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Gjeldende utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal 2019-2022 
 

Et samlet kollegium fra Overlegeforeninga (Olf) og Yngre legers forening (Ylf) i Volda ønsker med 

dette å orientere om beslutninga fra medlemsmøtet 20.11.17 når det gjelder utkast til ny 

utviklingsplan i Helse Møre og Romsdal HF (HMR)  

Arbeidet med ny utviklingsplan har ikke hatt nødvendig involvering fra ansatte ved Volda sjukehus og 

arbeidet er ikke i tråd med «Veileder for arbeidet med utviklingsplaner» fra Sykehusbygg HF i 2016. 

HMR henviser selv til anbefalinger i denne veilederen.  

Prosessen med utviklingsplanen har lagt opp til at involvering av ansatte delvis skal oppnås gjennom 

anledning til høringsuttalelser på et allerede ferdig utkast. Dette fratar ansatte muligheten til å 

komme med faglige innspill under utarbeidelsen av utviklingsplanen. Erfaringsmessig vil forslag som 

er innarbeidet i utviklingsplanens tekst tillegges vesentlig mer vekt enn høringsuttalelser i vedleggs 

form. HMR og styret risikerer med dette å gå glipp av verdifull informasjon. Enhetene i HMR har ulike 

utfordringer og det bør være i HMR sin interesse å benytte de rike erfaringene organisasjonen 

besitter.  

For å gjennomføre en prosess som er transparent og etterprøvbar, er det nødvendig med klarhet i 

hvem som er premissleverandører i arbeidet med ny utviklingsplan. Mange fagområder er 

mangelfullt eller ikke representert i det hele tatt. Eksempelvis har fagansvarlige i kirurgi og 

akuttmedisin i Volda ikke vært involvert i det hele tatt i planarbeidet. Man må derfor stille spørsmål 

ved hvorvidt premissene i utviklingsplanen er levert fra personale med nødvendig 

bakgrunnskunnskap. Manglende transparens vil dessuten gi mistanke om at særinteresser vektlegges 

på bekostning av andre. 

Viktige momenter tilknyttet akuttkirurgi i Volda er fra fagdirektør lovet evaluering for snart ett år 

siden. Forslaget til utviklingsplan foreslår en videreføring av organisasjonsløsninger det allerede er 

reist kritikk mot, før lovet evaluering er gjennomført. Dette inngir ikke tillit til forslaget til ny 

utviklingsplan. Olf og Ylf i Volda forventer at godt prosessarbeid inkluderer evaluering, vurdering og 

forslag. I nevnte rekkefølge. 

 



Overlegeforeningen og Yngre legers forening i Volda krever med dette at videre arbeid med ny 

utviklingsplan stanses. Vi forventer at nødvendige evalueringer gjennomføres i forkant av at nytt 

planarbeid gjenopptas. Vi forventer representativ ansattinvolvering og at arbeidet gjennomføres 

med en tidshorisont som tillater at personale i klinisk virksomhet involveres. 

 

Hilsen 

Odd Frode Aasen (s) Olav Brattli (s) Miriam Wiksnes (s) 
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