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Uttalelse fra Tingvoll kommune til Utviklingsplan HMR 2019-2022 

 

Formannskapet i Tingvoll behandlet i dag 12.12.17 denne høringsuttalen.  

Vi beklager at vi er litt etter høringsfristen, men ber om at vår uttale følger saken og blir vurdert 

sammen med de andre høringsinstansene.  

 

Innledningsvis vises til vår uttalelse i forbindelse med konseptrapport for SNR med fokus på 

dagkirurgi som del av SNR Kristiansund, fullverdig barneavdeling i SNR Hjelset, 

underdimensjonering av psykiatritilbudet innen både rehabilitering og utredning, vilje til å ta i 

bruk Helseplattformen og at SNR også må ta i bruk ny teknologi for avstandsoppfølging, samt 

samlokalisering i eksisterende sykehusbygg i Kristiansund. I tillegg vises til uttalelsene fra 

Kristiansund kommune samt Aure og Smøla kommuner knyttet til nødvendig styrking av de 

prehospitale tjenestene for innbyggere med svært lang reisevei til nytt sykehus. Vi anser 

uttalelsene fortsatt å være gjeldende i arbeidet med Utviklingsplanen som nå er på høring.  

 

Formålet med utviklingsplanen er å gi et bilde av en samlet utviklingsretning for de viktigste 

innsatsfaktorene; organisering og ledelse, kompetanse, teknologi, samhandling, bygg mm. Den 

overordnede målsetningen er å legge til rette for fremtidsrettet pasientbehandling og god bruk av 

ressurser. Utviklingsplanen skal også kunne si noe om mulige strukturelle endringer og 

organisering, konsekvenser av endringer og alternative løsninger.  

 

Tingvoll kommune forutsetter at innholdet i SNR på Hjelset og i Kristiansund realiseres i 

henhold til forutsetningene som lå til grunn for vedtaket om et fullverdig akuttsykehus for 

befolkningen på Nordmøre og i Romsdal. I det ligger at SNR skal utgjøre et sterkt og 

fremtidsrettet akuttsykehus på Hjelset og DMS i Kristiansund der summen av funksjoner og 

tjenester skal styrkes i forhold til dagens tilbud i de to sykehusene.  

 

 

 

Helseforetaket ber spesielt om tilbakemelding på: 
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1. Gir faktagrunnlaget en god fremstilling av dagens situasjon? 

2. Er utviklingsdriverne og endringsfaktorene for utviklinga i helsetjenestene tilstrekkelig belyst? 

3. I planen er det satt opp noen prioriterte innsatsområder innenfor de ulike perspektivene. Er det andre 

områder som bør løftes frem for å sikre en fremtidsrettet pasientbehandling? 

4. Vil tiltakene som er skissert i kapittel 6 b være med på å møte utviklingen i helsetjenestene? Er det 

andre tiltak som bør løftes frem i planperioden? 

5. Satsingsområdene og prioriteringene i utviklingsplanen må være innenfor de økonomiske rammene vi 

forventer å ha i årene fremover. Vil det være andre satsingsområder eller prioriteringer som bør 

gjøres for å sikre dette? 

 
1. Gir faktagrunnlaget en god fremstilling av dagens situasjon? 

Tingvoll kommune støtter Kristiansund kommune sin uttalelse om at eksisterende skjevheter vil 

forsterkes ved at fremskrivningene tar utgangspunkt i nå-situasjonen i forhold til behov og 

tilgang på spesialisthelsetjenester i Møre og Romsdal. Både Konseptrapporten og 

Utviklingsplanen presiserer at helsetjenestene skal være forsvarlige, likeverdige og tilgjengelige. 

 

SNR med DMS Kristiansund må ha et omfang av tjenester og en dimensjonering som gir et godt, 

tilgjengelig og fremtidsrettet sykehustilbud for befolkningen i opptaksområdet Nordmøre og 

Romsdal. Innholdet må være forutsigbart, samtidig som det må være fleksibelt nok til å tilpasse 

seg behovsendringer og nye behandlingsmuligheter.  

 

 
2. Er utviklingsdriverne og endringsfaktorene for utviklinga i helsetjenestene tilstrekkelig belyst? 

Utviklingsplanen tar ikke nok innover seg den store endringen at sykehuset i Kristiansund 

skal avvikles og flyttes ut av regionen. Dette medfører betydelige endringer for pasientene, for 

pårørende og for ansatte. Dette har stor betydning for det prehospitale tilbudet, og Tingvoll 

kommune  mener at transportkapasiteten må styrkes for å håndtere et betydelig større antall 

innbyggere får lengre vei til akuttsykehus samtidig som de med lengst reisevei får enda lengre 

reisevei. Det vises her spesielt til uttalelse fra Smøla kommune. Det må gjennomføres grundige 

ROS-analyser og simuleringer for ulike akuttsituasjoner som kan oppstå i en ny akuttsituasjon for 

hele Nordmøre. Utfordringene ved at Kristiansund by med 25.000 innbyggere i fremtiden skal 

med ambulanse ut av byen heller er ikke godt nok problematisert og beskrevet i 

Utviklingsplanen. Dagens veistrekning mellom Kristiansund og Hjelset inneholder flere 

trafikkmessige flaskehalser som må inngå i planleggingen av det prehospitale tilbudet, og 

Tingvoll kommune mener at strekningen må være utbedret før nytt sykehus tas i bruk. 

Kompenserende tiltak for lengre avstander og samtidighetskonflikter må konkretiseres. 

Stasjonering av luftambulanse i Kristiansund vil være et livsviktig tiltak. Det vises også til 

konkretisering av tiltak i Kristiansund kommune sin uttalelse. Det forventes at innbyggerne i 

Kristiansund og på Nordmøre ikke skal ha dårligere akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus 

enn kommuner som ligger geografisk nærmere akuttsykehuset.  

 

Tingvoll kommune er enig i forutsetningene om at nye behandlingsmetoder vil gi overgang fra 

døgn til dagbehandling og poliklinikk, mulig i en økende hastighet enn vi ser i dag. 

Samhandlingsreformen forutsetter en utvikling hvor kommunene fremover skal ta en større del 

av ansvaret, og dette ligger til grunn for fastsetting av sengekapasiteten i det nye akuttsykehuset. 

Denne situasjonen utfordrer kommunene i forhold til økonomi, kompetanse og kapasitet, og 

kommunesektoren blir utfordret av den samme demografiske utviklingen som 

spesialisthelsetjenesten. Kommunene vil måtte øke, effektivisere og endre sine tjenester 

uavhengig av at det blir overført et større ansvar fra spesialisthelsetjenesten. I dette bildet må 

helsetjenestene i «samhandlingssonen» mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene defineres 
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nærmere, og det er heller ikke omtalt hvordan disse tjenestene skal finansieres. I 

konseptrapporten bør det legges inn en forutsetning om at dersom pasientbehandling overføres til 

kommunene så må pengene fra spesialisthelsetjenesten følge pasienten. Disse problemstillingene 

må løftes opp på nasjonalt nivå. 

 

Tingvoll kommune mener at Utviklingsplanen må vurdere behovet for å opprette intermediære 

senger/observasjonssenger blant annet i tilknytning til DMS Kristiansund som et supplement til 

senger i pasienthotell. Dette vil frigjøre viktig kapasitet på akuttsykehuset og representere et 

viktig tilbud til pasientene. Intermediærsengene må som minimum ha likeverdig 

finansieringsmodell som de har i Trøndelag, med 2/3 finansiering fra spesialisthelsetjenesten. 

 

I utredningene påpekes at det nye sykehuset på Hjelset skal være fleksibelt for å kunne tilpasse 

seg endringer i behov. En av de aller sterkeste driverne for framtidig helsetjeneste er den 

aldrende befolkningen. Vi ser ikke at konseptrapporten for SNR har tatt tilstrekkelig hensyn til 

den aldrende befolkningens sykdomsbilde, og de sammensatte helseproblemene som vil oppstå. 

Dette vil ha direkte konsekvenser for sengekapasitet, for profilen på dagbehandlingstilbudene og 

for samhandlingen med  

kommunene. Kommunene kan ikke bli endestasjonen for spesialisthelsetjenesten sin manglende 

kapasitet for pasientbehandling. Ved etableringen av SNR Hjelset og SNR Kristiansund / 

DMS må vi utvikle sammenhengende pasientforløp mellom spesialisthelsetjenestens to 

lokaliteter og mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Vi må slik hindre at 

pasientene blir sendt fram og tilbake til ulike behandlingstilbud på en uhensiktsmessig og 

uverdig måte.  

 

Tingvoll kommune påpeker at tenkning rundt fleksibilitet også må ligge til grunn ved utforming 

av tilbud og arealbruk i DMS Kristiansund. Erfaringer i forbindelse med realisering av nye 

sykehus de siste årene tilsier at det vil være behov for økt areal i en overgangsfase til nytt 

sykehus og nye arbeidsprosesser er innarbeidet.  

 

 
3. I planen er det satt opp noen prioriterte innsatsområder innenfor de ulike perspektivene. Er det 

andre områder som bør løftes frem for å sikre en fremtidsrettet pasientbehandling? 

I tillegg til de tre perspektivene/satsingsområdene vises til uttalelse fra Sunndal kommune om å 

inkludere også Brukerperspektivet og det Samfunnsøkonomiske perspektivet.  

Brukerperspektivet omfatter brukeropplevelsen av å ha ulike typer helsetjenester så nært som 

mulig, samtidig som det Samfunnsøkonomiske perspektivet tar opp i seg betydningen av redusert 

tidsbruk og kostnader for pasientene ved bruk av desentraliserte tjenester for de med lengst 

reisevei. Det er knyttet betydelige samfunnsøkonomiske kostnader til at pasienter og/eller 

pårørende må reise lengre for å få helsehjelp. Staten må se det samlede samfunnsøkonomiske 

bildet ved at lengre reisevei ikke bare er til belastning for innbyggerne, men også et direkte tap 

for norsk verdiskapning ved at pasient/pårørende er lengre borte fra jobb enn nødvendig.  

 

Tingvoll kommune mener det er uakseptabelt at Helse Midt-Norge ikke tar hensyn til 

konsekvensene for det samlede helsetilbudet for innbyggerne på Nordmøre ved skifte av 

leverandør for kjøp av tjenester innen billeddiagnostikk. Det fremstår som om HMR og HMN 

ikke er koordinert, og vi forventer at HMR sikrer en samlet kapasitet som innebærer at 

innbyggerne på Nordmøre ikke må reise i mange timer også for å få gjort enkle undersøkelser, 

slik HMN gir uttrykk for.  
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Utviklingsplanen omtaler i liten grad hvordan nye teknologiske løsninger skal inngå i SNR og i 

det desentraliserte tilbudet. Helseplattformen og bedret kommunikasjon er omtalt, men det står 

lite om hvordan ny teknologi kan gjøres omsettbar til praktisk anvendelse. Planen bør beskrive 

bruk av tilgjengelige nye teknologiske muligheter i SNR, som e-helse og avstandsoppfølging. 

Denne formen for pasientbehandling vil redusere transportbehovet, øke brukertilfredsheten og 

optimalisere ressurser. Kommunene på Nordmøre er gjennom 

Responssenteret/Helseinnovasjonssenteret i front når det gjelder bruk av velferdsteknologi, og 

regionrådet støtter målet om at SNR så raskt som mulig tar i bruk Helseplattformen. Som nytt 

moderne sykehus må SNR være på topp i medisinsk teknologi, både med hensyn på avansert 

utstyr til bruk på selve sykehuset/DMS, men også med hensyn på mer fremtidsrettet tenkning i 

forhold til å yte tjenester nærmere brukeren. I Utviklingsplanen legges hovedtyngden medisinske 

nyvinninger til Ålesund sykehus. Tingvoll kommune mener at SNR må kunne tilby det nyeste 

innen teknologiske løsninger, og vi  savner tydeligere omtale av teknologiske 

utviklingsmuligheter for SNR. 

 

 
4. Vil tiltakene som er skissert i kapittel 6 b være med på å møte utviklingen i helsetjenestene? Er 

det andre tiltak som bør løftes frem i planperioden? 

Utviklingsplanen omtaler «Samarbeid og oppgavedeling mellom de fire sykehusene, mellom 

helseforetakene, private og kommunene blir viktig å styrke i fremtiden. …. men foretaket vil 

samtidig peke på at alle endringer med hensyn på oppgavedeling, pasientflyt og forløp, må skje 

gjennom vel forankrede utrednings- og beslutningsprosesser». Interimsperioden frem til nytt 

sykehus i 2022 er veldig sårbar for å miste viktig kompetanse, og helseforetaket har ansvar for å 

sikre at fagmiljøene fra begge sykehusene blir med både i interimsperioden og i SNR. Dersom 

det likevel skal gjøres endringer i organisering av tilbudene frem mot nytt sykehus står ferdig må 

det gjennomføres ROS-analyser på linje med arbeidet gjennomført for pediatri-tilbudet. 

Samtidig er det avgjørende viktig at fremtidige funksjoner vurderes i et helhetlig perspektiv med 

tanke på å beholde fagmiljø, ha langsiktighet og sikre rekrutteringsevne både på Hjelset og i 

Kristiansund. SNR forutsetter et sterkt DMS Kristiansund.  

 

Det forventes at helseforetaket følger ekspertgruppens råd som anbefaler at akuttsykehuset har en 

barneavdeling med barnelege i vakt, 8 senger for akutt syke barn i en barnesengepost og 

tilpassede områder for poliklinikk og dagbehandling til barn. Det vises til tidligere felles uttalelse 

fra ORKide- Nordmøre regionråd og Romsdal Regionråd. Det er ikke tilfredsstillende at 

innholdet i barnetilbudet fortsatt ikke er avklart i Utviklingsplanen og vi forventer etablering av 

en barneavdeling som er åpen 24/7 og 365 dager i året.  

 

Tingvoll kommune ønsker å understreke viktigheten av å opprettholde fødetilbudet ved 

begge sykehus, inntil det er klart for innflytting og åpning av ny fødeavdeling i SNR. I 

utviklingsplanen er det fremmet forslag om å slå sammen de to fødeavdelingene i Kristiansund 

og Molde innen 2019. Skulle en sammenslåing likevel tvinge seg fram som følge av mangel på 

nok kvalifisert personell (gynekologer), så mener vi at et alternativt forslag vil være å flytte alle 

fødsler til Kristiansund, der man har en godt vedlikeholdt avdeling, 

nyoppussede fødestuer med muligheter for vann-fødsler og i tillegg barnelege i vakt. Ved å 

beholde barselavdeling i Molde vil kompetansen opprettholdes ved at ansatte kan veksle på å 

jobbe i Kristiansund og Molde.  

 

Temaet Desentralisering av tjenestetilbud er mangelfullt da den store strukturendringen i Møre 

og Romsdal ved etablering av nytt felles akuttsykehus og endring til DMS i Kristiansund ikke 

omtales, verken innenfor det korte (2018-2021) eller det lengre perspektivet (2035). Nordmøre er 
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den regionen som står overfor de største endringene og det er en stor svakhet at Nordmøre ikke 

har vært representert i arbeidsgruppen for denne delutredningen. I likhet med Kristiansund 

kommune mener regionrådet at denne delen av Utviklingsplanen følgelig har begrenset operativ 

verdi. En annen svakhet er at avtalespesialistenes plass i DMS Kristiansund heller ikke er omtalt.  

 

Tingvoll kommune  støtter ikke forslaget om reduksjonene i tilbudet i DMS Sunndal. Det bør 

heller vurderes hvilke tjenester som kan tilføres DMS Sunndal. Regionrådet mener det er uheldig 

at DMS Sunndal settes opp mot DMS Kristiansund hva gjelder innhold og tjenestetilbud.  

 

Tingvoll kommune er sterk kritisk til at det foreslås nedbygging av BUP i Kristiansund og i 

Molde, spesielt i en situasjon hvor psykisk helse skal være et satsingsområde og at det ikke tas 

hensyn til det faktiske behovet for tjenesten.  

 

Det er viktig å opprettholde et poliklinisk tilbud til barn og unge ved DMS Kristiansund. I liket 

med andre tilbud er det også her viktig at tilbudet har fleksibilitet for å møte forventet økning i 

etterspørsel etter polikliniske konsultasjoner. 

 

Tilbudet innen psykiatri er underdimensjonert i SNR, både innen utredning, rehabilitering og 

mulighet for langtidsplasser. Utviklingsplanen omhandler i begrenset grad funksjonene knyttet til 

psykisk helse og rus som er tenkt lagt til det nye akuttsykehuset. Det samme gjelder hvordan det 

tenkes i forhold til å videreutvikle av de distriktspsykiatriske senterne som Nordlandet DPS. På 

linje med Kristiansund kommune støtter Regionrådet samling av DPS Nordlandet med DMS 

Kristiansund og ønsker at dette utredes nærmere.  

 

Organisering av rehabiliteringsfeltet skal i 2018 vurderes ut fra tidligere styrevedtak (2011). I 

ettertid er det vedtatt ny sykehusstruktur for Nordmøre og Romsdal som sammen med utvikling i 

behandlingstilbud forventes å ha påvirkning også på fagfeltet rehabilitering. Regionrådet ber om 

at kommunene involveres tidlig i arbeidet for å vurdere både lavterskel helsetjenester, utvikling 

av tjenester for behov som ligger over kommunenivå og mulig samarbeid om døgnbaserte 

rehabiliteringstilbud mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale/interkommunale løsninger. 

Også i spesialisthelsetjenesten er det nødvendig å ha fokus på tiltak som fremmer helse, og 

rehabilitering etter sykdom.  

 

 
5. Satsingsområdene og prioriteringene i utviklingsplanen må være innenfor de økonomiske 

rammene vi forventer å ha i årene fremover. Vil det være andre satsingsområder eller 

prioriteringer som bør gjøres for å sikre dette? 

En vellykket organisasjonsutviklings-prosess (OU) er sentral for å sikre fagmiljøene med i 

SNR. Innhold og omfang av tjenestene i akuttsykehuset og i DMS må avklares så snart som 

mulig for å skape mest mulig forutsigbarhet for dagens fagmiljø på begge sykehusene. 

Fagmiljøene har over lang tid vært i krevende prosesser, og for å sikre begge fagmiljøene inn i 

SNR er det avgjørende at det blir et DMS i Kristiansund som er attraktivt og rekrutterende også 

med hensyn på fremtidige oppgaver. Det vises her til innstillingen til styret i HMN 07.12.17 at 

«det er sentralt for SNR at det etableres en DMS i Kristiansund med poliklinikk, dagbehandling 

og dagkirurgi».  

 

DMS Kristiansund vil representere en satsing på utvikling av fremtidens helse- og 

velferdstjenester, i samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, kommunene, 

Helseinnovasjonssenteret, private aktører/avtalespesialister og andre relevante aktører. Nye 

teknologiske løsninger som gir nye muligheter i pasientbehandlingen stiller krav til at både SNR 
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Hjelset og DMS Kristiansund har utstyr og romløsninger som legger til rette for dette. Dette 

gjelder også for kommunene. Gjennom responssenteret har kommunene på Nordmøre bygget ut 

en infrastruktur for omsorgsteknologi som opphever avstand, og denne representerer en 

infrastruktur og teknologi som også vil være sentral for videre utvikling av tjenesten i samarbeid 

med spesialisthelsetjenesten.  

 

Helse Midt-Norges har som målsetning å «Sentralisere det vi må – og desentralisere det vi kan». 

Kombinert med en utvikling som beskrevet i Utviklingsplanen ved at stadig flere helsetjenester 

ytes som dagtilbud og poliklinisk, som ambulante tjenester eller også hjemme hos pasienten, så 

mener vi det er et stort potensial for både SNR og Helse Møre og Romsdal å bidra aktivt inn i 

utviklingen av DMS Kristiansund til å kunne bli nasjonalt ledende for fremtidens helse- og 

velferdstjenester gjennom bruk av velferdsteknologi kombinert med nye arbeidsprosesser. 

Nordmøre er i en spesiell situasjon i helseforetaket, og Tingvoll kommune  er av den oppfatning 

at Utviklingsplanen på tross av dette mangler en visjon, strategi og retning for utvikling av den 

desentraliserte spesialisthelsetjenesten på Nordmøre.  

 

Enkeltklinikker påpeker muligheter knyttet til DMS Kristiansund, slik som Klinikk for 

medisin og rehabilitering: «Klinikken vil i tillegg særleg peike på den unike rolla DMS i 

Kristiansund kan få som «utviklingslaboratorium» for samhandling, innovasjon, og 

desentralisering av spesialisthelsetenester. Det vert viktig for både klinikken og føretaket å 

utnytte dette potensialet». Tilsvarende uttaler Klinikk for kirurgi: «I høve til DMS Kristiansund, 

vil klinikken særskild peike på potensiale for samhandling, teknologi og innovasjon. Dette kan 

bane veg for endra behandlings- og konsultasjonspraksis, og på område i kirurgisk klinikk. I 

SNR prosjektet vert det skild ut ein eigen dagkirugisk eining utanfor akuttsjukehuset, som er nytt 

for føretaket og utfordrar planlegging i føretaksperspektivet». 

 

Utviklingsplanen omhandler nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft som av flere grunner 

kan være et godt tilbud ved DMS Kristiansund. Kristiansund har godt fagmiljø av 

gastroenterologer og god rekrutteringsevne, og et elektivt screeningtilbud vil bidra til å beholde 

og styrke den samlede kompetansen inn i SNR.  

 

Tidspunkt for ombygging i Kristiansund må vurderes etter hva som er mest hensiktsmessig. Vi 

understreker betydningen av at DMS innehar samme tenkning og kvalitet som hovedprosjektet.  

 

Tingvoll kommune mener at Helse Møre og Romsdal bør fortsatt eie sykehusbygget i 

Kristiansund for å gjennomføre en forpliktende utvikling av fremtidens helsetjenester i samspill 

mellom spesialisthelsetjenesten, kommuner, FoU og private aktører i regionen.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Olaug Haugen 

Rådmann 

Tingvoll kommune 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. 

 

 


