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• Namn 

◦ Brit Valaas Viddal

• Kva kommune bur du i? 

◦ Ålesund

• Kven er du? 

◦ Anna

• Viss du ikkje er privatperson, kven representerer du? 

◦ Helse Møre og Romsdal, KfD, Avdeling for medisinsk biokjemi og 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

• Dimensjonerande føresetnader for SNR (kapittel 11) 

◦ Avdeling for medisinsk biokjemi og Avdeling for medisinsk 

mikrobiologi omfatter laboratoriefunksjonene som skal inn i SNR. 

Generelt er laboratoriemedisin svært lite omtalt i rapporten. Selv 

om delfunksjonsprogrammet har en fyldigere beskrivelse av 

laboratoriefunksjonene er vi redd for at det som står om 

laboratoriemedisin i konseptrapporten for SNR kan gi for stort 

rom for tolkinger i det videre arbeidet.

• Grunnleggande føresetnadar (kapittel 8.1.1) og utvalskriteria for 

tilbodet i Kristiansund 

◦ I avsnittet 12.6.3 - Skisseprosjekt SNR Kristiansund, kommer det 

dårlig frem hvor man ser for seg laboratorievirksomhet skal være. 

Blodgivning er nevnt og skissert inn i tegningene, men man må 

regne med et behov for et laboratorium og prøvetakingsstasjon. 

Størrelsen på laboratoriet vil være avhengig av hvilke funksjoner 

som skal være i Kristiansund. Kreftpoliklinikk og dialyse er 

funksjoner som er avhengig av raske svar på flere parametere, 

og disse må dermed analyseres lokalt i Kristiansund. Man må 

også ha en prøvetakingsstasjon, slik at pasienter kan ta prøvene 

i Kristiansund før de skal til polikliniske konsultasjoner, både på 

Hjelseth og i Kristiansund.

• Har du andre innspel til konseptrapporten? 

◦ Har valgt å gjenta innspill som også er lagt inn under første og 

tredje spørsmål: Avdeling for medisinsk biokjemi og Avdeling for 

medisinsk mikrobiologi omfatter laboratoriefunksjonene som skal 

inn i SNR. Generelt er laboratoriemedisin svært lite omtalt i 

rapporten. Selv om delfunksjonsprogrammet har en fyldigere 

beskrivelse av laboratoriefunksjonene er vi redd for at det som 
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står om laboratoriemedisin i konseptrapporten for SNR kan gi for 

stort rom for tolkinger i det videre arbeidet. I avsnittet 12.6.3 - 

Skisseprosjekt SNR Kristiansund, kommer det dårlig frem hvor 

man ser for seg laboratorievirksomhet skal være. Blodgivning er 

nevnt og skissert inn i tegningene, men man må regne med et 

behov for et laboratorium og prøvetakingsstasjon. Størrelsen på 

laboratoriet vil være avhengig av hvilke funksjoner som skal være 

i Kristiansund. Kreftpoliklinikk og dialyse er funksjoner som er 

avhengig av raske svar på flere parametere, og disse må dermed 

analyseres lokalt i Kristiansund. Man må også ha en 

prøvetakingsstasjon, slik at pasienter kan ta prøvene i 

Kristiansund før de skal til polikliniske konsultasjoner, både på 

Hjelseth og i Kristiansund.
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