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Høringssvar til utviklingsplanen fra Døgnenhet for føde, barsel og poliklinikk 
i Kristiansund. 

Sett både ut ifra et fremtidsrettet, faglig og pasientrettet perspektiv er det viktig og riktig at 
Nordmøre og Romsdal skal ha et fullverdig akuttsykehus. Med dette mener vi et sykehus som 
har døgnberedskap innenfor generell kirurgi og ortopedi, føde/gynekologi, generell 
indremedisin, anestesiavdeling, røntgenavdeling og klinisk kjemisk laboratorium, i tillegg til 
poliklinisk virksomhet og dagbehandling. 

Kommentar til modellene som er presentert i planen:
0-alternativet innebærer en videreføring av dagens funksjonsdeling. Tilbudet innenfor generell 
kirurgi og ortopedi vil ikke bli samlet, og man vil opprettholde to små fødeavdelinger med de 
utfordringer det medfører. Denne modellen vil kunne medføre store ulemper for pasienter og 
ansatte, med lang byggetid og renovering av gamle sykehusbygg. Man vil fortsatt ha utfordringer 
med små fagmiljø, og problemer med rekruttering til og drift av disse enhetene. På den positive 
siden, vil dette gjøre at innbyggerne har størst grad av nærhet til et sykehus. Men, dette oppveier 
ikke de negative sidene.

Alternativene 1A og 1B med et nytt sykehus på en av de allerede eksisterende sykehustomtene 
kan ikke bygge videre på å ivareta fagmiljøene i både Molde og Kristiansund. Kun ett av 
sykehusene vil bli valgt som akuttsykehus. Begge tomtene ligger utfordrende til i forhold til 
samferdsel, og tomten i Kristiansund er også i minste laget ift de behov den skal imøtekomme. I 
tillegg er kostnadene ved eventuelt valg av modell 1A eller 1B tilnærmet de samme som å bygge 
et nytt og fremtidsrettet sykehus, noe som da framstår som en bedre løsning helhetlig sett.

Ut fra disse vurderingene foreslår enhet for føde, barsel og poliklinikk i Kristiansund at de 
alternative modellene 0, 1A og 1B forkastes, noe som er i tråd med signaler fra vår direktør gitt 
på våre allmøter.

Vi har derfor i vår diskusjon i enheten, fokusere på de gjenstående alternativene; modell 2A, 2B 
og modell 3A og 3B. 

Enhet for føde,barsel, gyn pol Kristiansund
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Vi presiserer at vi med modell 3B snakker om et sykehus plassert tilnærmet midt i mellom 
byene, og ikke på ytterpunktene Hjelset eller Frei, som vi anser som alternativ 2A/B. Disse 
alternativene har en avstand til den andre byen som gjør at det vil være nødvendig å opprettholde 
et poliklinisk tilbud her. Alle tilgjengelighetsanalyser er dessuten basert på avstand til ”midt i 
mellom” når man omtaler alternativ 3, noe som styrker vår forståelse av at det var 
utgangspunktet for dette alternativet hele veien.  

Det er hos oss enighet om at en samling av føde- og gynekologitilbudet vil være en fordel, for å 
få en større enhet, med bedre bemanning både på jordmorsiden og legesiden, samt bedre 
vaktordninger og tilstedevakt av gynekolog. 

Først noen betraktninger i fordelen med å samlokaliseres til ett felles sykehus, og dermed ett 
felles føde-, gynekologitilbud for Nordmøre og Romsdal sin befolkning. 

- Viktig med en lokalisering som først og fremst tar hensyn til pasientene vi skal 
betjene og deres behov for nærhet til et akuttsykehus/fødeavdeling. I mange 
helsesammenhenger betyr ikke tidsmessige forhold like mye med tanke på hvor 
nærmeste sykehus er, men alle som arbeider innen obstetrikk vet at tidsfaktoren i 
mange tilfeller har avgjørende betydning for utfallet. Ved våre avdelinger spiller 
minutter stor rolle, og det sier seg derfor selv at reisetid på opp til 1 ½ time kan bli 
for mye, og liv vil kunne gå tapt. Det er derfor viktig å velge et alternativ som 
ivaretar behovene for nærhet, også til befolkningen på ytre Nordmøre, slik som
Smøla og Tustna/Aure. Transport med ambulansebåt vil kunne foregå i stor grad, 
innaskjærs med reise helt fram til sykehuset uten omlasting.

- Tradisjonelt sett, har kommunene Halsa og Surnadal på fødesiden, i stor grad 
benyttet sykehustjenester ved Orkdal og St. Olav. Reiseavstand, samt ferge har vært 
argumenter som har vært lagt til grunn. Nå er fødeavdelingen ved Orkdal sykehus 
lagt ned, og reiseavstanden til St. Olav blir 125km (Surnadal) og 188km (Halsa). 
Med alternativ 3B blir avstanden til det nye sykehuset 45km (Surnadal) og 22km 
(Halsa). Fergen vil fortsatt være en faktor, men frekvensen til det nye sambandet er 
nå økt, slik at det også går ferge hver time om natten. Det betyr at det med et sykehus 
liggende midt i mellom Kristiansund og Molde, vil bli et meget godt alternativ også 
for disse kommunene. De har mellom 70 og 80 fødsler årlig. 

- En samling til en større avdeling vil faglig sett være bedre for den enkelte 
yrkesgruppe, og gi bedre grunnlag for tilstrekkelig bemanning til å kunne ivareta krav 
til faglig forsvarlighet, vedlikehold av kompetanse og kompetanseheving, samt 
utvikling av et best mulig tilbud i tråd med nasjonale føringer og krav, slik som 
kravene i et Trygt fødetilbud.

- Et større fagmiljø, både for leger og jordmødre/barnepleiere, gjør at avdelingen blir 
mindre sårbar ved fravær pga. sykdom, kurs, ferieavvikling, studiepermisjoner osv. 

- Et nytt felles sykehus med en større enhet, vil virke rekrutterende på både jordmødre 
og leger. 

- En ny føde- / barselavdeling vil måtte dimensjoneres for ca. 1000 / 1200 fødsler, men 
man blir fremdeles ikke for stor og vi vil kunne ivareta fordelene vi har i dag med å 
være små. 
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- Lokalisering i et nytt felles bygg vil gjøre det mulig å igjen kunne tilby 
smertelindring med lystgass til de fødende, evt. gi muligheter for vannfødsler med 
mer. Dette vil igjen kunne bidra til å få ned økning i bruk av epidural, samt unngå 
lekkasje til andre fødeavdelinger som i dag tilbyr lystgass. 

- Det forutsettes fra avdelingens leger at det skal være minimum 6-delt tilstedevakt i ett 
nytt felles akuttsykehus, noe som medfører minst 8 overlegestillinger. Dette vil 
medføre mindre vaktbelastning, noe som bedrer kontinuiteten gjennom mindre behov 
for vikarer. Dette vil også gi pasientene et bedre tilbud, siden legen alltid er på huset 
og kan trå raskt til når det er behov. Det vil også være en stor fordel mht rekruttering 
av gynekologer, noe som har vist seg å være veldig krevende til små enheter, med 
stor vaktbelastning og ikke minst stor usikkerhet mht framtid og framtidig drift. 

- Man vil ha fordelen med å ha barnelege i vaktberedskap, i dag har bare en av 
fødeavdelingene på Nordmøre og Romsdal dette. 

- Ved samling av de gynekologiske sengene, vil man kunne ha mulighet til å få samlet 
den tverrfaglige kompetansen rundt disse pasientene, som i dag er spredd rundt på 
flere sengeposter med få senger på hvert sted. 

- En større avdeling med flere leger, vil gi bedre mulighet for utvikling av tilbudet til 
gynekologiske pasienter. Man vi ha mer mulighet til opplæring og kompetanseheving 
innenfor ny teknologi og dermed mer mulighet til å utvikle tilbudet. Dette vil gjøre 
oss bedre i stand til å redusere liggetiden for enkelte grupper gyn.pasienter, samt å 
overføre inngrep til dagkirurgi.

Etter diskusjon internt er vi kommet fra til at 3B, med vår presisering tidligere angående 
plassering, er den modellen som sikrer likeverdige helsetjenester for befolkningen i Nordmøre 
og Romsdal.

For å sikre at våre brukere får en likeverdig tilgang til fellessykehuset så legger vi til grunn at så 
mange som mulig når fram til fellessykehuset så raskt så mulig. Det betyr at et sykehus lokalisert 
på Hjelset, vil være alt for langt unna for pasientene fra Ytre Nordmøre. Mens et sykehus 
plassert i mellom byene, fortrinnsvis rundt Krifastområdet, vil gi en annen tilgjengelighet for 
befolkningen her, pga mulighetene for transport via sjøveien. 
Det er et betydelig antall i befolkningen som i dag har lang reisevei allerede, et nytt sykehus bør 
ivareta at disse ikke får enda lenger vei til sykehus. Dette er noe som bør vektlegges høyt når 
man vurderer sykehusstruktur. Det er innenfor vårt fag, viktigere at disse pasientene ikke får en 
vesentlig forverring av reiseavstand til nærmeste sykehus, enn at den store mengden pasienter får 
litt kortere reiseavstand.
I vedlegg til utredningen; Tilgjengelighetsananlyser, rapport 4; Befolkning og transportnettverk 
for utrykning 2030, viser man til at dagens situasjon med 4 sykehus i Volda, Ålesund, Molde og 
Kristiansund er det alternativet som i 2030 gir flest bosatte kortest mulig veg til sykehuset ved 
utrykning innenfor en reisetid på 30 minutter. Ser man bort fra dagens løsning, vil et sykehus 
midt mellom byene Molde og Kristiansund være det alternativet som gi nest best tilgjengelighet 
til sykehuset ved utrykning innenfor 30 minutters reisetid. Da vil så mange som 73 % nå 
sykehuset innen 30 minutter, noe som er mellom 23.000 – 25.000 flere mennesker i 2030, enn 
om man velger alternativene 2 A/B. Dette er ikke et ubetydelig antall. For det er når det haster, at 
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det er viktig å komme seg raskes mulig til sykehus, ikke minst sett ut i fra vårt ståsted. Transport 
kan skje med helikopter i mange tilfeller, men vi vet og opplever til stadighet at dette er 
væravhengig og dermed ikke en løsning vi kan basere oss på til enhver tid. Utrykning med 
ambulansebåt kan i en del tilfeller gi kortere reisetid enn ambulansebil (og ferge) ved behov for 
øyeblikkelig hjelp, noe en sjønært akuttsykehus på for eksempel Krifast vil legge godt til rette 
for.

Krifastområdet utpeker seg som geografisk midtpunkt mellom Trondheim og Ålesund og 
innebærer kort reisetid for det pasientgrunnlaget et fellessykehus skal betjene. Med tanke på 
framtidas kommunikasjonsårer der en får fergefrie fjordkryssinger i Romsdal (Langfjorden og 
Møreaksen) og på Nordmøre (Halsafjorden og Trollheimtunellen) forsterker Krifastområdet seg 
som et naturlig tomtevalg. Ikke minst med tanke på befolkningen i Halsa og Surnadal, som da vi 
få kortere vei til et nytt sykehus.

Et sykehus midt i mellom byene vil med andre ord både ivareta at størst mulig antall pasienter 
når sykehuset innen 30 minutter ved behov for utrykning (73 %), samt at tilgjengligheten for 
pasienter fra ytre Nordmøre blir akseptabel. I tillegg vil det gi pasientene fra Surnadal og Halsa 
en mye bedre tilbud, slik at de også i større grad vil velge å bli behandlet ved eget helseforetak.  

Vi stiller ellers spørsmålstegn ved at man i samme tilgjengelighetsanalyse har sagt at Seivika 
skal brukes som mottakskai uansett plassering av sykehus. Pr. i dag kjører ambulansebåten inn til 
Høgset ved behov for transport videre til for eksempel Molde sykehus, da dette er det alternativet 
som er raskest. Dette bør også være med som alternativ i en analyse. 

Når man ser på kartet over vårt nedslagsområde, virker det ikke naturlig å legge to sykehus nært 
opp til hverandre i Ålesund og i Molde, der en stor del av befolkningen får kort vei til begge 
sykehusene, mens man i mellom Molde og Trondheim ikke har et godt nok tilbud til Nordmøre 
sin befolkning. I våre øyne er det ikke et likeverdig tilbud, og 2A er derfor ikke noe vi kan 
anbefale som en god løsning for hele befolkningen vårt nedslagsfelt.

Alternativ 3B (med tidligere presisering av plassering) er for oss det alternativet som framstår 
som mest rekrutterende og robust i et 2030-perspektiv. Ved samling av fagmiljøene i 
Kristiansund og Molde vil vaktbelastningen for legene bli mindre, ettersom de fortrinnsvis vil ha 
tilstedevakt framfor hjemmevakt. En samling av fagmiljøene i et nytt, moderen felles 
akuttsykehus, tror vi vil virke rekrutterende for nyutdannet helsepersonell. Det vil gode 
muligheter til å ivareta viktige oppgaver i forhold til utdanning av sykepleiere, turnusleger, Lis-
kandidater og annet helsepersonell. Det vil gi større muligheter til forskning og fagutvikling pga 
større fagmiljø og mer muligheter for samarbeid på tvers av fagmiljø. Større fagmiljø og 
muligheter for faglig utvikling vil virke positivt overfor pasientene, slik at flere pasienter velger 
å bli behandlet lokalt. 
Et fellessykehus på Krifast vil være regions- samlende, og arbeidsmarkedet for Nordmøre og 
Romsdal vil kunne sees under ett. I framtiden vil det være etterspørsel etter helsepersonell og et 
fellessykehus på for eksempel Krifast vil framstå som rekrutterende for både byene og omlandet. 
Til nå er det helsepersonell ved sykehuset i Kristiansund som i størst grad har sagt seg villige til 
å pendle ”halve veien”, og slik vi ser det vil det ikke være vanskeligere for helsepersonell ved 
sykehuset i Molde og på Hjelset å gjøre det samme dersom det er dette som blir alternativet for å 
kunne jobbe på et nytt og moderne sykehus. 

Ved å legge et sykehus omtrent midt i mellom, vil avstanden vil bli omtrent den samme for alle 
og innenfor det som blir betegnet som smertegrensen for pendling. Vi har alle et liv ved siden av 
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jobb; familie, fritidsinteresser med mer som vi ønsker å ivareta. Det er derfor viktig for begge 
fagmiljøene at avstanden til ett nytt felles sykehus ikke blir for lang, og derfor har vi sagt at 
alternativ 2 A/B ikke er veien å gå, dersom man mener at man ønsker å ivareta og få med seg 
begge fagmiljøene. Vi kunne ha kjempet for alternativ 2B, men velger i stedet å se hva som er 
det beste helhetlig sett. Avstanden mellom Molde og Kristiansund gjør at det ikke er mulig å 
legge et sykehus bynært uten å komme i konflikt med arbeidslivsforskernes vedtatte 
smertegrense for pendling fra motsatt by. Ifølge Transportøkonomisk Institutt er den på 40-45 
minutter. Vi ser det som viktig, og i tråd med det vår direktør har sagt, å legge et sykehus slik at 
det blir mulig å ivareta begge fagmiljø.
Det har vært en lang prosess for fagfolk i Kristiansund kommet dit at vi innsett at samarbeid og 
”å møtes på midten” er eneste mulighet for å få til en samling om utvilkling av et godt 
sykehustilbud i vår region. Vi har mange sykehuskamper bak oss, og brukt år på å bearbeide 
disse. Det har ikke vært enkelt for oss å komme fram til en beslutning om at vi kan ”ofre vårt 
sykehus”, men når vi nå gjøre det er det av overbevisning om at vi ikke kan sette fagfolks behov 
og interesser over hva som er til det beste for befolkningen i 20-40 år fram i tid. Og dermed blir 
det viktigst å jobbe for at også vår befolkning på Nordmøre i framtiden skal få et trygt og 
likeverdig sykehustilbud, på samme måte som at befolkningen i Romsdal og på Sunnmøre har 
krav på det samme. Totalt sett mener vi at vi kan ivareta alle disse hensyn best med alternativ 
3B, der et sykehus blir plassert i Gjemnes kommune. Men det må poengteres at der går nok også 
smertegrensen for hva som vi anser som er godt og likeverdig tilbud til hele befolkningen på 
Nordmøre og i Romsdal.

Vi håper og tror at når riktig bestemmelse er tatt, vil vi alle kunne bidra til å bygge opp et 
moderne og flott fellessykehus, der mange vil ønske å jobbe og alle pasientene vil kunne få et 
faglig godt tilbud i rimelig nærhet til der de bor. Flere av legene vil ha tilstedevakt, og dermed 
vil dette med bo-avstand til sykehuset ikke ha så stor betydning for å kunne ivareta 
vaktberedskap. For de som jobber i 3-delt turnus, vil det være viktig å kunne tilrettelegge for 
overnattingsmuligheter mellom aften- og nattevakter, samt muligheter for felles transport med 
buss. Dette vil gjøre en pendleravstand mindre avskrekkende mtp å rekruttere og beholde fagfolk 
i begge byene, noe direktøren selv har poengtert at er en målsetning og helt nødvendig skal man 
lykkes. Et nytt fellessykehus vil dessuten innen det står ferdig skape nye bosetningsmønstre og 
framtidas ansatte vil tilpasse seg plasseringen av det nye fellessykehuset. Flere unge velger i dag 
å ikke bosette seg i bykjernen, men derimot mer landlig med nærhet til naturen og alle 
muligheter det gir. Det bygges bedre veier, og vi vil stadig komme oss raskere fra A til Å. En 
bygging av nytt sykehus i Gjemnes vil bare bidra til å framskynde slike prosesser, og vi ser av 
eksempler som har vært nevnt fra Sverige, at slike plasseringer midt i mellom to byer har vært 
gjort med stort hell. 

Økonomi:
Vi merker oss at alternativ 3B er det som vil koste mest å bygge, men at det også er det 
alternativet som vil gi størst netto kostnadsreduksjon når det kommer til drift av sykehuset.  
Rapporten sier også kostnadene knytt til FDVU (Forvaltning – Drift – Vedlikehald – Utvikling) vil 
være relativt like for alle alternativa. Vi ser derfor ikke at det vil være et problem å velge alternativ 
3B framfor de andre alternativene, sett ut ifra et økonomisk perspektiv. 
Tilslutt er det viktig for oss at man ved et evt. valg av alternativ 3B tilstreber å unngå 2-3 år med 
usikkerhet mht til valg av tomt. Denne usikkerheten kan begrenses ved at styret tar ansvar og 
avgrenser hvor grensene for plassering av et akuttsykehus i mellom byene skal gå. ”Mellom 
byene” bør stå i motsetning til ”bynært”, som er definert som inntil 20 minutter fra hver av 
byene. Det bør innebære at henholdsvis Frei og Hjelset er utelukket som lokalisering av 
alternativ 3B. 
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En avklaring av dette er viktig for å unngå en utarming av fagmiljøer og vanskeligheter knyttet 
til fremtidig rekruttering i en uavklart situasjon, noe vi for enhver pris må unngå. 

På vegne av 
Enhet for føde, barsel og poliklinikk i Kristiansund
Gynekologene i Kristiansund

Hanne Haavde Stenseth Rune K. Rise
Enhetsleder  Overlege/ medisinsk ansvarlig Kristiansund


