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Høringsuttale - Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF 
 
  
Fra Helse Møre og Romsdal HF har Sunndal kommune mottatt Utviklingsplan for Helse Møre og 
Romsdal HF 2019 -2022 til høring, med høringsfrist 07.12.2017. 
 
Sunndal kommune gir slik høringsuttale til Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF og de 
konkrete spørsmålene som det bes om synspunkter på:  
 
1. Gir faktagrunnlaget ei god framstilling av dagens situasjon?                                                      

Utviklingsplanen gir en overordnet oversikt over organisering og aktivitet i Helse Møre og 
Romsdal (HMR).  

2. Er utviklingsdriverne og endringsfaktorene for utviklingen i helsetjenestene tilstrekkelig 
belyst?                                                                                                                                                   
Sunndal kommune mener at det i utviklingsplanen er lagt for lite vekt på intensjonene bak 
Samhandlingsreformen, der det legges føringer på å bygge opp og ut tjenester der 
pasientene bor. Vårt inntrykk er at utviklingsplanen noe ensidig styrker de sentrale 
sykehusmiljøene i fylket ved å ruste disse opp med ny teknologi og styrket fagkompetanse i 
og rundt sykehusene (byene) med eget fagpersonell og avtalespesialister. Vi mener at 
befolkningen ute i kommunene, ofte med lange kjøreavstander og avhengige av ferger, i 
tillegg har behov for et desentralisert tilbud for oppfølging av spesielt eldre og kronikere.  

3. I planen er det satt opp noen prioriterte innsatsområder innenfor de ulike perspektivene 
(klinikknivå, foretaksnivå og samhandling). Er det andre områder som bør løftes fram for å 
sikre fremtidsrettet pasientbehandling?                                                                                                          
Sunndal kommune mener at både Brukerperspektivet og det Samfunnsøkonomiske 
perspektivet burde hatt en bredere plass i planen. Vi mener det ville være en stor 
samfunnsøkonomisk gevinst dersom oppfølging av eldre og pasienter med kroniske lidelser 
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blir fulgt opp av andrelinjetjenesten og eller avtalespesialister nær der de bor. I tillegg er vår 
erfaring en svært god brukertilfredshet både for pasienten, og for pårørende som slipper å 
ta fri fra sitt arbeid for å følge sitt barn eller gamle foreldre til sykehuset. Dette er 
pasientens helsetjeneste i praksis.   
 

4.   Vil tiltakene som er skissert i kapittel 6 være med på å møte utviklingen i helsetjenestene? 
Er det andre tiltak som bør løftes fram i planperioden?                                                                            
Sunndal kommune er ikke enig i vurderingen som er gjort av nåværende og fremtidig drift 
av Sunndal DMS med tilråding om avvikling av dagens tilbud med ortoped, røntgen og 
blodtapping (Kapittel 2.9.6.2 og 2.9.6.3 og kap. 6). Det pekes i rapporten på at det er for 
sjeldent bruk av kostbart utstyr som kun en dag per uke for røntgenapparatet. Det vises 
videre til en for lite effektiv drift ved Sunndal DMS med stadig mindre bruk av tjenestene, 
pasienter som ikke møter til timene og lange arbeidsdager for personalet fra helseforetaket 
som reiser til Sunndal. I tillegg vises det til mangel på personale i sykehuset som kan hindre 
effektiv sykehusdrift når disse har sine arbeidsdager i Sunndal. Sunndal DMS er det eneste 
desentraliserte tilbudet i Helse Møre og Romsdal HF. Sunndal kommune har i tett samarbeid 
med helseforetaket bygget opp og videreutviklet tilbudene ved Sunndal DMS. Vi mener at vi 
i samarbeid med helseforetaket har fått til et tilbud som ivaretar brukerne på Indre 
Nordmøre på en god måte. Som vist nedenfor har det også vært enighet om 
kostnadsfordelingen ved investeringene som er gjort.  
 
- Ved etableringen av røntgen i Sunndal var det enighet om en kostnadsfordeling der 

kommunen kostet oppgradering av røntgen-rommet til dagens standard, mens 
helseforetaket kjøpte inn røntgenapparatet.  

- Ved etableringen av blodtappestasjonen var det behov for 2 blodtappestoler. Sunndal 
kommune gikk til innkjøp av en ny blodtappestol, mens helseforetaket bidro med en 
brukt.  

 
Gjennom uformelle samtaler med personalet fra helseforetaket har vi fått kun positive 
tilbakemeldinger på godt frammøte og tilfredse brukere som er glade for å slippe en lang 
reisevei til sykehuset. Det vises også til liten og lite effektiv drift ved Sunndal DMS. Dersom en 
sammenlikner antall konsultasjoner i 2013 og 2016, vil en se at antall konsultasjoner for alle 
tilbud har økt disse årene bortsett fra psykiatri – der tilbudet ble nedlagt pga. intern 
omorganisering i HMR i 2016. Sunndal stiller seg derfor uforstående til påstanden om mindre 
bruk av tilbudet i Sunndal og at pasientene ikke møter til timene. Dersom en sammenlikner 
antall årsverk og konsultasjoner utført ved Sunndal DMS og avtalespesialistene, kommer også 
Sunndal bra ut. Vi mener at dette viser at det er utviklet en god og effektiv driftsmodell ved 
Sunndal DMS.  
 
I en framtid med stadig flere eldre og kronikere som skal følges opp er Sunndal enig i at dette 
kan være aktuelle og viktige tilbud å legge til Sunndal DMS og å sikt bygge ut Sunndal DMS med 
en styrking av disse tilbudene. Vi støtter derfor arbeidsgruppas anbefalinger om å etablere ei 
arbeidsgruppe som utreder om nye tilbud kan legges til Sunndal DMS. Dette må skje i nær 
sammenheng med SNR (Sykehuset Nordmøre og Romsdal), slik at en ser det i sammenheng med 
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tilbudet som skal planlegges i Kristiansund. Det er viktig for Sunndal kommune å gjenta og 
understreke at vi i samarbeid med helseforetaket har utviklet et svært velfungerende tilbud for 
befolkningen på Indre Nordmøre ved Sunndal DMS. Et tilbud som både er svært gunstig 
samfunnsøkonomisk med korte reiseavstander og med svært god brukertilfredshet.  
Fordi vi har fått til dette, mener vi at det er svært lite gunstig med eventuelle forandringer i 
tilbudene ved Sunndal DMS før vi vet hva det nye sykehuset vil inneholde. Vi ber derfor om at 
tilbudene innen ortopedi, røntgen og blodtapping beholdes inntil dette er endelig avklart, og at 
det da gjøres en ny vurdering av disse tilbudene. 
 
5. Satsningsområdene og prioriteringene i utviklingsplanen må være innenfor de økonomiske 

rammene vi forventer å ha i årene fremover. Vil det være andre satsningsområder eller 
prioriteringer som bør gjøres for å sikre dette?  

      Dette er vanskelig for oss å komme med innspill på. 
 

 
Med hilsen 

Kari Thesen Korsnes 
Helsesjef 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
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Randi Borghild Dyrnes    


