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Gjemnes kommune - Høringsuttalelse - konseptrapport for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Saksopplysninger
Helse Møre og Romsdal HF (HMR) har sendt Konseptrapport for prosjektet Sjukehuset
Nordmøre og Romsdal (SNR) ut på høring. Konseptrapporten er ikke vedlagt saken, men kan
leses på HMRs hjemmeside: www.helse-mr.no/snr
I høringsbrevet fra HMR framkommer følgende:
«Mandatet for konseptfasen er å sikre eit grunnlag for å kunne gå vidare med forprosjekt i 2017.
I konseptfasen har vi utgreidd føljande alternativ for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal




Nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset, med eit godt poliklinisk
tilbod/distriktsmedisinsk senter i Kristiansund.
To ulike verksemdsalternativ for innhaldet i spesialisthelsetenestetilbodet i Kristiansund.
Basert på dei to verksemdsalternativa for spesialisthelsetenestetilbodet i Kristiansund, har vi
vurdert alternativa plassert både i dagens Kristiansund sjukehus og i nye lokale.

Eit nybygg-alternativ i Kristiansund er ikkje konkretisert i konseptrapporten. Prosjektet
gjennomfører eit moglegheitsstudie og skisseprosjekt på Storhaugen i Kristiansund i haust.
Resultatet av arbeidet vil inngå i konseptrapporten som blir lagt fram til styrehandsaming i
HMR og HMN.
(…)
Vi presiserer at administrerande direktør og styret i Helse Møre og Romsdal ikkje har
konkludert med omsyn til kva alternativ som blir anbefalt å ta vidare med i forprosjektfasen.

Innspel i høyringsprosessen er viktige for vurderinga, og konseptrapporten blir ikkje ferdigstilt
før etter av høyringsprosessen er avslutta. Helse Møre og Romsdal HF oppmodar derfor alle om
å gje innspel og synspunkt. Endeleg konseptrapport skal til handsaming i styret i Helse Møre og
Romsdal 25.november, og i styret i Helse Midt-Norge i desember 2016.
Vidare prosess:
Eit samandrag av høyringskommentarane vil bli inkludert i konseptrapporten. Alle
høyringskommentarar vil bli samla i ein eigen rapport og lagt ved den endelege
konseptrapporten.»
Høringsfristen er 14.10.2016
Gjemnes kommune har basert uttalelsen på et utkast til høringsuttalelse utarbeidet av
Kristiansund kommune, hvor oppsummeringen er tatt inn som Gjemnes sin høringsuttalelse.
Kristiansund kommunes uttalelse er langt mer omfattende.
Høringsuttalelse fra Gjemnes kommune:
Gjemnes kommune anbefaler et sterkt akuttsykehus som inneholder de nødvendige tjenester
befolkningen på Nordmøre og Romsdal har behov for. Vi er særlig opptatt av at tilbudet til barn
blir godt både i forhold til kompetanse og tilrettelegging.
Gjemnes kommune mener at et DMS skal etableres i dagens sykehusbygg i Kristiansund. Dette
distriktsmedisinske senteret må inneholde et bredt tilbud av både spesialisthelsetjenester,
kommunehelsetjenester og private aktører. Vi mener at både Helse Møre og Romsdal og
kommunene i nedslagsfeltet til dagens Kristiansund sykehus, har et felles og likeverdig ansvar i
utvikling av et distriktsmedisinsk senter. Dagkirurgi ved det distriktsmedisinske senteret er en
forutsetning for at SNR Kristiansund skal kunne utvikles til et moderne og fremtidsrettet
helsetjenestetilbud.
Gjemnes kommune anser konseptrapportens alternativ 2A med dagtilbud, poliklinikk og
dagkirurgi i eksisterende lokaler i Kristiansund som det beste og eneste akseptable alternativet.
Gjemnes kommune ser fram til at det etableres et sterkt og fremtidsrettet akuttsykehus som
rommer nødvendige funksjoner og tjenester som befolkningen på Nordmøre og i Romsdal har
behov for. Gjemnes kommune forutsetter også at det etableres et sterkt og fremtidsrettet DMS i
Kristiansund.
Gjemnes kommune anser konseptrapportens alternativ 2A med dagtilbud, poliklinikk og
dagkirurgi i eksisterende lokaler i Kristiansund som det beste og eneste akseptable alternativet.
Det skal etableres poliklinisk tilbud ved DMS Kristiansund. SNR Kristiansund bør ta mål av seg
til å bli en betydelig samfunnsaktør og leverandør av fremtidsrettede helsetjenester. Dagkirurgi i
DMS er en forutsetning for at SNR Kristiansund og Helse Møre og Romsdal skal oppnå
nødvendig anerkjennelse i Kristiansund og regionen. Ambulante spesialisthelsetjenester med
fordel kan organiseres i DMS Kristiansund.
Gjemnes kommune mener at tilbudet til barn er lite utredet / ikke godt nok beskrevet i
konseptrapporten. Barn som pasientgruppe bør prioriteres høyt og tilegnes eget og tilrettelagt
areal i akuttsykehuset. Det må være barnelege i vakt på akuttsykehuset. Vi oppfordrer Helse
Møre og Romsdal til å innlemme barnehabilitering tilbudet i SNR Kristiansund. Psykisk
helsevern for barn og unge må styrkes gjennom polikliniske og ambulante tilbud i BUP
Kristiansund. Det er bra at planlagt fødetilbud ved akuttsykehuset dimensjoneres med fleksible
løsninger.

Gjemnes kommune setter pris på at konseptrapporten ikke rokker ved tidligere vedtak om at lab
og billeddiagnostikk skal ligge i Kristiansund. Vi understreker betydningen av å unngå
merbelastning som følge av reisetid for kreftpasienter. Et DMS kan med fordel utføre
rehabilitering for definerte diagnosegrupper, og at etterbehandlingssenger hører hjemme i et
distriktsmedisinsk senter, men dette skal ikke ensidig finansieres av kommunene, da dette ikke
er en lovregulert, kommunal oppgave!
Gjemnes kommune mener SNR Kristiansund med fordel kan utføre funksjoner for hele SNR sitt
nedslagsområde på ortopedi. Et DMS med både spesialisthelsetjenester, interkommunale
tjenester og kommunehelsetjenester er en stor mulighet. Gjemnes kommune mener at et
«Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling» vil kunne bidra til å løfte SNR
Kristiansund inn i nasjonal og internasjonal samhandling. Gjemnes kommune understreker
betydningen av dagkirurgi i Kristiansund for å lykkes med næringsetableringer i
helseinnovasjonssenteret.
Vi stiller spørsmål ved om man gjennom utvalgskriteriene har tatt godt nok inn over seg nyere
tilnærminger i utformingen av fremtidens tjenester. Vi stiller også spørsmål vedrørende innhold
og kapasitet på behandlingstilbudene for pasienter med rus og/eller psykiske (ROP) lidelser.
Gjemnes kommune etterlyser en helhetlig tenkning om samlokalisering av Nordlandet DPS og
DMS Kristiansund. Det må være en tydeligere og mer offensiv strategi for utvikling og
etablering av tilrettelagte prehospitale tjenester til pasientgruppen ROP. All samlokalisering vil
styrke vår felles ambisjon om å utvikle gode, likeverdige og sammenhengende pasientforløp.
Det vil sannsynligvis bli økt transport med ambulanse til akuttsykehuset ved SNR. De foreslåtte
kompensatoriske prehospitale tiltakene ikke vil styrke akuttberedskapen på Nordmøre
tilstrekkelig. En reell styrking av de prehospitale tjenestene må til og at akuttambulanse med
anestesibemanning lokaliseres ved DMS Kristiansund. Det er positivt at det etableres nytt
kaianlegg for ambulansebåten.
Tomten ved Storhaugen ikke har store og gode nok omliggende areal til at denne skal
foretrekkes. Gjemnes kommune mener at forutsetningen om hovedombygging av sykehusbygget
er feil og dermed gir et uriktig kostnadsbilde.
Rådmannens innstilling
Formannskapet vedtar å avgi høringsuttalelse vedr Konseptrapport for prosjektet Sjukehuset
Nordmøre og Romsdal.
Høringsuttalelse fra Gjemnes kommune:
Gjemnes kommune anbefaler et sterkt akuttsykehus som inneholder de nødvendige tjenester
befolkningen på Nordmøre og Romsdal har behov for. Vi er særlig opptatt av at tilbudet til barn
blir godt både i forhold til kompetanse og tilrettelegging.
Gjemnes kommune mener at et DMS skal etableres i dagens sykehusbygg i Kristiansund. Dette
distriktsmedisinske senteret må inneholde et bredt tilbud av både spesialisthelsetjenester,
kommunehelsetjenester og private aktører. Vi mener at både Helse Møre og Romsdal og
kommunene i nedslagsfeltet til dagens Kristiansund sykehus, har et felles og likeverdig ansvar i
utvikling av et distriktsmedisinsk senter. Dagkirurgi ved det distriktsmedisinske senteret er en
forutsetning for at SNR Kristiansund skal kunne utvikles til et moderne og fremtidsrettet
helsetjenestetilbud.

Gjemnes kommune anser konseptrapportens alternativ 2A med dagtilbud, poliklinikk og
dagkirurgi i eksisterende lokaler i Kristiansund som det beste og eneste akseptable alternativet.
Gjemnes kommune ser fram til at det etableres et sterkt og fremtidsrettet akuttsykehus som
rommer nødvendige funksjoner og tjenester som befolkningen på Nordmøre og i Romsdal har
behov for. Gjemnes kommune forutsetter også at det etableres et sterkt og fremtidsrettet DMS i
Kristiansund.
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DMS er en forutsetning for at SNR Kristiansund og Helse Møre og Romsdal skal oppnå
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Gjemnes kommune mener at tilbudet til barn er lite utredet / ikke godt nok beskrevet i
konseptrapporten. Barn som pasientgruppe bør prioriteres høyt og tilegnes eget og tilrettelagt
areal i akuttsykehuset. Det må være barnelege i vakt på akuttsykehuset. Vi oppfordrer Helse
Møre og Romsdal til å innlemme barnehabilitering tilbudet i SNR Kristiansund. Psykisk
helsevern for barn og unge må styrkes gjennom polikliniske og ambulante tilbud i BUP
Kristiansund. Det er bra at planlagt fødetilbud ved akuttsykehuset dimensjoneres med fleksible
løsninger.
Gjemnes kommune setter pris på at konseptrapporten ikke rokker ved tidligere vedtak om at lab
og billeddiagnostikk skal ligge i Kristiansund. Vi understreker betydningen av å unngå
merbelastning som følge av reisetid for kreftpasienter. Et DMS kan med fordel utføre
rehabilitering for definerte diagnosegrupper, og at etterbehandlingssenger hører hjemme i et
distriktsmedisinsk senter, men dette skal ikke ensidig finansieres av kommunene, da dette ikke
er en lovregulert, kommunal oppgave!
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«Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling» vil kunne bidra til å løfte SNR
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helseinnovasjonssenteret.
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tilnærminger i utformingen av fremtidens tjenester. Vi stiller også spørsmål vedrørende innhold
og kapasitet på behandlingstilbudene for pasienter med rus og/eller psykiske (ROP) lidelser.
Gjemnes kommune etterlyser en helhetlig tenkning om samlokalisering av Nordlandet DPS og
DMS Kristiansund. Det må være en tydeligere og mer offensiv strategi for utvikling og
etablering av tilrettelagte prehospitale tjenester til pasientgruppen ROP. All samlokalisering vil
styrke vår felles ambisjon om å utvikle gode, likeverdige og sammenhengende pasientforløp.
Det vil sannsynligvis bli økt transport med ambulanse til akuttsykehuset ved SNR. De foreslåtte
kompensatoriske prehospitale tiltakene ikke vil styrke akuttberedskapen på Nordmøre
tilstrekkelig. En reell styrking av de prehospitale tjenestene må til og at akuttambulanse med
anestesibemanning lokaliseres ved DMS Kristiansund. Det er positivt at det etableres nytt
kaianlegg for ambulansebåten.

Tomten ved Storhaugen ikke har store og gode nok omliggende areal til at denne skal
foretrekkes. Gjemnes kommune mener at forutsetningen om hovedombygging av sykehusbygget
er feil og dermed gir et uriktig kostnadsbilde.
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Forslag til vedtak
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