  

 

Utviklingsplanen er uoversiktlig oppbygget. Eksempelvis inneholder kapittel 2 «No-situasjon» både 

beskrivelse av nåsituasjonen og fremtidige satsningsområder. Mens kapittel 4 «Utviklingstrekk», som 

bør være bakgrunn for vurderingene, kommer sist i planen. Videre kan noen av delrapportene i sin 

overskrift fremstå som total utviklingsplan for hele klinikken. (eksempelvis Vedlegg 2 – Barn og 

ungdom og Vedlegg 4 – Prioriterte områder for psykisk helsevern og rusbehandling.)  
 

Hovedbudskap; 
Generelt: 

 Styret i Møre og Romsdal legeforening er opptatt av at det evalueres om spesialister/overleger 

og tillitsvalgte i tilstrekkelig grad har blitt involvert i planarbeidet i alle ledd av 

organisasjonen. 
 Styret i Møre og Romsdal legeforening stiller spørsmål om kunnskapsgrunnlaget for 

utviklingsplanen er godt nok.  
 Både i primær- og spesialisthelsetjenesten vil ressursene som skal fordeles være begrenset. 

Dette stiller krav til prioriteringer i alle ledd. Kunnskapsgrunnlag bak og prosessarbeid rundt 

prioriteringer er meget viktige for utvikling av Helse Møre og Romsdal HF.   

 

 
Foretaksperspektivet 

 Styret i Møre og Romsdal legeforening er bekymret for den økonomiske utviklingen som 

skisseres. Effektivisering skal sørge for innsparing til drift, vedlikehold og investeringer. Med 

videre effektivisering er det en fare for at kvaliteten på helsetjenesten forringes og 

arbeidsbelastningen på de ansatte blir for stor.   

 Styret i Møre og Romsdal legeforening ønsker å uttrykke bekymring for videre nedbygging av 

sengeplasser både innenfor somatiske og psykiatriske sengeavdelinger og viser til Den norske 

legeforening sitt policynotat fra 2015 hvor det påpekes at beleggsprosenter over 92,5 % øker 

faren for uheldige hendelser. 

 Utviklingsplanen mangler tydelig oversikt og plan for oppgavedeling mellom sykehusene i 

Helse Møre og Romsdal HF.   

 Rekruttering er nevnt flere steder i utviklingsplanen, men tiltak for å beholde og tiltrekke nye 

leger er lite beskrevet.    

 Styret i Møre og Romsdal legeforening er bekymret fordi det ikke er tatt høyde for økte 

kostnader i innføringsfasen av Helseplattformen. 

 Utviklingsplanen peker på den ujevne geografiske fordelingen av avtalespesialister innen 

Helse Midt-Norge RHF. Styret i Møre og Romsdal legeforening støtter ønsket om økt antall 

avtalespesialister.  

 
Klinikkperspektivet 

 Ved beskrivelse av nåsituasjonen er tallmaterialet mangelfullt. Utviklingsplanen beskriver 

ikke beleggsprosent, ventetid til behandling eller andre kvalitetsindikatorer. Den beskriver 



heller ikke produktivitet, aktivitet og ressursinnsats sammenlignet med landet for øvrig. Slike 

indikatorer er vesentlige for planlegging av fremtidig kapasitet og drift.  

 Der hvor større organisatoriske endringer foreslås må det gjennomføres vurderinger ut fra 

faglig-, kvalitets-, pasientsikkerhets- og økonomisk -perspektiv. 

 
Samhandlingsperspektivet 

 Det må tydeligere defineres hva som er primærhelsetjenestens oppgaver og hva som er 

spesialisthelsetjenestens oppgaver.  

 Styret i Møre og Romsdal legeforening mener at det bør opprettes fora mellom spesialister i 

primær- og spesialisthelsetjenesten. I disse fora må saker angående fag- og systemutvikling 

behandles.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GENERELT 

 
Helse Møre og Romsdal HF fikk i foretaksmøtet i juni 2016 mandat for lokal utviklingsplan (Helse 

Midt-Norge RHF, 2016). Arbeidet skulle gjøres i tråd med veilederen for utviklingsplaner 

(Sykehusbygg HF, 2016). Utviklingsplanen legger økonomiske føringer, utpeker satsnings-

/prioriteringsområder og legger grunnlag for den pasientbehandling som skal gis. 

Utviklingsplanarbeidet ble bestemt gjennomført i lederlinjen. Styret i Møre og Romsdal legeforening 

er opptatt av at det evalueres om spesialister/overleger og tillitsvalgte i tilstrekkelig grad har blitt 

involvert i planarbeidet i alle ledd av organisasjonen. 
  
En utviklingsplan for spesialisthelsetjenesten bør synliggjøre utfordringer innen 

spesialisthelsetjenesten. Hovedfokus i planen bør inneholde tema som demografi, sykdomsutvikling, 

inklusiv ny medisinsk kunnskap, medisinsk faglig kvalitet, hvordan vi kan oppnå bærekraftig fagmiljø, 

god og lik tilgjengelighet for befolkningen og hvordan oppnå økonomisk bæreevne. Utviklingsplanen 

er mangelfull på disse områdene. Dette gjør at man må stille spørsmål med kunnskapsgrunnlaget for 

utviklingsplanen.  

 

Prioritering av ressurser  
I utviklingsplanen er det flere steder omtalt utfordringer med begrensninger i økonomi og personell 

framover. Både i primær- og spesialisthelsetjenesten vil ressursene som skal fordeles alltid være 

begrenset. Dette stiller krav om prioriteringer i alle ledd, men i planen står det ikke noe om hvordan 

noe skal prioriteres bort.  

 
 

FORETAKSPERSPEKTIVET 
 
Kapasitet 
Fra utviklingsplanen fremgår det at sensitivitetsanalysene viser at endringsfaktoren «intern 

effektivisering» har størst utslag for utrekning på fremtidig sengekapasitet. Dersom årlig reduksjon i 

liggetid flater ut i tidsperioden frem mot 2035, vil sengebehovet være høyere enn det som er utregnet i 

rapporten. (1.2.10.1 Føresetnader). «Planarbeid for spesialisthelsetenesta inneheld ei rekkje moment 

som gjer vurderingane usikre. Til dømes er det uvisse i framskrivingstala for demografi så vel som for 

pasientstraumar. Vidare er det usikkert i kva for grad og på kva måte ny teknologi kjem til å påverke 

spesialisthelsetenesta. Uvissa vert ikkje mindre av at føretaket skal både bygge nytt sjukehus og 

innføre Helseplattformen i planperioden.»  (5.2 Risiko- og mogelegheitsanalysar). 
Utviklingsplanen legger til grunn en fortsatt nedgang i liggetid og derfor videre nedgang i behov for 

sengeplasser. Styret i Møre og Romsdal legeforening ønsker å uttrykke bekymring for videre 

nedbygging av sengeplasser både innenfor somatiske og psykiatriske sengeavdelinger.  

 

Utviklingsplanen presenterer ingen tall for beleggsprosent i de ulike avdelingene, heller ikke tall som 

sammenstiller produktivitet, aktivitet og ressursinnsats. Dette gir et mangelfullt bilde av nå-

situasjonen.  Styret i Møre og Romsdal legeforening er kjent med problem med overbelegg og 

beleggsprosenter opp imot 100 % og høyere i enkelte seksjoner. 
Styret i Møre og Romsdal legeforening viser til Den norske legeforening sitt policynotat fra 2015 hvor 

det påpekes at beleggsprosenter over 92,5 % øker faren for uheldige hendelser. (Overbelegg i norske 

sykehus – en trussel mot pasientsikkerheten (1/2015)) I sitt policynotat påpekte legeforeningen at 

produktiviteten i norske sykehus hadde økt betraktelig de siste årene (dokumentert i SAMDATA-

rapport for norske sykehus 2013). Samtidig viste Statistisk Sentralbyrå at norske somatiske sykehus 

hadde hatt et gjennomsnittlig belegg på ca. 93 prosent mellom 2009-2013. I 1980 var det rundt 22 000 

somatiske senger i norske sykehus. Beleggsprosenten var da 78 prosent. Vel 35 år senere var 

sengeantallet mer enn halvert, til ca. 10 800 senger. I 2000 var det 85 prosent gjennomsnittlig belegg i 

norske sykehus. Dette hadde til 2015 økt til 93 prosent. OECD forklarte den høye beleggsituasjonen 

med det lave sengetallet i Norge, selv om også endrede arbeidsformer og pasientforløp spilte inn. I 

1980 var liggetiden om lag 10 døgn. I 2015 var gjennomsnittlig liggetid for akutte somatiske 



innleggelser 4,5 dager. Kortere liggetid, bedre pasientforløp, endring fra døgnopphold til 

dagbehandling har vært en ønsket positiv utvikling. I policynotatet ble det advart mot antakelser om at 

det er mulig å hente mange flere effektiviseringsgevinster gjennom ytterligere sengereduksjoner. Det 

ble påpekt at Norge har allerede lav liggetid i sykehus, og få innleggelser. Norge lå betydelig lavere 

enn gjennomsnittet for OECD-landene. I utviklingsplanen legges det opp til videre effektivisering av 

drift, blant annet via kortere liggetid og reduksjon i antall senger frem mot 2035. Dette til tross for 

høyt belegg i dagens sengeposter og fremtidig økning av antall eldre med økt sykdomsbyrde. 

Systematisk høy beleggsprosent fører til redusert kvalitet i behandling og pleie. Det gir forsinkelser i 

pasientforløp, opphopning av pasienter i akuttmottak, økt sykdom blant ansatte, økt forekomst av 

sykehusinfeksjoner, og økt dødelighet. I sitt policynotat fremgikk det at britiske helsemyndigheter 

satte 85 prosent belegg som øvre grense for forsvarlighet. Helsetilsynet ga i 2001 anbefalinger i tråd 

med dette. 

Oppgavedeling 
På Sunnmøre er begge sykehusene i behov av bygningsmessig og utstyrsmessig oppgradering. I 

påvente av ferdigstilling av SNR er det satt av minimalt med ressurser til slikt arbeid. 

Utviklingsplanen mangler tydelig oversikt og plan for innholdet på de to sykehusene. Det står fast av 

tidligere vedtak at begge sykehusene skal være akuttsykehus, men interne utviklingsplaner utover det 

mangler fullstendig. I kap. 2.3 om “Oppgåvedeling og samhandling” er ikke Volda sjukehus omtalt. 

Dette bidrar til uro i organisasjonen, og påvirker både rekruttering, drift, økonomi og, i verste fall, 

pasientbehandlingen negativt.  

 
Bemanning, kompetanse og rekruttering 
I strategi 2030 er ett av fire strategiske mål for perioden å rekruttere, utvikle og beholde kompetent 

personell. Det viktigste rekrutteringstiltaket HMR kan gjøre er å stimulere og legge til rette for faglig 

kompetanseutvikling for den enkelte. Dette behøver ikke å stå i kontrast til den økonomiske 

utfordringen foretaket står i. Klinikkene bør se sine fag i sammenheng med de andre klinikkene, og 

beholde nok vaktlag på hvert sykehus til å sikre effektiv drift og god faglig kompetanse der pasientens 

behov står i fokus. HMR rekrutterer i stor grad sine egne leger; fra turnusleger/LIS1 til videre LIS-løp, 

og fra LIS til overleger. Dette er en god taktikk som gir kvalitet og kontinuitet. Manglende 

langtidsperspektiv og helhetsperspektiv i årene fremover mener vi vil føre til mangel på rett og god 

kompetanse. Man risikerer økt bruk av vikarer, flere ubesatte stillinger og dermed dårligere drift. Det 

er vesentlig at HMR ikke legger opp til strukturendringer som gjør foretaket mindre faglig attraktivt 

og påvirker rekrutteringen i negativ retning. 
 

I situasjonsbildet av kirurgisk klinikk nevner man rekruttering som et satsningsområde. Samtidig 

skrives det i “innspill om bemanning og kompetanse” at ny forskrift om spesialistutdanning trolig vil 

medføre større jobbrotasjon mellom sykehusene i foretaket for LIS1 og LIS2-løpet innen kirurgisk 

klinikk. Vi kan ikke se at det stilles krav til jobbrotasjon i forskrift om spesialistutdanning, og 

oppfatter at dette er en lokal fortolkning der man forutsetter at de enkelte sykehusene i fremtiden ikke 

vil kunne tilfredsstille krav om læringsaktiviteter. En slik rotasjon som det foreslås her vil ikke være et 

rekrutteringsfremmende forslag, derimot det helt motsatte. Vi har til dels store avstander mellom 

sykehusene i foretaket, og dersom LIS1 må påregne å bytte arbeidssted i perioder av tjenesten frykter 

vi at dette vil hemme rekrutteringen av LIS1 i betydelig grad. 
  
Økonomi og effektivisering 
I langtidsbudsjettet (LTB) er det en forventning fra Helse Midt-Norge RHF om en generell 

effektivisering i helseforetakene i Midt-Norge. Effektivisering i Helse Midt-Norge RHF er forventet til 

1%, mens effektivisering i Helse Møre og Romsdal HF er forventet til 1,8 %. Dvs. en effektivisering 

tilsvarende 100 millioner kroner pr. år i perioden 2018-2023. Det fremskrives videre i perioden 2024-

2033 1% vekst av basisrammen og aktivitetsvekst på 1,2 % frem mot år 2033. Aktivitetsveksten skal 

gjennomføres med marginalkostnad på maksimalt 90 % av inntektsøkningen. Det forventes økte 

kostnader pga. pasientvekst og økte medisinkostnader. Den forventede effektiviseringen er grunnlaget 

for å sikre økonomisk bæreevne for drift, vedlikehold og investeringer. Det legges også inn en 



forventet innsparing på ca. 100 millioner kroner pr. år fra år to etter innflytting i SNR/DMS 

Kristiansund.    

 
Foreløpig prognose for 2017 viser et negativt resultat på – 111 millioner kroner. Det står videre at lønn 

utgjør den største andelen av utgiftene til Helse Møre og Romsdal, og at det derfor er avgjørende å ha 

kontroll på bemanningsutviklingen i helseforetaket. 

 
Av effektiviserende tiltak nevnes bruk av teknologi, blant annet Helseplattformen og bygging av SNR 

og DMS Kristiansund.   
 
Styret i Møre og Romsdal legeforening er bekymret for den utviklingen som skisseres. Effektivisering 

skal sørge for innsparing til drift, vedlikehold og investeringer. Samtidig skal flere pasienter 

behandles, gitt en aldrende befolkning og økt sykdomsbyrde. Behandlingen skal gjøres stadig 

hurtigere, med korte døgnopphold eller dagkirurgisk/poliklinisk virksomhet. Krav til dokumentasjon 

av behandling er stort. Antall ansatte skal ikke økes. Arbeidsbelastningen på ansatte vil stadig øke, gitt 

at flere skal behandles på kortere tid. Med videre effektivisering er det en fare for at kvaliteten på 

helsetjenesten forringes og arbeidsbelastningen på de ansatte blir for stor. I ytterste konsekvens vil 

dette gå utover pasientene. Belastningen på primærhelsetjenesten vil også øke i pakt med 

effektiviseringen i sykehusene. Fastlegene har allerede i dag svært stor arbeidsbyrde. 
 

Teknologi: Helseplattformen 
Implementering av Helseplattformen vil være krevende og i en oppstartsfase vil det være fare for 

nedsatt effektivitet. Vi er bekymret fordi det ikke er tatt høyde for økte kostnader i innføringsfasen. 

Helseplattformens implementering sammenfaller med nytt SNR. Det er en utfordring med flere 

sammenfallende endringsprosesser. Dette må planlegges godt og krever tidlig involvering av ansatte. 
 

Medisinsk-teknisk utstyr (MTU) 
Utviklingsplanen legger opp til utredningsarbeid for å vurdere behov for å legge høyteknologiske 

funksjoner til foretaket. Dette er et initiativ vi berømmer, og synes det er viktig at man kartlegger dette 

behovet og utreder hvordan et slikt tilbud eventuelt skal utformes. Dette står imidlertid i kontrast til 

foretakets økonomiske situasjon pr dags dato. Det er stor grad av slitasje på allerede eksisterende 

MTU på alle sykehusene. Investering i nye metoder for pasientbehandling og diagnostikk kan være 

positivt for foretaket, men man må ikke la dette gå på bekostning av å opprettholde og videreutvikle 

allerede etablerte behandlingstilbud.   

 
Bruk av avtalespesialister 
Utviklingsplanen peker på den ujevne geografiske fordelingen av avtalespesialister innen Helse Midt-

Norge RHF. Ønske om økt antall avtalespesialister stadfestes. Dette for å gi befolkningen et mest 

mulig likt tilbud. Dette støttes av styret i Møre og Romsdal legeforening. 

 

 
KLINIKKPERSPEKTIVET 
 
Helseforetaket er organisert i tverrgående klinikker. Dette forsterker behovet for å se på foretaket som 

en helhetlig organisasjon. Vi opplever at utviklingsplanen fremstår oppstykket og uten et helhetlig 

perspektiv. Hver klinikk står beskrevet for seg, og tiltak/planer i en klinikk henger ikke sammen med 

tiltak/planer i andre klinikker.   

 
Ved beskrivelse av nåsituasjonen er tallmaterialet mangelfullt. Utviklingsplanen beskriver ikke 

beleggsprosent, ventetid til behandling eller andre kvalitetsindikatorer. Den beskriver heller ikke 

produktivitet, aktivitet og ressursinnsats sammenlignet med landet forøvrig. Disse parameterne vil 

kunne være helt vesentlig for å gi en pekepinn på hvordan man i nær fremtid bør prioritere. 

 



Beskrivelsen av de ulike klinikkene er variabel. Enkelte tiltak/endringer er svært konkrete, men har 

varierende grad av faglig begrunnelse. (samlokalisering av sengeavdelinger for barne- og 

ungdomspsykiatri, sentralisering av vaktordning for ØNH og øye, rotasjon av LIS i kirurgisk klinikk, 

opprettelse av vaktordning for nefrologi og kardiologi i Ålesund). Andre områder i utviklingsplanen er 

lite konkrete. (satsningsområder i Klinikk for psykisk helse og rus, funksjonsfordeling og 

satsningsområdene i Klinikk for kirurgi). Dette medfører at utfordringsbildet blir dårlig beskrevet og 

som følge av dette blir også tiltakene/satsningsområdene lite spesifikke. 
 

Større endringer i organisasjonen 
På enkelte områder kommer Utviklingsplanen med svært konkrete anbefalinger om endringer i 

organisasjonene. Blant annet foreslås sammenslåing av fødeavdelingene i Kristiansund og Molde to år 

før SNR er innflyttingsklart. Innen Klinikk for kvinner, barn og ungdom defineres «fysisk slå sammen 

familieeininga og akutteininga, for å sikre eit mer samhengande tilbod for dei mest alvorleg sjuke 

pasientane og familiane». Vaktberedskap på øye og ønh, planlegges kun lagt til Ålesund. Større 

organisatoriske endringer må nøye vurderes før de vedtas. Der hvor større organisatoriske endringer 

foreslås må det gjennomføres vurderinger ut fra faglig-, kvalitets-, pasientsikkerhets- og økonomisk -

perspektiv. Det må gjennomføres ROS-analyser og drøftingsmøter. Fagmiljøene på hvert enkelt 

sykehus må være involvert i prosessene. Det må også tas hensyn til eksisterende fagmiljø og den 

betydning endringer kan ha for utdanning av spesialister. 
 

SAMHANDLINGSPERSPEKTIVET 
 
Formålet med samhandlingsreformen er beskrevet og det beskrives tiltak av strukturell og normativ 

karakter. Det er laget en samhandlingsstrategi for perioden 2016-2018. Utviklingsplanen beskriver at 

samhandlingsstrategien har bedret kvaliteten på samhandlingen. Det er ikke beskrevet hvordan dette er 

målt og hva det faktiske målet er. Iverksettingen av handlingsplanen har vært ulik i de forskjellige 

kommunene.  

 
Både i samhandlingsperspektivet og i klinikkperspektivet blir samhandling med 

kommunehelsetjenesten og oppgavefordeling mellom primær- og spesialisthelsetjeneste omtalt som en 

del av løsningen på noen av de problemene helsetjenesten har i dag. Det må tydeligere defineres hva 

som er primærhelsetjenestens oppgaver og hva som er spesialisthelsetjenestens oppgaver. For å finne 

gode grenseoppganger og praktiske løsninger må det opprettes fora på tvers av primær- og 

spesialisthelsetjenesten. I disse fora må saker angående fag- og systemutvikling behandles.  

Spesialistene, både allmennleger og sykehusleger, må her være hovedaktører.  Fastleger må i større 

grad bli frikjøpt til slikt arbeid.    

 
Leger og spesialister har i varierende grad vært deltagende i arbeidet med samhandlingsperspektivet. 

Styret i Møre og Romsdal legeforening ønsker å påpeke at slik involvering er nødvendig for å sikre 

god samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjeneste.  


