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Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll frå 

møte 6.juni 2017. 
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Forslag til vedtak 

1. Styringsgruppa godkjenner innkalling og saksliste for møte 22.august  2017.  

2. Styringsgruppa godkjenner protokoll frå møte 6.juni 2017  
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Espen Remme Administrerande direktør X 
Helge Ristesund Assisterande direktør X 
Jo-Åsmund Lund Fagdirektør X 
Heidi Nilsen Økonomidirektør X 
Ragnhild Remøy HR-direktør  
Mona Aagaard-Nilsen Klinikksjef drift og eigedom X 
Trine Kvalheim Kommunikasjonsdirektør X 
Torstein Hole Klinikksjef medisin og 

rehabilitering 
X 

Henrik Erdal Klinikksjef kvinne, barn og 
ungdom 

X 

Astrid Johanne Brandshaug Klinikksjef kirurgi X 
Kjersti Bergjord Klinikksjef akuttbehandling X 
Ketil Gaupset Klinikksjef psykisk helsevern og 

rus 
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Svanhild Tranvåg Klinikksjef diagnostikk X 
Bjarte Jensen Hovudverneombod X 
Odd Frode Aasen FTV DNLF  
Anette Lekve FTV NSF X 
Jacob Strand Brukarutvalet/brukarrepresentant X 
Karl-Arne Remvik Prosessleiar utviklingsplan X 
Hilde Amundsen Flø Referent X 
 
Andre: 
Koordineringsgruppa 

 
Sykehusbygg  v/Kjell Solstad  
 
Semco  
 
 

  

  
AGENDA 
 
Sak 08/17 Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll frå møte 2. mai  
2017. 
 
Sak 09/17 Referatsaker  

Sak 10/17 Reorganisering av innsatsområdet samhandlingsperspektivet:  
Nok helsepersonell med rett kompetanse 

Sak 11/17  Korleis ivareta teknologi og innovasjon i utviklingsplanarbeidet? 
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Sak 12/17 Program Dialogmøte 20. juni 2017 
 
Sak 13/17  Orienteringssaker      
 
     
 

Sak 08/17 Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll frå møte 
2. mai 2017.  
 
Forslag til vedtak: 
Styringsgruppa godkjenner innkalling og saksliste for møte 6. juni 2017.  
Styringsgruppa godkjenner protokoll frå møte 2. mai 2017  
 
Vedtak: 
 
1. Styringsgruppa godkjenner innkalling og saksliste for møte 6. juni 2017.  
2. Styringsgruppa godkjenner protokoll frå møte 2. mai 2017  med tillegg 
kommentar frå Kjersti Bergjord om utfordring kring geografisk sammensetning av 
koordineringsgruppa. Dette tas opp i eige punkt under eventuelt. 

Sak 09/17 Referatsaker ( Utan saksframlegg) 

- Protokoll frå møte i koordineringsgruppa 5. mai 2017.  

Sak 10/17 Reorganisering av innsatsområdet samhandlingsperspektivet: Nok 
helsepersonell med rett kompetanse 
 
Forslag til vedtak: 
 

Styringsgruppa sluttar seg til tilrådingane som følgjer endring i organisering 
av innsatsområdet i samhandlingsperspektivet: Nok helsepersonell med rett 
kompetanse, og integrasjon mot arbeidet med strategi og handlingsplan for 
forsking, innovasjon, kompetanse og utdanning. 

Vedtak: 
 
1. Styringsgruppa sluttar seg til tilrådingane som følgjer endring i organisering av 

innsatsområdet i samhandlingsperspektivet: Nok helsepersonell med rett 
kompetanse, og integrasjon mot arbeidet med strategi og handlingsplan for 
forsking, innovasjon, kompetanse og utdanning. 

2. Styringsgruppa sluttar seg til at arbeid med Helseinnovasjonsenteret i 
Kristiansund blir tatt med som ein del av dette arbeidet. 

 
Sak 11/17 Korleis ivareta teknologi og innovasjon i utviklingsplanarbeidet?  

 
 
Forslag til vedtak: 
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1. Styringsgruppa sluttar seg til organiseringa av innsatsområdet teknologi og 
innovasjon gjennom team i Fagavdelinga. 
 
2. Styringsgruppa gir Fagdirektør i oppdrag å ta arbeidet kring 
innsatsområdet teknologi og innovasjon vidare. 
 
3. Styringsgruppa tilrår at eksisterande regionale og lokale utval/fagråd innan 
området vert nytta for å understøtte tiltak som kjem fram av arbeidet med 
utviklingsplanen. 

 
Vedtak: 

1. Styringsgruppa ønskjer å skille teknologi og innovasjon som innsatsområde 
og tydeleggjere det begrepsmessige innhaldet i innovasjon.  
 

2. Styringsgruppa sluttar seg til organiseringa av innsatsområdet teknologi  
gjennom team i Fagavdelinga. 
 

3. Tilnærminga til innovasjonsområdet vert drøfta med kommunane i 
dialogmøtet 20. juni 
 

4. Styringsgruppa ber koordineringsgruppa komme tilbake med tydelig 
definisjon av innovasjonsbegrepet og at dette tas opp med kommunane i 
dialogmøte 20.juni 2017 

 

Sak 12/17 Program Dialogmøte 20. juni 
 
 
Forslag til vedtak: 
Styringsgruppa godkjenner program for Dialogmøte 20. juni 2017.  

 
Vedtak:  
 
Styringsgruppa sluttar seg til utkast til program for dialogmøte og ber 
koordineringsgruppa ta med dei punkta som er kome fram frå styringsgruppa i dag: 
 
1. Styringsgruppa ønskjer at representantar frå kommunane presenterer delar av 

programpostane.  
2. Brukerrepresentant ønsker demografi og epidemiologi som tema. 
3. Det er ønske om konkretisering og korte ned statusdelen av programmet til 

fordel for dialog om framtid og utvikling. 
4. Det vert sendt ut ein skriftlig status i forkant av møtet. 
 
 

 
 

 
 



  Utviklingsplan HMR 2019-2022 
   
 
Sak 13/17 Orienteringssaker  

 
Vedtak: 
 

1. Styringsgruppa tek orienteringssakane til vitande 
 
 
 

Sak 14/17   Eventuelt 
 
Utfordring kring geografisk samansetning av koordineringsgruppa. 

 
Vedtak:  

- Minimum ein representant frå kvart sjukehus. Karl-Arne Remvik koordinerer innspel.  
 

Innhald og definisjon av den gyldne regel:  
- Styringsgruppa tar til etterretning dei framført ønska frå klinikkane i møte i dag. 
- Leiargruppa ivaretar korleis dette vert handtert vidare. 

 
Operasjonsrobot  

- Klinikk for kirurgi og Klinikk for kvinner, barn og ungdom vil vurdere tidsperspektiv av plan på dette. 
Ein ber om tilbakemelding på saka i neste møte i styringsgruppa. 



Styringsgruppa Utviklingsplan HMR HF  
 

Saksframlegg 

Orienteringssaker  

 

Saksnr Utvalsnamn Møtedato 

15/2017 Styringsgruppa utviklingsplan HMR  22. august 2017 

 

Forslag til vedtak 

1. Styringsgruppa tek orienteringssakane til vitande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 01 - Teknolginotat regional ressursgruppe 

Vedlegg 02 – Utviklingsplaner Delrapport 1 HMR august 2017 

vedlegg 03 – Protokoll koordineringsgruppemøte utviklingsplan 180817 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Saksframlegg  

I møte 22. august 2017 vart Styringsgruppa gjeve følgjande orienteringar; 

1. Status utviklingsplanarbeidet v/ prosesskoordinatorar Anne Strand Alfredsen Larsen og Lena 

Bjørge Waage 
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Utviklingsplan teknologi  

 
 

 
 

Gruppens sammensetning: 
 

Dag Hårstad (HMN) 

Andreas Giske (HMR) 

Jan Gunnar Skogås (STO) 

Roger Presthus (Hemit) 

Per Olav Skjesol (HP) 

Øyvind Hope (HMN) 

Ole Kristian Forstrønen Thu (HNT) 
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Leseveiledning: 
 
Teknologi-gruppens rapport er bygd opp i tråd med strategisk teknologinotat publisert av 
Sykehusbygg HF. Kapittelinndelingen består av teknologitrender. Hver trend drøftes kort, og 
mulige konsekvenser for de 5 analyse-områdene for utviklingsplan-arbeidet vises i en enkel 
figur delt inn i et 4 års perspektiv og i år 2035 perspektiv. Lang pil indikerer at det er knyttet 
stor usikkerhet til mulig konsekvens. Titlenes bredde representerer ingen analysemessig 
betydning, men er komprimert for å spare plass. 
 
 
Eksempelfigur: 

 
 
 
Teksten er særlig skrevet til kapittel 4.2. Endringsfaktorer, i veiledende innholdsfortegnelse 
for utviklingsplaner. Teknologi-gruppen er også tydelig på at man har gjort et skjønnsmessig 
utvalg av aktuelle teknologitrender, og listen er ikke uttømmende.  
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Teknologi- og samfunnstrend 

 
I arbeidet med strategi 2030 identifiserte styret i Helse Midt-Norge teknologi som en av de 
mest betydningsfulle driverne for utviklingen. Foretaksgruppen investerer tungt i ny 
teknologi allerede, bl.a. nytt laboratoriedatasystem (HMN LAB), nytt logistikk- og 
økonomisystem (HMN LØ), Helseplattformen og nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal 
(SNR).  
 
Tempoet i digitaliseringen utfordrer oss likevel massivt. Teknologiselskaper og -utviklere 
identifiserer helsesektoren som et stort satsingsområde for nyvinninger og innovasjon. 
Samfunnets forventninger om at helsesektoren skal bli mer moderne og teknologibasert 
forsterkes i årene framover. Ansatte vil ha forventninger til at helsetjenesten skal ligge i 
forkant av utviklingen med å ta i bruk nye behandlingsformer og teknologi.  
 
Yngre mennesker er oppvokst med utstrakt bruk av internettbaserte «dingser». Andelen av 
befolkningen som henter og deler informasjon både i arbeid og i fritid fra sine nettverk vil 
øke for hvert år som går. Samfunnet vil derfor endre seg i retning nettverksbasert fram mot 
2035. Både ansatte og pasienter vil forvente at nødvendig informasjon og svar «alltid» er 
tilgjengelig. Dette krever at vi endrer måten vi er organisert og arbeider på.  
 
Det er store ulikheter i forhold til hvilke ressurser pasienter og deres pårørende har i forhold 
til å benytte seg av teknologi, slik som nettbaserte tjenester. Perioden frem til 2035 kan sees 
på som en overgangsfase hvor forskjellen i kunnskap om digital teknologi vil være mindre 
mellom aldersgruppene. Likevel må man forvente forskjeller i anvendelse av ny teknologi, og 
særlig personlig helseteknologi, grunnet sosiale forskjeller. Helseforetakene må sikre at 
innføring av ny teknologi ikke bidrar til større ulikheter innen helsetjenesten i årene som 
kommer. Samtidig vil konsekvensen av å ikke endre seg raskt nok, bl.a. være at yngre ansatte 
finner veier til informasjon fra ikke validerte kilder og bruker denne i pasientbehandling. 
 
Geografiske utfordringer hvor andelen eldre i distriktene øker framover, krever særskilt 
innsats for å gi likeverdige tilbud til befolkningen selv om tjenestene får ulik utforming. 
Teknologisk utvikling i samfunnet og velferdsteknologi vil kunne gi muligheter til utstrakt 
samarbeid og informasjonsdeling mellom pasient, kommune og spesialisthelsetjeneste til 
pasientenes beste.  
 
Konsekvenser 
Utviklingsplanene må balansere omfattende forventninger i samfunnet og hos egne ansatte 
opp mot realistiske muligheter for kunne investere og implementere ny teknologi.  
 
Når hele samfunnet blir mer digitalisert øker endringstakten både i privat og offentlig 
virksomhet. Store, kunnskapsbaserte organisasjoner som også er underlagt omfattende 
myndighetsgodkjenninger og kontroll, må tilrettelegge for større fleksibilitet i organisasjon, 
ledelse og anvendelse av ny kunnskap.  
 
På kort sikt (4 år): Det viktigste er å tilpasse organisasjon og tilføre kunnskap for å innføre 
Helseplattformen på best mulig måte sammen med kommunene. I tillegg vil innføringen av 
nytt laboratoriedata-system, videreføring av nytt Logistikk og Økonomisystem HMN LØ 
(K2) og nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal (SNR) være viktige arenaer for den 
teknologiske utviklingen. Det forventes også en markant utvikling av medisinsk teknisk 
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utstyr (MTU) og at dette blir integrert med Helseplattformen. Anskaffelser av MTU må 
allerede fra nå av ta hensyn til dette.  
 
På lang sikt (år 2035): Koordinert utvikling av å ta i bruk ny kunnskap, utvikle en mer 
fleksibel organisasjon og investere og implementere ny teknologi i godt forankrede strategier. 
Det vil ikke være de teknologiske mulighetene som begrenser, men innbyggere og 
organisasjonens evne til å ta den i bruk.  
 
Teknologi-gruppen 
Med en slik bakgrunn besluttet fungerende Eierdirektør at man i utviklingsplanarbeidet i 
foretaksgruppen burde vie teknologi som driver ekstra oppmerksomhet. En undergruppe til 
regional ressursgruppe (Teknologi-gruppen) ble etablert med følgende mandat: 
 
Teknologi-gruppen skal gi en overordnet beskrivelse av teknologiske utviklingstrekk som vil 
påvirke samfunnet og helsetjenestene. Denne beskrivelsen skal angi retning og konsekvenser 
for HF’ene innen utviklingsplanens 5 identifiserte områder: 

● Organisasjon og ledelse 
● Samhandling og oppgavedeling 
● Kompetanse 
● Teknologi og utstyr 
● Bygg* 

 
Teknologigruppen har lagt til grunn arbeidet som er gjort i: 
● HMN Strategi 2030 
● Strategisk teknologinotat, Sykehusbygg HF 
● eHelse-direktoratets nasjonale initiativ En innbygger en journal 
● HMN Arkitekturplan 
● HMN Teknologiplan (ferdig høst 2017) 
● Annen relevant dokumentasjon 

 
* Behandlet mer detaljert i Sykehusbygg HF “Strategisk teknologinotat” 
 
 
Teknologigruppen har lagt til grunn at de teknologiske muligheter som beskrives er 
anvendbare både i somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB), samt i kommunehelsetjenesten. 
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Infrastruktur og føringer for teknologiutvikling 

  
Teknologiutviklingen i helsesektoren og samfunnet generelt utfordrer økonomiske muligheter 
og andre rammebetingelser. Ved implementering av nye teknologier i understøtting til 
forbedret og fremragende helsetjeneste må utviklingsplanene ta hensyn til: 
 
● Nasjonal Helse og sykehusplan 
● En innbygger en journal (Helseplattformen) 
● Strategi eHelse 
● HMN Strategi 2030 
● HMN IKT strategi + handlingsplan 
● Tilgjengelige økonomiske rammer 

 

 

Det er avgjørende at teknologivalg understøtter nasjonale føringer og strategier. HMN IKT 
strategi legger føringer for at utstyret man investerer i er kompatibelt og i tråd med hva som 
skal utføres i klinisk arbeid. Dette er beskrevet i Helse Midt-Norges Arkitekturplan og 
teknologiplan. 

Arkitekturplanen inneholder prinsipper, metoder og tilnærminger til hvordan jobbe med 
digitalisering og innføring av teknologi i helsetjenesten. 

Teknologiplanen beskriver dagens situasjon innenfor teknologiarkitektur og forventet 
framtidig situasjon basert på eksisterende regionale og nasjonale føringer, og nasjonale og 
internasjonale trender. 
 
Den teknologiske utviklingen fører til store investeringsbehov og kostnader knyttet til drift og 
forvaltning. Det forventes at dagens skille mellom IKT, MTU, velferdsteknologi og teknologi 
i bygg viskes bort. Det blir derfor viktig å utøve en god teknologistyring i regionen både for å 
ha kontroll med kostnader og redusere risiko i pasientbehandlingen. Dette vil trolig også føre 
til endring i eierskap og forvaltning av teknologi.  
 
Informasjonssikkerhet 
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Trusselbildet er stadig i utvikling og helse er et område hvor det forventes økning i 
datakriminalitet. I tillegg skaper nye løsninger og sosiale medier behov for opplæring og økt 
forståelse for informasjonssikkerhet i organisasjonen. Det kommer et skifte hvor pasienten 
selv eier sine pasientdata, det er da viktig at pasienten forstår risikoene knyttet til ukritisk 
deling av egne helsedata.  
 
Foretakene må vurdere økt innsats knyttet til informasjonssikkerhet i sine utviklingsplaner 
spesielt knyttet til holdninger og kunnskap blant ansatte og ledere.  
 
Lagring og lagringskapasitet/overføringskapasitet 
Den teknologiske utviklingen innebærer behov for høy og stadig økende overførings- og 
lagringskapasitet for data og effektive prosesser for lagring av, tilgang til og analyse av data. 
Rask teknologiutvikling innenfor området lagringstjenester kan medføre bedre og billigere 
lagringstjenester og som gir store muligheter for bedre pasientbehandling. Det er knyttet stor 
usikkerhet rundt hvilken kostnadsreduksjon teknologiutvikling kan utgjøre innen lagring, og 
ved markert økende behov vil foretakene også kunne risikere økte kostnader.  
 
Kostnadsutvikling 
Prognoser fra både EU og OECD viser at en større del av kostnadsøkningen i helsesektoren 
kommer innenfor medisinsk-teknologisk utvikling i perioden frem mot 2035. I tillegg tilsier 
prognosene for bruk av kostbare legemidler sterk kostnadsvekst og ytterligere spesialisering 
og mer individtilpassede behandlingstilbud. 
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Teknologisk forskning og innovasjon 

 
Teknologitrend: Informasjonsteknologien gir oss nye muligheter til å bedre 
kunnskapsgrunnlaget vårt gjennom en eksplosiv vekst i tilgjengelige data. Fremtidige 
analyseplattformer vil gjøre tilgjengelig integrerte pasientdata, inkludert data fra MTU og vil 
gi et bedre og mer tilgjengelig grunnlag for egen forskning. 
 
Ved bruk av «Big Data» kan strategier utvikles for å forebygge sykdom og for å gi bedre 
behandling. Utviklingen innen teknologi og medisin vil gi et godt grunnlag for forskning med 
tilgjengelige og integrerte data. 
 
Utviklingsplanene bør inneholde planer for hvordan sikre at forskningsresultater og nye 
innovative løsninger blir tatt i bruk i tjenesten og at de danner grunnlag for en 
kunnskapsbasert og framtidsrettet helsetjeneste.  
 
Helse-Midt Norge med sin unike relasjon til tekniske kompetansemiljøer ved f.eks. NTNU og 
SINTEF har en god mulighet til også å benytte muligheter for klinikk-initiert utvikling i 
større grad, etter hvert som teknologien modnes. Utviklingsplanene bør beskrive hvordan 
helseforetakene skal sikre standardisering og koordinert utvikling/innovasjon i hele 
helsetjenesten. I dette arbeidet bør behov og krav fra pasienter, samt klinikk-initiert 
innovasjon hensyntas og nye tiltak evalueres gjennom forskning. Det er viktig at forskning og 
innovasjon innenfor psykisk helsevern og TSB også prioriteres. 
 
Fremtidens operasjonsrom (FOR) er en etablert forskningsinfrastruktur på 
universitetssykehuset i samarbeid med NTNU. I regi av FOR kan ulike fagmiljøer prøve ut 
ny teknologi på en betryggende måte. NorMIT* satsingen understreker at FOR er en 
forskningsinfrastruktur som skal være til nytte for hele helseregionen- og utenfor denne dvs. 
nasjonalt. For helseforetakene er det interessant at det vil komme mye ny teknologi som 
krever utprøving i klinisk praksis. Det vil også i fremtiden være rasjonelt at en del tunge 
teknologiske investeringer konsentreres for å få mest ut av ressursene.  

For FOR er det interessant at det vil komme mye ny teknologi som krever utprøving i klinisk 
praksis. Gjennom samarbeid med miljøer og fora hvor utvikling i fremtiden er tema, kan FOR 
fange opp tendenser/nye teknologier på et tidlig stadium. Som eksempel nevnes: 

● Nanoteknologi 
● Bioteknologi (Genterapi/diagnostikk) 
● IT revolusjon som bare vil fortsette (Big Data) 
● Nevroteknologi 
● Kvanteteknologi 

 

Mye som før måtte behandles på større klinikker, kan etter hvert gjøres på lokalsykehusnivå. 
Det blir mer teknologisk utstyr i operasjonsrommene. Betjening av dette krever betydelig 
trening. Ingeniører får en større rolle. Sentralisering av de mest kompliserte inngrepene vil 
forsterkes. Andre inngrep som ikke trenger så mye multidisiplinært samarbeide mellom 
mange ulike spesialister, kan gjøres på lokalsykehusnivå. Analyse- og samhandlingsteknologi 
kan gi gode muligheter for omfattende innovasjon innenfor psykisk helsevern og TSB.  

* Norwegian Centre for Minimally Invasive Image Guided Therapy and Medical Technologies 
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Trend mot 2035: Persontilpasset medisin, teknologi som i enda større grad muliggjør 
desentralisert behandling, samt bedre utnyttelse av helsedata (Big Data) fra ulike kilder. 
 
Konsekvenser av trenden: Med lettere tilgjengelige forskningsdata vil tid fra forskning til 
resultat kortes ned, og klinisk praksis må bli enda mer omstillingsdyktig. 
 
 
 
 
 

NØYTRALT Høyt investeringsbehov Lavt investeringsbehov 
0-4 år 

År 2035 
Teknologi og 

utstyr 
NØYTRALT Større endringer Mindre endringer 

0-4 år 

År 2035 

Samhandling og 

oppgavefordeling 

NÅTID ØKT ENDRINGSBEHOV REDUSERT ENDRINGSBEHOV 
0-4 år 
År 2035 

Kompetanse 

Organisasjon 

og ledelse 

Bygg 

0-4 år 
År 2035 

0-4 år 
År 2035 *

* Endring av eksisterende bygningsmasse øker over tid, men totalt antall 
kvadratmeter reduseres 
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Høyteknologisk utvikling innen medisinsk teknisk utstyr 

  
Teknologitrend: Avansert digital bildebehandling og stor datakraft gir nye måter for 
visualisering og bildeframstilling med høyere informasjonsverdi med stadig bedre oppløsning 
og kortere opptakstid. Utvikling både på utstyr og programvare øker diagnostisk presisjon, 
kombinert med lavere mengde ioniserende stråling. Annet ikke-ioniserende diagnostisk utstyr 
får nye bruksområder. Både 3D printing og holografi gir bedre muligheter til modellering og 
simulering.  
 

Store deler av diagnostikken og reprosessering av data til nye bildefremstillinger skjer i stor 
grad i proprietær programvare, derfor er det viktig at slike systemer integreres slik at 
journalverdig dokumentasjon når frem til pasientens journal uten manuell håndtering.  

 
Navigasjon med elektromagnetisk trackingsystem i karsystemet er i utvikling. Effekten blir 
redusert bruk av stråling og tidsbesparelse. Man er avhengig av god visualisering i 
behandlingssituasjonen. Utviklingen innen MR spektroskopi vil kunne erstatte behovet for 
biopsi i mange situasjoner. 
  
Intervensjonsradiologien forbedres og tar i bruk alle bildediagnostiske modaliteter og 
kombinasjoner av dem for økende presisjon med mange behandlings teknologier, for 
eksempel termal-, radiofrekvens-, mikrobølge- og laserablasjoner. 
 
Utstyret gjør behandling bedre og raskere, men medfører høye kostnader. Utviklingsplanene 
må hensynta målsettingen om likeverdige tjenester i prioriteringen av investering i slikt 
utstyr. 
 
Trend mot 2035: Bruk av høyoppløselige kamera og visualiseringsutstyr, kombinert med 3D 
ultralyd- og radarteknologi, vil gjøre at man tar i bruk hologram i de hybride 
operasjonsstuene, som har utstyr både for avansert bildediagnostikk og kirurgi. 

 

   

 
 
 
 
 
 

NØYTRALT Høyt investeringsbehov Lavt investeringsbehov 
0-4 år 

År 2035 
Teknologi og 

utstyr 
NØYTRALT Større endringer Mindre endringer 

0-4 år 

År 2035 

Samhandling og 

oppgavefordeling 

NÅTID ØKT ENDRINGSBEHOV REDUSERT ENDRINGSBEHOV 
0-4 år 
År 2035 

Kompetanse 

Organisasjon 

og ledelse 

Bygg 

0-4 år 
År 2035 

0-4 år 
År 2035 

*

* Helseplattformen vil kunne legge føringer for forsert utskifting av MTU 
slik at data automatisk overføres inn i Helseplattformen 
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Teknologiske muligheter i samhandling mellom primær- og 

spesialisthelsetjenesten 

 
Teknologitrend: Tekniske løsninger og produkter, allerede i 
utvikling, gir mulighet for konferering av pasienter med 
spesialisthelsetjenesten gjennom høykvalitets bilder og video. I tillegg har 
man i økende grad mulighet for umiddelbar deling av pasientens kliniske data. Deler av 
radiologitjenesten vil kunne desentraliseres. For kronikere og rus- og psykiatripasienter kan 
tilgjengelighet til behandler bli vesentlig forbedret uten behov for å forlate hjemmet.  
  
Helseplattformen vil her være den viktigste premissleverandøren, og vil definere denne 
trenden gjennom sitt felles journalsystem, samt beslutning om hvilke tekniske 
produkter/løsninger i primærhelsetjenesten som skal integreres. Felles pasientlogistikk vil 
gjøre at primærhelsetjenesten har tilgang til status og ventetider på sykehuset og kan unngå 
henvisninger i travle perioder.  
  
Konferering av pasienter med primærhelsetjenesten vil kunne omfatte en større mengde data, 
mot dagens telefoniske formidling. Innhentingen av helseopplysninger gjennomføres der 
pasienten er, inn mot ett felles system. Aktuelle prøvesvar, video, bilder og elektronisk 
overføring av ultralyd ol. vil gjøre spesialisthelsetjenesten i bedre stand til rådgiving. 
Resultatet blir bedre pasientbehandling, redusert nivå av unødvendige innleggelser, men mer 
krevende konfereringssituasjoner. 
 
Virtuelt undersøkelsesrom (VER) og -Telemedisin vil kunne få en annen og større betydning, 
særlig ved innføring av bedre bildefremstilling og beslutningsstøtteverktøyer i sann tid slik at 
medisinske data kan deles. 

FOR kommer til å ha det videre ansvar for utvikling av VER som klinisk verktøy for 
beslutningsstøtte. Det er sannsynlig dette skal være tilgjengelig i første utviklingsplanperiode.  

Sykehusenes rolle og ansvar i katastrofesituasjoner vil gjennomgå en teknologisk utvikling. 
Informasjonstilgangen til AMK sentralene vil forenkles. Integrering og bruk av droner med 
omfattende rekkevidde og driftstid vil kunne levere høykvalitets bilder/video, samt 
kommunikasjonsløsninger ved behov. Det utredes for bruk av droner for flere 
samfunnsområder, og sykehusene må være forberedt på å kunne motta og benytte data fra 
slike droner i fremtiden. 

 
Det er viktig med tilstrekkelig opplæring og dedikerte, tilgjengelige behandlerrom med 
mulighet for enkel tilkobling for å forbedre faktisk og opplevd pasientkvalitet. 
 
Finansieringssystemet må utvikles i forkant av trenden for å stimulere til ønsket utvikling.  
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Trend mot 2035: Økt bruk av sanntids lab-prøver som kan analysere en 
større mengde parametere enn dagens utstyr. Virtuell 3D konsultasjon kan trolig 
gjennomføres også med utstyr pasientene har hjemme uavhengig av legekontor. 
  
Konsekvenser av trenden: Reduksjon i antall innleggelser, økning i antall 
polikliniske vurderinger. Økt behov for datakommunikasjon både for sykehuset, på 
legekontor og mobilt/hjemme. Dedikerte og tilgjengelige rom egnet for gjennomføring av 
fjern-konsultasjoner er nødvendig. Reduksjon i reisekostnader, reduksjon i 
sykehusinfeksjoner. Økt risiko for at relevant informasjon som pasienten ville delt i en 
normal samtale, kan falle bort. 
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Helseplattformen 

  
Teknologitrend: I 2021/22 starter innføringen av Helseplattformen som erstatter 
eksisterende journalsystem. Denne vil erstatte dagens PAS/EPJ, samt en rekke andre 
systemer som håndterer helseopplysninger. Utviklingsplanene må legge til grunn at vi har et 
helintegrert system som inneholder en komplett pasientjournal, inkludert data fra medisinsk 
teknisk utstyr og velferdsteknologi for hele helsetjenesten i Midt Norge i løpet av 
planperioden. Helseplattformen vil kunne utnytte andre omtalte teknologiområder som 
kunstig intelligens, robotisering, mobilitet, MTU og velferdsteknologi. Sentralt i denne 
teknologitrenden er lagring av alle medisinske data i strukturert form og automatisk 
overføring av medisinske målinger og data fra MTU til Helseplattformen. Mye av MTU i 
HMN er ikke forberedt for dette. Det er derfor behov for å sikre at de nødvendige MTU-
investeringer kartlegges og berøres i utviklingsplanene. 
 
Trend mot 2035: Helseplattformen vil kunne utvikles videre til å samle data fra personlig 
helseteknologi, nytt og mer moderne MTU, få tilgang til mer kunnskap, mer beslutningsstøtte 
og automatisering. Pasienten vil eie sine data og vil både bringe med seg sine data og kunne 
ta med seg sine data til andre helseinstitusjoner. Pasienten vil også kunne bruke egne data inn 
mot app’er og andre verktøy som diagnostiserer og foreslår behandling. Kunstig intelligens 
vil være langt mer utbredt og pasienten vil i stor grad kunne overvåke sin egen helsetilstand. 
Presisjonsmedisin basert på informasjon om pasient og befolkning vil være tatt i bruk. 
Helseovervåkning og trender vil være langt mer utbredt enn i dag og kunnskapen om 
befolkningens sykdomsbildet vil være mangedoblet.  
 
Konsekvenser av trenden: Trenden vil trolig kreve en større andel investeringer i teknologi 
enn dagens. Kunnskapen rundt anvendelse av teknologi må økes i Helseforetakene. 
Omfattende muligheter for å monitorere pasienter og befolkning kombinert med kapasitet for 
å behandle store datamengder gjør at helsetjenesten kan drive mer faktabasert enn i dag. 
Pasientenes tilgang til personlig helseteknologi vil utfordre sykehusenes egen teknologi og 
løsninger. Faglig forvaltning av faktabasen i form av prosedyrer og pasientforløp må gjøres 
standardisert. Forskning vil foregå på nye måter og pasienten vil ha tilgang til den samme 
kunnskapen som helsepersonell. 
 
Helseplattformen vil kreve koordinert håndtering av IT-Sikkerhet, vern av person- og 
helseopplysninger, sikre integrasjonsløsninger og etablering av sikre 3. parts systemer for 
overføring av data innenfor det medisinsk tekniske fagområdet. Integrasjonsløsninger som 
etableres i HMN, muliggjør tilknytning av MTU fra eksterne aktører som kommuner, 
fastleger, avtalepraksiser og andre private aktører.  
 
HF’ene må vurdere organisering av medisinsk teknisk fagmiljø på en slik måte at det er rustet 
til å møte utfordringene som skal løses i Helseplattformen. Samt sørge for investeringsevne 
for tilstrekkelig anskaffelse av MTU, koordinert og samlet i regionen. 
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Effektmål vedtatt i Helseplattformen: 
Effektmål gjengis her med teknologi-gruppens vurdering av relevante spørsmål til HF’enes 
utviklingsplaner.  
 
1. Høyere behandlingskvalitet og færre pasientskader 
Helseplattformen vil inneholde aktiv klinisk beslutningsstøtte. Dette innebærer forenklet 
tilgang til oppdaterte og standardiserte behandlingsprosedyrer, som bidrar til å sette 
helsepersonell bedre i stand til å gjøre rette kliniske valg, samt gi økt trygghet for at all 
relevant informasjon om pasientene er gjort tilgjengelig. Dette vil sikre god kvalitet og 
redusere uønsket variasjon i pasientbehandlingen og helsetilbudet i Midt-Norge. 
 
HF’ene må vurdere  
● Hvordan vil økt beslutningsstøtte påvirke arbeidsprosesser og arbeidsmønstre i 

sykehusene? Økt beslutningsstøtte vil spesielt påvirke diagnostisering, men også den 
løpende behandlingen. 

 
2. Tilgang til kontinuerlig oppdatert klinisk kunnskap basert på beste praksis 
Helseplattformen vil gi muligheter for å benytte og dele klinisk innhold (kliniske 
retningslinjer, prosedyrer og protokoller, pasientforløp og behandlingsplaner) med andre 
nasjonale og internasjonale kunnskapsmiljø. Dette vil gi helsepersonell enkel og effektiv 
tilgang til kunnskap om klinisk informasjon, og ny kunnskap vil kunne distribueres raskt i 
hele helsetjenesten i Midt-Norge. 
 
HF’ene må vurdere  
● Hvordan vil dette påvirke måten man utvikler og tilgjengeliggjør kunnskap for 

helsepersonell 
● Hvordan man sikrer at helsepersonell er oppdatert på relevant kunnskap  
● Hvordan man skal samspille med fag-, utdannings- og forskningsmiljø for oppdatert 

kunnskapsinnhold 
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3. Innbyggerne i Midt-Norge får enkel tilgang til egen journal og større mulighet til å påvirke 
eget behandlingsforløp Helseplattformen vil gi innbyggerne mulighet til å kontrollere, 
korrigere og komplettere egne helseopplysninger gjennom enkel og sikker tilgang til egne 
helseopplysninger. Dette vil gi innbyggerne bedre oversikt og mer kontroll over eget 
behandlingsforløp, og sette den enkelte i stand til å ta en mer aktiv del i egen behandling. 
 
HF’ene må vurdere  
● Hvordan man i større grad kan utnytte pasienten som ressurs 

 
4. Bedre samhandling i og mellom primær- og spesialisthelsetjenesten 
Helseplattformen vil understøtte en mer effektiv innføring av helhetlige og standardiserte 
pasientforløp, samt forbedre oppfølging av pasientforløpene. Innføring av helhetlige og 
standardisert pasientforløp hvor pasientinformasjon deles mellom nivåene i helsetjenesten vil 
bidra til å fremme en samhandlende og effektiv helsetjeneste. 
 
HF’ene må vurdere  
● Hvordan organiserer og styrer man pasientforløp i framtiden med de muligheter som 

Helseplattformen gir spesielt på tvers av nivå og mellom sykehus 
 
5. Bedre data- og informasjonsgrunnlag for forskning og innovasjon 
Helseplattformen vil dokumentere helseinformasjon i en strukturert form og gjøre data mer 
egnet til bruk i forskning og medisinske studier. Dette vil bedre arbeidsvilkår for de som 
driver forskning ved at det vil være mulig å foreta mer avanserte søk, uttrekk og 
sammenstilling av data som omfatter både spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten. 
 
HF’ene må vurdere  
● Hvordan kan det økte tilfanget av (strukturerte) data benyttes i forsknings- og 

innovasjonsaktivitet 
 
6. Økt effektivitet og bedre ressursbruk 
Helseplattformen skal gi tilgang til et bedre og bredere datagrunnlag, og et bedre verktøy for 
planlegging og bruk av ressurser på tvers av helsetjenesten. Dette vil gi mulighet for å ta ut 
styringsdata som følger pasientforløpene på tvers av helsetjenesten, og vil gi de ulike 
institusjonene tilgang til hverandres behandlingsplaner. Dette inkluderer hvor i forløpet 
pasienten befinner seg, som vil gi spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten bedre 
forutsetninger for planlegging av drift og tilrettelegging for at behandling skjer på laveste 
effektive omsorgsnivå. 
 
HF’ene må vurdere  
● Hvordan sikre gevinstrealisering i hele regionen gjennom standardisering og 

tilgjengeliggjøring av nye løsninger som etableres 
 
7. Bedre styringsinformasjon som grunnlag for kvalitets- og forbedringsarbeid i 
Helseplattformen vil, ved å bygge på strukturerte data, gi et vesentlig bedre grunnlag for 
måling av kvalitet og behandlingsresultat. Dette vil gi ledere og fagmiljøer tilgang til bedre 
og mer relevant styringsinformasjon, for eksempel gjennom sanntidsmåling av pasientforløp 
og arbeidsprosesser. 
 
HF’ene må vurdere  
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● Hvordan kan tilgangen til strukturerte data benyttes i kvalitets- og utviklingsarbeid 
innad i foretaket og i samhandlingen mellom nivå og sykehus 

 
8. Redusert tidsbruk på dokumentasjon og leting etter helseopplysninger 
Helseplattformen vil bygge på at data registreres én gang i systemet og deretter gjenbrukes, 
slik at unødvendige manuelle oppgaver knyttet til dokumentasjon og innhenting av 
helseopplysninger kan automatiseres. Dette vil bidra til at helsepersonell får frigjort tid, som 
tidligere har medgått til å registrere data flere ganger i ulike fagsystemer og 
kvalitetsregister, som heller skal benyttes til mer pasientkontakt. I tillegg vil dette gi 
helsepersonell og pasient bedre informasjon og oversikt over behandling og forløp. 
 
HF’ene må vurdere  
● Hva frigjort tid skal anvendes til 
● Hvordan sikre investeringsevne for tilstrekkelig anskaffelse av MTU og at dette blir 

gjort koordinert og samlet i regionen 
 
9. Tilfredsstille nasjonale krav og standarder 
Helseplattformen vil bygge på nasjonale kodeverk, informasjonsstandarder og terminologier, 
inklusive det som vil utvikles gjennom arbeidet med «Én innbygger – én journal» 
 
HF’ene må vurdere  
● Organisering av medisinsk teknisk fagmiljø på en slik måte at det er rustet til å møte 

utfordringene som skal løses i helseplattformen 
 
10. Redusere behovet for offentlig tjenesteyting ved at tjenester som tilbys gjennom 
generiske forløp ivaretar en helhetlig funksjonsvurdering 
Den fremtidige løsningen skal understøtte generiske forløp som er basert på innbyggerens 
samlede funksjonsnivå. Dette kan medføre at det offentlige gjennom tidlig innsats reduserer 
behovet for kostbar behandling og opphold ved statlige eller kommunale institusjoner. 
Forebyggende arbeid som fremmer egen mestring vil være sentralt i dette. 
 
HF’ene må vurdere  
● Hvordan vil tilgangen til mer informasjon om den enkelte innbygger kunne benyttes 

til økt grad av forebygging og redusert sykehusbruk  
 
11. Innbyggerne i Midt-Norge gis mulighet til å bo lengre i egen bolig 
Den fremtidige løsningen skal bidra til at innbyggerne kan bo lengre hjemme ved at ny 
teknologi understøtter tjenestene og fremmer dialog, samspill, informasjon, innsikt og trygger 
pasient/pårørende/ansatte i hverdagen og i utøvelsen av tjenestene. 
 
HF’ene må vurdere  

● Hvordan spesialisthelsetjenesten kan understøtte kommunenes arbeid for å nå dette 
effektmålet 
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Teknologiske muligheter for effektivisering og standardisering av 

pasientforløp 

  
Teknologitrend: De samme mulighetene for samhandling mellom primær- og 
spesialisthelsetjenesten beskrevet tidligere eksisterer også innad i sykehuset, i TSB og 
psykisk helsevern. Dagens begrensede tekniske muligheter utgjør en flaskehals for effektiv 
drift og medfører at man i stor grad er avhengig av personlig oppmøte.  
 
Ved økt bruk av dagens smarttelefoner vil man kunne benytte bilder og video sammen med 
telefonkonferering, med tillegg av andre tilgjengelige data fra f.eks. ekg, ultralyd, vitale data, 
røntgenbilder og så videre. Dette vil redusere behov for personlig oppmøte av aktuell 
spesialist. Slike smarttelefoner kan også integreres med validert klinisk beslutningsstøtte og 
benyttes allerede gjennom ansattes bruk av privat telefon og app’er, men uten at dette er satt i 
system. Det finnes også visuelle modeller for en rekke tilstander og prosedyrer på 
smarttelefoner som kan benyttes som pasientinformasjon og heve opplevd kvalitet i 
behandling. 
 
Anonym sporing av senger kan gi presis informasjon om beleggsprosent og tilgjengelighet på 
tvers av avdelinger, identifisere flaskehalser gjennom pasientforløpene, samt gi oversikt om 
hvor pasientene til enhver tid befinner seg. 
  
Gjennom utarbeidelsen av felles elektroniske pasientinformasjoner på tvers av foretak vil 
man også kunne avdekke og avklare unødvendige forskjeller i gjennomføring og 
kontrollopplegg av aktuelle diagnose/prosedyre. Dette vil i stor grad kunne skape 
«pasientenes helsevesen» hvor pasienten er den sentrale aktør. Utviklingen gir også 
muligheter for at videofilmer av spesialist legges ut på nett med gjennomgang av aktuelle 
tilstander og med svar på de vanligste spørsmål pasientene har. 
  
Også her er Helseplattformen den viktigste premissleverandør, ved å redusere unødvendig tid 
brukt på dokumentasjon, journalskriving og kopiering av opplysninger på tvers av system 
(tidligere sykdommer, røntgenbeskrivelser, lab svar, koding, medikamentlister osv.). 
 
En utsettelse av integrering av smarttelefoner i tjenesten vil kunne skape uautorisert bruk 
presset frem av behov, med aktivitet utenfor lovverk og trygge IKT rammer. Økt fremtidig 
bruk av klinisk beslutningsstøtte kan skape utfordrende juridiske situasjoner når noe går galt. 
 
Trend mot 2035: Helseplattformen vil være fullstendig integrert med effektive pasientforløp 
og sømløs samhandling på tvers av fagfelt, hele helsetjenesten sameksisterer rundt pasienten. 
 
Konsekvenser av trenden: Trenden åpner for en helsetjeneste uten fysiske barrierer mellom 
primær- og spesialisthelsetjeneste. Mulighet for vurdering og inntak av høyere volum av 
pasienter, med bedre kvalitet uten behov for tilsvarende økning i ansatte. Redusere forskjeller 
i pasientbehandling på tvers av foretak. Frigjør fagfolk til klinikkrettet arbeid med økt 
opplevd nytte i arbeidshverdagen. 
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Teknologiske muligheter for økt dagkirurgi og desentralisering 

  
Teknologitrend: Utvikling av minimal invasiv kirurgi vil stimulere til bruk av dagkirurgi. Et 
kirurgisk inngrep er et traume, som kan reduseres med minimal invasiv teknikk. 
Miniatyrisering av utstyret vil bringe inn bruk av robot på dette feltet i større grad. 
Robotarmer kan brukes til assistanse, og etter hvert også terapeutisk i områder hvor det er 
vanskelig å komme til, selv med kikkhullsteknikk. Robotteknologi kan bidra til å redusere 
behovet for flere kirurger i operasjonsfeltet, noe som på sikt kan redusere kostnadene ved 
behandlingen. Dag-/ett døgns behandling vil bli lettere med mer bruk av minimal-invasiv 
eller ikke invasiv behandling. Robotikk og kunstig intelligens vil være aktuelt. 3D printing 
muliggjør «skreddersydd» individuell behandling. Øker muligheten for at 
universitetssykehusene utvikler nye forløp for effektiv dagkirurgi, som kan utføres på lokale 
sykehus. Sammenholdt med økt teknologisk fokus er det viktig at man har egnet personale 
som utvikles til slike teknologitunge stillinger. 
 

Minimal invasiv behandling vil danne basis for stadig flere tilstander/spesialiteter. Det gjelder 
ikke minst kreftbehandlingen. Forskning er nødvendig for å evaluere fordelene ved denne 
behandlingen hos pasientene, samt langtidsresultatene. Neste era vil være «trackless 
surgery», hvor en ikke lager åpninger/arr i det hele tatt, men behandler pasienten med energi 
som føres gjennom hud eller indre organer. Intraabdominale eller intravaskulære roboter vil 
bli aktuelle. 

Noninvasiv kirurgi vil bli tilgjengelig gjennom å sende ultralyd inn i organer og vev for å 
behandle sykdom uten at det foretas stikk eller kutt. F.eks. vil bruk av mikrobobler for å 
frakte medikamenter til kreftsvulster, og deretter knuse boblene med ultralydbølger på 
akkurat riktig sted, blir trolig tilgjengelig innen fem år.  

Trend mot 2035: Multifunksjonelle hybridstuer, som har utstyr både for avansert 
bildediagnostikk og kirurgi, finnes på alle lokalsykehus.  
 
Konsekvenser av trenden: Kirurger og intervensjonsradiologer jobber stadig tettere 
sammen. Bruk av simulering før store invasive inngrep blir mer vanlig, og blir integrert i 
hybridstuene etter hvert. Laparoskopiske prosedyrer vil fortsette, men krever etter hvert 
mindre instrumenter, og bedre kamerateknologi og skjermløsninger. 
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Kunstig intelligens (KI) 

  
Teknologitrend: KI vil kunne ha en gunstig innvirkning på alle områder i helsesektoren. 
Pasientlogistikk, behandlingsplanlegging, legemiddelutvikling eller kirurgiske prosedyrer kan 
alle ha nytte av å bruke KI. Tilgang til behandling av store datamengder vil tillate mer 
nøyaktig beslutningstaking og målrettet medisinering skreddersydd for hver pasient. KI vil 
muliggjøre å etablere en sammenheng mellom en sykdom og genetisk informasjon, 
medisinske journaler og DNA mutasjoner. KI verktøy kan holde oversikt over og trekke ut 
relevant informasjon fra databaser til hjelp for behandler i særlig vanskelige tilfeller. KI i 
medisinsk utdanning vil forbedre læringsprosessene.  
 
Trend mot 2035: KI er i dag i et tidlig stadium og det er krevende å estimere en tidshorisont 
for når dette vil kunne nå et nivå hvor det kan implementeres i klinisk hverdag. 
 
Konsekvenser av trenden: KI utfordrer samfunnet på mange områder. Det må utvikles et 
nytt sett med etiske standarder og retningslinjer for at KI kan brukes hensiktsmessig i 
helsesektoren. 
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Robotisering 

  
Teknologitrend: Medisinske roboter brukes allerede og medisinsk personell og roboter vil i 
nær framtid forventes å jobbe enda tettere sammen. Medisinske roboter kan bl.a. bidra til å 
forbedre kirurgisk presisjon, medisinproduksjon, laboratorieanalyser, logistikk- og 
renholdsoppgaver, herunder desinfeksjon av sykehusrom og kirurgiske stuer. Brukt riktig er 
den største effekten frigjøring av helsepersonells tid anvendt på rutineoppgaver. Robotisering 
vil også kunne effektivisere administrative og tekniske oppgaver i helsetjenestene. Mange 
hevder at alt som kan robotiseres vil bli robotisert, dersom lønnskostnader overstiger 
investerings- og driftskostnader med robotiseringene. I helsesammenheng vil en slik 
kost/nytte vurdering være for enkel. 
Robotiserte deler knyttet til kroppen kan påskynde rehabilitering av skadde pasienter eller 
tillate mennesker med lammelser å gå igjen. Roboter kommer i alle størrelser og former, 
dagens miniatyr roboter er i millimeter størrelsesorden. Disse robotene kan svelges og tillate 
mindre invasive kirurgiske prosedyrer og målrettet levering av legemidler. Det er imidlertid 
forventet at nano-størrelse roboter vil bli utviklet, og disse kan plasseres i blodstrømmen. De 
kan brukes til å reparere skadede celler eller for å hjelpe kroppen med å bekjempe bakterier 
eller infeksjoner. 

Menneskelig kontakt vil likevel være kjernen i god pasientbehandling. Utviklingsplanene bør 
omfatte hvordan medisinsk personell og roboter skal kunne jobbe sammen, samt hvordan 
pasienter best kan tilpasse seg robot tilstedeværelse i helsesektoren. 
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Personlig helse-elektronikk 

 
Teknologitrend: Det er en omfattende satsning på innovasjon av personlig helse-elektronikk 
fra store globale aktører. Det utvikles produkter både for diagnostikk, monitorering og 
forebygging av en rekke ulike sykdommer. Effekten forventes å bli bedre folkehelse ved at 
man kan sette i verk forebyggende tiltak og tidlig behandling i sykdomsforløp. Samhandling 
og oppfølging av pasienter i primærhelsetjenesten vil bli lettere ved bruk av små og portable 
enheter som kan utføre enkle analyser eller annen monitorering av pasient. Effekten kan også 
skape utfordringer dersom økt informasjonsmengde om egen helse vil bidra til å sykeliggjøre 
deler av befolkningen og generere store mengder data som helsevesenet forventes å ta stilling 
til. 
 
Denne utviklingen legger til rette for desentralisert tjenesteinnovasjon. Det vil være behov for 
nasjonale, faglige rammer for hvordan pasient-genererte helsedata skal håndteres.  
  
Trend mot 2035: Store deler av rutinemessige prøver som i dag utføres på sykehus kan trolig 
gjennomføres hjemme. Avansert teknisk utstyr vil bidra til meget tidlig diagnostikk og 
oppfølging av pasienters tilstand utenfor sykehus.  
  
Konsekvenser av trenden: Gir store muligheter innenfor desentralisert innovasjon og 
forskning innenfor alle fagfelt. Muliggjør økt samhandling med primærhelsetjenesten. Kan 
forbedre folkehelse, men samtidig forsterke helseforskjeller grunnet sosiale forskjeller. Øker 
IKT sårbarhet. 
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Sårbarhet i fremtidens digitale helsetjeneste 

 
Teknologitrend: Økt samhandling og integrering av system og pasientdata. Risiko for økt 
sårbarhet pga. økt avhengighet av stabilitet og sikkerhet i overføring og lagring. IKT 
systemer er også mål for både kriminelle og statlige aktører med ønske om å destabilisere 
tjenester. 
  
Digitaliseringen i samfunnet generelt vil kreve redundans for den mest samfunnskritiske 
infrastruktur. Også for øvrig infrastruktur må det etableres rutiner og regelmessig trening på 
drift med alternative løsninger når systemer er nede for kortere eller lengre tid, basert på 
omforente risikoakseptkriteria.  
 
Omfanget av digitalisering krever omfattende involvering og opplæring av ansatte for å 
redusere sårbarhet. System for kontroll med at ansattes kompetanse er tilstrekkelig og 
oppdatert vil kreve avsatt tid til opplæring, oppfriskning og systemer for verifikasjon av 
kunnskap.  
  
Trend mot 2035: All pasientinformasjon og relevante prøver vil være 
integrert i samme system og avhengig av trådløs og mobil kommunikasjon. Innebygd 
redundans på virksomhetskritiske systemer. Nye mekanismer for å sikre konsistens og tilgang 
til data. Stor sårbarhet ved manglende rutiner for håndtering av nedetid. 
  
Konsekvenser av trenden: Håndtering av IKT risiko og sårbarhet må gjøres parallelt med 
fremtidig innovasjon og implementering. Rutiner for nedetid må lages og øves på 
regelmessig for å minimalisere negativ effekt. Det må planlegges med tilstrekkelig tid for god 
opplæring ved innfasing av nye teknologiske løsninger, samt tilstrekkelig oppfriskning og 
verifikasjon av kunnskap. Innføre nye teknologiske løsninger for ytterligere sikring av 
stabilitet i løsningene og økt profesjonalisering knyttet til informasjonssikkerhet.  
 
Utviklingsplanene bør ta stilling til: 
 

- Systemsikkerhet mot datainnbrudd 
- System for opplæring og oppfølging 
- Krav til driftsstabilitet 
- Pasient-indusert spredning av egne helsedata 
- Beredskapsplaner for fortsatt drift ved nedetid 
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Organisatoriske konsekvenser av teknologi trendene 

 
Innføring av ny teknologi vil endre samfunnet og helsevesenet betydelig. Et betydelig antall 
av dagens yrker vil være betydelig endret eller har forsvunnet helt. Det vil derfor stilles store 
krav til omstilling og endring i helseforetakene.  
 
Digitaliseringen medfører at samfunnet endrer seg i retning nettverkorganisert. Bedriftene og 
offentlig sektor vil også måtte organisere seg i samme retning.  
 
Forvaltning av klinisk kunnskap foregår i dag på mange forskjellige måter. Mest vanlig er å 
utarbeide pasientforløp, prosedyrer og sjekklister. Det er stor grad av variasjon og lokale 
tilpasninger. Moderne IKT-systemer med arbeidsflyt og digitalisert og strukturer 
beslutningsstøtte krever at dette konfigureres i systemene. Behovet for egne 
prosedyresystemer og oppslagsverk reduseres. Forvaltning av klinisk kunnskap, strukturer, 
arbeidsflyt, masterdata etc. bør samles i en sentral organisasjon.  
 
Felles forvaltning vil gi økt standardisering og mindre muligheter for lokal varians. Hvordan 
dette gir seg utslag i organisering og ressursbruk må vurderes. Økt teknologibruk vil også 
føre til økt behov for teknologisk kunnskap og forståelse i pasientbehandlingen. 
Konsekvenser av dette må også vurderes. 
 
Mengden og omfanget av ny teknologi vil føre til at en trenger ekspertmiljø for å utvikle og 
betjene ny teknologi. Tettere samarbeid med leverandørmarkedet og andre miljøer utenfor 
spesialisthelsetjenesten vil kunne bidra til slik utvikling og forbedring av tjenesten. 
Utviklingen legger til rette for tettere samarbeid mellom sykehusene på de aller fleste 
områder.  
 
Helseforetakene bør i sine utviklingsplaner ta hensyn til dette. 
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1 Bakgrunn 
 

For å sikre at prosessen i utarbeidelse av at helhetlig Strategisk utviklingsplan for hvert helseforetak 

gjennomføres i henhold til kravene i Veileder for utviklingsplaner, ønsker foretakene 

tilbakemeldinger fra WSP underveis i prosessen, og ikke kun en revisjon av det endelige dokumentet 

som opprinnelig avtalt.  

2 Metode 
Oppdraget gjennomføres som gjennomgang av dokumenter og intervjuer, og tilbakemeldinger til 

foretaket gis i form av en enkel delrapport.  Prosessen vurderes i forhold til veilederens krav knyttet 

til åpenhet, involvering og forutsigbarhet. Tilbakemelding i delrapportene gis som kvalitative 

kommentarer, og kategoriseres ikke som funn. I henhold til ønske fra oppdragsgiver er dokumenter/ 

prosessen også vurdert i forhold til hensiktsmessighet for å svare ut mandatet som er gitt foretaket i 

Sak 54-16 av styret i helse Midt-Norge RHF. Denne vurderingen gis på grunnlag av anerkjent 

prosjektmetodikk. 

3 Kravdokumenter 
Følgende styrende dokumenter inngår: 

• St. meld 11 (2015-2016). Nasjonal helse- og sykehusplan  

• Strategi 2030 Helse Midt-Norge 

• Veileder for utviklingsplaner (utformet av Helseforetakene Juni 2016) 

• Mandat for lokal utviklingsplan 2018-2021 Helse Møre og Romsdal, vedtatt av styret i Helse 

Midt-Norge 16.juni 2016  

 

4 Gjennomføring 
Denne delrapporten er utarbeidet på grunnlag av gjennomgang av dokumenter. I tillegg deltok 

Hedvig Hjertås Mauseth på dialogmøte 20.juni 2017 i Ålesund. 

Følgende dokumenter er gjennomgått: 

Tittel Versjon Kanal  

Referat fra styringsgruppemøte 6.juni 2017 6.juni 2017 Ekstranett 

Oppsummering dialog møter (7.april, 20.juni) - Ekstranett 

Prosjektplan utviklingsplan HMR 2018-2022 Juni 2017 Mail  

Kommunikasjonsstrategi utviklingsplan Juni 2017 Mail 

Presentasjon utviklingsplan juni 2017 Juni 2017 Mail 

Utkast! - møteoversikt juni 2017 Juni 2017  
ikke godkjent 

Mail 

www.helse-mr.no/om-oss/utviklingsplan Pr 11.08.2017  
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5 Vurdering 
 

Det er generelt mye og god informasjon på www.helse-mr.no. Her er fremdriftsplaner, 

saksdokumenter, prosjektorganisasjon og referat fra møter angående arbeidet med utviklingsplanen 

presentert. Dette gir mulighet for innsyn i arbeidet som pågår, samt forutsigbarhet for interessenter.  

Interessentanalyse og kommunikasjonsplan beskriver en planlagt prosess som ivaretar veilederens 

krav om forutsigbarhet, åpenhet og involvering. Kommunikasjonsplanen og valg av aktiviteter 

hensyntar kontekstuelle forhold og helseforetakets tidligere erfaringer med tanke på hensiktsmessig 

kommunikasjon. 

Oppgaven er delt inn i arbeidspakker fordelt på tre perspektiv/ tema, med underliggende 

arbeidsgrupper innenfor ulike fagområder/ tema. Det er utarbeidet mandat for hver arbeidsgruppe.  

Forslag til fremdrift er definert i prosjektplanen for hvert perspektiv/ undertema, med frist for 

presentasjon av arbeidet og ferdigstilling rapport. Oppbygging av rapport er i tråd med forslag til 

innholdsfortegnelse i veilederen.  

Involvering av kommuner og andre interessenter skjer gjennom deltagelse i arbeidsgrupper, 

samhandlingsutvalg, dialogmøter, regionråd og lokale utvalg ved hvert av sykehusene i foretaket. Det 

er utarbeidet et utkast til møteplan for alle aktiviteter. 

Ut fra forelagte dokumenter og planer, samt deltagelse i dialogmøte 20.juni vurderer KSU-teamet at 

Helse Møre og Romsdal HF har planlagt arbeidet med utviklingsplaner på en slik måte at veilederens 

krav om forutsigbarhet, åpenhet og involvering kan tilfredsstilles.  

Status på utførte aktiviteter i forhold til plan er ikke avsjekket av KSU-teamet, ut over den 

informasjon som ble gitt i dialogmøte 20.juni 2017. KSU-teamet vil gjennomføre intervjuer med 

utvalgte interessenter i forhold til oppfølging av intensjoner og aktiviteter som er skissert i planene. 

Rapport fra dette arbeidet estimeres levert i slutten av september. 

 

Konklusjon 

Ut fra forelagt dokumentasjon konkluderer revisjonsteamet med at Helse Møre og Romsdal HF har 

planlagt og lagt til rette for å ivareta Veileder for utviklingsplaner sine krav til åpenhet, involvering og 

forutsigbarhet. Det er også lagt en god plan for hvordan leveransekrav gitt i Mandat for 

lokalutviklingsplan skal svares ut innen frist.  

Anbefaling: Møteoversikt publiseres på nett når denne er godkjent.  

http://www.helse-mr.no/
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Saksframlegg 

Klinikkperspektivet 

 

Saksnr Utvalsnamn Møtedato 

16/2017 Styringsgruppa utviklingsplan HMR  22. august 2017 

 

Forslag til vedtak 

1. Styringsgruppa tek orienteringa frå klinikkane til vitande.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Saksframlegg  

Klinikkperspektivet handlar om dei interne utviklingsområda klinikken sjølv eig og ynskjer å satse på i 

planperioden. Dette er tema som kan vere knytte til verksemdsplanen til klinikken, oppgåver som 

kjem som resultat av krav og føringar m.v. Ansvarleg for arbeidet er kvar enkelt klinikksjef. Arbeidet 

gjennomførast med klinikkinterne ressursar. 

Korleis arbeidet vert organisert er lagt til den enkelte klinikk, men klinikkane er oppmoda om å nytte 

etablerte fora som t.d klinikkråd, fagnettverk etc. Utviklingsplanen har også vore tema på møta 

mellom administrerande direktør og klinikken i samband med leiinga sin gjennomgang.  

Arbeidet i klinikkperspektivet skal i all hovudsak utgreiast etter modell frå rettleiaren for 

utviklingsplanar. I kort tyder det at ein seier noko om:  

 no-situasjonen (status) 

 utviklingstrekk og framskriving 

 analyse og vegval 

 målbilete, tiltak og organisering for ei helseteneste for pasienten 

Arbeidet skal tuftast på gjeldande nasjonale, regionale og lokale føringar. 

Skisse til møteplan og innhald er presentert i det følgjande. Ein har presisert at dette er eit forslag, og 

at klinikkane har hatt høve til å stå fritt i organiseringa så lenge ein har dekt dei tema som er forventa 

gjennom rettleiaren. Klinikkane  må også fortløpande kunne vurdere interessentar og gjere evt. 

naudsynte endringar i høve til fora/gruppesamansetjing. 

Ressurssetjinga frå koordineringsgruppa i dei ulike arbeida har vore ein funksjon av omfanget av 

valde innsatsområde. Koordineringsgruppa har bidrege i oppstarten av arbeida, og med mal for 

rapport etc. 

Tabell – Skisse for møteverksemd klinikkperspektivet 

TID AKTIVITET INNHALD  ANSVAR 

Mai 
Møte 1  

 

• Konstituering 
• Velje leiar og sekretær 
• Møteplan 
• Intro utviklingsplan 
• No-situasjon for området 
• Gjeldande føringar 

Arbeidsgruppa og 
koordineringsgruppa 

Juni 
Møte 2 

 

• Utviklingstrekk og framskriving 
• Analyse og vegval 

Arbeidsgruppa, med støtte frå 
koordineringsgruppa 

20. juni Dialogmøte 2 
• Orientere om arbeidet 
• Viktige avklaringar 

Arbeidsgruppene med støtte frå 
koordineringsgruppa 
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Juni/august 
Møte 3 

 

• Analyse og vegval, vidare 
• Målbilete, tiltak, organisering for ei 

helseteneste for pasienten 

Arbeidsgruppa, med støtte frå 
koordineringsgruppa 

22. august 
Leiargruppe, 
styringsgruppe 

• Presentere arbeidet, innspel 
Arbeidsgruppene, med støtte frå 
koordineringsgruppa 

September Møte 4 
• Tilrå løysing basert på 

presentasjon av arbeidet og 
innspel 

Arbeidsgruppa, med støtte frå 
koordineringsgruppa 

30. september Leveranse • Ferdig rapport 
Arbeidsgruppa, med støtte frå 
koordineringsgruppa 

30. oktober Dialogmøte 3 
• Presentasjon samla utviklingsplan 
• Vidare arbeidsprosess 

Koordineringsgruppa 

November-
Desember 

Formell høyring  Koordineringsgruppa 

 

I møte 22. august 2017 vart Styringsgruppa gjeve orienteringar om utviklingsplanarbeidet i 

klinikkperspektivet frå følgjande klinikkar; 

 

Klinikk for medisin og rehabilitering v/ klinikksjef Torstein Hole 

Klinikk for akuttbehandling v/ klinikksjef Kjersti Bergjord 

Klinikk for kirurgi v/ klinikksjef Astrid Johanne Brandshaug 

Klinikk for diagnostikk v/ klinikksjef Svanhild Tranvåg 

Klinikk for psykisk helse og rus v/ klinikksjef Karl-Arne Remvik 

Klinikk for kvinner, barn og ungdom v/klinikksjef Henrik Erdal 

Klinikk for drift og eigedom v/klinikksjef Mona Aagaard-Nilsen 
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Saksframlegg 

Føretaksperspektivet 

 

Saksnr Utvalsnamn Møtedato 

17/2017 Styringsgruppa utviklingsplan HMR  22. august 2017 

 

Forslag til vedtak 

1. Styringsgruppa tek orienteringa om prioriterte utviklingsområder på føretaksnivå til vitande.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Saksframlegg  

Gjennom møte i leiargruppa og styringsgruppa har ein skissert behovet for å peike på innsatsområde 

Helse Møre og Romsdal bør handtere i planperioden. Dei ulike klinikkane har kome med slike innspel, 

og ein har kome fram til følgjande tema ein tar vidare i gjeldande periode, 2019-2022.  

Tabell – Prioriterte utviklingsområder i føretaksperspektivet  

TEMA FØRETAKSPERSPEKTIVET MERKNADER/ ANSVARLEG 

Pediatri Klinikksjef klinikk for kvinner barn og 

unge 

Bygningsmessige utviklingsplan  Klinikksjef Klinikk for drift og eigedom 

PET Klinikksjef Klinikk for medisin og 

rehabilitering  

PCI (januar 2018) Klinikksjef Klinikk for medisin og 

rehabilitering  

Desentralisering av tenestetilbod i spesialisthelsetenesta- 

inklusive avtalespesialistar 

Fagdirektør, Fagavdelinga 

Operasjonsrobot Under avklaring 

 

For kvart tema er det tilordna ei arbeidsgruppe som sit med naudsynt fagkunnskap for å kunne gjere 

ei utgreiing. I dei tilfelle der tema samsvarer med fagspesialiteten til ein eller fleire i 

koordineringsgruppa, er det føremålstenleg at desse utgjer (delar av) arbeidsgruppa. Dette for å sikre 

kontinuitet i arbeidet. Arbeidsgruppa rapporterer via koordineringsgruppa ved leiar til ansvarleg 

klinikksjef. 

Kvart tema skal i all hovudsak utgreiast etter modell frå rettleiaren for utviklingsplanar. I kort tyder 

det at ein seier noko om:  

 no-situasjonen (status) 

 utviklingstrekk og framskriving 

 analyse og vegval 

 målbilete, tiltak og organisering for ei helseteneste for pasienten 

Arbeidet skal tuftast på gjeldande nasjonale, regionale og lokale føringar. 
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Skisse til møteplan og innhald er presentert i det følgjande. Ein har presisert at dette er eit forslag, og 

at arbeidsgruppene har hatt høve til å stå fritt i organiseringa så lenge ein har dekt dei tema som er 

forventa gjennom rettleiaren. Arbeidsgruppene må også fortløpande kunne vurdere interessentar og 

gjere evt. naudsynte endringar i gruppesamansetjing. 

Ressurssetjinga frå koordineringsgruppa i dei ulike arbeida har vore ein funksjon av omfanget av 

valde innsatsområde. Koordineringsgruppa har bidrege i oppstarten av arbeida, og med mal for 

rapport etc. 

Tabell – møteverksemd føretaksperspektivet 

TID AKTIVITET INNHALD  ANSVAR 

Mai 
Møte 1  

 

• Konstituering 
• Velje leiar og sekretær 
• Møteplan 
• Intro utviklingsplan 
• No-situasjon for området 
• Gjeldande føringar 

Klinikksjef og 
koordineringsgruppa 

Juni 
Møte 2 

 

• Utviklingstrekk og framskriving 
• Analyse og vegval 

Arbeidsgruppa, med støtte frå 
koordineringsgruppa 

Juni/august 
Møte 3 

 

• Analyse og vegval, vidare 
• Målbilete, tiltak, organisering 

for ei helseteneste for 
pasienten 

Arbeidsgruppa, med støtte frå 
koordineringsgruppa 

30. august 
Leiargruppe, 
styringsgruppe 

• Presentere arbeidet, innspel Arbeidsgruppa, med støtte frå 
koordineringsgruppa 

September Møte 4 
• Tilrå løysing basert på 

presentasjon av arbeidet og 
innspel 

Arbeidsgruppa, med støtte frå 
koordineringsgruppa 

30. september Leveranse 
• Ferdig rapport Arbeidsgruppa, med støtte frå 

koordineringsgruppa 

November-
desember 

Formell høyring 
 

 

 

I dagens møte 22. august vert det gjeve orientering om framdrift og status i arbeidet frå ansvarlege 

leiarar på føretaksnivå.  
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Saksframlegg 

Bygningsmessig utviklingsplan  

 

Saksnr Utvalsnamn Møtedato 

18/2017 Styringsgruppa utviklingsplan HMR  22. august 2017 

 

Forslag til vedtak 

1. Styringsgruppa tek orienteringa om den bygningsmessige utviklingsplanen til vitande.   
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Saksframlegg  

Bygningsmessig utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal er avgrensa til å gjelde utvikling av 

bygningsmassen som gjeld Ålesund  og Volda sjukehus og dei institusjonane i Møre og Romsdal som 

ligg utanfor sjukehusa,  som DPS, rehabiliteringsinstitusjonane og rusinstitusjonane.  

Bygningsmessig utviklingsplan for SNR vert teken i vare gjennom SNR-prosjektet.  

Arbeidet vert leia av SEMCO og er organisert som prosjekt.  

Føremålet er å etablere ein bygningsmessig utviklingsplan som basis for ei realistisk og planmessig 

utvikling av bygningsmassen på ein måte som sikrar høg drifts- og arealeffektivitet.  

Mandat: 

Prosjektgruppa skal i samspel med arbeidet for verksemds messig utviklingsplan  utarbeide og 

forankre ein bygningsmessig utviklingsplan for verksemdene i Helse Møre og Romsdal eksklusiv SNR. 

Planen vert separert i to tidshorisontar: 

 2018-2022 – Konkrete tiltak i prioritert og praktisk rekkefølgje. Prioriterte prosjekt 

skal i tillegg detaljprosjekteres hausten 2017 som grunnlag for anbud, og mulig 

gjennomføring frå 2018.  

 2022-2032 – Rammeplan for vidare utvikling av bygningsmassen. I hovudsak 

vidareføre følgjande basiskonsept frå 2007 (CF-Møller-planen); 

o Mål om einerom 

o Poliklinikkar/dagbehandling i plan 1 

Utover dette kan gruppa utfordre CF-Møllerplanens løysingar.  

Gjennom involvering av tilsette, leiarar og brukarar, skal gruppa sjå til at dagens driftsmessige 

utfordringar blir hensyntatt.  

Det skal takast omsyn til befolkningsmessig framskriving får Sjukehusbygg.  

Eksisterande og framtidige driftsutfordringar skal i størst mogleg grad løysast ved å optimalisere 

areal innan eksisterande bygningskroppar (herunder Ålesund legevakt og Hjelpemiddelsentralen). 

Vidare la seg inspirere av arkitekt- og driftsløysingar i SNR, og i størt mogleg grad følgje same prinsipp 

som er lagt til grunn for dette sjukehuset.  

Status 220817 

Det har vore gjennomført felles møte med klinikksjefane for overordna gjennomgang av 

utviklingstrekk for dei ulike fagområda. Det har også vore møter med den enkelte klinikk for å få 

innspel til arbeidet. Styringsgruppa vart orientert om bygningsmessig utviklingsplan i møte 6. juni (sjå 

vedlagt presentasjon). Vidare oppfølging og status/framdrift leggjast fram i dagens møte 

v/prosjektansvarleg Lars Erik Berg, SEMCO.  
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Bygningsmessig 
utviklingsplan 

(BU)  

for virksomhetene i  
Møre og Romsdal HF  

eksklusiv SNR 

Ålesund 

Volda 

DPS 

Rehabilitering 

Prosjektets hensikt 
 
Hensikten med prosjektet er å etablere en bygningsmessig utviklingsplan som 
basis for en realistisk og planmessig utvikling av bygningsmassen på en måte 
som sikrer høy drifts- og arealeffektivitet. 
 
 

Prosjektgruppens mandat 
 
Prosjektgruppen skal i samspill med prosjektet «Virksomhetsmessig 
utviklingsplan» utarbeide og forankre en bygningsmessig utviklingsplan for 
virksomhetene i Møre og Romsdal HF eksklusiv SNR .  
 
Planen skal … 
• separeres i to tidshorisonter: 

• 2018 – 2022: Konkrete tiltak i prioritert og praktisk rekkefølge. De 
prosjekter ledelsen velger skal i tillegg detaljprosjekteres høsten 2017 
som grunnlag for anbud, og mulig gjennomføring fra 2018. 

• 2022 – 2032: Rammeplan for videre utvikling av bygningsmassen 
• i hovedsak videreføre følgende basiskonsepter fra 2007 (CF-Møller-planen): 

• Mål om enerom 
• Poliklinikker/dagbehandling i plan 1 
Utover dette kan gruppen utfordre CF-Møllerplanens løsninger.  

• gjennom involvering av ansatte, ledere og brukere, påse at dagens 
driftsmessige utfordringer blir hensyntatt.  

• ta hensyn til befolkningsmessig framskrivning fra Sykehusbygg 
• i størst mulig grad løse eksisterende og fremtidige driftsutfordringer ved å 

optimalisere arealer innenfor eksisterende bygningskropper (herunder 
legevakt Ålesund og Hjelpemiddelsentralen). 

• la seg inspirerer av arkitekt- og driftsløsninger på SNR, og i størst mulig grad 
følge de samme prinsippene som er lagt til grunn for dette sykehuset. 

Rusomsorg 



Mandatet nå, avviker fra CF-Møllers i 2006/11 
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2006 2011 



Arbeidsmetodikk 
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Behovsliste 

Aktivitetsanalyse 

Fremskrivning av 
data 

Basis for 
prioritering 

Planlegging og 
datainnsamling 

Tegne + 
rekkefølge 

«Bygningsmessig 
utviklingsplan» 

Analyse 

Virksomhetsmessig utviklingsplan 
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Mai Juni Juli Aug Sept Okt 

Planlegging og 
datainnsamling 

Tegne 

Analyse 

Prioriteringsmøte 

Ferdig plan 



Ressurser og organisering 

• Primære eksterne ressurser 
• Lasse (Prosjektansvarlig) 

• Sverre (Prosjektgruppeleder) 

• Florian (Oppdragsansvarlig arkitekt) 

• Sekundærressurser 
• Eva Grosen (Arkitekt) 

• Siham Abdullah (BIM) 

Bygningsmessig utviklingsplan for sykehusene i Ålesund og Volda 

Styringsgruppe 
Ledergruppe + TV 

PG:Byggningsmessig 
utviklingsplan  
(Lars Erik Berg) 

Ålesund Volda 

Brukergruppe 1 
Brukergruppe 2 
etc 

Brukergruppe 1 
Brukergruppe 2 
etc 
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PG:  Virksomhetsmessig 
utviklingsplan 

(Karl-Arne Remvik) 



Hva har skjedd, hva er planlagt 

GJENNOMFØRT 

• Gjennomgått CF-Møllerplan 

• Møte med samtlige klinikksjefer eller 
deres representant 

• Møte med ledergruppe medisinsk klinikk 

• Møte med Koordineringsrådet Volda 

• Befaring:  
• Ålesund sykehus 
• Volda sykehus 
• Mork rehabilitering 
• Vegsund DPS 
• Sjøholt DPS 
• Ålesund Behandlingssenter (Vestmo) 

• Aktivitetsdata fra Magne Rødstøl 

• Møte med Vegvesen/kommune 
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PLANLAGT 

• Møte Trine Sperre 

• Møte Cicilie Drågen Frendal 

• Møter med flere klinikkledergrupper: 
• Diagnostikk 

• Psykisk helse og rus 

• Akuttbehandling 

• Drift og eiendom 

• Prioriteringsmøte 



Innsamling av data 
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Fr
em

sk
af

fe
 

Enkelt 

Vanskelig 

Nødvendighetsgrad Høy Lav 

Prioritet 1 Prioritet 3 

Prioritet 2 Prioritet 4 



God tilgang til fakta 
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Poliklinikk og døgn 

Akuttklinikk Operasjon 

Behovsliste Romoversikt Aktivitetsdata 



 

EKSEMPLER PÅ PRINSIPPOMRÅDER 

• Åpningstid poliklinikk? 

• Enerom med egne bad? 

• Kontor? 

• IKT? 

• Dialysetidsberegening? 

• Faktor for overvåkningsplasser 

• Personaleffektivisering 

• Kontorplasser (Effektivisering)? 

• Fleksibel utnyttelse av poliklinikkrom? 

• Mer fleksibel utnyttelse av sengerom? 

• Beleggsprosenter sengeposter? 

• Tid pr. undersøkelse/behandling? 

• Antall senger pr. sengepost? 

• Korttidsenhet akuttmottak? 

• Lukket legemiddelsløyfe og endoseforpakning? 

• Etc 
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«la seg inspirerer av arkitekt- 
og driftsløsninger på SNR, og i 
størst mulig grad følge de 
samme prinsippene som er 
lagt til grunn for dette 
sykehuset.» ? 



Møllerplanen Ålesund 
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Møllerplanen Volda 
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Hva trodde vi i 2006 … om 2025 (Ålesund) 
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÷8% +65% 



Hva trodde vi i 2011 … om 2020 (Volda) 
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÷20% 

+63% 



Arealer virksomheter Sunnmøre 
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Radetiketter Sum BTA (kvm) Andel av total Antall rom

Ålesund sykehus 77 794 65,9 % 4373

Volda 20 663 17,5 % 1015

Vestmo 5 818 4,9 % 344

Ålesund bolig 5 395 4,6 % 553

Mork 3 902 3,3 % 224

Vegsund 2 563 2,2 % 158

Sjøholt 1 830 1,6 % 113

(tom) 0,0 %

Totalsum 117 965 100,0 % 6780

Radetiketter Sum BTA (kvm) Andel av total Antall rom

Felles 32 199 27,3 % 1300

Pasientrettet 26 570 22,5 % 1227

Støtte 26 291 22,3 % 1474

Kontor og møte 19 740 16,7 % 1095

Våtrom 7 999 6,8 % 1315

Bolig 2 816 2,4 % 244

Analyse 1 774 1,5 % 69

Hotell 576 0,5 % 34

0 0 0,0 % 22

(tom) 0,0 %

Totalsum 117 965 100,0 % 6780



Arealbruk sykehusene 
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Sted Ålesund sykehus

Romkategori1 Sum BTA (kvm) Andel av total

Felles 21 146 27,2 %

Støtte 18 241 23,4 %

Pasientrettet 16 842 21,6 %

Kontor og møte 14 364 18,5 %

Våtrom 5 117 6,6 %

Analyse 1 508 1,9 %

Hotell 576 0,7 %

0 0 0,0 %

Totalsum 77 794 100,0 %

Sted Volda

Romkategori1 Sum BTA (kvm) Andel av total

Felles 6 441 31,2 %

Pasientrettet 4 818 23,3 %

Støtte 4 648 22,5 %

Kontor og møte 2 969 14,4 %

Våtrom 1 528 7,4 %

Analyse 260 1,3 %

0 0 0,0 %

Totalsum 20 663 100,0 %
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Analyse situasjon Analyse situasjon – snitt mellom bussholdeplass og sykehus 



? 

Analyse situasjon – alternativ adkomst?    SVV: ikke mer enn 2 adkomster til sykehuset 

1 

2 

3 



Planlagt regulering kollektivknutepunkt – skisse parkering 



Før vi går inn i neste fase av prosjektet … 
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Pasientvennlig,  

God arbeidsplass, 

Effektivt 

Eksisterende 
drifts-

utfordringer 

Vekst 

SNR-
prinsipper 

Prioritere 
Rehabili-

tering 

Arealmessig 
omorgani-

sering 

Utbygging 

Det er utfordringer knyttet til 
bygningsmassen, både med hensyn til 
vedlikehold, areal, vekst og organisering!  

Men, vi må ha et realistisk forhold til hva 
som er økonomisk mulig og bærekraftig.  



Vi kan ikke flytte alt samtidig 

Mulighetsstudie 21 

Legevakt 



Styringsgruppa Utviklingsplan HMR HF  
 

Saksframlegg 

Samhandlingsperspektivet 

 

Saksnr Utvalsnamn Møtedato 

20/2017 Styringsgruppa utviklingsplan HMR  22. august 2017 

 

Forslag til vedtak 

1. Styringsgruppa tek orienteringa om samhandlingsperspektivet til vitande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg – 01 - Styrking av akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus 

Vedlegg – 02 – Framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke pasient 

 

 

 



 

Saksframlegg  

For samhandlingsperspektivet har dei prioriterte utviklingsområda si forankring i dialogmøte 7. april, 

der kommunane og helseføretaket i lag identifiserte og prioriterte følgjande område: 

TEMA SAMHANDLINGSPERSPEKTIVET MERKNADER/ ANSVARLEG 

Barn og unge Fastlege og praksiskonsulent Marianne Rønneberg 

Prioritere psykisk helsevern og rusbehandling Avdelingssjef Kari Marie Remø Nesseth 

Styrking av akuttmedisinske tenester utanfor 
sjukehus 

Fastlege og praksiskonsulent Sindre Klokk 

Nok helsepersonell med rett kompetanse Integrert med arbeidsprosess for forsking, innovasjon, utdanning 
og kompetanse (FIUK). Leia av forskingssjef Berit Kvalsvik Teige. 

Teknologi og innovasjon  Prioritert som utviklingsområde av styringsgruppa 6. juni. 
Innovasjon vert ivareteken gjennom arbeidet med FIUK planen. 
Teknologi leggast som innsatsområde i Fagavdelinga.  

Pasientforløp for den eldre multisjuke Med bakgrunn i innspel under dialogmøte 7. april og i 
styringsgruppemøte 6. juni, vert arbeidet inkludert som eit 
utviklingsområde i samhandlingsperspektivet. Leia av 
samhandlingssjef Britt Valderhaug Tyrholm. 

 

Sjølve utviklingsplanarbeidet  har vore lagt til arbeidsgrupper for dei prioriterte utviklingsområda. Ein 

tilrådde at allereie eksisterande arbeidsgrupper/utval for dei prioriterte områda fekk mandat til å 

utarbeide grunnlag for avgjersle. For å sikre lik representasjon i gruppene/utvala, vart forslag til 

grupper og tilråding for justeringar retta mot styringsgruppa, regionråd, brukarutval, og det vart lagt 

til rette for tillitsvalte og brukarar.  

Arbeidsgruppene rapporterer til styringsgruppa. 

Kvart tema skal i all hovudsak utgreiast etter modell frå rettleiaren for utviklingsplanar. I kort tyder 

det at ein seier noko om:  

 no-situasjonen (status) 

 utviklingstrekk og framskriving 

 analyse og vegval 

 målbilete, tiltak og organisering for ei helseteneste for pasienten 

Arbeidet skal tuftast på gjeldande nasjonale, regionale og lokale føringar. 

Skisse til møteplan og innhald er presentert i det følgjande. Ein har presisert at dette er eit forslag, og 

at arbeidsgruppene har hatt høve til å stå fritt i organiseringa så lenge ein har dekt dei tema som er 

forventa gjennom rettleiaren. Arbeidsgruppene må også fortløpande kunne vurdere interessentar og 

gjere evt. naudsynte endringar i gruppesamansetjing. 

Ressurssetjinga frå koordineringsgruppa i dei ulike arbeida har vore ein funksjon av omfanget av 

valde innsatsområde. Koordineringsgruppa har bidrege i oppstarten av arbeida, og med mal for 

rapport etc. 



Styringsgruppa Utviklingsplan HMR HF  
 
Tabell – møteverksemd samhandlingsperspektivet 

TID AKTIVITET INNHALD  ANSVAR 

Mai 
Møte 1  

 

• Konstituering 
• Velje leiar og sekretær 
• Møteplan 
• Intro utviklingsplan 
• No-situasjon for området 
• Gjeldande føringar 

Arbeidsgruppa og 
koordineringsgruppa 

Juni 
Møte 2 

 

• Utviklingstrekk og framskriving 
• Analyse og vegval 

Arbeidsgruppa, med støtte frå 
koordineringsgruppa 

20. juni Dialogmøte 2 
• Orientere om arbeidet 
• Viktige avklaringar 

Arbeidsgruppene med støtte frå 
koordineringsgruppa 

Juni/august 
Møte 3 

 

• Analyse og vegval, vidare 
• Målbilete, tiltak, organisering for ei 

helseteneste for pasienten 

Arbeidsgruppa, med støtte frå 
koordineringsgruppa 

22. august 
Leiargruppe, 
styringsgruppe 

• Presentere arbeidet, innspel 
Arbeidsgruppene, med støtte frå 
koordineringsgruppa 

September Møte 4 
• Tilrå løysing basert på 

presentasjon av arbeidet og 
innspel 

Arbeidsgruppa, med støtte frå 
koordineringsgruppa 

30. september Leveranse • Ferdig rapport 
Arbeidsgruppa, med støtte frå 
koordineringsgruppa 

30. oktober Dialogmøte 3 
• Presentasjon samla utviklingsplan 
• Vidare arbeidsprosess 

Koordineringsgruppa 

November-
Desember 

Formell høyring  Koordineringsgruppa 

 

I tillegg har ein jamn kommunikasjon kring utviklingsplanarbeidet med lokale samhandlingsutval, 

overordna samhandlingsutval og dei tre regionråda  i fylket. 

I møtet 22.08.17 vert det gjeve ei kort orientering om status og framdrift i arbeidet generelt. For 

nokre at utviklingsområda ligg det ved ein kortfatta statusrapport som vedlegg til saka. For øvrige 

visast det til oppsummeringa frå dialogmøtet 20. juni som kan lesast her.  

 

 

 

 

 

https://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Dialogm%c3%b8te/2017-06-20/Oppsummering%20fr%c3%a5%20dialogm%c3%b8tet%2020.%20juni%202017.pdf


 

Innsatsområdet Styrking av akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus 

Status pr 220817  

Ref.gruppeleiar Sindre Klokk 

Arbeidsgruppa har hatt to heildags samlingar i tillegg til at dei fleste deltok på dialogmøtet 20. juni. 

Arbeidsgruppa har jobba etter mal for utviklingsplanarbeidet. 

Ved siste møtet før sommarferien fekk gruppa diskutert igjennom alle dei ulike delane av planen og 

fordelt arbeidsoppgåver seg i mellom. 

Arbeidsgruppa har som mål å få ferdigstilt utviklingsplanen ved neste heildagsmøte 29.august. 

Gruppa har eit avsluttande fellesmøte 26.september, der dei forventar at utviklingsplanen for 

området blir ferdigstilt 

Hovudmoment i ikkje prioritert rekkefølgje: 

• Samlokalisering – ambulansestasjoner knytt opp til dei store legevaktene? Betre samhandling 
mellom legevakt og ambulansepersonell.  

• Logistikk-pasienttransport må betres, - bruk av pasientreiser kontra ambulansetransport. 
Kvite ambulansar? 

• UFAB (Underutval for akuttmedisinsk beredskap ) knytt opp til de 4 store legevaktene  
betre samarbeid mellom LV, AMK og Ambulansetenesta. 

• Kompenserande tiltak i randsone kommunar – community paramedic/telemedisin/ 
diagnostiske einingar knytt opp til ambulansestasjoner eller sjukeheim. 

• Uavklarte moment – funksjonsfordeling etter SNR, akuttkirurgi, PCI-senter.  
 

Arbeidsgruppe – styrking av akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus                                
Namn Arbeidsstad Stillingstittel 

Sindre Klokk (leiar) Ålesund kommune og HMR Fastlege og praksiskonsulent 

Hans Olav Ose Administrasjonen HMR  Beredskapssjef 

Espen Rørvik Klinikk for akuttbehandling HMR Konstituert Seksjonsoverlege AMK 

Kristen Rasmussen Klinikk for akuttbehandling HMR  Avdelingssjef,AMK, luftambulanse og 
pasientreiser 

Åshild Vartdal Skjong Klinikk for akuttbehandling HMR Seksjonsleder AMK Møre og Romsdal 

Lars Erik Sjømæling Klinikk for akuttbehandling HMR Avdelingssjef prehospitale tenester 

Geir Grimstad Klinikk for akuttbehandling HMR Ass. avdelingssjef prehospitale tenester 

Karsten Vingen Ålesund kommune  Fagsjef  

Henning Fosse Molde kommune Helsesjef  

Askill Sandvik Kristiansund Kommune Leder for legevaktfunksjon  

Birgit Iversen Eckhoff Smøla kommune Kommunalsjef 

Inger Lise Kaldhol   Ulstein og Hareid kommune Kommuneoverlege  

Atle Tangen Brukarutvalet HMR Medlem 

Daniel Ask  Brukarutvalet HMR Vara 

Georg Overvåg Aursnes HMR Ulstein ambulanse Tillitsvalt 

 



Innsatsområdet Framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke pasient 

Status pr 220817 

Ref. gruppeleiar Britt Valderhaug Tyrholm  

Helsetenesta vil i åra framover møte fleire pasientar med aldersrelatert sjukdom, samansette lidingar 

og fleire diagnosar som vil krevje langvarig oppfølging. Sjukdomar som kols, diabetes, kreft, hjarte- og 

karsjukdom, muskel- skjelettplager og demens vil utgjere hovudutfordringane.  

For å møte denne utviklinga er det utforma eit pasientforløp for den eldre multisjuke pasient som 

involverar både kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta. Målet er heilskapelege 

helsetenester og førebygge reinnleggingar/innleggingar i sjukehus.  

Ei partssamansett arbeidsgruppe og styringsgruppe har utforma pasientforløpet. Arbeidet er 

forankra i i Overordna samhandlingsutval. Iverksetting av forløpet er starta ved at det blei 

gjennomført fire oppstartssamlingar for forløpet våren 2017 med stor deltaking frå kommuner og 

helseføretak. Det er i ferd med å bli etablert forbetringsteam/læringsnettverk  i alle kommunar og 

ved alle sjukehusa  som skal følgje eit læringsnettverk  som KS gjennomfører  for Gode pasientforløp 

for eldre og kronisk sjuke. KS har sitt på oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid 

med Folkehelseinstituttet.  I tillegg til læringsnettverket skal ein bruke etablerte møtearenaer for 

fagfolk for å formidle kunnskap om arbeidsmetodar og verkty som følgjer forløpet. Arbeidsmetodar 

og verkty er i all hovudsak henta frå det nasjonale pasienttryggleiksprogrammet «I trygge hender».  

Iverksetting av forløpet blir støtta og følgjast av ei partssamansett gruppe som har eit minimum 

treårsperspektiv (2017  - 2019) på implementeringsarbeidet. Vi er i gang.  

Arbeidsgruppe – Framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke pasient                                
Namn Arbeidsstad Stillingstittel 

Britt Valderhaug Tyrholm 
(leiar) 

Helse Møre og Romsdal  Samhandlingssjef 

Petra Thiemann Vadset Helse Møre og Romsdal, Ålesund 
sjukehus 

Geraiter 

Mona Ryste Helse Møre og Romsdal, Volda 
sjukehus 

Avdelingssjef  

Turid Rimereit Helse Møre og Romsdal, 
Fagavdelinga 

Kvalitetsrådgiver 

Chris Mari Olsen Helse Møre og Romsdal, 
Kristiansund sjukehus 

Seksjonsleiar 

Toril Kvisvik Helse Møre og Romsdal, Læring 
og meistring 

Teamleiar 

Odd Roe Skogen Brukarutvalet HMR Brukarrepresentant 

Daniel Ask Brukarutvalet HMR Brukarrepresentant 

Thilde Camilla Svela Molde kommune og HMR Fastlege og praksiskonsulent 

Solveig Årø Ålesund kommune Leiar for pleie- og omsorgsteamet 

Gro Berild Rauma kommune Prosjektleiar 

Gro Sundet Kristiansund kommune Einingsleiar heimetenester 

Gro A Frøystad Herøy kommune Fagutviklingssjukepleiar 

Brit Krøvel Utviklingssenter for sjukeheim og 
heimetenester 

leiar 

 



Styringsgruppa Utviklingsplan HMR HF  
 

Saksframlegg 

Oppfølging dialogmøte 20. juni – program dialogmøte 30.oktober 

2017 

 

Saksnr Utvalsnamn Møtedato 

21/2017 Styringsgruppa utviklingsplan HMR  22. august 2017 

 

Forslag til vedtak 

1. Styringsgruppa tek orienteringa om dialogmøte 20. juni 2017 til vitande.  

2. Styringsgruppa tek framlagt program for dialogmøte 3010 til orientering og tilrår at 

programmet vert lagt fram for Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal og Overordna 

samhandlingsutval for innspel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg – 01 – oppsummering frå dialogmøte 200617 

Vedlegg – 02 – Utkast program dialogmøte 301017 

 

 

 

 



Saksframlegg  

For å sikre ein gjensidig og heilskapleg planprosess, vert det stilt klare forventingar til medverknad i 
utviklingsplanarbeidet. Brukarmedverknad og medverknad frå tillitsvalte er ein selvfølgje og arbeidet 
skal skje i nær dialog med kommunane. Dette er i tråd med vedteken Samhandlingsavtale 
(2015:punkt 5). Partane skal «…informere og involvere den andre parten i planprosesser og annet 
arbeid som har betydning for utformingen av helsetenester for den annen part, blant annet 
organisering og endring av rutiner».  

Det er skissert opp følgjande prosess for medverknad av kommunane knytt til utviklingsplanarbeidet; 

 Ekstraordinære dialogmøter i 2017; 7. april, 20. juni og 30. oktober 

 Etablering av partssamansatte arbeidsgrupper for aktuelle innsatsområde 

 Offentleg høyring 

 Orientering i møter i Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal  

Dialogmøter 
Det er lagt opp til tre dialogmøter i løpet av 2017; 
Dialogmøte 1: Formål - peike ut og forankre dei viktige utviklingsområda som spesialisthelsetenesta 
og kommunehelsetenesta i fellesskap bør prioritere for planperioden 2019-2022.  
Dialogmøte 2: Formål – Orientering om arbeidsgruppene sitt arbeid – avklare viktige føresetnadar for  
avgjerslegrunnlaget til dei ulike utviklingsområda.  
Dialogmøte 3: Formål -  Presentasjon og forankre utviklingsplanen – avklare vidare arbeidsprosess for 
å konkretisere arbeidet med mål om handling.  

Dialogmøte mellom kommunane og helseføretaket i Møre og Romsdal er nedfelt i 

samhandlingsavtalen sin delavtale 12.  

«Dialogmøte er et forum der representanter for politisk og administrativ ledelse i 

helseforetaket og kommunene møtes for informasjonsutveksling og drøfting av prinsipielle 

saker» (Samhandlingsavtalen, 2015:delavtale 12). 

Oppsummering frå dialogmøte 20. juni kan lesast her eller sjå vedlegg til saksframlegg.  

Evaluering: 

Knytt til utsending av oppsummeringa frå dialogmøtet, vart det etterspurt tilbakemelding/evaluering 

av møtet. Føremålet er læring,  forbetring og planlegging av framtidige møter.  

Innmeldte munnlege og skriftlige tilbakemeldingar viser til eit godt gjennomført møte om viktige 

tema. I høve til forbetringar var programmet for omfattande, kort tid til kvart innlegg og at det burde 

vore lagt opp til meir dialog og rom for spørsmål. Brukarperspektivet må framhevast og prioriterast 

og eit viktig fokus bør vere dei tilsette. Korleis leggje til rette for dei med faglig utvikling i fokus? 

Vidare visast det til at det kommunale fokuset bør kome tydlegare fram og at ein må sikre at 

kommunane inviterast til å leggje fram sine synspunkt i framtidige møter. 

 

Program for dialogmøtet 30.oktober er lagt ved saka som vedlegg. For å sikre brukarperspektivet og 

det kommunale perspektivet, vert det tilrådd å leggje fram programmet for Brukarutvalet i Helse 

Møre og Romsdal og for Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal for innspel.  

https://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Dialogmøte/2017-06-20/Oppsummering%20frå%20dialogmøtet%2020.%20juni%202017.pdf
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1 Bakgrunn 
Som oppfølging av ekstraordinært dialogmøte 7. april knytt til arbeidet med utviklingsplan, kalla 

direktøren inn til det andre dialogmøtet 20. april 2017. Formålet med møtet var orientering og 

dialog om utviklingsplanarbeidet, med mogelegheit for spørsmål og avklaringar knytte til viktige 

føresetnader for avgjerdsgrunnlag for dei prioriterte utviklingsområda.  

Det var god oppslutning om møtet med om lag 140 deltakarar. Ordførarar, rådmenn, 

fagsjefar/ansvarlige og fastlegar frå kommunane samt direktørar, representantar frå styret, 

klinikksjefar og fagsjefar i helseføretaket møtte i tillegg til relevant fagpersonell. Det var også 

deltaking frå brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal, KS, Fylkesmannen, tillitsvalte og 

verneteneste. 

Dialogmøte mellom kommunane og helseføretaket i Møre og Romsdal er nedfelt i 

samhandlingsavtalen sin delavtale 12.  

«Dialogmøte er et forum der representanter for politisk og administrativ ledelse i 

helseforetaket og kommunene møtes for informasjonsutveksling og drøfting av prinsipielle 

saker» (Samhandlingsavtalen, 2015:delavtale 12). 

2 Samandrag  

2.1 Innleiing  
Direktør Espen Remme ønska deltakarane velkomen og møtet vart innleia med å vise til 
viktigheita med å jobbe saman. Kommunane og helseføretaket må i lag løyse oppgåvene til 
pasienten sitt beste og for å sikre god bruk av ressursar.  
 
Innleiingsvis retta direktøren gratulasjonar til følgjande arbeid : 
 
 Brukarane sin regionale  forskingspris. Klinikksjef Torstein Hole, klinikk for medisin og 

rehabilitering og Marit Kvangarsnes, NTNU Ålesund.  
 Legespesialisering innan rusmedisin. Kari Marie Remø Nesseth, avdelingssjef avdeling for 

tverrfagleg spesialisert rusbehandling.  
 Nasjonal leiarpris for pasienttryggleik. Jo Volle, seksjonsleiar DPS Ålesund ambulant seksjon.  
 
Remme gav vidare ei kort orientering om status i utviklingsplanarbeidet og viste til dei tre 
perspektiva; føretaksperspektivet, klinikkperspektivet og samhandlingsperspektivet.  
Styringsgruppa for utviklingsplanarbeidet har prioritert følgjande utviklingsområde på 
føretaksnivå for planperioden 2019-2022: 
 
 

TEMA FØRETAKSPERSPEKTIVET MERKNADER/ ANSVARLEG 

Pediatri Klinikksjef klinikk for kvinner barn og unge 

Bygningsmessige utviklingsplan  Klinikksjef Klinikk for drift og eigedom 

PET1 Klinikksjef Klinikk for medisin og rehabilitering  

PCI2 (januar 2018) Klinikksjef Klinikk for medisin og rehabilitering  

Desentralisering av tenestetilbod i 
spesialisthelsetenesta- inklusive 
avtalespesialistar 

Fagdirektør, Fagavdelinga 

Operasjonsrobot Under avklaring 

                                                             
1 PET – Positron emisjonstomografi 
2 PCI – Perkutan koronar intervensjon 



                   

4 
 

Det klinikkinterne arbeidet er i gang med arbeidsprosessar for å identifisere viktige 

satsingsområde for klinikkane i planperioden. 

For samhandlingsperspektivet har dei prioriterte utviklingsområda si forankring i dialogmøte 7. 

april, der kommunane og helseføretaket i lag identifiserte og prioriterte følgjande område: 

TEMA SAMHANDLINGSPERSPEKTIVET MERKNADER/ ANSVARLEG 

Barn og unge Fastlege og praksiskonsulent Marianne Rønneberg 

Prioritere psykisk helsevern og rusbehandling Avdelingssjef Kari Marie Remø Nesseth 

Styrking av akuttmedisinske tenester utanfor 
sjukehus 

Fastlege og praksiskonsulent Sindre Klokk 

Nok helsepersonell med rett kompetanse Integrert med arbeidsprosess for forsking, innovasjon, 
utdanning og kompetanse (FIUK). Leia av forskingssjef Berit 
Kvalsvik Teige. 

Teknologi og innovasjon  Prioritert som utviklingsområde av styringsgruppa 6. juni. 
Innovasjon vert ivareteken gjennom arbeidet med FIUK 
planen. Teknologi leggast som innsatsområde i Fagavdelinga.  

Pasientforløp for den eldre multisjuke Med bakgrunn i innspel under dialogmøte 7. april og i 
styringsgruppemøte 6. juni, vert arbeidet inkludert som eit 
utviklingsområde i samhandlingsperspektivet. Leia av 
samhandlingssjef Britt Valderhaug Tyrholm. 

 

Det vart vist til tidslinja som er felles for dei tre perspektiva: 

 

Avslutningsvis viste Remme til arbeidet med nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal (SNR), og 

poengterte viktigheita av å integrere dette arbeidet med utviklingsplanen. Kommunane er 

viktige samarbeidspartnarar i dette.  

2.2 Utvikling av det barnemedisinske tilbodet i HMR  
Overlege i pediatri, Vebjørn Vik og hovudtillitsvalt for NSF, Marianne Nydal, orienterte om 

arbeidet med å utgreie det barnemedisinske tilbodet i Helse Møre og Romsdal og inviterte 

deltakarane til å kome med innspel.  

Arbeidsgruppa er leia av overlege ved barne- og ungdomsklinikken ved Universitetssjukehuset i 

Nord-Norge (UNN),  Marianne Nordhov.  

Rammene for diskusjon er «barnets beste». Tilbodet skal vere fagleg godt, trygt, føreseileg og 

tilgjengeleg. Som støtte i arbeidet, viser Vik til overordna føringar og rettleiar. 

Mandat for arbeidet; 

Del 1) Skildre samla pediatritilbod i HMR 
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Del 2) Evaluere dagens driftsmodell innan pediatri i Nordmøre og Romsdal 

Del 3) Utgreiing framtidig driftsmodell pediatri Helse Møre og Romsdal 

Arbeidet har fram til i dag dreia seg om å samle inn data for å få ei best mogleg oversikt over 

situasjonsbiletet. Det er lagt opp til brei evaluering for å sikre god medverknad.  

Det barnemedisinske tilbodet høyrer inn under Klinikk for kvinner, barn og ungdom. Som ledd i 

datainnsamling har det vore møter i Ålesund og Kristiansund. Leiarar, tillitsvalte og tilsette har 

blitt intervjua, i tillegg til at arbeidsgruppa har hatt møter med leiinga i Klinikk for 

akuttbehandling og prosjektgruppa SNR.  

Tilbakemeldingar viser til behov heilskap og auka fagleg samarbeid mellom fagmiljøa i føretaket. 

Vidare er det forventa tilgang på personalressursar og historiske data for å sjå på bruken av 

spesialisthelsetenesta med i vurderingsgrunnlaget. Å halde seg fagleg oppdatert for å sikre 

faglege, forsvarlege tenester, særskilt kring akutte tilstandar, krev volum og mengdetrening. 

Dette gjeld til dømes mottak og behandling av barn med luftvegsproblematikk. 

Det er samstundes ein del som må avklarast for å kunne tilrå løysing som understøttar mål om 

eit likeverdig og best mogeleg spesialisthelsetenestetilbod til barn og unge i Møre og Romsdal.  

Arbeidsgruppe barnemedisinsk tilbod HMR: 

NAMN ARBEIDSSTAD 

Marianne Nordhov, leiar Rikshospitalet/UNN- ped. 

Kari Risnes St. Olavs hospital- ped. St. Olav  

Pål Christensen Sykehuset Innlandet- ped. Innlandet sjukehus 

Bente Askestad Helse Møre og Romsdal- ped. Kristiansund sjukehus 

Vegard Helgheim Helse Møre og Romsdal- ped. Ålesund sjukehus 

Ingrid Merethe Holmeide Helse Møre og Romsdal – spl. Kritstiansund sjukehus 

Ingvill Hareide Rødal Helse Møre og Romsdal – spl .Ålesund sjukehus 

Vebjørn Vik Helse Møre og Romsdal – tv. DNLF (Volda) 

Marianne Nydal Helse Møre og Romsdal – htv. NSF (Ålesund) 

Janne Endresen Helse Møre og Romsdal, brukerrepresentant 

Marianne Rønneberg Praksiskonsulent – Nordmøre, leiar klinisk samhandlingsutval Barn og Unge 

MR 

Thilde Camilla Svela Praksiskonsulent Nordmøre og Romsdal 

Marit Kjersem Helse Møre og Romsdal (ref.) 
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Spørsmål og innspel 

Innspel frå deltakarane peika på viktigheita med arbeidet. Det vart stilt spørsmål om 

gruppemedlemmane har lese høyringssvara gitt i samband med konseptrapporten for SNR. Til 

svar vart det vist til at delar av arbeidsgruppa har god oversikt over høyringsinnspela, til trass 

for ei stor saksmengde gruppa skal sikre seg kjennskap til.  

Det vart stilt spørsmål om når kommunane vert inviterte til å ta del i dialogen om framtida? 

Dialogmøtet 30. oktober vart vist til som ein arena for dialog og drøfting. Det er i tillegg lagt opp 

til ei offentleg høyring der det er mogeleg å kome med høyringsinnspel før behandling av 

utviklingsplanen i styret i februar 2018.  

Direktøren svarte avslutningsvis på dette viktige spørsmålet, og vil invitere til felles innspels-

konferanse for pediatriarbeidet tidlig haust 2017.  

Sjå presentasjonen her.  

2.3 Barn og unge i eit samhandlingsperspektiv 
Møteleiar Karl-Arne Remvik orienterte innleiingsvis med bakgrunn i forfall til dagens 

dialogmøte. På kort varsel tok koordinator Mette Grytten utfordringa og orienterte om 

lavterskelsatsinga «Barneblikk». Før ho fekk ordet, vart det gitt ein kort presentasjon av 

arbeidsgruppa barn og unge som har følgjande samansetjing; 

 

Namn Arbeidsstad Stillingstittel 
Marianne Rønneberg 
(leiar) 

Tingvoll kommune, HMR Fastlege og praksiskonsulent 

Eva Unni Løkvik Klinikk for kvinner, barn og 
ungdom, HMR 

Avdelingssjef Habilitering barn og unge 

Geir Longvastøl Klinikk for kvinner, barn og 
ungdom HMR 

Rådgivar 

Kari Standal  Klinikk for kvinner, barn og 
ungdom HMR 

Seksjonsleiar psykisk helsevern barn 
og unge 

Lutz Nietsch  Klinikk for kvinner, barn og 
ungdom HMR 

Overlege pediatri 

Åse Jægtvik Kristiansund kommune Avdelingsleiar barn, familie og helse 
Gro Ericson PPT Molde, Aukra og Misund 

kommune 
Virksomheitsleiar  

Line Volstad Melbye Ålesund kommune Teamleiar 
Marita Jacobsen Fræna kommune Leiande helsesøster 
Inger Marie Tofthagen Herøy kommune Leiar for barn, familie og helse 
Janne Remøy Endresen  Brukarutvalet HMR  Medlem 
Hilde Marie Kleiven Brukarutvalet HMR Medlem (Vara) 
Marianne Nydal HMR Hovudtillitsvalt 
 

Mål for arbeidet er å sikre og planlegge for heilskaplege og koordinerte helsetenester til 

barn/unge og deira familiar i Møre og Romsdal.  

2.3.1 Barneblikk 
Koordinator Mette Grytten orienterte om Barneblikk-satsinga, ei etablering av eit 

lavterskeltilbod for gravide og småbarnsfamiliar som er omfatta av rus eller psykiske vanskar. 

Dette er eit oppdrag som kjem frå Helsedirektoratet. 

https://helse-mr.no/seksjon/dokument/Documents/Utviklingsplan/Dialogm%c3%b8te/2017-06-20/MN_arbeidsgruppe_pediatri_Vik.pdf
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Alle helseføretak skal vere knytte til eit slikt tilbod, og Grytten presiserte viktigheita av rolla som 

lavterskeltilbod med mål om å kome tidleg inn. Tilbodet må vere synleg og det skal ha eit 

heilskapleg familieperspektiv. Helse Møre og Romsdal har i samarbeid med kommunane i fylket 

blitt einige om at tilbodet skal ligge i kommunen.  

For organisering av arbeidet er det etablert ei styringsgruppe med direktør som eigar:   

 Samhandlingssjef Britt Valderhaug Tyrholm 

 Klinikksjef klinikk for kvinner, barn og ungdom Henrik Erdal  

 Avdelingssjef klinikk for kvinner, barn og ungdom Manuela Strauss 

 Einingsleiar klinikk for psykisk helse og rus Ole Lorvik 

 Rådgjevar Fylkesmannen Anne Mette Nerbøberg 

 Brukarrepresentant rus 

 Brukarrepresentant psykisk helse 

 

For å sikre geografisk spreiing av tilbodet, er det etablert  lokale tverrfaglege team som skal 

utvikle det konkrete tiltaket i kvart sjukehusområde. Området rundt Volda sjukehus er pr. i dag 

ikkje med i dette, men det er eit mål å etablere lokalt team også her. Eit prioritert område i 2017 

er å kome i dialog med fastlegane. På sikt ser ein føre seg interkommunale samarbeidsordningar. 

Arbeidet er samstundes i ei byrjingsfase, og merksemda har vore retta mot å få oversikt over 

eksisterande tilbod.  

Som eit hjelpemiddel for dei som har ei rolle i Barneblikk-satsinga og for samarbeidspartnarar, 

skal det opprettast ei eiga nettside. Her vil ein freiste å lage ei oversikt over tiltakskjeda (ulike 

forløp) slik at dette ligg oppdatert og tilgjengeleg. 

Følgjande nettadresse er under oppretting; www.helse-mr.no/barneblikk 

Spørsmål og innspel  

Det vert stilt spørsmål til kvifor Volda ikkje har etablert lokalt team. Grytten viste til at 

kommunen er invitert og det har vore informasjonsmøte. Då kommunen har eigne tiltak på gang 

innafor området, er det satt førebels på vent.  

Det undrast kvifor dialogen mot fastlegen ikkje er god nok. Grytten viste til at det er ønske om å 

kome i dialog, og ein ynskjer å frikjøpe to legar til hausten som kan bidra i dette arbeidet.  

Eit spørsmål vart retta mot styringslinjene og om styringsgruppa har representasjon frå 

kommunane. Grytten viste til at kommunane er inviterte, og at det føreligg konkrete invitasjonar 

til Ålesund, Molde og Kristiansund kommune. Pr. i dag har ein ikkje fått svar frå kommunane.  

Eit anna spørsmål vart retta mot finansiering. Tiltaket er ikkje støtta av øyremerka midlar til 

personalressursar, og ein må difor ta utgangspunkt i dei ressursane ein har. Ein må sjå på 

eksisterande tilbod og vurdere mogelegheit for å effektivisere og spisse kompetanse gjennom 

eventuelt samarbeid. Det handlar i stor grad om nytenking, prioritering og vilje til å satse, og 

Grytten peika på effektane hos dei som har etablert tiltaket elles i landet.  

 

Sjå presentasjonen her.  

http://www.helse-mr.no/barneblikk
https://helse-mr.no/Documents/Utviklingsplan/Dialogm%c3%b8te%20200617/Barn%20og%20unge%20i%20eit%20samhandlingsperspektiv_barneblikk_Mette%20Grytten.pdf
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2.4 Nok helsepersonell med rett kompetanse – forsking, utdanning, 

kompetanse og innovasjon som drivarar 
Forskingssjef og seksjonsleiar FIU Berit Kvalsvik Teige og innovasjonsrådgivar Christer Jensen 

presenterte arbeid i høve til forsking, innovasjon, utdanning og kompetanse (FIUK). Vidare 

integrasjon med samhandlingsperspektivet og mål om «Nok helsepersonell med rett 

kompetanse».  Dei utfordra møtedeltakarane kring denne målsetjinga og fagområdet innovasjon, 

sett i eit samhandlingsperspektiv. 

Planarbeidet for FIUK skal angi prioriteringar og satsingsområde, og vere vegvisar for utvikling 

av kvalitativt gode helsetenester for befolkninga i regionen. Samhandlingsperspektivet skal 

ivaretakast og ha si forankring i Samhandlingsavtalen. Det er etablert arbeidsgrupper for dei fire 

hovudområda, og arbeidet vil ha både eit føretaksperspektiv og eit samhandlingsperpsektiv. For 

å sikre kommunal medverknad er arbeidsgruppene supplerte med ein kommunal representant i 

kvar gruppe. Ein vil i vidare arbeid sjå korleis ein best kan integrere også dei andre 

satsingsområda i samhandlingsperspektivet. Det vart vist til Helse Midt-Norge sin definisjon av 

omgrepet innovasjon.  

« Utvikling av nye produkter, tjenester eller organisasjonsformer som bidrar til en styrket 

helsetjeneste, i form av økt kvalitet, forbedrede arbeidsprosesser, økt sikkerhet for pasienter 

og ansatte, og på denne måten bidra til verdiskaping»  

Kommunane (jfr. KS) si skildring av innovasjon ligg i omgrepet N3- nytt, nyttig, nyttiggjort. 

Vidare heiter det at fem fundament må vere på plass for å lukkast med innovasjon: behov, 

løysing, pådrivar, team og forankring. 

Helse Møre og Romsdal er i ferd med å opprette Idémottaket, ei nettside der ein kan registrere 

gode idéar med føremål om å gjere helsetenestene våre betre. Ideane må takast vare på og det 

må avgjerast om dei skal inn i eit innovasjonsløp eller er eit ledd i kontinuerleg forbetring. Ein 

ønskar også innspel frå pasientar og Helseføretaket og kommunane må samarbeide om 

innovasjon i utvikling av helsetenestene, og strukturen for samarbeidet bør innlemmast i 

Samhandlingsavtalen.  

Samhandlingsavtalen forankrar samarbeidet mellom helseføretaket og kommunane. Det er 

behov for fagkompetanse og å nyttiggjere tilgjengeleg kompetanse til beste for helsetenestene 

samla sett. Oppretting av ambulante team vert trekt fram som eit døme, og det vart vist til at det 

kan vere utfordrande for kommunane å sikre naudsynt kompetanse på alle område.  

Spørsmål og innspel:  

Som oppfølgjing til Samhandlingsavtalen, viste samhandlingssjefen til ei evaluering av 

avtaleverket med mål om å fungere som eit rammeverk for samhandlinga. Samhandlingsavtalen 

må sjåast i samanheng med utviklingsplanarbeidet i høve til prioriterte område i 

samhandlingsperspektivet.  

Frå deltakarane vart det vist til behovet for å løfte fagarbeidarar opp på eit høgare nivå for å 

avlaste sjukepleiarane. Ein bør sjå på korleis ein kan rekruttere via helsefag, særskilt i 

kommunane er dette viktig. Det vart vist til at kommunar og helseføretak konkurrerer med heile 

Noreg om arbeidskraft. Det er behov for å sikre rekruttering og det må utarbeidast strategiar for 

dette i fellesskap, og det er viktig å behalde dei ein rekrutterer inn.  
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Det er også ei utfordring i høve til alderssamansetjinga på sjukepleiesida Det er behov for nær 

dialog med utdanningsinstitusjonane for å kunne planlegge og iverksetje tiltak som sikrar rett og 

nok helsepersonell til ei kvar tid. Vidare må dette sjåast i samanheng med oppgåvendring og 

kompetansebehov i kommunane.  

Framtidsbiletet viser at behovet for helsepersonell er for stort i høve til kva ein klarer å 

utdanne.Såleis må ein kunne sjå på grenseflatene internt og på tvers av nivå. Ein må få 

helsepersonell til å stå lenge i jobb,  ein må unngå doble funksjonar  og det er naudsynt å 

rasjonalisere ressursbruken. Arbeidskrafta må effektiviserast og det må utarbeidast strategiar 

og planar for å sikre nok helsepersonell med rett kompetanse i fylket. Korleis kan ein fordele 

oppgåver mellomlegar og sjukepleiarar? Kven andre kan (må?) ein samarbeide med for å sikre 

kvalifisert og god helsehjelp,  er spørsmål som må utgreiast.  Overgangane mellom 

spesialisthelsetenesta og kommunehelseteneste etterlysast i innovasjonssamanheng. Det er 

behov for innovasjon i rekruttering og innovasjon i utdanningsløp.  

Ein trekte også fram grenseflata mot teknologi, og at det krev kompetanse og planar for korleis 

ein kan nytte teknologiske nyvinningar for å optimalisere arbeidsprosessar i helsetenestene. 

Sjå presentasjonen her.  

2.5 Prioritere psykisk helsevern og rusbehandling  
Avdelingssjef Kari Marie Remø Nesseth orienterte. Arbeidet tuftar på utarbeida strategi og 

handlingsplan, og eksisterande arbeidsgruppe har blitt justert som følgje av 

utviklingsplanarbeidet:  

Namn Arbeidsstad Stillingstittel 
Kari Marie Remø Nesseth 
(leiar) 

Klinikk for psykisk helse 
og rusbehandling HMR 

Avdelingssjef TSB Ålesund og Molde 

Åse Helene Gjærde Klinikk for psykisk helse 
og rusbehandling HMR 

Seksjonsleiar avdeling for 
Sjukehuspsykiatri Sunnmøre 

Tor Rune Aarø HR-avdeling Hovudtillitsvalt 
Hans Bjørn Vikhals  DPS Nordmøre og 

Romsdal 
Avdelingssjef 

Liv Ingjerd Holten Surnadal kommune Ruskonsulent 
Elisabeth Iversen Kristiansund kommune Enhetsleder psykisk helse 
Berit Aasen Hareid kommune Kommunalsjef 
Marry Holsbøvåg Eide kommune Psykiatrisk sjukepleiar 
Regina Steinberger Ålesund kommune Virksomheitsleiar psykisk helse og rus 
Stian Endresen  Ulstein Kommune, HMR Fastlege og Praksiskonsulent 
Ingrid Løset Brukarutvalget HMR Leiar  
Torill Bøe  Brukarutvalet HMR Medlem  
Ann-Helene Skare Brukarutvalet HMR Vara 
 

Om lag ein sjettedel har eit rusproblem eller psykiske problem. Dette rammar ikkje berre 

pasientane, men også dei pårørande. Samhandlingsreforma viser til ei venstreforskyving av 

oppgåver der meir skal behandlast av kommunane. Det er behov for å bygge opp tilbod og sørgje 

for at desse er nær pasienten. Utviklinga viser færre sengar i spesialisthelsetenesta og ei lita 

gruppe pasientar har eit stort ressursbehov.   

Arbeidsgruppa har peika ut nokre få punkt det er ønskeleg å satse på i planperioden; 

https://helse-mr.no/Documents/Utviklingsplan/Dialogm%c3%b8te%20200617/Innovasjon%20og%20kompetanse_Berit%20Teige%20og%20Christer%20Jensen.pdf
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 Fragmentert tilgjenge på tidspunkt der ein ønskjer å fremje samarbeid. 

 Pårørande vert tatt i vare ulikt. 

 Brukarmedverknad. Det er behov for eit likt system for fortløpande tilbakemelding.  

Nesseth viste til behov for samhandling og kompetanseheving med kommunane.  Framtida er å 

vere meir ute,  lære og overføre kompetanse gjennom ulike prosjekt.  

Spørsmål og innspel  

Arbeidsgruppa vart utfordra med spørsmål om korleis forbetre samhandlinga. Korleis kan 

arbeidet med FIUK (Forsking, innovasjon, utdanning og kompetanse) understøtte behova. Det 

vart også vist til at ein kan drive følgjeforsking på området.  

Det vart påpeika at det for pasientane handlar om å kome tidleg inn. Ein må avklare kva som skal 

vere tilbodet i kommunen og kva som skal gjerast i spesialisthelsetenesta. Ein del pasientar går 

mellom nivåa og må få tilbod begge stader. Det må ikkje vere slik at systemet øydelegg for 

pasientane.  

Sjå presentasjonen her.  

2.6 Framskriving og demografi  
Sjukehusplanleggar Liv Haugen orienterte om utviklingstrekk. Kva er situasjonen i Helse Møre 

og Romsdal, kva for eit utfordringsbilete gir framskrivinga?Korleis kan utfordringane møtast?, 

var nokre av spørsmåla som vart stilte. 

Korleis skal helseføretaka handtere varsla vekst både med tanke på bygg/areal, men også med 

tanke på «mannskap»? spurde Haugen forsamlinga. Generelt ynskjer ein å dempe behovet for 

helsetenester, og  for spesialisthelsetenester spesielt. Pasientar skal i større grad få behandling 

nær der dei bur og unngå unødige innleggingar.  

Haugen spurde om svara ligg mellom føretaket og kommunane  - og pasientane.  

Korleis starte ein planlagd prosess for å imøtekome utfordringane i framtida? 

Spørsmål og innspel  

Det kom spørsmål til framskrivinga og tal konsultasjonar. Er det friske som ikkje har blitt sjuke 

enno? Kan konsultasjonar overførast til kommunane? Er alle kontrollane naudsynte?  

Sjå presentasjonen her*.  
 
* Haugen presiserer at framskrivingstala i presentasjonen er førebelse, og skal gjennom ein siste 

kvalitetssjekk før dei blir presenterte i endeleg rapport til Helse Midt-Norge  siste halvdel av august.  

2.7 Rett bruk av ressursar betyr at nokon kan få meir og nokon kan få 

mindre. Kven skal få mindre? 
Praksiskonsulent og fastlege Stian Endresen opna innleiinga si med å vise til at framtida er 

avhengig av det vi gjer i dag. Endresen spurde om dagen i dag er eit resultat av manglande 

prioriteringar og val vi gjorde i går. Merksemda må rettast mot tiltak for å førebyggje sjukdom 

og utsetje debut av sjukdom. Det er behov for å gjere omprioriteringar, men kva skal 

nedprioriterast? 

Pasientane kan delast inn i følgjande grupper; 

https://helse-mr.no/Documents/Utviklingsplan/Dialogm%c3%b8te%20200617/Rus%20og%20psykisk%20helse_Kari%20Nesseth.pdf
https://helse-mr.no/Documents/Utviklingsplan/Dialogm%c3%b8te%20200617/Demografi%20og%20utvikling_Liv%20Haugen_170620%20dialogm%c3%b8te%20HMR.pdf
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 Dei som er friske og føler seg friske 

 Dei som er friske men føler seg «sjuke» 

 Dei som er sjuke og føler seg sjuke 

 Dei som er sjuke men føler seg «friske»  

Det vart halde fram at ein ser ei veksande gruppe i dei som er friske, men føler seg sjuke. Dette 

genererer etterspørsel etter helsetenester som det strengt tatt ikkje er behov for. Vidare i høve 

til dei som er sjuke og føler seg sjuke, til dømes kreftpasientar. Kven skal få behandling og kva 

for behandling kan vi gi? For gruppa sjuke som føler seg friske, er det særs viktig å understøtte 

eigenmestring.  

Fastlegen si rolle er å vere vegvisar og portvaktar. Det kjem stadig krav og forventingar om 

prioritering og om å diagnostisere rett. Ein vil ikkje ha falske positive og dei falske negative må 

fangast opp.  

Endresen spurde deltakarane om kvifor fastlegen henviser, og let deltakarane diskutere seg i 

mellom.  Som svar vart det vist til; 

 Fordi pasienten er sjuk 

 Fordi pasienten vil  

 Manglande utstyr og kompetanse 

Endresen supplerte med å vise til at bak ei henvisning kan det ligge manglande utstyr og 

kompetanse, både for utgreiing og behandling. Det er eit ønske om å dele ansvaret med nokon, få 

ein «second opinion».  Det visast til etablering av ØHD – tilbod i kommunane og mogelegheit til å 

gi behandling. Men då må tilbodet vere støtta av kompetanse og utstyr.  

Endresen spurde deltakarane om kvifor talet henvisningar aukar? Har befolkninga blitt sjukare, 

kjem det av usikkerheit hos legane, er det krav om ei ekstra vurdering? Slik systemet er lagt opp 

kan fleire enn fastlegane henvise til spesialisthelsetenesta. Endresen trekte også fram tilsyn av 

helsetenestene, og at dette kan påverke av frykt for å gjere feil.  

Den største gruppa som gjer bruk av helsetenster er dei som lid av muskel- og skjelettplager og 

dei som har psykiske lidingar. Her finn ein også lengst ventetid ved poliklinikkane.  

Endresen avslutta med å vise til behovet for å diagnostisere presist og sikre rett pasient på rett 

plass til rett tid. Det må rettast merksemd mot tiltak som støttar helsepersonell og leiarar i 

første- og andrelinja på eigne avgjerder, slik at dei maktar å gjere dei naudsynte prioriteringane 

og vegvala.  

Spørsmål og innspel  

Eit vanskeleg tema er «når er nok nok?» Å finne svar på dette krev etiske diskusjonar og korleis 

kan ein starte diskusjonen? Eit anna spørsmål er kven som skal gjere dei vanskelege 

prioriteringane?  

 

Endresen viste til at dette er noko helseføretaket og kommunane må sjå på i fellesskap, og at ein 

har arenaer der dette kan takast opp, som t.d. Klinisk etisk komite og Brukarutvalet.  

Det vart stilt spørsmål om etablering av ambulante tenester. Kan det ein bevise at tilbodet bidrar 

til å unngå unødige innleggingar i sjukehus? Tilbodet kan óg gi etterspurnad.  
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Den økonomiske berekrafta og det økonomiske systemet er viktige diskusjonar. Det er eit behov 

for at sentrale politiske krefter ser at ein får «belønning» for utført arbeid. Korleis harmonisere 

økonomisystemet med det reelle behandlingssystemet?  

Sjå presentasjonen her. 

2.8 Styrking av akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus 
Fastlege og praksiskonsulent Sindre Klokk og avdelingssjef for prehospitale tenster Lars Erik 

Sjømæling orienterte deltakarane om arbeidet. Akuttutvalet i Møre og Romsdal har nyleg 

utarbeida handlingsplan, og vil tufte arbeidet på dette med ei spissing av konkrete tiltak.  

Arbeidsgruppe styrking av akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus:  

Namn Arbeidsstad Stillingstittel 
Sindre Klokk (leiar) Ålesund kommune og HMR Fastlege og praksiskonsulent 
Hans Olav Ose Administrasjonen HMR  Beredskapssjef 
Espen Rørvik Klinikk for akuttbehandling HMR Konstituert Seksjonsoverlege 

AMK 
Kristen Rasmussen Klinikk for akuttbehandling HMR  Avdelingssjef  

AMK, luftambulanse og 
pasientreiser 

Åshild Vartdal Skjong Klinikk for akuttbehandling HMR Seksjonsleder AMK Møre og 
Romsdal 

Lars Erik Sjømæling Klinikk for akuttbehandling HMR Avdelingssjef prehospitale 
tenester 

Geir Grimstad Klinikk for akuttbehandling HMR Ass. avdelingssjef 
prehospitale tenester 

Karsten Vingen Ålesund kommune  Fagsjef  
Henning Fosse Molde kommune Helsesjef  
Askill Sandvik Kristiansund Kommune Leder for legevaktfunksjon  
Birgit Iversen Eckhoff Smøla kommune Kommunalsjef 
Inger Lise Kaldhol   Ulstein og Hareid kommune Kommuneoverlege  

Atle Tangen Brukarutvalet HMR Medlem 
Daniel Ask  Brukarutvalet HMR Vara 
Georg Overvåg Aursnes HMR Ulstein ambulanse Tillitsvalt 
 

Innleiinga vart retta mot sentrale føringar og det vart vist til NOU 2015:17 - Først og fremst.  

Sentrale mål er å sentralisere medisinsk nødmeldeteneste, styrke AMK-sentralane. Legevaktene 

skal styrkast og bli meir robuste, samstundes skal tal sjukebesøk aukast.   

Det er behov for meir kompetanse innan rus og psykiatri utanom kontortid og det vert peika på 

pasientar med mistanke om hjerneslag, som skal sikrast rask og effektiv behandling.  

Nasjonal helse og sjukehusplan (Meld. St.11) viser til mogelegheiter innan diagnostikk 

prehospitalt som vil endre seg. Utviklinga viser auka ambulanseaktivitet og transportoppdrag og 

auka ambulansefagleg kompetanse er eit satsingsområde. Det er ei nasjonal forventing om å sjå 

lokalisering av legevakter og ambulansestasjonar i samanheng for å gi eit forsvarleg og 

heilskapleg tilbod. Samhandlingsavtalane må utviklast og konkretiserast for å kunne nyttast som 

eit felles planleggingsverkty.  

https://helse-mr.no/Documents/Utviklingsplan/Dialogm%c3%b8te%20200617/Prioriteringer_Stian%20Endresen.pdf
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Utfordringsbiletet i Møre og Romsal knyttast mot geografi. Fylket består av fjell og fjordar, små 

og store kommunar. Sentralisering av legevakter gir lenger reiseavstand for dei som bur i 

distriktet og det er behov for kompenserande tiltak. Legevaktene er organiserte ulikt og det er 

ulik framdrift og organisering av ØHD-tilbod i kommunane.  Det vart vist til uavklarte prosessar 

som påverkar framtidig tilbod, til dømes funksjonsfordeling i føretaket, SNR og 

kommunesamanslåing. I utviklingsplanarbeidet er det vidare prioriterte satsingsområde innan 

mellom anna pediatri, akuttkirurgi og PCI. Det er behov for ei helskapleg planlegging, der dette 

vert sett i samanheng med utvikling av dei akuttmedisinske tenestene prehospitalt.  

Føretaket har god oversikt over ambulanseberedskapen i fylket og oppdragstid. I byar og 

tettstader skal til dømes 90 % av befolkinga nåast med ambulanse innan 12 minutt. Nasjonale 

målingar viser til at Møre og Romsdal er under snittet. I grisgrendte strók skal 90 % av 

befolkinga nåast innan 25 minutt. Også her viser nasjonale målingar at Møre og Romsdal er over 

snittet. Når det gjeld prehospital hjartestans målast ein på overleving etter 30 dager. Møre og 

Romsdal er over snittet også her. 

For å styrke dei akuttmedisinske tenestene utanfor sjukehus, står følgjande målsetjing føre: 

 Heilskaplege akuttmedisinske tenester som er likeverdige og tilgjengelege 

 Klar ansvarsfordeling i og mellom helseføretak og kommune 

 

Vidare arbeid i gruppa vil dreie seg om å identifisere og prioritere satsingsområde for 2019-

2022.  

Aktuelle tema er:  

 Kompetanseheving på alle nivå for å understøtte venstreforskyving av oppgåver og 

ansvar frå spesialisthelsetenesta til kommunene.  

 Samlokalisering av ambulansar knytte opp til dei store legevaktene 

 Logistikk pasienttransport for å sikre rett ressursbruk 

 Plan for opplæring og øvingar – individuelt og felles  

 Kompetansekartlegging med mål om samorda tenester 

 Kompenserande tiltak i randkommunar (Community paramedic? Enkle diagnostiske 

einingar knytte opp til ambulansestasjon eller sjukeheim? Telemedisin?) 

 Utvikle Samhandlingsavtalen 

 Vurdere samhandlingsstruktur, underutval knytte til dei største legevaktene? 

 Utstyr i legevaktsbil, legevaktssentral, bemanna bil frå legevakt? 

 

Sjå presentasjonen her.   

2.9 Bygningsmessig utviklingsplan  
Klinikksjef Mona Aagaard-Nilsen ved Klinikk for drift og eigedom orienterte om arbeidet med 

den bygningsmessige utviklingsplanen. Planen omfattar utvikling av bygningsmassen i Helse 

Møre og Romsdal, med unntak bygningane knytte til SNR-prosjektet. 

https://helse-mr.no/Documents/Utviklingsplan/Dialogm%c3%b8te%20200617/Akuttmedisinske%20tenester%20utanfor%20sjukehus_Klokk%20og%20Sj%c3%b8m%c3%a6ling.pdf
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Arbeidet er leia av SEMCO og gruppa er samansett av arkitektar frå Nordic, tilsette frå avdeling 

for teknologi og utvikling, prosjektleiar for utviklingsplan, føretakstillitsvalte og 

føretaksverneombud. Det er lagt opp til brei involvering av dei kliniske miljøa i føretaket.  

For perioden 2018-2022 skal ein identifisere konkrete tiltak i ei prioritert og praktisk 

rekkefølgje. Fram mot 2032 skal det utarbeidast ein rammeplan for vidare utvikling av 

bygningsmassen. Utviklinga skal tufte på basiskonsept frå tidlegare planar og framskriving frå 

Sykehusbygg HF. Eksisterande og framtidige driftsutfordringar må i størst mogleg grad løysast 

ved å optimalisere areal innan eksisterande bygg. Aagaard-Nilsen viste til at ein må ha eit 

realistisk forhold til kva som er økonomisk mogleg og berekraftig.  

Spørsmål og innspel 

Det vart vist til krav om universell utforming og korleis samordne kompetansen i universell 

utforming. Som svar frå brukar vert det vist til gode erfaringar med å ta med brukarane i 

arbeidet, og det tilrådast også her.  

Sjå presentasjonen her.  

2.10 SNR  
Prosjektleiarar Hans Christian Ofstad og Merete Hagbø orienterte om arbeidet med SNR.  

Utviklinga av nytt sjukehus på Hjelset og distriktsmedisinsk senter i Kristiansund engasjerer 

både internt i føretaket og eksternt. Rammene byggjer på vedtak og plan, samstundes er det 

behov for fleksibel planlegging for å kunne byggje eit framtidsretta sjukehus.  

For arbeid knytt til Hjelset, vart det vist til det til planlagde tilbodet og romfordeling (for 

detaljar, sjå presentasjon). Status pr juni 2017 er at det er god framdrift i arbeidet. Det pågår 

arbeid med å utarbeide utstyrslister for kvart rom. Vidare skal ein kvalitetssikre innhaldet fram 

mot 1. november.  

Når det gjeld DMS i Kristiansund, har det vore gode diskusjonar og forslag til løysingar for bruk 

av bygget. Det er behov for å avklare eigarskap og drift for å sikre framdrift.  

Sentrale utviklingsoppgåver for organisasjonsutviklinga er: 

 Nytt konsept akuttmottak og korttidssenger 

 8 timar drift for dagbehandling og poliklinikkar 

 Bruk av pasienthotell i pasientforløp 

 Sikre eigarskap til driftskonsept 

 Utvikle nye arbeidsformer, endre på oppgåver 

 Ende organisering, kompetanse og arbeidsflyt 

 

Det er oppretta delprosjekt for 8 timar drift, fleksible arbeidstidsordningar og kompetanse og 

bemanning i mottak/korttidspost.  

Medverknad frå tilsette og brukarutval er eit prioritert område. Det visast til studietur til 

Østmarka sjukehus og Sjukehuset Østfold Kalnes. Det er viktig å lære av andre. 

Elles har det vore informasjonsmøter både ved Molde sjukehus og Kristiansund sjukehus, og det 

var godt oppmøte begge stader.  

https://helse-mr.no/Documents/Utviklingsplan/Dialogm%c3%b8te%20200617/Bygningsmessig%20utviklingsplan_Mona_Aagaard-Nilsen.pdf
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Det er også behov for å sikre kommunal medverknad og medverknad med andre aktørar i 

arbeidet med å planlegge og utvikle SNR. Aktuelle møtepunkt er regionråda, lokale utval, 

utdanningsinstitusjonar med fleire.  

Prosjektorganisasjonen utvidast med ny prosjektleiar for bygg og teknikk og lokal prosjektleiar 

for Helseplattformen. I tillegg skal det lysast ut Helseplattformstilling i SNR-prosjektet.  

Hausten 2017 vert det lagt ut fire totalentreprisar knytte til riving av dei gamle psykiatribygga, 

infrastrukturarbeid frå nye E39 og til sjukehustomta, byggentreprise og teknikkentreprise for 

akuttsjukehuset på Hjelset. Det visast elles til leveransar knytte til IKT og medisinsk 

tekniskutstyr og anna inventar.  

Planlagd byggestart er sett til november 2018 med innflytting våren 2022.  

Spørsmål og innspel  

Det vart stilt spørsmål knytt til fleksibilitet og om ein planlegg nytt sjukehus i høve til å kunne 

nytte PET i framtida. Det visast til at dette vert jobba med på føretaksnivå, og at det må leggjast 

til rette for endring i framtida knytt til teknologi.  

Frå pediatrigruppa kom det innspel i høve til organisering av tilbod. Dersom det kjem innspel 

som avvikfrå plan, kan dette handterast? Som svar frå prosjektorganisasjonen visast det til at det 

planleggast med fleksibilitet, men at ein tuftar planlegging på det som ligg fast i 

konseptrapporten.  

Det vert vidare stilt spørsmål om SNR –prosjektet planlegg med bevegelege mål? Kva verdi har 

då høyringsuttalelsar? Prosjektleiarane viser til at det må vere mogleg å planlegge fleksibelt. 

Helseføretaket vil i utviklingsplanarbeidet planlegge for føretaket som heile, for så å vurdere kva 

som evt skal takast inn i SNR.  

Sjå presentasjonen her.  

3. Avslutning  
Dialogmøtet vart avrunda av direktør Espen Remme og representantar frå brukarutvalet i Helse 

Møre og Romsdal. Direktøren viste til at det skjer ei utvikling og at dialogmøta har vore ein 

arena som har bidrege til dette. For å høyre kva brukarane tenkjer om framtida og arbeidet med 

utviklingsplan, stilte direktøren følgjande spørsmål til brukarpanelet; 

«Ut frå det som de har høyrt her i dag – kva signal vil brukarane sende til helseføretaket og 

kommunane om viktige forhold som utviklingsplan og samhandlingsarbeidet mellom 

kommunar og HF bør ta med seg i tida som kjem?» 

«Kva er brukarane opptekne av i realiseringa av «pasientens helsetjeneste»?» 

Som svar peika brukarane på overgangane mellom spesialisthelsetenesta og kommune-

helsetenesta, som er sårbare og kan vere lite verdige til tider. Det oppstår «plunder og heft» og 

dette må kommunane og føretaket i fellesskap vere med på å løyse. Prioriteringsdebatt er viktig, 

vidare at kommunane og helseføretaket har evne og vilje til å samarbeide. Brukarane må møtast 

med respekt og få god behandling. Dei ønskjer ikkje å vere kasteballar i eit system, men vil vere 

med å påverke behandling og oppgåver. Språkbruken må vere meir forståeleg for pasientane 

https://helse-mr.no/Documents/Utviklingsplan/Dialogm%c3%b8te%20200617/Sjukehuset%20Nordm%c3%b8re%20og%20Romsdal_Merete%20Hagb%c3%b8%20og%20Hans%20Christian%20Ofstad.pdf
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elles misser ein samanheng og forståinga. Pasienten er sjefen og dette må respekterast av 

helsepersonell. «Ein kvar er sjef over eiga helse!».  

Kompetanseoverføring er viktig for å kunne løyse utfordringane framover og det må satsast på 

pasient- og pårørandeopplæring. Brukarane er ein uutnytta ressurs som må styrkast, for å 

kunne ta ansvar for eiga helse.  

Ei anna utfordring som vart vist til, er overgangen frå barn til vaksen og behov for saumlause 

overgangar også her.  

Det vart peika på brukarmedverknad i kommunane, og at kommunane har eit potensial i å leggje 

til rette for dette.  

Brukarane ønskjer tryggleik, verdigheit og å ha reell medverknad både på individnivå og 

systemnivå. For framtidige dialogmøter bør brukarstemma kome tydelegare fram.   

Det er også kome innspel frå Lærings- og meistringssenteret knytt til pasientopplæring, som er 

ein viktig faktor i framtidas helseteneste. Pasientar rapporterar om stor forbetring i 

meistringsevne etter å ha vore på kurs.  

Direktøren avslutta dagen med å vise til behov for tillit. Føretaket må arbeidet for å få tillit i 

kommunane og dette vil krevje samarbeid og tid. Samhandlingstonen er betra, men vert utfordra 

av diskusjonar knytte til dimensjonering og planlegging av sjukehus. Direktøren utfordra 

deltakarane om å heller snakke om transformasjonen, sjølv om dette er lettare sagt enn gjort. 

Både kompetanse og erfaring i helsetenenstene i Møre og Romsdal er god. Saman er vi krutt! 

Vi må spørje oss kva kan vi få til saman og tufte samarbeidet på tillit. Direktøren avslutta med å 

sitere  «Når ingenting anna hjelp, kan vi no møtast å snakke saman».  

Oppfølging  

Neste dialogmøte er sett til 30. oktober i Molde. Samhandlingskonferansen med tema 

«Akuttmedisinske tenester og helseberedskap» arrangerast 31. oktober.  

For oppfølging viste direktøren til behov for kommunal medverknad i arbeidet med å utgreie det 

barnemedisinske tilbodet i fylket. Det vert lagt opp til ein innspelskonferanse tidleg haust 2017.  

Kommunal medverknad knytt til SNR vil også få merksemd og vil følgjast opp over 

sommarferien.   

Utviklingsplanen sendast ut på høyring tentativt november til medio desember.  

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Invitasjon til dialogmøte om utviklingsplan HMR 30. oktober 2017 
Framtidsretta pasientbehandling og god bruk av ressursar  
– eit felles ansvar 
 

Målgruppe: Politisk, administrativ og fagleiing i kommunane,  administrativ- og fagleiing i 
helseføretaket. Relevant fagpersonell i kommunane og helseføretaket. 
KS, Fylkeskommunen og Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal HF. 

Mål: Presentasjon og dialog om utviklingsplanen – drøfte vidare arbeidsprosess for å 
konkretisere arbeidet med mål om handling. 
 
Stad: Scandic Hotel Seilet Molde  
Møteleiar:  

Program 

10.00 - 10.10   Velkomen  v/ Espen Remme, adm.dir 
10.10 - 10.30   Utviklingsplanen i eit brukarperspektiv  
10.30 - 11.30   Samhandlingsperspektivet – identifiserte utviklingsområder – orientering frå   
                           arbeidsgruppene 
11.30 – 12.00  Diskusjon  
12.00 – 12.45  Lunsj 
12.45 – 13.30  Føretaksperspektivet – kort status for dei prioriterte områda 

-orientering frå arbeidet med å utgreie det barnemedisinske tilbodet HMR – mulige    
løysingsalternativ og arbeidet med desentralisering av tenestetilbod inklusiv   

                            avtalespesialistar 
13.30 – 14.00  Diskusjon  
14.00 – 14.15  Beinstrekk 
14.15 -  15.00  Diskusjon (tema førebels)  

 Med bakgrunn i dei prioriterte utviklingsområda - Korleis sikre at dei blir 
konkretisert og understøttar mål om framtidsretta pasientbehandling og god 
bruk av ressursar? 

 Med bakgrunn i gjennomført utviklingsplanprosess - Korleis kan kommunane, 
helseføretaket og brukarane oppnå legitimerande planprosessar for framtida?  

15.00 – 15.15  Avslutning og vel heim v/ Espen Remme, adm.dir 
 
 
 
 
 

Vel møtt! 

Espen Remme 

Adm.dir HMR HF 
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