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Rådmannens innstilling 

Kristiansund kommune viser til vedlagte notat om ”Høring – Prosjekt funksjonsfordeling” 

av 08.03.2010 og uttaler følgende: 

 

1. SINTEF- rapporten om funksjonsfordeling gir ikke svar på de økonomiske og 

samfunnsmessige utfordringer som etterspørres.  Rapporten gir derfor ikke grunnlag 

for beslutning. 

2. Kristiansund kommune finner det uforsvarlig å gjennomføre en prosess med så korte 

tidsfrister og et så ufullstendig beslutningsgrunnlag i en sak med avgjørende 

konsekvenser for helsetilbudet for befolkningen på Nordmøre og i Romsdal.  En full-

stendig konsekvensutredning inkludert Risiko- og sårbarhetsanalyse må legges til 

grunn. 

3. Kristiansund sykehus må bli akuttsykehuset for Nordmøre og Romsdal, dersom Helse 

Nordmøre og Romsdal HF på tross av svakheter og mangler i beslutningsgrunnlaget 

nå velger å ta stilling til hvilket sykehus som skal være sykehus med akuttberedskap. 

4. Ved endrede forutsetninger hvor det bestemmes at det skal bygges et nytt felles 

sykehus for Nordmøre og Romsdal, må dette lokaliseres til Krifastområdet.    

5. Inntil en endelig realisering av et nytt felles sykehus i Krifast-området med alle  

akuttfunksjoner er tatt, må Kristiansund sykehus og Molde sykehus fortsette som to 

likeverdige sykehus, og dagens funksjonsfordeling mellom sykehusene videreføres.    



Saksopplysninger 

Det vises til skriv om ”Høring – Prosjekt funksjonsfordeling” fra Helse Nordmøre og 

Romsdal HF.  Høringen tar utgangspunkt  i Prosjektrapport fra SINTEF helsetjeneste-

forskning av 26.02.2010.  Administrerende direktør har bedt kommunen om uttalelse i 

forhold til følgende: 

 

 Hvilket sykehus i Helse Nordmøre og Romsdal som skal bli akuttsykehus (akutt-

beredskap i ortopedi/ kirurgi og fødeavdeling). 

 Hvilket sykehus i Helse Nordmøre og Romsdal som skal bli lokalsykehus med akutt-

funksjon i indremedisin og anestesi. 

 

Vurdering 

Det vises også til vedlagte notat av 08.03.2010 utarbeidet av næringsliv, politikere og 

administrasjon, som utdyper og problematiserer en del av de sentrale utfordringer for 

Helse Nordmøre og Romsdal HF står ovenfor og hvordan utfordringene i liten grad er 

behandlet i rapporten.  I vedlagte notat er Kristiansund kommunes høringsmerknader 

oppsummert i 18 punkt. 
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NOTAT 08.03.2010 OM 

” PROSJEKT  FUNKSJONSFORDELING” - HELSE NORDMØRE OG 
ROMSDAL HF. 
 

OPPSUMMERING AV KOMMUNENS MERKNADER. 

Kristiansund kommune oppsummerer sine merknader til ”Høring – Prosjekt funksjonsfor-

deling som følger: 

 

1. Konsekvensutredning av SINTEF-rapporten og ROS-analyse av det foreslåtte forslag 

mangler, både i forhold til fag, økonomi, personell m.v.) i forhold til å fjerne akutt-

funksjonene ved ett av sykehusene. 

 

2. Svært korte tidsfrister gir ikke mulighet for kommunen som høringsinstans å vurdere 

og analysere alle sider av SINTEF- rapporten.  Lengre tidsfrist er nødvendig for å 

kunne gi en fullstendig uttalelse i et slikt viktig helsepolitisk spørsmål og som er 

svært avgjørende for befolkningen i Helseforetakets nedslagsfelt.   

 

3. Strategi 2020 fra Helse Midt-Norge RHF må vedtas før det eventuelt vedtas en 

funksjonsfordeling av akuttfunksjoner i det enkelte Helseforetak.  

 

4. I SINTEF- rapporten er betydningen av Helseforetakets rolle i forhold til ”overordnet 

samfunnsforståelse” overhodet ikke vurdert.  Dette er en vesentlig svakhet ved 

rapporten, og rapporten gir derfor ikke et beslutningsgrunnlag som kan vurderes på 

dette punkt. 

 

5. Kristiansund sykehus bør bli akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal når man 

vektlegger det regionale perspektiv  i saken blant annet på grunn av endrede 

pasientstrømmer fra Nordmøre.  Endrede pasientstrømmer  på grunn av nedleggelse 

av akuttfunksjonene ved Orkdal sykehus er ikke vurdert i SINTEF-rapporten, og bør 

tillegges vekt.  Mange innbyggere i Vestnes og deler av Rauma kan også nå andre 

akuttsykehus (Ålesund) innen kortere tid enn Molde sykehus.  Dette er heller ikke 

vektlagt.  Akuttsykehus i et regionalt perspektiv er ikke utredet. 

 

6. SINTEF-rapporten gir et alt for dårlig beslutningsgrunnlag, da man ikke vet 

resultatene av Samhandlingsreformen.  Avgjørelse av fremtidig sykehusstruktur bør 

derfor ikke besluttes før det er klarlagt konkret hva som blir sykehusenes rolle i 

fremtiden i et samhandlingsperspektiv.  Det bør ikke tas avgjørelse nå som ikke gir 

effektive løsninger for sykehusene i fremtiden. Det er en stor svakhet i forhold til 

SINTEF-rapporten at man ikke venter med å utrede fremtidig sykehusstruktur (som 

vil ha konsekvenser for mange 10-år fremover) før man vet hva Samhandlings-

reformen konkret vil innebære. 

 

7. SINTEF-rapporten gir ikke svar på de spørsmål Styret i Helse Nordmøre og Romsdal 

ba om å få utredet.  Alle ”mellomløsninger” eller modifisert fortsettelse av dagens 

drift er ikke vurdert. 

 

8. Transportanalysen fra Asplan Viak er beheftet med en rekke feil og mangler, og gir 

ikke grunnlag for å fatte en beslutning om hvilket sykehus av Molde og Kristiansund 

som bør ha fremtidige akuttfunksjoner.  I tillegg er det ikke utredet hvor akutt-

funksjonene i Helse Nordmøre og Romsdal HF bør lokaliseres i et regionalt perspektiv 

slik at innbyggerne i Nordmøre og Romsdal i fremtiden kan få best mulig akutthjelp. 

 

 

 

 



9. Barnesengepost er allerede lokalisert til Kristiansund.  Barnesengepost henger nært 

sammen med fødeavdeling.  Fødeavdeling bør lokaliseres sammen med akutt-

funksjoner.  Dette må det tas hensyn til når fremtidig lokalisering av akuttfunksjoner 

skal avgjøres.  Kristiansund har en stor fordel i denne sammenheng, da sykehuset 

allerede har en god og veletablert barnesengepost og en velfungerende fødeavdeling.   

 

10. Dobbeltfunksjoner bør utredes regionalt for å redusere driftsutgiftene i Helsefore-

taket.  Samtidig innvirker microbiologiavdelingen, øyeavdelingen og øre-, nese-, 

halsavdelingen samt administrasjon og en rekke stabs- og støttefunksjoner  som er 

lagt til Molde sykehus inn i forhold til antall årsverk ved Molde og Kristiansund syke-

hus.  Ved å bruke tallene for å fremstille at Molde sykehus er ”større” blir derfor 

direkte feil i SINTEF-rapporten, og kan ikke tillegges vekt. 

 

11. SINTEF-rapporten tar kun utgangspunkt i forholdet mellom eksisterende sykehus i 

Molde og Kristiansund sykehus.  Rapporten gir ikke svar på at det i utgangspunktet 

skal bygges nytt sykehus i Molde, og at finansiering av dette vil påvirke fremtidig 

driftsnivå for sykehusene i Helseforetaket vesentlig.  Rapporten er derfor ”verdiløs” 

og fragmentert som beslutningsgrunnlag. 

 

12. SINTEF-rapporten fokuserer i svært liten grad på hvilken rolle Kristiansund sykehus 

med velfungerende akuttfunksjoner har som beredskapssykehus og den nasjonale 

betydning det har for beredskap og akuttsituasjoner innenfor olje- og gassnæringen.  

Rapporten må justeres på dette punkt, og olje- og gassnæringens behov for et 

velfungerende akuttsykehus må tillegges avgjørende vekt i valg av lokalisering av 

fremtidige akuttfunksjoner. 

 

13. SINTEF- rapporten gir ikke svar på hvordan man i fremtiden må sette inn 

kompenserende tiltak for å opprettholde den faglige attraktivitet ved nivå 2-syke-

huset, og tar heller ikke opp de problemer fremtidig rekruttering av leger som er 

turnuskandidater vil få for de kommunene som i dag rekrutterer leger til kommune-

helsetjenesten. 

 

14. Økte utgifter ved radiolog/ radiograftjeneste og anestesi/ operasjonsteam i 

Kristiansund kan ikke tas med som et argument for økte kostnader ved Kristiansund 

sykehus i tilfelle dette skulle bli valgt som nivå 2-sykehus, da funksjonene kan over-

flyttes fra et eventuelt Molde nivå 4-sykehus. 

 

15. Lokalsykehuset og akuttfunksjonenes betydning som trygghetsbase i befolkningen og 

spesielt i forhold til ”svake”/ utsatte grupper er ikke vurdert. 

 

16. Den foreslåtte funksjonsfordelingen i SINTEF-rapporten medfører at allmennlegene 

må bruke langt mer tid på akuttmedisin i primærhelsetjenesten enn i dag.  Legevakt 

må forsterkes ytterligere, og det må brukes mer ressurser (også legeressurser) i 

forhold til transport av syke og skadde.  Kostnadene for kommunene tilhørende nivå 

4-sykehuset vil derfor øke, uten at dette er beregnet i rapporten. 

 

17. SINTEF-rapporten er unyansert når det gjelder sammenlignende statistikker, og gir 

ikke et rett bilde for å kunne fatte et rett vedtak om fremtidig funksjonsfordeling. 

 

18. SINTEF-rapporten besvarer ikke en rekke andre sentrale spørsmål som må utredes 

og kvalitetssikres før en beslutning om hvor akuttsykehuset i Helse Nordmøre og 

Romsdal HF tas. 

 

 

 

 



BAKGRUNN. 

Det vises til skriv om ”Høring – Prosjekt funksjonsfordeling” fra Helse Nordmøre og 

Romsdal HF.  Høringen tar utgangspunkt  i Prosjektrapport fra SINTEF helsetjeneste-

forskning av 26.02.2010.  Administrerende direktør har som intensjon å gi følgende 

anbefaling til styret i Helse Nordmøre og Romsdal HF: 

 

 Hvilket sykehus i Helse Nordmøre og Romsdal som skal bli akuttsykehus (akutt-

beredskap i ortopedi/ kirurgi og fødeavdeling). 

 Hvilket sykehus i Helse Nordmøre og Romsdal som skal bli lokalsykehus med akutt-

funksjon i indremedisin og anestesi. 

Det fremgår også i høringsbrevet at administrerende direktør vil beskrive mulige 

alternativer/ varianter i tråd med styrevedtaket.  I selve SINTEF-rapporten fremkommer 

imidlertid kun 2 reelle alternativer.   

 

Konsekvensutredning av SINTEF-rapporten og ROS-analyseav det foreslåtte forslag 

mangler, både i forhold til fag, økonomi, personell m.v.) i forhold til å fjerne akutt-

funksjonene ved ett av sykehusene. 

 

 

ALT FOR KORT TIDSFRIST. 

Med den fastsatte fremdrift denne sak har, er det svært korte tidsfrister i forhold til å 

kunne gi utdypende analyser og kommentarer.  Høringsuttalelsen må derfor baseres på 

å peke på bare noen sentrale punkter i forhold til SINTEF-rapporten.  Også de forslag 

som nå fremkommer i den foreløpige Strategi 2020 fra Helse Midt-Norge RHF påvirker 

fremtidig sykehusstruktur, og behandles ikke i dette høringssvaret.   

 

Svært korte tidsfrister gir ikke mulighet for kommunen som høringsinstans å vurdere og 

analysere alle sider av SINTEF- rapporten.  Lengre tidsfrist er nødvendig for å kunne gi 

en fullstendig uttalelse i et slikt viktig helsepolitisk spørsmål og som er svært avgjørende 

for befolkningen i Helseforetakets nedslagsfelt.   

 

Strategi 2020 vil samtidig påvirke hvilke valg som skal gjøres i fremtiden.  Det er 

uheldig at ikke SINTEF-rapporten kommer etter og som et resultat av vedtatt Strategi 

2020 fra Helse Midt-Norge RHF. 

 

 

FORHOLDET TIL STRATEGI 2020. 

Strategi 2020 ble først vedtatt sendt ut på høring i uke 9, med høringsfrist i mai 2010.  

Med svarfrist for uttale i forhold til SINTEF-rapporten 10.03.2010 er det ikke mulig å se 

disse høringene i sammenheng.  Dette er en stor svakhet i høringsprosessen.   

 

Poenget med en høringsprosess i forhold til Strategi 2020 er vel at man ønsker innspill 

og at innspillene kan føre til en eventuelt endelig vedtatt strategi før det tas stilling til 

hvordan strategien fra Helse Midt-Norge RHF skal påvirke tjenestetilbudet i det enkelte 

lokale helseforetak. Rekkefølgen for vedtak blir derfor merkelig i denne sak.  Den over-

ordnede Strategi 2020 må derfor vedtas først, før det eventuelt vedtas en ytterligere 

funksjonsfordeling. 

   

Strategi 2020 må vedtas før det eventuelt vedtas en funksjonsfordeling av akutt-

funksjoner i det enkelte Helseforetak.  

 

 

 

 

 



HELSETILBUDET I ET SAMFUNNSPERSPEKTIV. 

Det vises til styresak 96/09 fra Helse Midt-Norge RHF (om arbeidet med strategi 2020) 

hvor det blant annet fremkommer følgende i vedtakets  pkt. 4: 

”Styret ber om at de løsninger som foreslås utformes innenfor en overordnet 

samfunnsforståelse og Samhandlingsreformens intensjoner”. 

 

I styresak 23/10 i styremøte 4.3.2010 fra Helse Midt-Norge RHF fremkommer det bl.a: 

”Helse Nordmøre og Romsdal HF har på bakgrunn av den økonomiske 

situasjonen i foretaket satt i gang en prosess for å utrede ytterligere 

funksjonsfordeling mellom de to sykehusene i Helse Nordmøre og Romsdal og 

samle akuttfunksjonene til ett av sykehusene.  Foretaket har engasjert SINTEF i 

dette arbeidet. 

 

I SINTEF-rapporten konkluderes det med: 

”Etablering av et nivå 4-sykehus kan oppleves som en reduksjon i 

tilbudet, svekke befolkningens tillit til sykehuset og skape utrygghet.  Økt 

avstand til akuttsykehuset vil for noen pasientgrupper og pårørende medføre økte 

kostnader og ulemper”. 

 

Bosetting, sysselsettingseffekter, kompetansearbeidsplasser, kvinnearbeidsplasser og 

andre forhold knyttet til helsetilbudet i et samfunnsperspektiv er ikke utredet. 

 

I SINTEF- rapporten er betydningen av Helseforetakets rolle i forhold til ”overordnet 

samfunnsforståelse” overhodet ikke vurdert.  Dette er en vesentlig svakhet ved 

rapporten, og rapporten gir derfor ikke et beslutningsgrunnlag som kan vurderes på 

dette punkt.  

 

 

AKUTT-TILBUD I REGIONALT PERSPEKTIV. 

Akutt-tilbudet i Nordmøre og Romsdal kan ikke vurderes separat.  Mellom de enkelte 

Helseforetak er det bare teoretiske ”grenser”.  Parallelt pågår også utredning om hvilke 

akuttfunksjoner det skal være ved Orkdal sykehus.   De signaler som fremkommer i 

Strategi 2020 tilsier at akuttfunksjonene ved Orkdal sykehus blir nedlagt (Kun ett 

akuttmottak i hvert helseforetak).   I strategi 2020 fremkommer det også at antall føde-

avdelinger skal reduseres.  Dette vil også innebære at Orkdal sykehus mister denne 

funksjonen.    

 

Hvis Orkdal sykehus mister akuttfunksjoner vil dette innebære at pasientstrømmer fra 

Nordmøre endres.   Konsekvensen av dette er ikke utredet i SINTEF-rapporten.   Det er 

grunn til å anta at nedleggelse av akuttfunksjoner ved Orkdal sykehus vil medføre at 

store deler av pasientstrømmen til Orkdal sykehus vendes til Kristiansund sykehus der-

som Kristiansund sykehus i fremtiden også får opprettholdt akuttberedskapen.  Dette er 

derfor et viktig argument for at Kristiansund sykehus bør ha akuttfunksjonene i Helse 

Nordmøre og Romsdal HF. 

 

Et annet moment i et regionalt perspektiv er at flere av kommunene som i utgangs-

punktet er definert som ”Romsdalskommuner” og medtatt i dekningsområdet til Molde 

sykehus (Vestnes og deler av Rauma) allerede har kortere vei til Ålesund sykehus i en 

akuttsituasjon enn til Molde sykehus.  Dette forsterkes ytterligere ved at Tresfjordbrua 

bygges i løpet av få år. 

 

Tilbudet i HF Nordmøre og Romsdal må derfor også ses i en større regional sammen-

heng.  Dette innebærer at det fremtidige akuttilbudet må vurderes også i forhold til hva 

som skjer i Helse Sunnmøre HF og St. Olav HF.  Ved å se akuttilbud og sykehusstruktur i 

en regional sammenheng, bør det være mulig å ta ut økonomiske og faglige synergier 

ved å samle enkelte spissfunksjoner.  



Det fremstår forunderlig at Helse Nordmøre og Romsdal HF skal vedta og gjennomføre 

så betydelige endringer som det legges opp til av økonomiske årsaker uten at hele 

regionen er sett i en større sammenheng. 

 

Kristiansund sykehus bør bli akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal når man vektlegger 

det regionale perspektiv i saken blant annet på grunn av endrede pasientstrømmer fra 

Nordmøre.  Endrede pasientstrømmer  på grunn av nedleggelse av akuttfunksjonene 

ved Orkdal sykehus er ikke vurdert i SINTEF-rapporten, og bør tillegges betydelig vekt.  

Mange innbyggere i Vestnes og deler av Rauma kan også nå andre akuttsykehus (Åle-

sund) innen kortere tid enn Molde sykehus.  Akuttsykehus i et regionalt perspektiv er 

ikke utredet. 

 

 

SAMHANDLINGSREFORMEN. 

SINTEF-rapporten vurderer ikke konsekvensene for sykehusene i forhold til Sam-

handlingsreformen.  Dette er for så vidt riktig, da man på nåværende tidspunkt ikke 

kjenner til de konkrete resultatene av Samhandlingsreformen og hvordan dette vil virke 

inn på sykehusenes drift.  Det er imidlertid en stor svakhet at man ikke venter med å 

utrede fremtidig sykehusstruktur (som vil ha konsekvenser for mange 10-år fremover) 

før man vet hva Samhandlingsreformen konkret vil innebære. 

 

SINTEF-rapporten gir et alt for dårlig beslutningsgrunnlag, da man ikke vet resultatene 

av Samhandlingsreformen.  Avgjørelse av fremtidig sykehusstruktur bør derfor ikke 

besluttes før det er klarlagt konkret hva som blir sykehusenes rolle i fremtiden i et 

samhandlingsperspektiv.  Det bør derfor ikke tas avgjørelse nå som ikke gir effektive 

løsninger for sykehusene i fremtiden.  Det er en stor svakhet i forhold til SINTEF-

rapporten at man ikke venter med å utrede fremtidig sykehusstruktur (som vil ha 

konsekvenser for mange 10-år fremover) før man vet hva Samhandlingsreformen 

konkret vil innebære. 

 

 

PREMISSER FOR RAPPORTEN SAMSVARER IKKE MED HELSEFORETAKETS VED-

TAK. 

Det er et stort avvik fra det styret i Helse Nordmøre og Romsdal HF  vedtok som mandat 

i styremøte 17.12.09 i sak 2009/109for utredningen og hva som fremkommer i SINTEF-

rapporten.  Styrets vedtak var følgende: 

 

1. Med henvisning til den strategidiskusjon som er iverksatt av det regionale helsefore-

taket (RHF), ber styret adm. direktør gjennomføre en utredning av mer omfattende 

oppgavefordeling mellom sykehusene i Kristiansund og Molde.  

2. Utredningen skal omfatte, men er ikke begrenset til, spørsmål om samling av 

akuttfunksjoner.  

3. Styret legger til grunn at det skal være indremedisinsk akuttberedskap ved begge 

sykehus.  

4. Utredningen forutsettes å skje med god involvering fra begge sykehus og i nært 

samarbeid med det regionale helseforetaket supplert med ekstern bistand.  

5. Utredningen skal danne utgangspunkt for styrets behandling av spørsmål om 

oppgavefordeling samt styrets høringsuttalelse til utkast til regional strategiplan 

(Strategi 2020). Styret forutsetter at hensynet til pasientbehov, faglig kvalitet 

og økonomi blir belyst i utredningen.  

6. Utredningen skal avgis til styret innen utgangen av februar 2010.” 



I SINTEF-rapporten er det forutsatt at det skal være ett nivå 4- og ett nivå 2-sykehus i 

Helse Nordmøre og Romsdal HF.  Dette er en helt annen forutsetning enn styret i Helse-

foretaket faktisk diskuterte og vedtok – jfr. spesielt pkt. 2. 

 

I oversendelsesbrevet fremkommer det at direktøren i Helseforetaket skal fremlegge 

eventuelt andre alternativer.  Kommunene er ikke høringsinstans i forhold til dette, men 

kun til SINTEF-rapporten. 

 

SINTEF-rapporten gir ikke svar på de spørsmål Styret i Helse Nordmøre og Romsdal ba 

om å få utredet.  Alle ”mellomløsninger” eller modifisert fortsettelse av dagens drift er 

ikke vurdert.   

 

 

TRANSPORTAVSTANDER. 

Hvor mange kan nå henholdsvis Kristiansund sjukehus og Molde sykehus innen en gitt 

tid er et sentralt premiss i SINTEF-rapporten og den underliggende Asplan Viak-

analysen.  

 

Asplan Viak-analysen over transporttid viser bl.a. følgende feil og mangler: 

 Innbyggertall i Eide er feil. (Ca 1.100 innbyggere ”avglemt”) 

 Asplan Viak-rapporten er ikke justert for at mange innbyggere i Eide nå kan nå syke-

huset i Kristiansund raskere via Atlanterhavstunnelen enn å reise til Molde sykehus. 

 I analysen tas det som utgangspunkt at Orkanger sykehus fremdeles skal ha akutt-

funksjoner.  Hvis disse bortfaller (og dermed også fødeavdelingen på Orkanger syke-

hus) vil pasientstrømmen endres vesentlig.  Dette er ikke hensyntatt i utredningen. 

 For kommunene Halsa, Smøla, Aure (og gamle Tustna) er det ikke beregnet reisetid 

med båt (”Øyvakt”), men kun transporttid med ambulanse.  Antall som kan nå syke-

huset i Kristiansund innen en time blir derfor feil og er vesentlig større! 

 Rapporten konsentreres kun om transportanalyser til sykehusene i Molde og 

Kristiansund i Helse Nordmøre og Romsdals HFs ansvarsområde.  Det vurderes ikke 

om innbyggerne i dette området kan nå andre akuttsykehus (Ålesund sykehus) 

innen samme og eventuelt kortere tid.  Dette innebærer at mange innbyggere i 

Vestnes og deler av Rauma regnes som tilhørende Molde sykehus, uten at det er 

vurdert om de har andre muligheter for akuttilbud like nært eller nærmere.  Eller 

sagt på en annen måte:  Det kan ikke være viktigere at befolkningen i Vestnes skal 

ha kort avstand (under en time) til to fullverdige akuttsykehus enn at befolkningen i 

Aure, Smøla, Halsa og andre Nordmørskommuner skal måtte pålegges langt lengre 

reiseavstand hvis Molde blir valgt som akuttsykehus. 

 I SINTEF rapporten side 5 fremgår det at 33.060 av befolkningen når sykehuset i 

Kristiansund innen en time, mens 53.047 av den samlede befolkning når Molde 

sykehus innen en time.  Tallmaterialet er hentet fra Asplan Viaks transportanalyse 

(side 12).  Tallene er imidlertid ”overført” feil fra den ene rapporten til den andre.  

Asplan Viak opererer med følgende sammenlignbare tall for Kristiansund og Molde for 

tidsintervallet 45- 60 minutter:  Kristiansund 33.060, Molde 44.682.  En slik alvorlig 

saksfremstillingsfeil kan påvirke resultatet av valg av akuttsykehus. 

 Det som er betydelig mer betenkelig er at SINTEF har beskrevet dette tallet helt feil.  

SINTEF hevder at dette er antall innbyggere som kan nå sykehusene i Kristiansund 

og Molde innen en gitt tid, og da blir tallet for Kristiansund åpenbart feil! Det er langt 

flere enn 33.000 som kan nå Kristiansund sykehus på en time, blant annet store 

deler av innbyggerne i Molde og Fræna, Aure, Smøla, Eide og Halsa! 

 I utredningen fra Asplan Viak er det kun sett på hvor mange som kan nå sitt nær-

meste sykehus (Kristiansund og Molde) innen en gitt tidsakse.  Tallene gir altså ut-

trykk for hvor mange innbyggere som drar til Molde eller Kristiansund sykehus som 

sitt nærmeste.  Hvis man for eksempel kan nå Molde sykehus innen 43 minutter og 

Kristiansund sykehus innen 45 minutter, regnes det som tilhørende kun til Molde 

sykehus i disse tabellene, selv om man kan nå Kristiansund sykehus på godt under 

en time.   



En slik måte å fremstille reisetid på har vesentlige svakheter for å gi et reelt 

beslutningsgrunnlag om hvor akuttsykehuset i Helse Nordmøre og Romsdal HF bør 

ligge. 

 Noen av de fremtidige kommunikasjonsløsninger fremkommer ikke som premisser i 

SINTEF- rapporten og Asplan Viak- analysen. Fremtidige kommunikasjonsløsninger er 

begrenset til prosjekter som sannsynlig realiseres i løpet av planperioden til 2020, 

men de endringer som nå utredes med påfølgende investeringer må hensynta de 

store veiprosjektene som vil komme etter 2020.  Her er Møreaksen helt sentral og vil 

føre til at avstanden mellom Molde og Ålesund blir under 50 minutter, og enda 

kortere til Åse sykehus.  Det jobbes bredt med å få Møreaksen gjennomført blant 

annet fra Møre og Romsdal fylke som del av fergefri Kyststamveg E39.  Prosjektet er 

så viktig for Møre og Romsdal som en større region at det er realistisk at prosjektet 

gjennomføres i løpet av 10-15 år.   

 

Transportanalysen tar ikke utgangspunkt i det mest sentrale spørsmål:  Hvor bør 

akuttfunksjonene ligge i Helse Nordmøre og Romsdal HF sett i et regionalt 

perspektiv litt frem i tid slik at innbyggerne får best mulig akutthjelp?  Her er 

ikke Ålesund sykehus vurdert som et reelt alternativ for mange innbyggere, og 

forutsetningen om at Orkdal sykehus mister akuttfunksjonene og fødeavdelingen er ikke 

hensyntatt.  I et slikt regionalt perspektiv vil det være behov for en helt ny utredning, 

som sannsynligvis vil gi helt andre ”svar” på hvor akuttfunksjonene bør ligge i fremtiden. 

 

Transportanalysen fra Asplan Viak er beheftet med en rekke feil og mangler, og gir ikke 

grunnlag for å fatte en beslutning om hvilket sykehus av Molde og Kristiansund som bør 

ha fremtidige akuttfunksjoner.  I tillegg er det ikke utredet hvor akuttfunksjonene i 

Helse Nordmøre og Romsdal HF bør lokaliseres i et regionalt perspektiv slik at 

innbyggerne i Nordmøre og Romsdal i fremtiden kan få best mulig akutthjelp. 

  

 

FRAGMENTERING AV FUNKSJONER – ALT HENGER SAMMEN MED ALT! 

Foreliggende SINTEF- rapport drøfter ikke problemstillinger knyttet til Strategi 2020 fra 

Helse Midt-Norge RHF når det gjelder barne- og fødeavdelinger.  I Strategi 2020 – slik 

den nå er sendt ut på høring – fremkommer det at antall fødeavdelinger skal reduseres, 

og at det kun skal være en barneavdeling med 5-dagers akuttpost i hvert helseforetak.   

 

Lokalisering av fødeavdeling er svært nært knyttet til lokalisering av barneavdeling og 

øvrige akuttfunksjoner.  Det er varslet et eget EU-direktiv om disse forhold.  Dette er 

ikke grundig drøftet i rapporten, verken i forhold til transporttid for fødende, bortfall av 

fødeavdeling i Orkanger, fødeavdelingenes betydning for hvor unge som skal etablere 

seg velger bosted o.s.v. 

 

Barneavdelingen i Kristiansund er svært viktig, og henger nært sammen med tilbud til 

barn og unge også innenfor habilitering og psykisk helse.  Barnemedisin innen utredning, 

diagnostisering, behandling og oppfølging av barn og unge og deres familier er 

avgjørende for ivaretakelse av så vel nyfødte ved fødeavdelingene og for å kunne gi 

gode oppvekstvilkår.  Erfaringene med samlokalisering av habilitering, barnemedisin og 

psykisk helsevern er svært gode.  Den sikrer et helhetlig spesialisttjenestetilbud til barn 

og unge, og er i tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet for en fremtidig nasjonal 

modell for organisering av barnetjenester. 

 

Tjenestene som avdeling for barn og unge gir, er svært viktige for Kristiansund og 

regionen, og må blant annet sees sammen med de levekårsutfordringer som er i 

regionen.  Ved valg av fremtidig lokalisering av akuttfunksjoner, må dette vektlegges. 

 

Barnesengepost er allerede lokalisert til Kristiansund.  Barnesengepost henger nært 

sammen med fødeavdeling.  Fødeavdeling bør lokaliseres sammen med akuttfunksjoner.  

Dette må det tas hensyn til når fremtidig lokalisering av akuttfunksjoner skal avgjøres.  



Kristiansund har en stor fordel i denne sammenheng, da sykehuset allerede har en god 

og veletablert barnesengepost og en velfungerende fødeavdeling.   

 

 

DOBBELTFUNKSJONER I MØRE OG ROMSDAL. 

Både Molde sykehus og Ålesund sykehus har egen patologisk avdeling, avdeling for 

microbiologi, øyeavdeling og øre-, nese-,hals-avdeling.  Når disse funksjonene ikke 

vurderes i SINTEF-rapporten, så har dette sammenheng med at rapporten fokuserer kun 

på akuttfunksjonene.  Samtidig brukes det i rapporten som et argument at Molde syke-

hus er ”større” enn Kristiansund i antall årsverk. 

 

Det kan stilles spørsmål ved om det i et regionalt perspektiv er nødvendig med slike 

dobbeltfunksjoner i en situasjon hvor Helse Nordmøre og Romsdal HF har et for høyt 

driftsnivå, og åpenbart kunne redusert driftsnivået ved et nærmere samarbeid med 

Helse Sunnmøre HF (Ålesund sykehus).   

 

Det er også et poeng at administrasjon og en rekke stabsfunksjoner er innregnet i Molde 

sykehus sine tall, slik at antall årsverk er langt høyere i Molde.  Dette gir utslag bl.a. i 

forhold til transportanalysen.    

 

Dobbeltfunksjoner bør utredes regionalt for å redusere driftsutgiftene i Helseforetaket.  

Samtidig innvirker microbiologiavdelingen, øyeavdelingen og øre-, nese, halsavdelingen 

samt administrasjon og en rekke stabs- og støttefunksjoner som er lagt til Molde syke-

hus inn i forhold til antall årsverk ved Molde og Kristiansund sykehus.  Ved å bruke 

tallene for å fremstille at Molde sykehus er ”større” blir derfor direkte feil i SINTEF-

rapporten, og kan ikke tillegges vekt. 

 

 

FORHOLDET TIL PLANLAGT MOLDE NYE SYKEHUS. 

I SINTEF-rapporten problematiseres det ikke at Molde nye sykehus er planlagt som et 

lokalsykehus for Romsdal.  Nye Molde  sykehus er planlagt innenfor en kostnadsramme 

på 2,4 milliarder kroner.  SINTEF-rapporten tar ikke hensyn til at  det er planlagt nytt 

lokalsykehus i Molde, men relaterer alle utregninger til det ”gamle” sykehuset på 

Lundavang, som samtidig i alle andre utredninger fremstilles som ”uegnet” til fremtidig 

sykehusdrift i nåværende form. 

 

Hvis det nye  planlagte sykehuset i Molde også skal inneholde alle akuttfunksjoner og 

felles fødeavdeling og barneavdeling for hele Nordmøre og Romsdals befolkning, antas 

det at dette vil innebære ytterligere kostnader  ut over lokalsykehustilbud – med en 

kostnad på minst 3 milliarder kr.   

 

Hvis man forutsetter at rentenivået i de neste 30 – 50 år holdes på 5% i gjennomsnitt 

og at nedskrivningstid er 50 år for bygninger og 10 år for utstyr (30 års gjennomsnitt), 

og at bare 50% av de reelle kapitalkostnadene skal finansieres over driften til Helse 

Nordmøre og Romsdal HF, kan man enkelt illustrere estimatene for kapitalkostnader og 

hva dette vil kreve av reduksjoner for å finansiere det nye sykehuset i Molde.   

 

Som en teoretisk sammenligning kan man se på hva opprusting av sykehuset i Molde på 

Lundavang og Sykehuset i Kristiansund i en størrelsesorden på 1 milliard kr vil gi av 

kostnader, gitt at 50% av kapitalkostnadene skal finansieres av det lokale helsefore-

taket.   

 

Finansiering av nye Molde sykehus (50% av 3 milliarder) vil med denne beregnings-

modell gi årlige reelle kapitalutgifter for Helseforetaket i 30 år på ca. 97,5 mill. kr, mens 

finansiering av opprusting av eksisterende sykehus (uten at det er tatt hensyn til 

fremtidig vurdering av hvor akuttfunksjonene bør ligge) vil gi årlige kapitalutgifter de 



neste 30 årene tilsvarende 32,5 millioner kroner (50% av 1 milliard som skal 

kapitaliseres). 

 

Dette innebærer at man nå på bakgrunn av SINTEF-rapporten - som ikke tar inn 

utgiftene til bygging av nytt sykehus i Molde som et premiss -  ikke kan tilrå hvor frem-

tidige akuttfunksjoner bør ligge. 

 

Når det nå også på statlig hold stilles spørsmål om det i fremtiden bør være ett felles 

akuttsykehus i Helse Nordmøre og Romsdal HF og hvor dette eventuelt bør lokaliseres, 

så blir SINTEF- rapporten enda mer ”verdiløs” som et beslutningsgrunnlag for fremtidens 

sykehusstruktur. 

 

 

SINTEF-rapporten tar kun utgangspunkt i forholdet mellom eksisterende sykehus i Molde 

og Kristiansund sykehus.  Rapporten gir ikke svar på at det i utgangspunktet skal 

bygges nytt sykehus i Molde, og at finansiering av dette vil påvirke fremtidig driftsnivå 

for sykehusene i Helseforetaket vesentlig.  Rapporten er derfor ”verdiløs” og fragmentert 

som beslutningsgrunnlag. 

 

 

BEREDSKAPSSYKEHUS FOR OLJE- OG GASSNÆRINGEN. 

Betydningen av Kristiansund sykehus som viktig del av beredskapen for 

offshorevirksomhet er så vidt omhandlet i SINTEF-rapporten, og da kun begrenset til 

Heidrun.  Beredskapen gjelder imidlertid for alle plattformene/ produksjons-

skipene på Haltenbanken:  Heidrun, Kristin, Draugen, Njord, Ormen Lange (boring) 

og andre boreplattformer som er her av kortere eller lengre varighet.  

 

Olje- og gassnæringen er helt avhengige av en velfungerende infrastruktur.  Kristian-

sund sykehus inngår som en kritisk faktor i forhold til videre opprettholdelse og 

videre utbygging av petroleumsvirksomheten fra Stadt til Lofoten.   Olje- og 

gassvirksomheten genererer en enorm nasjonal verdiskapning.   Dette understrekes 

gjennom de inngåtte avtaler mellom Justis- og politidepartementet og oljeselskapene om 

å sikre disse som en del av norsk kritisk infrastruktur.    Petroleumsvirksomheten er 

også svært viktig lokalt og regionalt for å opprettholde sysselsetting m.v.   

 

I en situasjon hvor det nå stilles spørsmål om videre akuttfunksjoner og medisinske 

funksjoner ved Kristiansund sykehus, må olje- og gassnæringens behov for forutsig-

barhet og det betydelige arbeid som er nedlagt i planverk, samhandling og trening i  

krisesituasjoner tillegges stor vekt. 

 

Kristiansund kommune har derfor gjennomført nye samtaler med petroleumsnæringen, 

og har fått bekreftet og forsterket de tidligere synspunktene fra  olje- og gasselskapene: 

Tilfredsstillende akuttmedisinsk kompetanse og geografisk nærhet gjør at 

Sykehuset i Kristiansund er den foretrukne destinasjon for helikoptertransport 

av pasienter fra Haltenbanken.  Pasient-transport til sykehuset i Kristiansund 

betinger at sykehuset har tilfredsstillende medisinsk kompetanse og akutt-

funksjoner.   Bortfall av nødvendig medisinsk kompetanse/ akuttfunksjoner vil 

medføre endringer for pasienttransporten fra Haltenbanken”. 

 

Det vesentlige momentet i dette er det beredskapssamarbeidet  for offshore ulykker 

og katastrofer som er bygget opp over 20 år i Kristiansund.  Dette samarbeidet er unikt i 

Norge og gir den største trygghet for at tap av liv og skader på mennesker, miljø og inn-

retninger begrenses så mye som mulig ved å ha en meget godt fungerende beredskap.  

Ved en større ulykke vil naturlig nok de skadede fordeles på mange sykehus, både i 

regionen og i andre regioner. 

 



 

Beredskapsfunksjonene samlet i Kristiansund ligger som del av forutsetningene 

for etableringer av oljeselskapenes driftsorganisasjoner.  Oljeselskapene har som 

kjent meget sterk fokus på HMS-situasjonen for sine ansatte offshore, da en katastrofe 

kan får dramatiske konsekvenser.  

 

Hovedmomenter i forhold til olje og gassvirksomheten og offshore beredskaps-

samarbeid i Kristiansund er: 

 Kristiansund og Møre og Romsdal har en nasjonal posisjon og betydning som olje- og 

gassprovins med store inntekter til Norge hver eneste dag.  Norge er avhengig av at 

Kristiansund fungerer! 

 Kristiansund er valgt som både driftssted for enkelte felt (for tiden Draugen, Ormen 

Lange og Njord) og forsynings- og helikopterbase for de fleste felt og aktiviteter i 

Norskehavet. De bemannede installasjoner er Åsgard, Heidrun og Kristin, i tillegg til 

Draugen, Njord og Ormen Lange.  

 Helikopterbasen ble bestemt lagt til Kristiansund i forhold til geografisk nærhet, vær-

forhold, isingsproblematikk, samhandling med skip/base mm. 

 Statoil og Shell har samlet ledelse av beredskap for olje- og gassvirksomheten 

på Haltenbanken/ Norskehavet i Kristiansund, og bygd opp en egen beredskaps-

organisasjon og eget beredskapsrom for dette.    

 Statoil og Shell påpeker at denne beredskapen fungerer veldig godt.  Andre aktører 

som Politimesteren i Nordmøre og Romsdal med ansvar for beredskapen i 

Norskehavet og med kontorsted i Kristiansund, SAR-helikopteret (Search and rescue) 

som er stasjonert på Heidrun og i Kristiansund, enda et nytt SAR-helikopter som 

vurderes stasjonert i Kristiansund hvis Kristiansund opprettholder akuttfunksjonene 

ved sykehuset, helikopterselskapene på Kvernberget, Vestbase som mottakssted for 

sårede/ skadde ved større ulykker til havs, egen legeberedskap (”oljevakt”) lagt til 

Kristiansund og andre aktører som er viktige i en beredskapssituasjon,  har over 

mange år trent på beredskap ved ulykker og katastrofer.  Sykehuset i Kristiansund 

med en velfungerende akuttberedskap inngår som en viktig del av denne 

beredskapen.   

 Den unike erfaring som er bygd opp over mange år lokalisert i Kristiansund, er helt 

avgjørende for at beredskap for petroleumsvirksomheten også i fremtiden skal være 

velfungerende og trygg. 

 Shell har sin nasjonale beredskap etablert i Kristiansund og Statoil har nylig flyttet 

sin beredskap for Region Nord (Midt og Nord-Norge) til Kristiansund.  20- års 

erfaring, kompetanse og samspill mellom mange aktører innen beredskapssamarbeid 

for offshore er unikt i norsk beredskapssammenheng. Dette gir trygghet for at 

beredskapen fungerer, og vil også gjøre det ved eventuelt større ulykker offshore.    

 Kristiansund sykehus (med akuttfunksjoner) har en viktig rolle i denne sammenheng.    

En viktig forutsetning er også Shell og Statoils organisasjon i Kristiansund og 

nærheten til sykehuset i Kristiansund.   

 Utvikling og øving av beredskapsplaner har vist at samlokalisering av de viktigste 

innsatsfaktorene er en vesentlig nøkkel til suksess, og at å bryte treningsmønstre 

som er godt innøvd kan gi uante konsekvenser i en storulykke.  Lokal tilstede-

værelse, godt innøvde beredskapsplaner og nettverk kan ikke undervurderes. 

 Egen legevaktberedskap for Haltenbanken er lokalisert i Kristiansund, og vakt-

havende lege er tilgjengelig på døgnbasis for helsepersonell om bord på 

installasjonene eller skip for bistand ved sykdommer og skader.   Det nye SAR-

helikopteret med døgnbemanning er planlagt stasjonert i Kristiansund, da det er 

forutsagt at vakthavende lege kan rykke ut med SAR-helikopteret og starte 

behandlingen av pasienter allerede under transporten.   En stasjonering av SAR-

helikopteret i Kristiansund betinger et velfungerende akuttilbud ved Kristiansund 

sykehus. 

 

 



 For operatørselskapene er en allsidig og velfungerende infrastruktur inkludert service 

– og basefunksjon og akuttberedskap ved sykehus viktige forutsetninger for Kristian-

sunds fremtidige rolle som drifts- og baseby for olje- og gassvirksomheten på midt-

Norsk sokkel.  Til enhver tid er ca. 1.500 personer offshore i forbindelse med 

petroleumsaktivitetene.   I tillegg er ca. 1.500 personer lokalisert på de 3 basene i 

Kristiansund i forbindelse med forsyning og vedlikeholdsoppdrag for aktiviteten, og 

3.500 personer er tilknyttet petroleumsvirksomheten totalt i Kristiansund.   Ole- og 

gassvirksomheten i Norskehavet er fortsatt økende.  I 2009 var det ca. 2.500 skips-

anløp på Vestbase i Kristiansund, i tillegg kommer skipstrafikk til de 2 andre basene 

og øvrig skipstrafikk.  I 2009 ble det transportert ca. 96.000 personer til og fra olje-

installasjonene fra Kristiansund lufthavn Kvernberget , noe som innebærer en økning 

på 274% fra år 2005.  Et eventuelt bortfall av akuttfunksjoner ved sykehuset i  

Kristiansund vil medføre endringer i mønsteret for syketransport.  Fra oljeselskapene 

opplyses det at Molde sykehus ikke er aktuell å bruke, på grunn av lengre flytid og 

fare for tåke/ ising ved flygning over land.  Både St. Olavs Hospital og Sykehuset i 

Kristiansund har helikopterlandingsplasser.  Når det ikke er mulig å lande på syke-

husenes helikopterlandingsplasser, for eksempel i dårlig vær, viser praksis at det er 

gunstigst å fly til Kristiansund på grunn av at Kvernberget flyplass nærhet til syke-

huset med 10 minutters ambulansetransport.   Det andre alternativet i dårlig vær er 

landing på Værnes, med 40 minutters ambulansetransport til St. Olavs hospital i 

Trondheim. 

 Ved vurdering av behandlingssted for pasienter som må ha helikoptertransport for 

øyeblikkelig hjelp vektlegger oljeselskapene følgende:  Medisinske forhold, værfor-

hold og geografisk nærhet til medisinske ressurser. 

 Oljeselskapene Statoil og A/S Norske Shell konkluderte 20.01.10 med: ”Tilfreds-

stillende akuttmedisinsk kompetanse og geografisk nærhet gjør at Syke-

huset i Kristiansund er den foretrukne destinasjon for helikoptertransport av 

pasienter fra Haltenbanken.  Pasienttransport til sykehuset i Kristiansund 

betinger at sykehuset har tilfredsstillende medisinsk kompetanse og akutt-

funksjoner.   Bortfall av nødvendig medisinsk kompetanse/ akuttfunksjoner 

vil medføre endringer for pasienttransporten fra Haltenbanken”.  I samtaler 

med oljeselskapene nå er disse momentene forsterket! 

 

SINTEF-rapporten fokuserer i svært liten grad på hvilken rolle Kristiansund sykehus med 

velfungerende akuttfunksjoner har som beredskapssykehus og den nasjonale betydning 

det har for beredskap og akuttsituasjoner innenfor olje- og gassnæringen.  Rapporten 

må justeres på dette punkt, og olje- og gassnæringens behov for et velfungerende 

akuttsykehus må tillegges avgjørende vekt i valg av lokalisering av fremtidige akutt-

funksjoner. 

 

 

FORHOLDET NÅR DET GJELDER BEMANNING OG REKRUTTERING MELLOM NIVÅ 

4- OG NIVÅ 2-SYKEHUSET.   

I SINTEF-rapporten er det lite fremhevet hvilke problemer nivå 4-sykehuset vil få i frem-

tiden i forhold til rekruttering m.v.  Det faglige innhold for leger i utdanningsstillinger 

(LIS) vil bli redusert, og turnuskandidater vil ikke få en fullverdig sykehusturnus, men 

må ha kirurgisk praksis på det sykehus som har nivå 2.   Turnuskandidater som har 

trivdes godt på sykehuset og i nærområdet er i dag en viktig rekrutteringskilde også for 

kommunehelsetjenesten.  Ved å fjerne denne muligheten for kirurgisk praksis ved ett av 

sykehusene, vil rekruttering til kommunehelsetjenesten bli betydelig svekket.   

 

Dagens styrke i forhold til samarbeid mellom sykehusene og kommunehelsetjenesten 

ligger også i at det er kort avstand og godt lokalt samarbeid mellom lokalsykehusene og 

primærhelsetjenesten, spesielt i forhold til fastlegene.  Mange av fastlegene har opp-

arbeidet gode personlige kontakter med legene på sykehuset, de har hatt turnustjeneste 

ved sykehuset og de kjenner sykehusets styrke og svakheter i forhold til å henvise rett 

pasient til rett pasienttilbud.   



Også når det gjelder fagmiljøet generelt ved et nivå 4-sykehus så er det grunn til å anta 

at den faglige attraktiviteten bli kraftig svekket.   Hvilke konsekvenser dette vil ha på 

lengre sikt vet man ikke.  Ved å ta bort akuttfunksjonene ved ett av sykehusene vil dette 

lett føre til at nivå 4-sykehuset blir faglig utarmet.   

 

Det er også direkte feil i SINTEF-rapporten når det hevdes at sykepleierutdanningen kun 

foregår i Molde.  I den sammenheng gjøres det bl.a. oppmerksom på at det fra høsten 

tas inn 30 heltidsstudenter i Kristiansund, og som vil få Kristiansund som utdannings-

sted. 

 

SINTEF- rapporten gir ikke svar på hvordan man i fremtiden må sette inn 

kompenserende tiltak for å opprettholde den faglige attraktivitet ved nivå 4-sykehuset, 

og tar heller ikke opp de problemer fremtidig rekruttering av leger som er turnus-

kandidater vil få for de kommunene som i dag rekrutterer leger til kommunehelse-

tjenesten. 

 

 

RØNTGENTILBUD, RADIOLOGI OG ANESTESI. 

I SINTEF-rapporten fremkommer det at det må skje en styrking av radiolog i vakt (4 

mill. pr. år) og økt tilstedevakt for radiograf (900.000 pr. år) hvis Kristiansund sykehus 

skal være nivå 4-sykehus.  Dette er ikke riktig.  Da har man forutsatt at bemanningen 

ved Molde sykehus skal være den samme som i dag.  Hvis Molde sykehus blir redusert til 

nivå 4-sykehus, er behovet for røntgentilbud også vesentlig redusert, og noen av 

stillingene kan flyttes over til Kristiansund. 

 

Det samme vil være gjeldende for argumentasjonen om anestesiberedskap og 

operasjonsteam. 

 

Økte utgifter ved radiolog/ radiograftjeneste og anestesi/ operasjonsteam i Kristiansund 

kan ikke tas med som et argument for økte kostnader ved Kristiansund sykehus i tilfelle 

dette skulle bli valgt som nivå 2-sykehus, da funksjonene kan overflytes fra et eventuelt 

Molde nivå 4-sykehus. 

 

 

LOKALSYKEHUSET SOM TRYGGHETSBASE I BEFOLKNINGEN. 

Befolkningen har et nært forhold til sitt lokalsykehus.  Mange har valgt å etablere seg ut 

fra at det vet at de får den mest nødvendige hjelp og medisinske service i nærheten 

hvor de bor.  Den trygghet et sykehus skaper, kan ikke undervurderes.  Dette gjelder 

spesielt unge familier, som i en fase av livet vektlegger nærhet til føde- og barne-

avdeling, men også resten av befolkningen som ser godt utbygde akuttfunksjoner som 

en viktig del av trygghet for livssituasjonen.  For eldre og kronisk syke er nærhet til 

tjenester svært viktig. 

 

Et dårligere akuttilbud med lengre transportavstander for ”svake” grupper som eldre, 

kronisk syke, sykehjemspasienter og rusmisbrukere vil være problematisk.  Transport 

blir lett i seg selv en belastning og kan fremprovosere medisinske komplikasjoner.  Et 

eksempel på dette er rusmisbrukere og akutte skader som ikke vil transporteres langt og 

ha lang ventetid.  Dette fremstår som selvmotsigende bl.a. i forhold til den satsing på 

rus som ligger i Strategi 2020. 

 

SINTEF-rapporten vurderer ikke disse forholdene. 

 

Lokalsykehuset og akuttfunksjonenes betydning som trygghetsbase i befolkningen og 

spesielt i forhold til ”svake”/ utsatte grupper er ikke vurdert.  

 

 

 



FAM (FELLES AKUTTMOTTAK) VED NIVÅ 4-SYKEHUSET. 

I SINTEF-rapporten er det forutsatt at det skal etableres FAM (Felles AkuttMottak) i sam-

arbeid med kommunene for det sykehus som skal være nivå 4-sykehus.  Nedleggelse av 

akuttfunksjoner, føde- og barneavdeling, gynekologiske og andre medisinske funksjoner 

ved ett av sykehusene vil være svært negativt for arbeidssituasjonen til allmennlegene, 

og vil kreve en vesentlig styrking av allmennlegetjenesten.   

 

Tidsfaktoren i akutte situasjoner er svært avgjørende for mange sykdomstilstander ved 

akutte skader og ulykker.  En eventuell sentralisering av funksjonene vil innebære en 

forverret prognose for de dårligste pasientene.  Avstanden til kirurgisk akuttberedskap er 

viktigere enn stabilisering på skadested.  Hvis bare ett av sykehusene skal være nivå 2-

sykehus så vil dette gi et forverret helsetilbud til store deler av befolkningen i Helse 

Nordmøre og Romsdal HF. 

 

Det vil bli et langt større medisinsk ansvar for primærlegene jo lengre akuttfunksjonene 

ligger geografisk fra et sykehus.  Det kan reises tvil om den enkelte lege i kommunene 

er i stand til å ivareta dette ansvaret, og hvor mange legeårsverk kommunehelse-

tjenesten må økes med for å kunne ta dette ansvaret. 

 

Den foreslåtte funksjonsfordelingen i SINTEF-rapporten medfører at allmennlegene må 

bruke langt mer tid på akuttmedisin i primærhelsetjenesten enn i dag.  Legevakt må for-

sterkes ytterligere, og det må brukes mer ressurser (også legeressurser) i forhold til 

transport av syke og skadde.  Kostnadene for kommunene tilhørende nivå 4-sykehuset 

vil derfor øke, uten at dette er beregnet i rapporten. 

 

 

 

FEIL SAMMENLIGNINGSGRUNNLAG. 

SINTEF-rapporten bygger på sviktende grunnlag når det gjelder fremstilling av diverse 

statistikker.  Her sammenlignes ”epler” og ”pærer” relativt ukritisk.  SINTEF burde i langt 

større grad vektlagt DRG-tyngde, som ville ha gitt et langt riktigere bilde av 

”produksjonen” ved de 2 sykehusene når det gjelder operasjoner og operasjonstyngde.  

 

Det hevdes også i SINTEF-rapporten at ”Molde har større faglig bredde”.  I denne 

sammenhengen opplyses det ikke om at både karkirurgi, plastisk og mammakirurgi er 

representert ved 1-2 leger.  I tillegg er flere av disse områdene anbefalt å bli ytterligere 

sentralisert.  Argumentet om ”større faglig bredde” er derfor i beste fall unyansert. 

 

Det vises også til tidligere beskrivelse av dobbelfunksjoner ved sykehuset i Molde.  Disse 

dobbeltfunksjonene vil også påvirke sammenligningsgrunnlaget og gi et feil bilde.   

 

Urologi en en av spesialfunksjonene ved Kristiansund sykehus.  Denne viktige 

funksjonen er ikke tatt med når de to sykehusene sammenlignes. 

 

SINTEF-rapporten er unyansert når det gjelder sammenlignende statistikker, og gir ikke 

et rett bilde for å kunne fatte et rett vedtak om fremtidig funksjonsfordeling. 

 

EN REKKE UAVKLARTE SPØRSMÅL. 

Etter en gjennomgang av SINTEF og Asplan Viaks rapporter er det en rekke spørsmål 

som er uavklarte og som burde vært vurdert nærmere før en beslutning om lokalisering 

av fremtidige akuttfunksjoner tas.  Eksempel på slike uavklarte spørsmål er: 

 

 Burde utredningen som gjelder transporttid også ha som utgangspunkt 

tilgjengelighet til nærmeste stasjonert ambulanse? 

 Kostnader og regularitet ved bruk av helikopter i akuttsituasjoner? 

 Kostnader i forhold til nytt medisinsk utstyr (eksempel CT og MR) for å få god nok 

kapasitet ved det sykehuset som skal være nivå 4-sykehus? 



 Oppgradering av operasjonsstuer til tilfredsstillende standard ved nivå 4-sykehuset? 

 Har den nylig gjennomførte kartleggingsrapporten av 3.11.2009 om bygningsmasse i 

forbindelse med strategisk planlegging” vært vurdert i SINTEF-rapporten? 

 Er det vurdert flere ”mellomløsninger” av akuttberedskap/ gynekologi/ føde/ 

barnesengepost frem til det er avgjort hva som skjer sentralt i forhold til eventuell 

bygging av felles akuttsykehus og lokalisering av dette? 

 Hvordan vil Helseforetaket - i et samfunnsperspektiv- vurdere valg av lokalisering av 

nivå 4- og 2 sykehus sett i forhold til at dette vil innvirke på bosetningsmønster, 

høyspesialiserte kompetansearbeidsplasser,  kvinnearbeidsplasser o.s.v.  

 Hvordan vil Helseforetaket vektlegge at det er et høyere forbruk av øyeblikkelig 

hjelp- opphold i Kristiansunds opptaksområde sammenlignet med Molde? 

 Hvordan vil Helseforetaket vektlegge at det er flere helsemessige og sosiale problem 

og behov når det gjelder levekår på Nordmøre enn i Romsdal og hvordan dette vil 

virke inn på valg av løsninger? 

 

SINTEF-rapporten besvarer ikke en rekke andre sentrale spørsmål som må utredes og 

kvalitetssikres før en beslutning om hvor akuttsykehuset i Helse Nordmøre og Romsdal 

HF tas. 

 


