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Medlemmer 
 
 
 
Yrkesforening 

 
10.6.2010 

 
1. 5.2012 

 
1.5.2013 

 
1.5.2014 

 
1.5.2015 

 
1.5.2016 

 
1.5.2017 

Ylf 333 352 357 365 393 410 409 

Of 294 328 348 358 360 380 379 

AF 254 264 282 298 304 298 305 

LSA 44 44 44 45 45 47 48 

PSL 20 21 22 23 26 28 29 

NAMF 10 11 13 8 18 21 23 

LVS 2 2 2 3 3 6 5 

Sum 957 1022 1068 1100 1138 1171 1181 

 
 
Vi har hatt en jevn økning i medlemstall. Siste året økninger vært på bare 10 medlemmer.   

Årsmøtet 2016   
Årsmøtet ble avviklet 1.9.2016 på Scandic Parken Hotel, Ålesund. Vi hadde besøk av direktør i 
Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, som innledet til ordskifte om «veien videre» i Helse Møre 
og Romsdal.  
 
I tilslutning til årsmøtet ble det arrangert  kurs i klinisk psykofarmakologi. Regnskap, årsmelding og 
budsjett vart godkjent i samsvar med anbefaling fra styret.  
 

Styret 
 
Styret i Møre og Romsdal legeforening  
1.9.2016 – 31.8.2017   
Navn Verv 
Bjarne Storset Leder 
Brit Ingunn Hana Nestleder (årsmøtet) 
Ingunn Romundstad Innerdal Medlem (årsmøtet) 
Kristen Rasmussen til 2.5.2017 Medlem (Of) 
Frode Aasen fra 2.5.2017 Medlem (Of) 
Shruti Sharma Medlem (Ylf) 
Nils Ringdal Medlem (PSL) 
Inger Lise Kaldhol Medlem (LSA) 
Stian Endresen Medlem (Af) 
Ligita Laimina Medlem (Namf) 
Dag Brekke Medlem (LVS) 
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Jon Sverre Aursand 1. vara (årsmøtet) 
Vebjørn Vik 2. vara (årsmøtet) 
Eigil Sandvig Vara (AF) 
Jørgen Garberg Andvig  til 2.5.2017 Vara (Ylf) 
Ida Monn Birkhaug fra 2.5.2017 Vara (YLF) 
Kai Grimstad Vara (LSA) 
Håvard H. Hansen fra 1.3.17 Vara NAMF 

 
Yrkesforeningsmedlemmene blir ikke valgt av selve årsmøtet, men av sine respektive 
yrkesforeninger.   
 
Vararepresentant til styret, Jon Sverre Aursand har vært innkalt til styremøtene.  

Landsstyret  
Leder er fast medlem i landsstyret. Pga leder også er leder for  Regionutvalg Midt-Norge, var 
nestleder Brit Ingunn Hana representert på landsstyremøtet i mai 2017. Yrkesforeningene blir 
representerte i landsstyremøtet på regionnivå. Shruti Sharma for Ylf, Kristen Rasmussen for Of , 
Mikal Gjellan for PSL og Stian Endresen for Af deltok også på Landsstyremøtet. Bjørn Martin Aasen 
ble takket av etter å ha vært ordstyrer på 22 landstyremøter! 
 
Møre og Romsdal legeforening var medarrangør til Landsstyremøte i 2017, på Scandic Parken Hotel 
Ålesund. Leder i komitéen, Bjarne Storset, vil rette en stor takk til komité-medlemmene som har 
gjort en formidabel innsats: Kristen Rasmussen, Inger lise Kaldhol og Shruti Sharma.   

Kurskomité  
 

Kurskomitéen fra 1.9.2015 
Stian Endresen  2013-2017 Leder - fastlege i Ulstein  
Reidun Sveaas  2013-2017 Sykehjemsoverlege i Kristiansund 
Geir Raaheim  2013-2017 fastlege Ålesund 
Bjørnar Hovlid  2013-2017 fastlege i Ulstein 
Thor Henry Andersen  2013-2017 hudlege i Ålesund 
 

Valg av revisor 
Vedtak: BDO Molde ble valgt som revisor. 

Styremøter 
Styret har i perioden 1. juli 2016 til 1. juli 2016 hatt 6 møter. Referat fra møta er lagt ut på 
nettsidene www.mrlf.no. Dei fleste møta har vært på Vestnes Fjordhotel. Desembermøtet var på 
Angvik Gamle Handelssted, Angvik med etterfølgende middag for styremedlemmer og ledsagere.  

Høringsuttalelser 
Se vedlegg.  
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1. Høringssvar «Strategi 2030 – Fremragende helsetjeneste» fra Møre og Romsdal legeforening 
2. Høringssvar- Konseptrapport for Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) - fra Møre og Romsdal 

legeforening 
3. Landsstyresak – Valg av leder, nestleder, tre medlemmer og varamedlemmer til Rådet for legeetikk 

for perioden 1.1.2018 - 31.12.2021 
4. Høringssvar fra Møre og Romsdal legeforening vedr nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og 

kvalitet i nyfødtintensivavdelinger 

Tillitsvalgtkurs 
Vi var 4.-6. oktober 2016 medarrangør av ”hurtigrutekurset” sammen med regionutvalget og de 
andre lokalavdelingene i Midt- og Nord-Norge.  Vi var fem deltakere fra Møre og Romsdal 
legeforening. Foruten tillitsvalgtkurs, ble følgende temaer tatt opp på bred basis:  
 
 Ledelse i fremtidens Helse-Norge 
 Fryktkultur, heksejakt eller krig  om ideologi? 
 Fremtidens  spesialisthelsetjeneste 
 Fremtidens  primærhelsetjeneste 
 IKT-prosjekt i Midt-Norge - Helseplattformen 

Helsepolitisk seminar 
2. mars 2017 arrangerte Regionutvalget for Midt-Norge for sjuende gang et helsepolitisk seminar i 
samarbeid med Helse Midt-Norge. På møtet deltok i overkant av 50 personer bredt sammensatt av 
tillitsvalgte i Legeforeningen i Midt-Norge og ansatte i helseforetaket. Blant andre deltok 
visepresidenten i Legeforeningen, Jon Helle og direktøren i helseforetaket, Stig Slørdahl.  
 
Temaet var «Foretaksmodellen for fall».  Regjeringen oppnevnte i oktober 2015 et utvalg som skal 
utrede hvordan det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres. Utvalget avga sin 
innstilling i form av en NOU 1. desember 2016. Foredragsholdernes innlegg og aktiv deltakelse i 
debattene av seminardeltakerne bidro til et svært godt og inspirerende seminar. Det var fem 
deltakere fra Møre og Romsdal legeforening.  

Sekretariat 
Fra 1. september 2012 har Kenneth T. Kjelsnes vært ansatt som felles sekretær for de tre 
legeforeningene i Midt-Norge og Regionutvalget for Midt-Norge, med kontor i Trondheim. Han 
sluttet i stillingen 30. april 2017 og vi har fått mange søkere til stillingen.  
 
Organisasjonssekretær letter styret sitt arbeid mht posthåndtering, anvisning av regninger, 
medlemsmøter og årsmøter.  Kurskomitéen avlastes i vesentlig grad mht til påmelding, økonomi og 
praktiske forhold.  
 
Selv om sekretariatfunksjonen har en kostnadsside, vil en vesentlig del bli kompensert ved at det 
er mulig å arrangere flere kurs.  

Regionutvalg for Midt-Norge 
Regionutvalget for Midt-Norge består av lederne i de tre lokalavdelingene og representanter for de 
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yrkesforeningene som ikke er representert ved lokalavdelingsledere. Bjarne Storset har vært leder 
siden 1.1.2015. Møre og Romsdal er ellers representert med Nils Ringdal (PSL)  Shruti Sharma  (Ylf) 
og Inger Lise Kalhol (LSA). Utvalget har fire møter/år og hver gang møter vi den regionale 
foretaksledelsen der vi drøfter relevante saker i helseforetaket.  

Kurskomitéen 
Kurskomitéen har også det siste året hatt en imponerende aktivitet. Vi viser til egen årsmelding fra 
den. Møre og Romsdal legeforening er blant de 2-3 lokalforeningene som arrangerer flest kurs.  
 
Vi har også i år vært medarrangører av to turnuslegekurs i samarbeid med Fylkeslegen  

Kollegastøtte 
Støttekollegagruppen har hatt kontakt med flere kolleger i løpet av 2016/16.   Kolleger har tatt 
kontakt med ulike problemstillinger, både helsemessige utfordringer, konflikter på jobb og 
familiære forhold.  Kontaktene har bestått av  1- 3 samtaler.  
 
Støttekollegagruppen består av  allmennlege Kjell Nordby, Molde,  allmennlege Solveig Ulstein, 
Ålesund og psykiater Gunvor Starheim, Ålesund.      
 
Representanter fra gruppa  deltar i den årlige samling for støttekollegaordningen.  

Helseplattformen 
Bjarne Storset og Inger Lise Kaldhol er medlemmer i Helseplattformen. Det har deltatt i alt 6 møter 
fra november 2015..  
 
Formålet med Helseplattformen er å gjennomføre en regional anskaffelse og innføring av felles 
PAS/EPJ for helseforetakene i Midt-Norge. Programmet skal legge vekt på samhandling med 
kommunehelsetjenesten og fastlegene, samt andre offentlige og private aktører i de tre fylkene.  
 
Dette skal bidra til helhetlig pasientbehandling i behandlingsforløp på tvers av organisatoriske 
grenser, økt pasientsikkerhet, og sikre strukturerte helsedata for behandlings-, organisasjons-, 
forsknings- og utviklingsformål i hele regionen. Det er også en visjon å sikre innbyggerne i Midt-
Norge gode muligheter for aktiv involvering i informasjon knyttet til egen helsetilstand.  
 
Programmet skal videre bidra til en mer rasjonell og effektiv systemforvaltning og IKT-drift i 
helseregionen.  HMN er den eneste organisasjonen som bruker DocuLive, og det er imperativt at 
man får et nytt EDB-system på plass innen 2021. 
 
Årsmelding vedtatt av styret 18.6.2017 med oppdatering 23.8.2017 
 
Tingvoll, 23.8.2017 
 
For styret,  
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Bjarne Storset, leder 

Høringsuttalelser  

Høringssvar «Strategi 2030 – Fremragende helsetjeneste» fra Møre og Romsdal 
legeforening 

Helse Midt-Norge RHF 
Postboks 464 
7501 Stjørdal  
 
Høringssvar «Strategi 2030 – Fremragende helsetjeneste»  
 
Viser til høringssvar fra Regionutvalg Midt-Norge.  
 
Møre og Romsdal legeforening gir sin tilslutning til dette høringssvaret.  
 
 

5. oktober 2016 
 
 

 
  
Bjarne Storset  
Leder Møre og Romsdal legeforening  
 
 
 
Helse Midt-Norge RHF 
Postboks 464 
7501 Stjørdal  
 
Høringssvar «Strategi 2030 – Fremragende helsetjeneste» fra Regionutvalg 
Midt-Norge.  
Regionutvalg Midt-Norge (RU) representerer Legeforeningene i Midt-Norge. Viser til høringsbrev 
datert 20.6.2016.  
Regionutvalget er meget tilfreds med at HMN har utarbeidet dette strategidokumentet for utvikling 
av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge.  Dette inneholder en god beskrivelse av dagens situasjon og 
utfordringsbildet. 

Kommentarer 

Strategi 2030 som grunnlag for retningsendringer 
Uten en netto styrking av sykehusenes økonomi i årene framover, vil forbedring av tjenestetilbud 
først og fremst måtte realiseres gjennom ytterligere effektivisering med økt press på arbeidstakernes 
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arbeidsmiljø og deres tid til faglig fordypning.  
HMN står foran formidable økonomiske utfordringer.  Det er viktig at ressurser, ambisjoner og 
oppgaver tilpasses situasjonen. Effektivisering må også innebære at oppgaver nedskaleres eller 
fjernes.   
Legene ønsker å bidra 
Legene har et klart ønske om å være gode lagspillere sammen med Helse Midt-Norge i utformingen 
av framtidens helsetjenester. Som kunnskapsarbeidere kan vi i samhandling med andre være med å 
realisere pasientens helsetjeneste.  
IKT-systemene vil ha stor betydning for kvalitet på framtidens helsetjeneste og derfor vil 
Legeforeningen bidra med vår kompetanse i størst mulig grad.  
Styrking av samhandling  
Fastlegenes rolle er i liten grad berørt i dokumentet. Fastlegene er portvakta i helsetjenesten og 
navet i samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.  
Avtalespesialistene er også i liten grad nevnt og disse er en del av spesialhelsetjenesten. Styrket 
avtalepraksis bør være en uttalt målsetting i strategien.  
I arbeidet med å videreutvikle samarbeidsavtalene mellom kommunene og sykehusene ønsker også 
legene å bidra.   

Organisasjonsutvikling 

Sammen med Helse Midt-Norge ønsker vi å utvikle framtidige tjenestetilbud innenfor en 
organisering som fremmer godt faglig samarbeid og faglig utvikling og innovasjon i møtet mellom 
spesialister og fastleger.  Den ytre organisering av virksomhetene i regionen kan med fordel preges 
av at gode og robuste fagmiljø som bygges opp og videreføres over tid.  

Utdanning og rekruttering av leger må prioriteres høyere.  

Prioritering 
Prioritering er et grunnleggende verdispørsmål underlagt politisk styring. Legene ser gjennom sitt 
arbeid urimelige skjevheter som må rettes opp. Vi vil gjerne medvirke til å avdekke og utbedre 
systematiske skjevheter som kan ramme svakstilte pasientgrupper. I møtet mellom fastleger og 
spesialister skal det være mulig å ivareta en konsistent og forsvarlig prioritering av de tjenestetilbud 
som pasientene mottar. Prioritering må foregå på et overordnet nivå i HMN slik at legene har  
tydelige retningslinjer i møte med pasienten og pårørende.  

Konklusjon 

 Det må være en strategisk målsetting for HMN å frigjøre legetid mot sykehuset fire lovpålagte 
oppgaver: pasientbehandling, forskning, pasientopplæring og utdanning av helsepersonell.   

 Tillitsbasert ledelse må styrkes. Tillit mellom arbeidstaker og arbeidsgiver er en absolutt 
forutsetning for et godt helsevesen.  

 Trygge og forutsigbare arbeidsforhold vil øke legenes ressursutnyttelse.  
 Trivsel og glede er nøkkelen til god helsetjeneste.  

 
Trondheim, 4.10.2016 
For Regionutvalg Midt-Norge  
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 Bjarne Storset, leder 
Helse Møre og Romsdal HF 
Postboks 1600 
6026 Ålesund 
 

Høringssvar- Konseptrapport for Sykehuset Nordmøre og Romsdal 
(SNR) - fra Møre og Romsdal legeforening 

 

1. Dimensjonerende forutsetninger for SNR (kap. 11)   
Generelt om dimensjonering av sykehuset 
I Konseptfaserapporten blir «Beskrivelse av modell for framskriving av aktivitet og kapasitetsbehov 
i sykehus» utgitt av Sykehusbygg HF, brukt som modell for fremskriving. Modellen består av fire 
element; «Kartlegging av dagens aktivitet og demografisk framskriving basert på 
befolkningsutvikling», «Kvalitativ vurdering av endring i aktivitet, omstilling og effektivisering av 
drift», «Utnyttingsgrader» og «Arealstandarder». I Idéfasen var beregnet kapasitetsbehov og 
arealbehov vesentlig større enn beskrevet i Konseptrapporten. I styresak 83/14 i Helse Midt-Norge 
ble prosjektet bedt om å utforske mulighetene for å redusere arealbehovet. Blant annet skulle 
momenter som økt samhandling med kommunene, utvidet åpningstid, bedre utnyttelse av kostbart 
utstyr og potensialet i moderne kommunikasjonsteknologi/mobile tjenester/telemedisin vurderes.    
Gitt dette oppdraget er arealet fra Idéfaserapporten til Konseptrapporten redusert med 20 000 
m2.  Det legges til grunn at samhandlingsreformen og bruk av KAD-senger vil redusere behov 
sengeplasser med 24. Ytterligere skifte fra døgnbehandling til dagbehandling antas å redusere 
sengetall med 18. Økt ambulant virksomhet i psykiatrien antas å redusere behovet for sengeplasser. 
Opprettelse av en korttidsavdeling, skal forhindre «egentlige innleggelser» og reduserer antallet 
ordinære innleggelser i somatiske avdelinger. Poliklinisk virksomhet og dagbehandling skal øke. 
Likevel antas det at flere kontroller skal utføres av 1.linjetjenesten eller utenfor sykehuset pga nye 
«IKT-løsninger». Således kan areal til kontor, poliklinikkrom, ventesoner, lokaler til 
servicepersonell og støttefunksjoner senkes.  
 
Møre og Romsdal legeforening ser med bekymring at totalarealet senkes betraktelig i forhold til 
Idéfaserapporten. Det er stor usikkerhet vedrørende om de planlagte tiltak, faktisk vil redusere 
behovet for senger og poliklinikkareal. Resultatet kan bli et sykehus med for lite areal.  Sykehuset 
vil da være lite funksjonelt og ikke tilpasset hverken dagens eller fremtidens behov. Vi vil peke på 
at investeringen i bygg og MTU bør sees i et livsløpsperspektiv, og at SNR som konsept er et 
vesentlig bidrag til å sette hele helseforetaket i stand til å stå best mulig rustet overfor 
morgendagens utfordringer - og som på denne måten også yter et viktig bidrag til at de andre 
sykehusene i foretaket får nødvendig vedlikehold og utvikling. Vi må derfor ikke gå i samme grøfta 
som Sykehuset i Østfold, se lenke http://www.f-b.no/debatt/sykehuset-ostfold/kalnes/kalnes-

http://www.f-b.no/debatt/sykehuset-ostfold/kalnes/kalnes-sykehuset-er-for-lite-lar-av-feilene/o/5-59-326363
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sykehuset-er-for-lite-lar-av-feilene/o/5-59-326363  
 

Spesifikke kommentarer i forhold til dimensjonering 
Psykisk helsevern 
Beleggsprosent i dagens sykehuspsykiatriavdelinger foreløpig i 2016 er 96 %. 
Beleggsprosent ved Seksjon for Akuttpsykiatri Hjelset i 2016 er 110 %. Ønsket 
beleggsprosent er 85 %. Utgangspunktet for fremskrivning av behov for antall døgnplasser 
vurderes å være for lavt. 

 
• Økt ambulant virksomhet antas å kunne redusere antall døgnopphold i psykiatrien med 20 %. 

Forskning gir ikke belegg for en slik antagelse. 
o Innleggelse/overflytting av pasienter med lavere funksjon til DPS antas å kunne redusere 

behovet for sykehussengeplasser. For at pasienter med lavere funksjon skal innlegges i 
DPS, må DPS-bygningsmassen ombygges og bemanningen økes. Kostnader til dette er 
ikke lagt inn i Konseptrapporten. 

o Antagelsen om at behovet for innleggelse i Alderspsykiatrisk avdeling vil synke grunnet 
økt ambulant virksomhet er urimelig. Alderspsykiatrisk avdeling driver utstrakt 
ambulant virksomhet og har til tross for dette høy beleggsprosent. Den forventede 
eldrebølgen vil blant annet føre til et økt antall pasienter med kognitiv svikt og med 
behov for innleggelse.  

o Tilstrekkelig plass i psykiatriske avdelinger forebygger utagering, tvangsbruk og skade 
på pasient og personale.  

o Totalt antall skjermingsplasser økes i Konseptfaserapporten fra dagens 5 (6) til 8. Det er 
usikkert om dette er en tilstrekkelig økning, gitt for lite kapasitet pr. i dag, framtidig økt 
befolkningsgrunnlag og økt tilfangsområde (Rehabiliteringsavdeling for hele Helse 
Møre og Romsdal). 

På bakgrunn av disse betraktninger anses den planlagte økningen av sengeplasser fra 37 til 39 
for lav. Hovedsakelig fordi dagens sykehus har for få senger og den forventede reduksjon i 
behov for døgnopphold som presenteres i konseptrapporten ikke er realistisk.  

11.5 Andre forhold som påvirker analysen 
Det er foreløpig uklart i hvilken grad samhandlingsreformen og bruk av f.eks. KAD senger vil 
senke behovet for innleggelser i psykiatrisk og somatisk-sykehus. Det er derfor vanskelig å 
legge dette til grunn for bygging av SNR. En nedjustering av sengebehov på 24 i forhold til slik 
kommunal samhandling og bruk av KAD-senger er betydelig. En vurderer at denne 
nedjusteringen er for stor. Faren er at man underdimensjonerer sykehuset i forhold til dagens og 
fremtidens behov. 
I Konseptfaserapporten antas det at en stor andel polikliniske kontroller vil overtas av 
førstelinjetjenesten. Hvilke kontroller som skal overtas, spesifiseres ikke. Møre og Romsdal 
legeforening understreker at mange kontroller fortsatt bør og må utføres av spesialister i 
andrelinjetjenesten og at det må finnes tilstrekkelig areal og kontorlokaler for dette. Antall 
fastlegehjemler har ikke økt utover folketallsøkning i Møre og Romsdal siste tre år. Fastlegene 

http://www.f-b.no/debatt/sykehuset-ostfold/kalnes/kalnes-sykehuset-er-for-lite-lar-av-feilene/o/5-59-326363
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har ikke kapasitet til å overta en signifikant del av kontrollene gitt gjennomsnittlig ukentlig 
arbeidstid for fastlegene allerede overskrider 45 timer.  

11.8 Utnyttingsgrad og arealstandard 
Konseptfaserapporten legger standard utnyttingsgrader og arealstandarder til grunn. SINTEF 
anbefaler ikke at det planlegges med høy utnyttingsgrad, da dette har vist seg vanskelig å 
gjennomføre. Dersom man legger for høy utnyttingsgrad til grunn, er faren at man får et rigid 
sykehussystem, uten den fleksibilitet som ved senere anledninger kan tilpasses endrede behov. 
Høy utnyttingsgrad og høy beleggsprosent forhindrer gode pasientforløp, øker faren for 
feilbehandling, gir avlysninger av elektiv drift og forhindrer kostnadseffektiv drift. SNR må 
bygges med stort nok areal, som gir muligheter for fleksible løsninger i tråd med endrede behov.  

Befolkningsgrunnlag 
Fremskriving av befolkningsvekst, migrasjon og behovet til en aldrende befolkning i forhold til 
behov for sengeplasser og poliklinikkareal er vanskelig. Sykehuset må bygges stort nok til å 
dekke en voksende befolkning sitt behov. Konseptet SNR har dessuten som mål å øke 
“selvforsyningsgraden” ved at flere pasienter som i dag får behandling spesielt ved St. Olavs 
hospital, i fremtiden vil foretrekke behandling ved SNR. Dette vil redusere reisekostnader og gi 
mer sømløse pasientforløp.  

  

2. Konseptvalg for akuttsjukehuset på Hjelset (bygg og driftsløysingar - 
kap.12) 
Gravide/fødende, barn og unge 

I Konseptfaserapporten står det at SNR skal ha akuttsenger for barn og ungdom tilgjengelig 
24/365. Dette er nødvendig for å gi barna i Nordmøre og Romsdal et godt og likeverdig 
behandlingstilbud. Akuttsenger for barn må også innebære sykepleiere med spesial kompetanse 
på barn og barnelege i vakt. For adekvat oppfølging av fødende og nyfødte er det nødvendig 
med gynekolog, barnelege og anestesilege i vakt. Ved etablering av sengeplasser, som ikke har 
tilsvarende kompetanse som en barneavdeling, kan det være en risiko for at for syke barn blir 
innlagt/blir liggende for lenge på feil sted.   
Pasienthotell må dimensjoneres slik at fødende med lang reisevei og potensielt raske 
fødselsforløp, trygges med at de kan innlegges ved pasienthotellet ved behov. 

Korttidsavdeling 
I Konseptfaserapporten planlegges det med en korttidsavdeling (korttidseining) på 20 plasser. 
Denne avdelingen skal forhindre innleggelse i de ordinære avdelingene. Noe mer areal brukes til 
denne avdelingen, men det fjerner behovet for senger og areal i de ordinære avdelingene. Ut 
over dette er korttidsavdelingen beskrevet i liten grad. Det er ikke spesifisert hvilke pasienter 
som skal nyttiggjøre seg dette tilbudet (medisin/kirurgi/psykiatri/rus?). Videre er kommunene 
pålagt å opprette KAD-senger, med etter hvert både somatiske og psykiatriske-sengeplasser. 
Møre og Romsdal legeforening stiller spørsmål om hvordan den store korttidsavdelingen skal 
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driftes, hvilke pasienter som skal innlegges der og hvordan dette tilbudet vil skille seg ut i fra 
det kommunale KAD-tilbudet. 

12.2.4 Rus og avhengighet 
Konseptfaserapporten angir at det skal være kapasitet i somatisk akuttmottak for pasienter som 
blir lagt inn akutt for rus. Videre at det må tas hensyn til at denne pasientgruppen kan tas i mot 
og behandles på skjermet område. Det spesifiseres ikke om dette skal skje i regi av somatisk 
avd., rusavdeling eller psykiatrisk avdeling.  

12.2.13 Laboratoriemedisin 
Det vil ligge en betydelig besparelse i at flere analyser enn i dag kan utføres og således være 
raskt tilgjengelige ved SNR.  
DMS Kristiansund, DPS Molde og DPS Kristiansund må ha en adekvat laboratorietjeneste. Det 
er ikke spesifisert i Konseptrapporten hvilket tilbud disse institusjonene skal ha. 

12.2.15 Prehospitale tjenester 
Ny lokalisasjon av sykehuset innebærer lengre transportavstander for de som bor lengst fra 
SNR. Videre gir også den nye sykehuslokaliseringen et økt transportbehov for en stor del av 
befolkningen som bor sykehusnært, men likevel 20-40 min unna 
sykehuset.  Ambulansetjenesten og ambulansestasjonene må lokaliseres og bemannes/utstyres 
etter disse endrede behov.    

3. Grunnleggjande føresetnadar (kap. 8.1.1) og utvalskriterier (kap. 8.1.3) 
for tilbodet i Kristiansund.  

Konseptrapporten presenterer fire ulike forslag til organisering av SNR/DMS Kristiansund. Det 
totale antall operasjonsstuer i SNR/DMS Kristiansund må være tilstrekkelig for å unngå 
samtidighetskonflikter, samtidig som det skal legges til rette for fleksibel drift. Hensikten med å 
planlegge ett kontra to sykehus er nettopp å unngå fordyrende “smådriftsulemper”, blant annet i 
form av strykninger. 
Utvikling av dagkirurgisk tilbud ved DMS Kristiansund har både fordeler og ulemper. Disse er 
godt belyst i Konseptrapporten. Det er viktig at fagmiljøene i Kristiansund og Molde tas med i 
avgjørelsen i forhold til hvilket alternativ som blir valgt. Det er viktig at den modellen som 
velges, står seg i et langsiktig perspektiv, samtidig som den bør virke mest mulig samlende for 
hele befolkningen i Nordmøre og Romsdal. En sterk dagkirurgisk enhet i Kr.sund vil øke 
legitimiteten for SNR hos befolkningen i Kr.sund og på Nordmøre og vil derfor redusere 
pasientlekkasje nordover. 
 
Ortopedisk seksjon ved Kristiansund sjukehus har svært god logistikk og stor kapasitet. Vi har 
eksempler fra andre byer at når dagkirurgiske enheter drives med god logistikk og høy kvalitet, 
er de kostnadseffektive. 
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Effektene av DMS Kristiansund på kommunalt samarbeid 
Konseptfaserapporten presenterer mange tanker rundt de positive effektene DMS Kristiansund 
vil ha for tilbudet til nærmiljøet og pasientene. For eksempel via nye samarbeidsavtaler. Disse 
planene fremstår diffuse med lite konkret innhold. Mye arbeid gjenstår for å planlegge innholdet 
i DMS Kristiansund.    

4. Kva alternativ for SNR er best egna til å sikre befolkninga i Nordmøre 
og Romsdal eit best mogleg spesialisthelsetenestetilbod? 

Målet i den videre prosessen må være at SNR og DMS Kristiansund skal gi den samlede 
befolkningen i Nordmøre og Romsdal et bedre tilbud enn de får ved dagens Molde og 
Kristiansund sykehus. Det er nødvendig at fagmiljøene inkluderes og samarbeider om den 
videre prosessen.   
Møre og Romsdal legeforening mener at alle alternativ vil sikre befolkningen i Nordmøre og 
Romsdal et godt spesialisthelsetjenestetilbud. Således må fordelene og ulempene veies nøye opp 
mot hverandre. Fagmiljøene må inkluderes for å komme med innspill på hvordan fagmiljøene 
best mulig kan ivaretas.   

Andre kommentarer 
Rekruttering av helsepersonell 

Lege-/sykepleier-stillinger med delt arbeidssted (SNR, DMS Kristiansund) kan være en 
utfordring rekrutteringsmessig. Det er også en risiko for å miste kvalifisert helsepersonell i 
interimperioden pga. uklarheter rundt arbeidssted. Det vil være viktig for arbeidsgiver/Møre og 
Romsdal HF å være i tett dialog med sine arbeidstakere, for å sikre at arbeidstakerne i denne 
usikre og krevende fasen føler seg ivaretatt. 
 
For øvrig vil både et nært samarbeid med NTNU og Høgskolene i Molde og Ålesund måtte 
vektlegges i prosessen videre. Behovet for undervisningslokaler må avklares gjennom et slikt 
samarbeid da dette kan ha dimensjonerende konsekvenser.  

Teknologi 
I konseptfasen legges det til grunn at nye IKT-løsninger og telemedisin inkludert 
«kroppssensorer» vil minske behovet for polikliniske kontroller og areal til slike oppfølging. 
Videre at spesialistene fortsatt vil ha behov for areal for å kommunisere med pasienter på nett. 
Telemedisin kan bidra til å endre og videreutvikle dagens måte å drive pasientbehandling på. 
SNR må bygges fleksibelt slik at sykehuset kan «endre seg» f. eks. nye behandlingsmetoder. 
Det poengteres likevel at i alle pasientforløp vil det fortsatt være behov for nærhet til pasienten. 
Både for psykiatriske- og somatiske undersøkelser, er det nødvendig at pasient og 
lege/behandler er i samme rom. Det må være tilstrekkelig areal for dette i alle 
avdelinger/poliklinikker.    
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Avtalespesialister 
Helse Møre og Romsdal har i dag svært får avtalespesialister i forhold til andre lokale og 
regionale helseforetak. Disse har en svært viktig oppgave for å gi rask tilgang på spesialiserte 
helsetjenester. De er et viktig bidrag for å sørge for at pasienter får et godt poliklinisk tilbud så 
nært hjemsted som mulig. I det videre planarbeid må det tas hensyn til dette og utredes 
på hvilken måte en kan gjøre seg mer nytte av den ressurs avtalespesialistene er med hensyn 
på å bedre tilbudet til pasientene og redusere helsekøene i nært samarbeid med det lokale HF. 
Andre helseforetak har hatt en meget god effekt av dette, og ved å 
opprette flere hjemler kan Nordmøre/Romsdal også oppnå samme gode resultat. 

Hovedmomenter 
• Nye SNR må bygges med tilstrekkelig antall sengeplasser, operasjonsstuer, 

poliklinikkfasiliteter, kontorlokaler, undervisningslokaler og støtteareal. Det er stor 
usikkerhet knyttet til tiltak for reduksjon av arealbehov i forhold til Idéfaserapporten. Et 
sykehus uten tilstrekkelig areal vil bli lite funksjonelt og ikke tilpasset hverken dagens 
eller fremtidens behov.  

• For å ivareta gravide/fødende, nyfødte og barn trengs anestesilege, gynekolog og 
barnelege i vakt. Barnesengeplasser i SNR trengs tilknyttet spesialutdannet 
helsepersonell. 

• DMS Kristiansund må gi befolkingen på Nordmøre et godt poliklinisk helsetilbud, dette 
vil gi kortere reisevei for pasienter med kroniske lidelser. 

• Fagmiljøene må arbeide sammen for å organisere en best mulig spesialisthelsetjeneste 
for befolkningen i Nordmøre og Romsdal. Fagmiljøene må tas med i beslutning og 
planlegging av DMS Kristiansund og valg av eventuelt dagkirurgisk tilbud. Dette 
forutsetter da at lov- og avtaleverk ivaretas og med gode lokale tilpasninger.    

• Helse Møre og Romsdal må som arbeidsgiver sørge for å ivareta arbeidstakerne i en 
usikker og krevende interimsfase. Det må kommuniseres tydelig, hvordan driften i 
interimsperioden kan legges opp med tanke på best mulig faglig utvikling, og god 
kommunikasjon i så henseende er et stort ledelsesansvar. God arbeidsgiverpolitikk og 
ledelse er nødvendig både for å beholde dagens fagmiljø og for ny rekruttering. 

 
Tingvoll, 14.10.2016  

 
   
Bjarne Storset, leder Møre og Romsdal legeforening  
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DNLF 
 

Deres ref: 16/6226 

 

Høringssvar: Landsstyresak – Valg av leder, nestleder, tre medlemmer og 
varamedlemmer til Rådet for legeetikk for perioden 1.1.2018 - 31.12.2021  

 
Møre og Romsdal legeforening støtter gjenvalg av Svein Årseth som leder av Rådet for legeetikk 
for neste valgperiode. 
 
Vi foreslår Ottar Grimstad som nytt medlem.  
 
Ottar Grimstad har vært lege på Hareid siden 1975 og er spesialist i allmennmedisin og 
samfunnsmedisin. Han har vært distriktslege, kommuneoverlege, helsesjef, allmennlege, fastlege og 
sykehjemslege i Hareid. Han var leder i Møre og Romsdal legeforening i 8 år og 
sentralstyremedlem i 4 år.  

 
Gjennom sitt tillitsvalgtarbeid i Møre og Romsdal legeforening og i sentralstyret har han vist et 
sterkt engasjement for et helsevesen som ivaretar de svakeste og som prioriterer etter behov.  
 
Han er opptatt av personvern og informasjonssikkerhet og hadde stort fokus på dette i perioden i 
sentralstyret. Han har vist stor evne til å forstå innhold og konsekvenser av lovforslag og offentlige 
dokument.  
 
I perioden som leder i Møre og Romsdal legeforening var han sentral i utarbeiding av 
høringsuttalelser med etisk fokus og som har blitt tatt hensyn til i videre arbeid med sakene.  
 
I forbindelse med samhandlingsreformen har han vært en sentral premissleverandør i 
interkommunale organ og arbeidsgrupper rundt avtaler og samarbeidsspørsmål.  
 
Siste årene i arbeidet som sjukeheimslege arbeidet han mye pasientautonomi og unngå tvangsbruk 
og bruke det rett når det er nødvendig. Han har vært opptatt av etiske aspekter rundt å sette rette 
grenser for utredning og aktiv behandling, og å gi god omsorg ved livets slutt. 
 
 
Tingvoll, 28.2.2017 
 

  
Bjarne Storset  
Leder Møre og Romsdal legeforening 
 
 
DNLF 
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Deres Ref: 17/578        Dato: 27.2.2017 
 
 
 

Høringssvar fra Møre og Romsdal legeforening vedr nasjonal faglig 
retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger 

 
1. Dokumentet legger til grunn at der skal være kun ett høykompetent nyfødtintensivt 
behandlingssenter i hver region. 
Det gis liten eller ikke betydning at geografisk avstand til behandlingssenter er vel så avgjørende 
som regiontilhørighet. Tilbud om høyintensiv behandling svarende til nivå 3c/3b, vil i praksis ikke 
være tilgjengelig i deler av dagens regioner dersom der kun skal være en slik avdeling i hver region. 
I praksis forringes den rett som nyfødte barn har til behandling, vesentlig utfra geografisk 
tilhørighet som følge av dokumentets intensjon med å sentralisere behandlingstilbudet. 
 
2. Nasjonal organisering av avdelinger for syke nyfødte 
Bakgrunn: Definisjon på sykehus med Kvinneklinikk; skal kunne ta imot risikofødsler, skal ha 
intensivtilbud til sykt barn når det er født, dvs må ha nyfødtintensiv avdeling. 
 
Nivådeling (dvs 1, 2, 3a, 3b, 3c): Definisjon av behovet for intensiv beredskap etter gestasjonsalder 
(forventet intensivt behandlingsbehov), utfordres av øvrig reelt behov for intensiv behandling. 
En nyfødtintensiv avdeling ved sykehusområde av en størrelsesorden svarende til tusener av fødsler 
årlig, må ha en intensiv beredskap for å håndtere alvorlig syke nyfødte i alle fall. Et bortfall av 
regelmessig kvalifiserte oppgaver (som behandling av unge premature, hypotermibehandling ved 
asfyksi), vil betydelig forringe kompetansen til å behandle uventet syke nyfødte. 
 
Vedr. nivådelingen: Der har foreligget et behandlingsnivå 3b, som med et pennestrøk (eller rettere 
sagt uten et pennestrøk) er fjernet i Dokumentet. 
 
Nettopp behandlingsnivå 3b (inkluderer små premature ned til GA (24-)26, men ikke spesifikke, 
kirurgiske intervensjoner), har vært gjenstand for en grundig gjennomarbeidet overenskomst i 
helseregion Midt. Når man i Dokumentet kort og godt har utelatt hele behandlingsnivå 3b, må man 
anta at det ble en altfor stor oppgave å imøtegå den logiske oppbygningen som ligger til grunn for å 
ha dette nivået. Det er langt fra tillitvekkende. Det anses snarere som en rask tilpasning til de 
resonnementer som ligger bak sentraliseringsforslaget i Dokumentet. 
 
3. Bemanning/kompetanse 
Rekruttering av spesialkompetent personale er en kontinuerlig, årelang prosess. Fagmiljøene ved 
norske sykehusavdelinger har ikke oppstått ved tilfeldigheter. 
 
Å bygge ned fagmiljø, kan være en farlig raskt utført prosess i sammenligning. En slik utvikling vil 
vanskelig kunne reverseres i fagmiljøer som skulle ha blitt svekket som følge av sentrale føringer. 
Dette vil i særdeleshet gjelde spesialister innen nyfødtmedisin, og det vil gjelde både lege- og  
 
 
 
pleiefaglig personale. 
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4. Kvalitetsindikatorer 
De skandinaviske landene ligger i verdenstoppen i kvalitet i nyfødtmedisin. 
 
I Norge er denne kvaliteten en sum av hva som leveres ved landets nyfødtintensiv-avdelinger, og 
det vil si både ved universitetsklinikkene og ved større sentralsykehusavdelinger. Dokumentet 
legger til grunn at kvalitet i behandling er knyttet til sentralisering og store avdelinger. I de land 
man sammenligner forhold ved norske nyfødtintensivavdelinger med, kan man ikke vise til verken 
samme utstyrsmessige høykvalitet eller faglig spesialkompetanse ved mindre avdelinger, som man 
har ved endel norske avdelinger som kvantitativt slett ikke er store. Kvaliteten i dagens behandling i 
vårt land, viser ikke å falle fra de største til nest største avdelingene. Dette er imidlertid 
dokumentets gjennomgående retning; - samle behandlingen og kvaliteten må gå opp. 
 
5. Samarbeid mellom behandlingsnivåer 
Utarbeidelse av faglige retningslinjer skjer allerede i dag i vesentlig grad i samarbeid mellom, og i 
sammenligning med, de øvrige avdelinger nasjonalt og regionalt. 
 
6. Foreldre er en viktig del av behandlingsteamet for syke nyfødte 
6.1. Fra deler av landets regioner, er avstand til universitetsklinikk 30-40 mil i hver retning. Et 
fravær fra hjemsted i så lang tid som tilfellet er for familiene til små premature, fratar familien den 
forankring og støtte de ellers har i sitt hjemmemiljø. Familier splittes unødig. Samvær med barnet 
for begge foreldre, vanskeliggjøres. Barnets samværsrett med begge foreldre utfordres markant. 
6.2. Praktisk og økonomisk mulighet til å være sammen med barnet, svekkes markant. 
 
Transportbehov øker av truende prematurt fødende, herunder er biltransport for langvarig. Det er 
tale om lufttransporter. 
 
Møre og Romsdal legeforening går derfor mot forslaget om sentralisering av 
nyfødtintensivavdelinger.   
 
 
Tingvoll, 27.2.2017 
 
 

  
 
Bjarne Storset  
Leder Møre og Romsdal legeforening  
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