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Til  
Helse Møre og Romsdal HF 
ved Prosjekt SNR 
          Molde, 14.10.2016 
 
 
 
 
 
 
 

HØRINGSSVAR	–	KONSEPTRAPPORTEN	FOR	SJUKEHUSET	
NORMØRE	OG	ROMSDAL	(SNR),	2016 
 
 
 
 
Fra:  
Pål Gunnar Johansen, ansatt som Radiograf – Kvalitetskoordinator og Internrevisor ved Avdeling 
for radiologi Molde og Kristiansund – seksjon Molde.  
Har en Bachelorgrad i Radiografi (autorisert radiograf) og en Mastergrad i Klinisk Helsevitenskap 
(MSc.). 
 
 
Som ansatt ved Avdeling for radiologi Molde og Kristiansund kommer jeg til å ta for meg 
elementer vedr. Bildediagnostikk mer detaljert og elementer vedr. resten av SNR-prosjektet mer 
generelt.  
 
 

1. Konseptrapportens effektmål 
 
I Konseptrapporten står det beskrevet et effektmål som jeg mener bør revurderes; "reduksjon i 
avviksmeldinger" som et mål for god faglig kvalitet på tjenestene (side 21). Som 
kvalitetskoordinator og internrevisor opplever jeg dette effektmålet som meget motstridende, 
da avviksmeldinger er et viktig redskap for bedre kvalitet. Jeg antar allikevel at prosjektet mener 
at målet er å redusere antall reelle avvik og alvorlige hendelser, men at dette ikke må forveksles 
med innmeldte avvik og forbedringsmeldinger. 
 
 
Det er viktig å understreke at ingen er feilfrie! Ikke helsetjenesten, ikke helsepersonell og heller 
ikke pasientene selv! Det er derfor meget viktig å ha gode kvalitetssystemer ikke bare 
registrerer antall feil, men også som ser på konsekvensene slik at feilene vi gjør blir så små som 
mulig og mulighet til å kunne ta lærdom av feilene for fremtiden. Et godt kvalitetssystem skal 
også fremheve det som er bra og om det er elementer som kan bli enda bedre.   
 
Som kvalitetskoordinator og internrevisor mener jeg at helsesektoren henger etter med gode 
kvalitetssystemer. Jeg ser at flere av kolleger og ansatte i rundt meg opplever det å registrere 
avvik- og forbedringsmeldinger som meget tidkrevende og har vansker for å se nytteeffekten av 
dette. Dette fører igjen til at færre hendelser eller forhold blir registrert, som igjen vil føre til at 
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det ikke gjennomført viktige tiltak – ingen lærdom - og sannsynligheten for at hendelser 
gjenoppstår øker.  
 
Gode kvalitetssystemer vil bidra til et bedre og tryggere arbeidsmiljø for de ansatte, og en 
sikrere helsetjeneste for pasientene og pårørende. 
 
 

 2. SNR - Bildediagnostikk  
 
Endringer i helsevesenet og befolkningen har ført til et økende behov for radiologiske 
undersøkelser. Vi ser allerede nå en økt etterspørsel av bildediagnostiske tjenester og et økende 
behov for mer sammensatte og komplekse undersøkelser enn tidligere.  
Fokus på kvalitet og effektivitet gjør at det i dag blir gjort flere undersøkelser, og med gode IKT-
løsninger gjør at man kan samarbeide om pasientene både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 
 
Fagfeltet for bildediagnostikk er i stor vekst og har i de siste årene hatt en enorm utvikling. 
Denne utviklingen har ført til ny teknologi og utstyr som er raskere, mer treffsikker og har 
mulighet til å kunne utrede flere tilstander og sykdommer.  
Jeg mener derfor det er viktig at SNR Hjelset og Kristiansund planlegges for fremtiden og slik at 
det er mulighet for å henge med på utviklingen i fagfeltet.  
 
En viktig del av dette, er at avdelingen får en mest mulig fleksibel planløsning. Det skal rom for 
endringer i avdelingen, mulighet for å gjøre oppgraderinger av eksisterende utstyr og mulighet 
til å ta i bruk nye modaliteter. Dette uten dyre ombygginger eller at man må sette opp eksterne 
enheter utenfor eksisterende bygg.  
 
 

2.1 Fremtidig aktivitet og kapasitetsbehov ved Bildediagnostikk 

Viser til Konseptrapportens vurdering av omstillingsfaktorer og vurdering av aktivitet og 
kapasitetsbehov ved bildediagnostikk, og tabell 11.2 (på side 66). 
 
I Konseptrapporten er det fremskrevet antall undersøkelser (aktivitet) innen bildediagnostikken 
til år 2030. Jeg opplever at den fremskrevet aktiviteten er estimert for lavt i forhold til hva man 
ser av dagens utvikling og hva man kan estimere i forhold til fremtidig utvikling for fagfeltet 
bildediagnostikk.  
Jeg vil her belyse aktiviteten spesielt for CT og MR, da man her kan forvente størst fremtidig 
vekst;  
 
 
Regional plan for bildediagnostikk (2014/-15): 
I Regional plan for bildediagnostikk for Helse Midt-Norge, gjennom Delrapport – Fase 1 
(04.06.2014) og Sluttrapport – Fase 2 (16.02.2015), er det gjort en større vurdering av 
aktivitetsutvikling i regionen. Man kan med stor sikkerhet anta at etterspørselen for 
bildediagnostiske undersøkelser vil øke i fremtiden, både i antall undersøkelser og i 
kompleksitet.  Rapportene beskriver en forventet økning i antall undersøkelser i de fleste 
modalitetene, først og fremst CT og MR, men også Ultralyd, PET og andre nukleærmedisinske 
undersøkelser.  
 
I rapporten har man spesielt sett på aktiviteten for CT og MR mellom 2012 og 2013. Aktiviteten 
hadde da økt hhv. 3 og 7 prosent for Helse Midt-Norge (HMN), og hhv. 6 og 15 prosent økning for 
Helse Møre og Romsdal (HMR).  
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Interne tall fra Avdeling for diagnostikk Molde og Kristiansund: 
Interne tall fra Avdeling for diagnostikk Molde og Kristiansund, som representerer 
nedslagsfeltet for SNR, viser en relativt høy økning i aktivitet for perioden 2012 og frem til i dag.  
For nevnt periode har veksten for CT vært noe ujevn, men med en gjennomsnittlig økning på 3 
prosent. Standardisering av CT-protokoller og mer effektiv drift har stått sentralt og har ført til 
økt aktivitetsnivå ved avdelingen.  
 

- For driftsåret 2016 kan man antyde at økningen i aktivitet ved CT vil flate ut. 
Etterspørselen er fortsatt relativt høyt, men at dette skyldes trolig at avdelingene har nådd 
et tak for antall undersøkelser som kan gjennomføres innenfor dagen drift og budsjett.  
 

- Man kan per i dag se en økning screeningundersøkelser, en økning av pakkeforløp-
pasienter og nye behandlingsmetoder for kreft som gir behov for hyppigere kontroller av 
disse pasientene. 
 

- Det kan nevnes at på bakgrunn av både økende etterspørsel og aktivitetsgrunnlag, men 
også grunnet økende alder ved eksisterende CT-maskin, er det et ønske fra de ansatte og 
ledelsen ved Avdeling for diagnostikk - seksjon Molde om å utvide CT-tilbudet men en CT-
maskin nummer to.  
 

 
For MR har veksten i perioder vært relativt høy og i noen perioder har veksten vært noe lavere. 
For perioden 2012 og frem til i dag, har det vært en gjennomsnittlig økning på 15 prosent. Som 
ved CT, har også standardisering av MR-protokoller og mer effektiv drift har hvert sentralt i 
avdelingen. Men grunnlaget for den største delen av økningen i aktiviteten skyldes innfasingen 
av en MR-maskin nummer to ved seksjon Molde Sjukehus i 2014.  
 

- For driftsåret 2016 kan man antyde at økningen i aktivitet ved MR vil flate noe ut. Dette 
skyldes trolig at avdelingene har nådd et tak for antall undersøkelser som kan 
gjennomføres innenfor dagen drift og budsjett. Man har også for 2016 gjennomført færre 
ekstrapoliklinikk-kvelder ved MR enn tidligere år, dette grunnet kapasitetsfaktorer 
(personal, sykefravær, mm.) i avdelingen. 
 

- Etterspørselen er fortsatt relativt høyt og man opplever økende ventelister selv med 3 MR-
maskiner i regionen. 

 
 
Teoretisk utregning av fremtidig aktivitet: 
For å illustrere hvordan jeg opplever den framskrevet aktiviteten for bildediagnostikk burde 
være, vil jeg gjøre en enkel teoretisk utregning som kombinerer bruk av prosent-tallene fra 
Regional plan for bildediagnostikk (sum HMN, 3 prosent økning for CT og 7 prosent økning for 
MR) og aktivitetstallene for 2014 fra Konseptrapporten (CT – 11 139 og MR – 11 337 
undersøkelser). 
 

- Prosent-tallene fra Regional plan for bildediagnostikk er en del lavere enn dagens økning 
for HMR, men kanskje noe høyere for fremtidig vekst.  Med andre ord en hvis teoretisk 
balanse.  
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Teoretisk estimering av forventet aktivitet - CT: 
 

 
År  

Estimert % økning 
(fra året før) 

Estimert økning i 
aktivitet 

Sum 
forventet 
aktivitet 

-2 2014 
  

11139 

-1 2015 0,03 334 11 473 

0 2016 0,03 344 11 817 

1 2017 0,03 355 12 172 

2 2018 0,03 365 12 537 

3 2019 0,03 376 12 913 

4 2020 0,03 387 13 301 

5 2021 0,03 399 13 700 

6 2022 0,03 411 14 111 

7 2023 0,03 423 14 534 

8 2024 0,03 436 14 970 

9 2025 0,03 449 15 419 

10 2026 0,03 463 15 882 

11 2027 0,03 476 16 358 

12 2028 0,03 491 16 849 

13 2029 0,03 505 17 354 

14 2030 0,03 521 17 875 

 
Man kan her se at Konseptrapportens fremskrevet aktivitet på 13 674 blir nådd allerede i 2021 
etter bare 5 år og at beregningen av forventet aktivitet for 2030 estimert her til 17 875.  Man kan 
allikevel tro at aktiviteten vil flate ut i løpet av de neste årene, men jeg tror at man allikevel for 
CT kan forvente en aktivitet et sted mellom 14 500 - 16 500 undersøkelser.  
 
Nye behandlingsmetoder for kreft, som gir behov for hyppigere kontroller (For eks. ny 
behandling av lungekreft) og flere screening 
 
 

Teoretisk estimering av forventet aktivitet - MR: 
 

 
År  

% økning (estimert 
økning fra året før) økning i aktivitet Aktivitet 

-2 2014 
  

11337 

-1 2015 0,07 794 12 131 

0 2016 0,07 849 12 980 

1 2017 0,07 909 13 888 

2 2018 0,07 972 14 860 

3 2019 0,07 1040 15 901 

4 2020 0,07 1113 17 014 

5 2021 0,07 1191 18 205 

6 2022 0,07 1274 19 479 

7 2023 0,07 1364 20 843 

8 2024 0,07 1459 22 302 
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9 2025 0,07 1561 23 863 

10 2026 0,07 1670 25 533 

11 2027 0,07 1787 27 320 

12 2028 0,07 1912 29 233 

13 2029 0,07 2046 31 279 

14 2030 0,07 2190 33 469 

 
Man kan her se at Konseptrapportens fremskrevet aktivitet på 13 713 blir nådd allerede i 2017, 
bare etter 1 til 2 år.  
 
Beregningen viser forventet aktivitet for 2030 estimert her til 33 469. Jeg opplever at en 7 
prosent økning i aktiviteten ikke er realistisk og ser at sluttsummen er alt for høyt. Jeg tror 
aktiviteten vil flate mer drastisk ut de neste årene. Men ut fra dagens utvikling av fagfeltet MR og 
en økende etterspørsel av MR-undersøkelser, tror jeg at man allikevel kan forvente en aktivitet 
et sted mellom 16 000 – 17 500 undersøkelser.  
 

- Interne tall fra Avdeling for diagnostikk Molde og Kristiansund, viser at for driftsåret 2015 
ble det gjennomført omtrent 15 600 undersøkelser ved MR-maskinene i regionen for SNR 
(merk; noe usikre tall). Dette er omtrent to tusen flere enn hva som er fremskrevet av 
konseptrapporten for år 2030. 

 
Dette betyr at man må allerede i dag tenke på å øke aktiviteten betydelig på MR for å forberede 
seg på fremtidig vekst. 
 
 
Oppsummering av fremtidig aktivitet og kapasitetsbehov ved Bildediagnostikk 
For å oppsummere min vurdering i forhold til kapasitetsbehovet ved bildediagnostikk ved SNR 
Hjelset og Kristiansund, ønsker jeg å ta frem noen av punktene som Regionalt plan for 
bildediagnostikk vurderte ville påvirke aktivitetsutviklingen i fremtiden: 
 

- Nye behandlingsmuligheter og økte krav til diagnostisk presisjon øker etterspørselen 
etter bildediagnostiske undersøkelser inkl. intervensjonsradiologi. 

 
- Økt tilgjengelighet av bildediagnostiske undersøkelser bidrar til økt etterspørsel etter 

tjenestene - også i den delen av befolkningen med mindre alvorlige plager. 
 

- Økende urbanisering og større grad av mobilitet i befolkningen gir økt etterspørsel etter 
bildediagnostiske tjenester i sentrumsnære områder.  

 
- Økt bevissthet om valg av behandlingstilbud og kunnskap om sykdommer i befolkningen 

vil føre til økt etterspørsel av bildediagnostiske tjenester. 
 

- Krav om økning i klinisk forskning antas å øke behovet for bildediagnostiske tjenester. 
 
 
Jeg ser en relativt stor usikkerhet tilknyttet fremtidig aktivitet, men opplever at den fremskrevet 
aktiviteten er vurdert for lavt. Jeg tror derfor ikke det vil bli mulig å dekke behovet for MR og CT 
undersøkelser med 3 maskiner av hhv. både CT og MR i 2030. Dette selv med utvidet driftes (08-
22 hver dag), som beskrevet i konseptrapporten. 
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2.2 Utnyttelsesgrad og behov for personell – bildediagnostikk 

Viser til Konseptrapportens vurdering av utnyttelsesgrad og tabell 11.9 (på side 72), og Detaljert i 
Hovedfunksjonsprogram-rapporten (side 72-73).   
 
Med økt utnyttelsesgrad på Røntgen, Ultralyd, CT og MR, som beskrevet i konseptrapporten, vil 
dette tilsvare en driftstid fra kl.08:00 – kl.22:00 på flere laber sammenlignet med dagens drift 
ved Avdeling for radiologi Molde og Kristiansund. Bemanning må økes dersom driftstiden skal 
samsvare med økt utnyttelsesgrad, både for radiografer, radiologer og annet personell i 
avdelingen.  
 
Ved å samle dagens to radiologiske seksjoner til SNR Hjelset, og samtidig gi et godt poliklinisk 
tilbud ved SNR Kristiansund, kan man forvente et økt behov koordinering av ansatte og 
pasienter, og økt koordinering opp mot de andre medisinske avdelingene.  
Man kan allerede i dag se et stigende antall av administrative oppgaver og modalitetsspesifikke 
oppgaver som ikke berører pasienten direkte (som eks. vedlikehold av prosedyre, 
utstyrskontroll, strålevernskontroll, m.m.), som er vanskelig å dekke ved dagens drift.  
I tillegg opplever jeg at forventet innsparing/stordriftsfordeler av personell til vaktarbeid 
(kveld/natt/helg/helligdager) ikke tar hensyn til den økende aktivitet et samlet sykehus vil gi og 
den økte utnyttelsesgraden forespeilet i konseptrapporten.    
 
 

2.3 Nukleærmedisin – i dag og i fremtiden 

Viser til Konseptrapportens vurdering vedr. Funksjonsdeling mellom sykehusene i foretaket, og 
konklusjonen som bygger på Idefaserapporten (2014); om at dagens Nukleærmedisinske-tilbudet 
ved Molde Sjukehus ikke blir videreført til SNR, men samles sammen med kreftkirurgi til Ålesund 
Sjukehus. 
 
Det er viktig å påpeke at dette er en meget vanskelig sak og har skapt et større engasjement, 
både for faggruppene tilknyttet Nukleærmedisin Molde, de berørte pasientgruppene og for 
befolkningen i regionen forøvrig. 
 
 
Jeg opplever at aktiviteten ved det man pr i dag kaller konvensjonelle nukleærmedisinske 
undersøkelser er nedadgående. En trend som i seg selv underbygger fordelene med å samle 
disse undersøkelsene til Ålesund Sjukehus før oppstart av SNR ved Hjelset. Samtidig opplever 
jeg en økende etterspørsel av mer spesialiserende nukleærmedisinske undersøkelser. 
 
Fagfeltet Molekylær bildediagnostikk, som nukleærmedisinske undersøkelser er en del av, er i 
en rask teknologisk utvikling, spesielt de siste årene. Med nye og bedre flermodalitets-systemer 
som PET MR, PET CT og SPECT CT, så vel som SPECT (gammakamera-systemer), kan man 
allerede i dag se en større utnyttelsesgrad av maskinparkene, og flere sykdomsgrupper og 
pasienter kan raskere utredes og behandles.   
 
I konseptrapporten nevnes samlingen av det nukleærmedisinske tilbudet til Ålesund sjukehus 
under avsnittet om kreftbehandling, men det er viktig å fremheve at dette tilbudet er relatert 
også til andre fagområder, som; 

- Onkologi (Kreftbehandling). 
- Ortopedi (relatert til protesekirurgi, infeksjoner, pre-oprativ vurdering, m.m.). 

o Pasienter med infeksjon i skjelettet (osteomyelitt). 
- Endokrinologi (ulike behandlinger tilknyttet hormonsystemet, som eks. utredning av 

sykdom i skjoldbruskkjertel og hypertensjon). 
- Nevrologi (som eks. parkinsonisme og demens). 
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- Urologi (som eks. ulike nyreproblematikk hos barn og voksne). 
 
 
 
Utfordringer ved ikke å inkludere et nukleærmedisinsk tilbud ved SNR: 
Dagens aktivitet innen nukleærmedisinske undersøkelses blir dekt av den samlete kapasiteten 
ved Ålesund sjukehus og Molde sjukehus. Ved ikke å videreføre dagens nukleærmedisinsk-tilbud 
ved Molde sjukehus over til SNR, opplever jeg det kan være utfordrende for Ålesund Sjukehus å 
kunne dekke dette behovet alene uten en betydelig økning og fornying av areal, personell og 
teknisk utstyr. 
 
Man må også beregne en økende belastning for pasienter tilknyttet SNR sitt nedslagsfelt. Jeg tror 
dette vil føre til økt reisetid for mange polikliniske pasienter, noe som vil være svært belastende 
for spesielt kreftpasienter. Dette kan igjen føre til reinnleggelser.  
I tillegg vil et manglende tilbud til pasienter tilknyttet SNR kunne føre til flere unødvendig 
henvisninger og undersøkelser, som igjen kan føre til at det i perioder blir større pågang for 
utredning, behandling og oppfølging ved Ålesund Sjukehus.  Dette vil medføre økte ventetider, 
økt risiko for de syke pasientene og igjen økte pasientreiseutgifter.  
 
For Ålesund Sjukehus vil et manglende nukleærmedisinsk-tilbud ved SNR også kunne føre til økt 
overnattingsbehov, økt behov for parkeringsmuligheter (som pr i dag er vanskelig å finne, både 
for pasienter og ansatte) og andre logistikkutfordringer.  
 
 
 
Jeg stiller et spørsmålstegn til vurderingen som er gjort om ikke å inkludere et 
nukleærmedisinsk tilbud ved SNR og mener at dette bør revurderes.  
Om dagens nukleærmedisinske tilbud ved Molde Sjukehus ikke videreføres til SNR, anbefaler jeg 
at SNR legger til rette for andre bildediagnostiske modaliteter slik at man kan opprettholde et 
godt og forsvarlig tilbud til de pasientene dette gjelder.  
 
 
 

3. SNR Kristiansund 

3.1 SNR- og DMS-tilbudet i nytt eller eksisterende bygg 

Jeg opplever at valget om SNR-tilbudet (inkludert DMS-tilbudet) i Kristiansund skal fases inn i 
nytt eller eksisterende bygg, er meget vanskelig og etter min meining ikke tilstrekkelig utredet. 
Med likhet med SNR Hjelset, mener jeg at den nye strukturen i det fremtidige bygget må være 
fleksibel nok for å kunne tilpasse seg fremtidige behov uten dyre ombygginger eller at man må 
sette opp eksterne enheter utenfor da eksisterende bygg.  
 
Dagens sykehus i Kristiansund har over lengre tid ytret et økt behov for renovering og 
tilpasninger av eksisterende struktur. Jeg mener at det vil være mer lønnsomt å etablere det 
samlede tilbudet i nytt bygg, da byggekostnadene ved å renovere eksisterende bygg (til 
dagens/fremtidens standard) vil være høyere enn ved å bygge nytt. Et nytt bygg også kan lettere 
få en mer fleksibel struktur som lettere kan tilpasses fremtidige behov. 
 
Men det å bygge nytt, avhenger også mye av tomtevalg. Ut fra konseptrapporten er det ikke 
konkludert vedr. tomt for eventuelt nytt bygg, men Storhaugen er nevnt som et alternativ ved 
møter med kommunene 5. og 6. september 2016.  
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Jeg opplever Storhaugen-området som et dårlig alternativ. Dette er et relativt tettbebygd 
boligområde hvor det vil være vanskelig å etablere et nybygg og samtidig ha mulighet til å 
etablere fasiliteter som parkering for pasienter og ansatte, og et godt kollektivtilbud. Jeg 
opplever også at området er lite egnet da det ikke vil være rom for større oppbygninger/tilbygg 
hvis fremtidige behov skulle bli større enn det som er planlagt. 
 
Om det nye samlede tilbudet etableres i eksisterende bygg, ved Kristiansund Sjukehus, bør dette 
planlegges meget nøye. Man kan med god planlegging og organisering av eksisterende tilbudene 
kunne få et godt og fleksibel løsning, selv om dette vil være noe mer kostbart og mindre 
fleksibelt enn ved et nybygg.   
 
Om ikke et annet alternativ for Storhaugen blir presentert som tomtevalg for et nybygg, vil min 
anbefaling være å samle SNR- og DMS-tilbudet til eksisterende bygg, ved Kristiansund Sjukehus. 
 

3.2 Dagkirurgi 

Viser til Konseptrapportens vurderinger knyttet til virksomhetsalternativer vedr. dagkirurgi ved 
DMS Kristiansund.  
 
Jeg ser med stor fordel at flere helsetjenester blir gitt til pasienten nær sitt bosted. På den måten 
kan man redusere store reisebelastninger for flere pasientgrupper. Jeg tror det allikevel er viktig 
og nødvendig at man ikke samler en/flere dagkirurgiske-tilbud (med tilhørende fagpersonell) 
kun på en lokasjon, men at dette fordeles/rulleres på mellom SNR Hjelset og Kristiansund. Dette 
kan da gi lik tilbud for alle pasientene i regionen.  
 
Samfunnsøkonomisk, mener jeg at et dagkirurgisk tilbud ved SNR Kristiansund i stor grad ta for 
seg pasienter fra Nordmøre-regionen og at SNR Hjelset i stor grad tar for seg pasienter fra 
Romsdals-regionen. 
 
Sykehus som driver med kun elektiv kirurgi viser seg å være meget effektive, økonomisk og med 
tanke på ventelister. 
 
Jeg mener at det bør være et dagkirurgisk tilbud i Kristiansund, men dette ikke er tilstrekkelig 
utredet i forhold til det som er beskrevet i Konseptrapporten. Dette både i forhold til 
organisering og driftskostnader. 
 
 
 

4. SNR Hjelset – blant annet skisseprosjektrapporten 

4.1 Størrelse og innhold 

Et av elementene jeg er mest bekymret for ved planleggingen av det nye sykehuset på Hjelset, er 
at det bygges for lite for å kunne ta imot fremtidens pasienter og utfordringer.  
 
Ser man til andre store utbygginger innen helsesektoren har dette vært et problem. Både A-hus 
og Sykehuset i Østfold (Kalnes) ble bygget for lite. Dette har ført til perioder med stor overbelegg 
av sykesenger (m.a.o. korridorpasienter), økte ventelister, ansatte som opplever et svært høyt 
arbeidspress og omdømmeproblemer.  
 
Det er ikke til å legge i skjul at Helse Møre og Romsdal HF har de siste årene hatt store 
økonomiske utfordringer og at det i det siste har blitt gjennomført store sparingstiltak for 
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regionen (blant annet endringer i ledelse og administrasjon, ansettelsesstopp og reforhandlinger 
av medisinsk utstyr). 
Min frykt er at sparetiltakene vil påvirke byggingen av det nye sykehuset på Hjelset og SNR- og 
DMS-tilbudet i Kristiansund. Man må ikke komme i den situasjonen at man må iverksette ny 
ombygginger eller at man må sette opp eksterne enheter utenfor eksisterende bygg, fordi man 
ikke i dag tar nok høyde for fremtidig utvikling. 
 
Vi må ta lærdom fra mange andre statlige prosjekter, og det er behovet for administrative 
lokaler, behovet for midlertidige enheter og behovet for fleksible løsninger. Noe som allerede i 
dag er meget etterspurt. Forslaget mitt er derfor å utvide dagens plantegninger til å inkludere 
etasjer/enheter hvor det kan være mulighet til å ta midlertidig i bruk og eventuelt senere mer 
permanent.  
Dette kan for eksempel løses ved at man enten bygger oppover (flere etasjer) eller utover 
(påbygg eller nytt bygg) – bygger et skall med innlagt vann, kloakk, ventilasjon og strøm, men at 
ikke nødvendigvis settes opp innvendig vegger.  
 
 

4.2 Kantine? 

Viser til Konseptrapportens funksjonsprogram og driftsmodell for SNR, og Skisseprosjektrapporten. 
 
Under delen om personalservice står det at det planlegges for en felles kantine for ansatte, 
pasienter og besøkende. Men når jeg leter i Skisseprosjektrapporten finner jeg ikke hvor dette er 
plassert eller om det er mulig å plassere dette innen for fremlagt skisse. 
 
En kantine er en fin arena hvor folk kan møtes rundt et bedre måltid. En godt designet kantine 
kan være godt sted for å bearbeide sorg og vanskelige tanker, et sted for avslapping og 
restitusjon, og et sted for feiring og viktige markeringer. Derfor mener jeg det er viktig at 
prosjektet legger litt vekt på en velfungerende kantine hvor det kan være rom for alle. 
 
 
 

4.3 Parkering og kollektivtilbud 

Ut fra konseptrapporten leser jeg at det er relativt stor usikkerhet knyttet til antall 
parkeringsplasser ved SNR Hjelset. Per i dag mener jeg at det er for lite antall parkeringsplasser 
ved sykehusene Molde og Kristiansund.  
 
Det å ha nok parkeringsplasser tilgjengelig er viktig for hele tjenesten:  

- Har opplevd flere ganger at pasienter har kommet for sent til sine avtaler på grunn av at 
de ikke hadde funnet parkeringsplasser.  
 

- Har opplevd at enkelte pasienter har oppsøk meg i etterkant av en undersøkelse fordi de 
har fått bot, på grunn av at de har måttet parkere på handicap-plasser eller soner hvor 
man ikke har lov til å parkere for å nå avtalen sin.  
 

- Har opplevd at kolleger som kommer for sent til jobb da det ikke er nok ansatt-plasser 
tilgjengelig (spesielt i vaktskiftet dag-ettermiddag/kveld).  
 

- Da det har vært fult ved ansatt-plassene. Har jeg opplevd at kolleger har fått bot for å 
parkere på vanlige parkeringsplasser uten betalt avgift, men med ansattbevis synlig i 
bilden.  
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Jeg vil ytre et forslag vedrørende mulig parkeringsløsning ved det nye sjukehuset: 
Parkeringshus/tunell inn i Langåsen (med retning Skjevikåsen) med inn- og utkjøring fra 
Opdølvegen.  
 
SNR prosjektet bør også samarbeide med fylkeskommunen om å legge til rette for 
kollektivtilbudet til det nye sjukehuset; for eksempel med skyttelbuss mellom sjukehuset og 
byene utover eksisterende busstilbud (timesekspressen), og flere busser ut til distriktene.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et prosjekt for fremtiden! 
Jeg mener det er viktig å engasjere seg i SNR Prosjektet. Dette prosjektet har betydning for meg 
som ansatt i Helse Møre og Romsdal HF, som innbygger i regionen, og som fremtidig pasient og 
pårørende. 
 
Jeg håper med dette at mine innspill og synspunkter, gjennom dette høringssvaret, er med på å 
sikre god faglig kvalitet, god ressursutnyttelse, og et helhetlig helsetilbud som er tilgjengelig og 
tilpasset befolkningens fremtidige behov og utfordringer.  
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
  
 

Pål Gunnar Johansen 
Radiograf - Kvalitetskoordinator og Internrevisor 
 
Avd. for radiologi Molde og Kristiansund – Seksjon Molde 
Klinikk for diagnostikk 
Helse Møre og Romsdal HF 


