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OPPBYGGNGSPLAN GYNEKOLOGI OG PEDIATRI SNR - AKUTTSYKEHUS PÅ HJELSET OG DMS 
I KRISTIANSUND 

Tillitsvalgte for NSF, Fagforbundet og legeforeningen ved Kristiansund sykehus og Molde 
sjukehus ber med dette om at det utarbeides en «Oppbyggingsplan for gynekologi og 
barnemedisin SNR». Fagene gynekologi og pediatri er tett sammenvevd og gjensidig 
avhengige av hverandre. Oppbyggingsplanen må derfor se de to fagene i sammenheng.  

Oppbyggingsplanen skal definere forpliktende milepæler som skal nås og kvitteres ut i 
oppbyggingsfasen. Dette må tydelig fremgå av mandatet. Fødeavdelingen på Hjelset vil ha 
anslagsvis 1100 fødsler årlig, og vil slik sett være en mellomstor fødeavdeling i norsk 
sammenheng.  

Oppbyggingsplanen bør beskrive behovet for personellressurser i SNR, med tilhørende 
rekrutterings- og utdanningsstrategi. Et behov for minimum 10 gynekologer i vakt i 2021 
innebærer for eksempel at halvparten av disse gynekologene enten må utdannes lokalt eller 
rekrutteres eksternt, noe som må skje i løpet av få år. Andre kritiske faktorer vil være 
jordmorbemanningen, herunder utdanning av jordmødre med ultralydkompetanse, 
pediatriske sykepleiere, barnepleiere, mv.. Utdanning og rekruttering er langt på vei 
helseforetakets ansvar.  

Oppbyggingsplanen bør skissere en forpliktende plan for avvikling av dagens ordning med 
helgestenging og feriestengning av barneavdelingen i Kristiansund. Oppbyggingsplanen bør 
videre skissere veien frem til en bærekraftig pediatrisk vaktordning som ivaretar behovene 
til både nyfødte og barn med akutt sykdom eller forverring av kronisk sykdom. Det er da som 
anført også viktig at spesialisert sykepleierkompetanse innen fagfeltet opprettholdes og 
videreutvikles.   

Vi er på vei mot SNR, på denne veien bør vi sette oss klare mål, men vi har uansett bare 
begrenset med tid til å realisere oppbyggingen. Derfor ser vi frem til at oppbyggingsplanen 
utarbeides så raskt som mulig. Arbeidet med planen må baseres på tett involvering av de 



respektive fagmiljøene i Kristiansund og Molde. Tillitsvalgte og vernetjeneste ved de to 
sykehusene ønsker å bidra konstruktivt i arbeidet! 

«Oppbyggingsplanen for gynekologi og pediatri SNR» er administrerende direktørs ansvar. 
Likevel er god forankring i helseforetakets styre en viktig suksessfaktor. Styreleder mottar 
derfor kopi av vårt brev. 

 

 

Brevet sendes usignert. Vi imøteser et snarlig svar. 

 

Tillitsvalgte SNR: 

Norsk sykepleierforbund: Renate Kleive, Tor Rune Aarø 
Fagforbundet: Kari Gro Monsås, Jan Øyvind Kringstad  
Den norske legeforening: Malu Lian Hestdalen, Sayed Faraj, Bernd Müller 

  


