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E-post: postmottak@helse-mr.no

Molde 05.10.16

Høringssvar – Konseptrapport for Sykehuset Nordmøre og Romsdal
FFO Møre og Romsdal ser med glede på at det endelig skal realiseres et felles nytt sykehus for
Nordmøre og Romsdal. Dette har pasienter og fagfolk virkelig fortjent.
1. Dimensjonerende forutsetninger for SNR
FFO Møre og Romsdal forutsetter at beregningen av kapasitets- og arealbehov er vurdert
nøye. Dette skal jo være et fremtidsrettet sykehus som skal favne alle
spesialisthelsetjenestene fra sykehusene i Kristiansund og Molde. Vi registrerer at
byggingsmassen skal være så fleksibel at organisasjonsmodeller og pasientforløp kan endres
over tid uten at dette krever omfattende ombygging.
2. Konseptvalg for akuttsykehuset på Hjelset
Barn: FFO Møre og Romsdal etterlyser mer konkrete planer i tilbudet til barn. Planene i
Konseptrapporten 12.2.2 er diffuse og det samme er delfunksjonsprogrammet 5.2. Nærhet
til tilbud er viktig både for barn og unge. FFO er bekymret for tilbudet for alvorlige syke barn.
Psykisk helsevern: Psykisk helsevern står foran store utfordringer. Det blir derfor viktig å ha
fokus på tilrettelegging og styrking av samhandling og samarbeid mellom ulike deler av
spesialisthelsetjenesten og med kommunehelsetjenesten. Vi mener at nedskjæring på areal
er svært uheldig.
Legemiddelhåndtering: FFO ber om at legemiddelhåndteringen i SNR må oppfylle de til
enhver tid gjeldende forskriftskrav. Dette gjelder legemiddelhåndteringen både i sykehuset
og i Sykehusapoteket. Mange innleggelser i spesialisthelsetjenesten skyldes feil bruk av
legemidler. Får å redusere dette må farmasien bli bedre integrert i helsetjenesten.
IKT: Vi ser at regionale strategier og teknologiske valg fra Helse Midt-Norge skal være
førende for SNR-prosjektet. Framtidsrettet ITK-løsning vil forbedre samhandlingen i
sykehuset og med pasienten, andre sykehus, prehospitale tjenester, DMS,
kommunehelsetjenester og primærhelsetjenesten. Dette vil kreve et langsiktig godt
samarbeid mellom mange interessenter, jfr. Helseplattformen.
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3. Grunnleggende forutsetninger og utvalgskriterier for tilbudet i Kristiansund
Det legges opp til et godt tilbud for pasientgrupper som trenger hyppig
spesialisthelsetjeneste. Dette kan være pasienter som har kroniske sykdommer som ofte
trenger behandling og pasienter med sammensatte sykdommer som hyppig trenger ulike
typer spesialisthelsetjenester.
Vi forutsetter at pasienter ved et DMS får like god kvalitet på spesialisthelsetjenestene.
FFOs bekymring er om det er god nok økonomi i helseforetaket til å satse så stort og kunne
ivareta alle tilbudene som konseptet inneholder.
4. Hvilket alternativ for SNR er best egnet til å sikre befolkningen i Nordmøre og Romsdal
et best mulig spesialisthelsetjenestetilbud?
FFO mener at begge alternativene sikrer en stor del av befolkningen i Nordmøre og Romsdal
et godt spesialisthelsetilbud. Nærhet til tilbud for kronikere og de med sammensatte lidelser
blir ivaretatt av både DMS og SNR. Disse pasientene har behov for redusert reisebelastning
og også et behov for samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og
kommunehelsetjenesten.
MEN:
Det vi etterspør er en døgnåpen barneavdeling. FFO er opptatt av at alle pasienter i
Nordmøre og Romsdal skal ha et godt tilbud og føle trygghet. Nærhet til tilbud er viktig både
for barn og unge, og dette er jo de minste og de svakeste pasientene. Hva med
reisebelastningen for barn og foreldre? En ser at allerede i september måned kan været i
Møre og Romsdal være så dårlig at helikopter ikke kan brukes ved forflytning av alvorlig og
akutt syke pasienter. Vi kan ikke bygge «morgendagens» sykehus uten et godt og
døgnkontinuerlig spesialisthelsetilbud til barn.
Reisebelastning for dagkirurgiske pasienter vurderes som et underordnet problem da
dagkirurgi er en sjelden hendelse for enkeltpersoner.
Vi mener at hvis et DMS i Kristiansund skal inneholde dagkirurgi forutsettes følgende:
 Gevinsten av lokalisering står i samsvar med ressursbruk
 Tjenesten avsluttes innen dagarbeidstid og det etableres ikke doble vaktordninger
 Alle tilsettinger er knyttet til SNR. Personalressurser skal kunne brukes i begge
lokalitetene etter lover og avtaler.
 Faglig kvalitet og pasientsikkerhet skal være like god som i SNR
Vi forutsetter at ved en eventuell dagkirurgi i DMS Kristiansund, skal det også være
dagkirurgi i SNR Hjelset.
FFO ser med bekymring på framtidens rekruttering av fagfolk og spesialister, og hvordan
utnytte ressursene godt nok.
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Avslutningsvis vil vi ønske Helse Møre og Romsdal lykke til i byggingen av det nye SNR på
Hjelset og DMS i Kristiansund. Vi ser fram til byggestart og at det ikke blir flere forsøk på « å
stikke kjepper i hjulene» for byggingen av nytt sykehus. Dette er viktig slik at pasienter og
tilsette kan forberede seg på framtiden og sikre behovet for et godt og framtidsrettet
spesialisthelsetilbud.
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