Rådmannen

Helse Møre og Romsdal

Att. Hilde A. Flø
Deres ref.:

Vår ref.:
2016/972-4

Saksbehandler:
Anne Grete Klokset, 71 23 11 12

Dato:
13.10.2016

Høringsuttalelse vedrørende konseptrapport sjukehuset Nordmøre og
Romsdal
Nesset formannskap behandlet forslag til høringsuttalelse til konseptrapporten for Sykehuset
Nordmøre og Romsdal (SNR) i sitt møte 6.10.2016 og fattet følgende vedtak:
«Det vises til brev av 01.09.2016 fra Helse Møre og Romsdal HF der det gis anledning til å komme med
høringsuttale til konseptrapporten for Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR).
Nesset kommune mener at spesialisthelsetjenestetilbudet for pasientene i Nordmøre og Romsdal best sikres
gjennom et robust akuttsykehus på Hjelset, og desentralisert poliklinikk og dagbehandling i Kristiansund.
Tilbudet må være basert på faglige og økonomiske vurderinger for hva som gir best pasienttilbud for
innbyggerne i Nordmøre og Romsdal.
Nesset kommune ber administrasjonen og styret i Helse Møre og Romsdal HF gjøre sitt til at prosessens
fremdrift sikres frem mot startbevilgning i Statsbudsjettet 2018. Planene for forprosjekt og byggeprosess
må gjennomføres i henhold til punkt 14.2 i konseptrapporten, med ferdigstillelse innen våren 2022.»
Særutskrift fra Nesset formannskap sitt møte 06.10.16 utvalgssak 83/16 følger vedlagt til
orientering.
Med hilsen
Anne Grete Klokset
assisterende rådmann
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.
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2 Konseptrapport SNR
Rådmannens innstilling
Det vises til brev av 01.09.2016 fra Helse Møre og Romsdal HF der det gis anledning til å komme
med høringsuttale til konseptrapporten for Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR).
Nesset kommune mener at spesialisthelsetjenestetilbudet for pasientene i Nordmøre og Romsdal
best sikres gjennom et robust akuttsykehus på Hjelset, og desentralisert poliklinikk og
dagbehandling i Kristiansund. Tilbudet må være basert på faglige og økonomiske vurderinger for
hva som gir best pasienttilbud for innbyggerne i Nordmøre og Romsdal.
Nesset kommune ber administrasjonen og styret i Helse Møre og Romsdal HF gjøre sitt til at
prosessens fremdrift sikres frem mot startbevilgning i Statsbudsjettet 2018.
Behandling i Nesset formannskap - 06.10.2016
Svein Atle Roset fremmet følgende forslag som tillegg til siste avsnitt:
Planene for forprosjekt og byggeprosess må gjennomføres i henhold til punkt 14.2 i
konseptrapporten, med ferdigstillelse innen våren 2022.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Svein Atle Rosets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Nesset formannskap – 06.10.2016
Det vises til brev av 01.09.2016 fra Helse Møre og Romsdal HF der det gis anledning til å komme
med høringsuttale til konseptrapporten for Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR).

Nesset kommune mener at spesialisthelsetjenestetilbudet for pasientene i Nordmøre og Romsdal
best sikres gjennom et robust akuttsykehus på Hjelset, og desentralisert poliklinikk og
dagbehandling i Kristiansund. Tilbudet må være basert på faglige og økonomiske vurderinger for
hva som gir best pasienttilbud for innbyggerne i Nordmøre og Romsdal.
Nesset kommune ber administrasjonen og styret i Helse Møre og Romsdal HF gjøre sitt til at
prosessens fremdrift sikres frem mot startbevilgning i Statsbudsjettet 2018. Planene for forprosjekt
og byggeprosess må gjennomføres i henhold til punkt 14.2 i konseptrapporten, med ferdigstillelse
innen våren 2022.

Saksopplysninger
Helse Møre og Romsdal HF har i brev av 01.09.2016 sendt konseptrapporten for Sykehuset
Nordmøre og Romsdal (SNR) ut på høring. Høringsfristen er 14. oktober 2016.
Mandatet for konseptfasen er å sikre et grunnlag for å kunne gå videre med forprosjekt i 2017, og
følgende alternativ har vært utredet i konseptfasen:
!
!
!

Nytt felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset, med et godt poliklinisk
tilbud/distriktsmedisinsk senter i Kristiansund.
To ulike virksomhetsalternativ for innholdet i spesialisthelsetjenestetilbudet i Kristiansund.
Basert på de to virksomhetsalternativene for spesialisthelsetjenestetilbudet i Kristiansund,
har både alternativene plassering i dagens Kristiansund sykehus og i nye lokaler blitt
vurdert.

Vurdering
Konseptrapporten for Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR), med alle tilleggsutredninger,
holder høy kvalitet, og den er avlevert til avtalt tidsfrist. Det gjør at vedtak i styrene i Helse Møre
og Romsdal HF og Helse Midt Norge RHF kan gjøres innen nyttår 2016, og søknad om
startbevilgning i Statsbudsjettet 2018 er i rute.
Når det gjelder økonomisk bæreevnevurdering viser rapporten fra Ernst & Young at prosjektet har
bæreevne og er gjennomførbart innenfor de rammer som er tildelt. Vurderingen oppfattes som
grundig, og forutsetningene i vurderingen er etterprøvbare. Dermed er en viktig milepæl i
prosjektet passert.
Animasjonene og skissene fra sykehuset på Hjelset er gode og illustrative. Det er tydelig at
pasientlogistikk er godt ivaretatt og løsningen er godt forankret hos ansatte.
Nesset kommune er kritisk til oppdeling av dagkirurgisk aktivitet, slik at deler av det
dagkirurgiske tilbudet fra Hjelset legges til Kristiansund. Dette begrunnes ut fra manglende
vurderinger for om det vil gå ut over robustheten til akuttsykehuset på Hjelset, fleksibiliteten i det
totale pasienttilbud og fremtidig rekrutteringsevne. I tillegg mangler vurderinger av
driftsøkonomiske konsekvenser og tilgjengelighetsvurderinger i forhold pasientgrunnlaget i
Nordmøre og Romsdal, der Hjelset er mer tilgjengelig for flere pasienter enn Kristiansund
sentrum.

