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Til Helse Vest

UTVIKLINGSPROSJEKT  FOR NORDFJORD SJUKEHUS  - ref 2005/31 - 2150/2011 
(Ivar Eriksen)

Tilsvar fra Medisinsk Faggruppe i Nordfjord 

Medisinsk Faggruppe i Nordfjord er en politisk og organisatorisk frittstående faggruppe i 
Nordfjord. Gruppen er anerkjendt som referensegruppe i medisinske spørsmål av Nordfjordrådet 
13.05.11, og rådet har meldt dette til Helse Vest. Gruppen består av fire kommuneleger, fire 
sykehusspesialister, en anestesisykepleier, en siv.økonom og en organisasjonspsykolog. 
Faggruppen er ikke direkte adressert i denne saken av HelseVest og oppfatter det som et unntak 
grunnet tidspress.
Denne faggruppen benevnes i videre tekst FAGGRUPPEN.

Helse Vest har i brev til kommunene 20.05.11 ønsket innspill om mandat og organisering av 
Prosjekt Nordfjord ,også omtalt som «Fremtidens lokalsykehus», her videre benemnt 
PROSJEKTET. Bakgrunnen er meldingen fra regjeringen 01.04.11.

SAMMENFATNING:
Faggruppen analyserer regjeringsvedtaket med hensyn til budsjettering av foreslåtte 
virksomheter ved Nordfjord Sjukehus og skiller ut hva som skal bekostes av ordinært budsjett 
respektive av midlene til prosjekt "Fremtidens lokalsykehus". Faggruppen foreslår felles 
spesialistpoliklinikker  ved Nordsjord Sjukehus og Volda Sjukehus, og gir forslag til  
virksomhetens størrelse for den andel som gjelder Nordfjordregionen. Samordning mellom  
disse regioner må utredas. Det foreslås at HOD gir tilleggsdirektiv for dette.
Samtidigt foreslås at HOD vurderer muligheten til samordning også av sykehusene i 
Nordfjordeid og Volda. Organisasjon til prosjektet "Fremtidens lokalsykehus" er avhengigav 
en eventuell slik samordning. 

1.  MANDATET

INNHOLDET I PROSJEKTET "FREMTIDENS LOKALSYKEHUS"

MED HENSYN TIL MANDATET ER DET AVGJØRENDE Å TYDLIGGJØRE 
REGJERINGENS MELDING NÅR DET GJELDER HVA SOM SKAL INNGÅ I 
PROSJEKTET OG HVA SOM SKAL BUDSJETTERES OVER HELSEFORETAKET I 
ENDRING OG UTVIKLING AV DRIFTEN. 
Meldingen omfatter for Nordfjordregionens del hele den videre virksomheten på og ved 
sykehuset. Den omfatter således til dels det som budsjetteres over helseforetaket, som feks 
medisinsk akuttilbud og fødetjeneste. Den omfatter også delvis den virksomhet som omtalas 
kunne muliggjøras av PROSJEKTET.



Regjeringen gir i sin beskrivelse en utilstrekkelig presisering av hvilke virksomheter som skal 
være budsjettert over helseforetaket og hvilke som bekostes av projektmidlene – totalt 75 mill. 
over de 3 første årene. Følgen har blitt motstridige uttalelser, og fra helseforetaket forhåpninger 
om å benytte midlene til ordinær drift.

FAGGRUPPENS TOLKNING AV FORDELNINGEN:

Rusposten har lenge vært et projekt innen Helse Vests budsjett. Bygningen er gjennomført, men 
midlerl til igangsettning har ikke Helse Vest/Helse Førde  prioritert. At driften er innbefattet i 
foretakets tildeling framgår av to skriftlige besvarelser fra helseministern til stortingsrepresentant 
Starheim  både i 2009 og 2010. Vi henviser til skriftligt tilsvar av helseministeren på 
spørsmålene 377 respektive 70. I det andre av disse hentes følgende: 
«Det ligger til helseforetaksmodellen, som ble vedtatt av Stortinget i 2001, og gjennomført fra 
2002, at det er de regioneale helseforetakene som selv må foreta de nødvendige ekonomiske 
prioriteringer innenfor de rammene som de blir gitt.» Og « ... er jeg blitt orientert av Helse Vest 
om denne konkrete saken. Av denne orienteringen fremgår at Helse Førde ikke har funnet midler 
til oppstart av rusposten i 2010.For den kommende budsjettperiode er det heller ikke satt av 
driftsmidler til dette formålet.Jeg er videre orientert om at styret i helseforetaket har lagt til grunn 
at det etableres en ruspost på Nordfjordeid så snart foretaket har økonomi til det. Det er ifølge 
HelseVest RHF et behov for driftsmidler på 17 mill. kroner per år til full drift.»
DETTE INNEBÆRER AT HELSEMINISTEREN HAR KLARGJORT AT SPØRSMÅLET OM 
MIDLER TIL DRIFT AV RUSPOSTEN SKAL INNGÅ I VANLEG 
PRIORITERINGSPROSESS OM MIDLER OVER STATSBUDSJETTET TIL HELSE VEST. 
DETTE FREMGÅR OGSÅ I  DEN ETTERFØLGENDE ANALYSE.

Regjeringen beskriver under rubrikken «Om projektet ved Nordfjord Sykehus» i det første 
talepunktet hva PROJEKTET har som målsettning, og i det andre talepunktet hva PROJEKTET 
skal ha for virksomhet og status.
Disse to talepunkter omhandler projektet »Fremtidens lokalsykehus».

Videre forteller regjeringen om andre fremtidsrettede virksomheter «ved Nordfjord Sykehus».  
I talepunkt 3: «Helse Vest vil etablere et tilbud til rusmisbrukere ved sykehuset, og en vil vurdere 
å utvide den psykiatriske avdelingen...»
Og i talepunkt 5: «Vi ber Helse Vest satse på spesialisthelsetjenester ...».
TEKSTEN I DISSE TO PUNKTER KLARGJØR AT DETTE ER ØNSKE FRA DELS HELSE 
VEST OG DELS REGJERINGEN OM VIRKSOMHETER SOM MÅ DRIVES INNEN 
ORDINÆRT BUDSJETT. 

I en presisering av funksjoner ved Nordfjord Sykehus benævnt som «TILTAK SOM VIL 
ETABLERES» angis i syv talepunkter en oppstilling av utviklingen ved sykehuset. Det omfatter 
bl.a. en rekke spesialistpoliklinikker, enhet for kreftbehandling, etablering av tilbud til eldre med 
akutte og kroniske tilstander, og virksomhet på rusposten. 
Alt dette er totalt sett kostbart, men er heller ikke beskrevet som del av budsjettet for 
PROSJEKTET.
Nye beregninger for årleg driftskostnad av rusposten er 20,5 mill. Bare reknestykket med at 20,5 



av 25 mill.skulle gå til drift av rusposten, tilsvarende 82 % av midlen viser at idéen om ruspost 
innen prosjektets budsjett er absurd.

Regjeringens uttalelse om hva som skal dekkes gjennom prosjektet er følgende:

I talepunkt 2: Kompetansehevingstiltak som del i et nasjonalt prosjekt under Helsedirektoratet i 
samarbeid med høyskolen i SoF. Formuleringen at «det opprettes en projektlederstilling ved 
høyskolen i SoF klargjør ikke om stillingen skal budsjetteres gjennom PROSJEKTET. Det må 
avklares.

I talepunkt 3: «Projektet skal vurdere etablering av geriatirisk tilbud», men ikke at slik 
virksomhet skal budsjetteres av PROSJEKTET. Samarbeide om dette skal skje med høyskolen i 
SoF.

I talepunkt 4: Gjennom PROJEKTET skal en prøve ut nye arbeidsformer tilpasset behovene for 
små lokalsykehus,... «

I talepunkt 5: «Gjennom projektet investeres det i diagnostisk utstyr og infrastrukur for 
e-Helse.Løsninger for IKT og elektronisk samhandling, fjerndiagnostisering og fjernkonsultasjon 
skal utprøves. ... og skal evalueres av Helsedirektoratet. Projektet får status som nasjonal pilot 
for elektronisk samhandling og e-Helse, og det opprettes en projektlederstilling knyttet til dette.
 

GENNOM DENNE GRANSKNINGEN AV REGJERINGENS VEDTAK ER DET 
FAGGRUPPENS BESTEMDTE UPPFATNING AT PROJEKTMIDLER BARE SKAL 
BEKOSTE DE OPPGAVER OG UTVIKLINGER SOM I HOVEDSAK ER ANGITT I 
AVSNITTET OVER. 
DRIFT AV RUSPOST ELLER SPESIALISTHELSETJENESTER SKAL 

BUDSJETTERES OVER DET REGIONALE HELSEFORETAKTES ORDINÆRE 
BUDSJETT

SPESIALISTPOLIKLINIKKER

I talepunkt 5 under overskrift "Om projektet ved Nordfjord Sykehus" skriver regjeringen: "Vi ber 
Helse Vest satse på spesialisthelsetjenester det er behov for med utgangspunkt i det de er gode på 
ved Nordfjord Sykehus."
Og under overskriften "Tiltak som vil etableres": " Nye spesialistpoliklinikker.  ... øye- og 
øre-nese-hals sykdommer, barnesykdommer, hudsykdommer,nevrologi, gynekologi og ortopedi"

Faggruppen er i hovedsak enig i valget av spesialistpoliklinikker.Bortsett fra nevrologi. Denne 
spesialitet er en temmelig smal spesialitet og hører hjemme i 3.e linietjenesten. Breddekunnskap 
som omfatter nærliggende kunnskapsområde innen nevrologi finns innen indremedisin og  
ortopedi.
Faggruppen finner det vesentlegt at urologi tilføres.



FAGGRUPPEN ER UDELT POSITIV TIL EN UTVIKLING AV ET BREDT OG LOKALT 
PLASSERT SPESIALISTTILBUD I NORDFJORD ELLER I NÆRLIGGENDE OMRÅDE
.
Her følger en oppstilling av behovet for spesialistpoliklinikker for Nordfjordregionen si tt 
nedslagsfelt:
Spesialitet                                               Legedager/uke

Indremedisin                                                        5
Ortopedi                                                     5
Gynekologi med svangerskapsomsorg                  3
Barn                                                                    2
Øre.nese-hals                                                       2
Hud                                             2
Øye 2
Urologi                                                                2
Kreftsykdommer                                                  1
________________________________________
Totalt                                                                  24

Ambulerende spesialister

Det er et alvorlig problem at av dei nevnde spesialistene er det kun leger i indremedisin og 
ortopedi som vil være bosatt i eller nær Nordfjordeid hvis de kun skal virke for 
Nordfjordregionen. Alle de andre forutsettes å ambulere fra en "moderklinikk".
Hvis spesialister skal ambulere fra Førde for hver mottagningsdag med bilvei 10 mil en vei + 
ferge med reisetid en vei på 1 tim 45 min går 47% av arbeidstiden til reise. Hvis spesialisten har 
to eller tre sammenhengende arbeidsdager ved poliklinikken blir tilsvarende reisetid 23% resp 
16% av arbeidstiden.
Ordningen vil derved bli både ineffektiv og kostbar.
Dessuten gjelder at "Etter dagens avtaleverk er ambulering av leger basert på frivillighet" - side 
78, Meld.St.16, Nasjonal helse-ogomsorgsplan2011 - 2015.
Å arbeide 2 eller 3 påfølgende dager vurderes å medføre så stort fravær fra moderklinikken at 
Faggruppen ikke ser det som mulig at gjennomføre på frivillig basis. Det vil også medføre dårlig 
legekontinuitet, og være rekryteringshindrende.
Til dette kommer kostnad for overnattningsleilighet og ertatninger etter sentrale avtaler.
FAGGRUPPEN MENER AT ET SLIKT FORSØK PÅ ORGANISERING BARE KAN 
MISLYKKES.

ET GODT ALTERNATIV.
Faggruppen foreslår en samordning av Voldaregionen og Nordfjordregionen med hensyn 
til  spesialistpoliklinikker.
Nærheten mellom sykehusene (50 min inkl ferge) gir mulighet for at poliklinikkene for barn-, 
ØNH-, øye-, gyn-, hud-,urologi-, og kreftsykdommer kan lokaliseres for hele området ved et av 
sykehusene og være fordelt mellom dem. Nedslagsfeltet på 70 000 personer gir tilstrekkelig 
volum for hver spesialitet til hjemmel for heltidstjenester. Unntatt er tjeneste for kreftsykdomer. 



Slik unngås mest muligt tap av arbeidstid og andre fordyrende kostnader. Tjenestene kan bli 
attraktive, også grunnet lokaliseringen i sykehusmiljøn.

Poliktisk og lovmessig grunnlag for slik samordning.

Helseforetaksloven.
Kap.10, §41: "Foretak skal samarbeide med andre når dette er nødvendig for å fremme foretakets 
formål..."
"Dersom flere foretak eier virksomhet som yter spesialisthelsetjenester sammen, skal 
virksomheten organiseres som et ansvarlig selskap i medhold av selskapsloven."
§30: " Statsråden...treffer vedtak i saker som antas å være av vesentlig betydning for foretakets 
virksomhet eller løsningen av fastsatte målsettninger eller oppgaver."

Faggruppens kommentar: Regjeringens vedtak av 1 april 2011om en sammenslåing av 
fødeavdelingene i Volda og Nordfjordeid er slikt eksempel. 

Soria Moria 2. 
"Regjeringen vil videreføre arbeidet med en bedre arbeidsdeling mellom sykehus."

Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011 - 2015. Meld. St.16.
Side 60:"Samlokalisering med desentraliserte spesialisthelsetjenester kan ytterligere bidra til å 
sikre befolkningen nærhet til nødvendige helse- og omsorgstjenester."

Helseministerens uttaler:
Skriftlig besvarelse 14.10.2010 på spørsmål nr 40 av stortingsrepresentant Jon Georg Dale om 
situasjonen for sykehusene i Volda og Nordfjordeid og grenseproblematikken:
"Eg legg til grunn at dei regionale helseforetaka også bør samordne verksemda i geografiske 
grenseområde mellom helseregionar der det er naturlig, og at dette vert gjort i tråd med dei 
politiske signal som er gitt."
"Eg kan trygge representanten om at eg føl dei prosessane tett og at eg er særskilt merksom på 
problemstillinga knytta til helsetjenester i grensestroka mellom dei regionale helseforetaka." 

FAGGRUPPEN VIL SOM YTTERLIGARE MOMENT TIL SITT FORSLAG OM 
SAMORDNINGAV SPESIALISTPOLIKLINIKKER TILFØYE SOM SITT FORSLAG 
AT SAMMENSLÅING AV SYKEHUSENE I VOLDA OG NORDFJORDEID BØR 
UTREDES. 
Diskusjonsgrunnlag:
1. Brev fra Bengt Georén til Helseminister Strøm-Erichsen 26.11.2010: "En ny sykehusmodell -
forslag om forsøksvirksomhet", som i april 2011 fra helseministern ble oversendt til Helse Vest 
og Helse Midt-Norge for vurdering. Vedlegges.
2. Faggruppens diskusjongrunnlag 19 mai -2011: "Samordning Volda Sjukehus - Nordfjord 
Sjukehus." Vedlegges.

VED PLANLEGGING AV SPESIALISTPOLIKLINIKKER MÅ DET LEGGES TIL 



GRUNN AT NORDFJORD SJUKEHUS HAR FORTSATT VIRKSOMHET SOM 
LOKALSYKEHUS MED AKUTTFUNKSJONER.
1.Regjeringen har vedtatt at sykehuset fortsatt skal ha indremedisinsk akuttvirksomhet. 
2.Legeforeningen har i mai 2011 klargjort at slik virksomhet må ha tilgang til anestesiolog.
3. Forslag til Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011 - 2015, Meld.St.16, side 76:

 "Regjeringen foreslår at lokalsykehus minst skal inneholde følgende:
 Tilbud om døgnbehandling innen spesialisthelsetjenesten. ...
 Et bredt tilbud av dagtjenester,for eksempel dagkirurgi, nevrologi, øye-

ogøre-nese-halssykdommer, barnesykdommer, hudsykdommer, revmatiske sykdommer, 
kreftsykdommer, gynekologi og jordmorstjenester, samt lærings- og mestringsaktiviteter."
.....
Lokalsykehusene må kunne ta hånd om og stabilisere og/eller videretransportere pasienter som 
henvises til sykehuset med akutte lidelser,og bidra til riktige behandlingsforløp. Lokalsykehus 
med akuttfunksjon må som et minimum ha indremedisinsk akuttberedskap, samt kompetanse til å 
utføre enklere kirurgiske prosedyrer på døgnbasis. Lokalsykehus i områder med lange avstander 
eller vanskelige kommunikasjonsforhold, har et særligt behov for å kunne håndtere akutte 
tilstander." (Kursiveringen er tilsatt av Faggruppen).

FAGGRUPPEN MENAR AT PLANLEGGING AV PROJEKTET MÅ HA DENNE 
FUNKSJONEN SOM UTGANGSPUNKT. DERAV FØLGER KRAV OM AT NORDFJORD 
SJUKEHUS MÅ HA DØGNBEREDSKAP FOR OGSÅ ENKLERE KIRURGISKE 
PROSEDYRER.

Av de spesialistpoliklinikkene som er skissert over er det kun ortopedi og urologi som kan 
vurderes til døgnkirurgisk virksomhet for enklere kirurgiske prosedyrer. Av disse er ortopedi den 
mest naturlige spesialiteten for slik kompetanse. 
Hvis ortopedi skal ha døgnvakt, er det naturlig at organisasjoet sees i sammenheng med en 
kontinuering av ortopedkirurgisk virksomhet. 
FAGGRUPPEN FORESLÅR AT HELSE VEST PÅ GRUNNLAG AV INNEHOLDET  I 
MINSTEKRAV TIL LOKALSYKEHUS MED AKUTTFUNKSJONER BER REGJERINGEN 
OM TILLEGGSDIREKTIV TIL REGJERINGSVEDTAKET AV 1 APRIL 2011 MED HENSYN 
TIL  ORTOPEDISK KIRURGI VED NORDFJORD SJUKEHUS.  

2.  ORGANISERINGEN
Som følge av Faggruppens innspill om en samordning av Volda og Nordfjord regioner følger at 
Faggruppen vil foreslå at HOD vurderer tilleggsdirektiv til helseforetakene HelseVest og Helse 
MidtNorge om å utrede muligheten til en slik samordning.
Av dette følger at projektorganisasjonen bør direkt styres av de regionale helseforetakene.

Vedlegg:
1. Brev fra Bengt Georén til helseminister Anne-Grete Strøm- Erichsen med kopi til Helse Vest, 
Helse Midt-Norge, Nordfjordrådet og Søre Sunnmøre Regionråd 26.11.2010: En ny 
sykehusmodell - forslag om en forsøksvirksomhet.
2. Faggruppens diskusjonsgrunnlag19 mai 2011: Samordning Volda Sjukehus - Nordfjord 



Sjukehus.

På oppdrag fra  Medisinsk Faggruppe i Nordfjord

Bengt Georén
Adresse: Halnes, 6700 Måløy
Tel. privat 91615103, arb. 57845246
e-mail: georen@frisurf.no
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                                                                         Måløy 26.11.2010 
                        
                                        
Til            
Helse- og omsorgsdepartementet 
Statsrådet Anne-Grete Strøm-Erichsen  
 
 
 
Kopi 
Helse Vest                                                            Helse Midt-Norge                 
Administrerende direktør Herlof  Nilssen 
Styreleier  Oddvard Nilsen 
 
Nordfjordrådet                                                      Søre Sunnmøre regionråd 
 
 
 
 
 
EN NY SYKEHUSMODELL  -  FORSLAG OM 
FORSØKSVIRKSOMHET 
 
 
 
 
SAMMENFATNING 
 
Det foreslås en forsøksvirksomhet med sykehusene i Volda og Nordfjordeid 
 
- å sammenslåes under felles styre, administrasjon og budsjett, 
 
- å ha som hovedformål å arbeide innen spesialitetenes generalistvirksomhet, 
 
- å være forsøksmodell for effektivitets- og kostnadsberegninger ved         
planlegging av sykehusvirksomheter på riksnivå. 
 
Det foreslås at regjeringen frigjør Volda og Nordfjordeids opptaksområder fra 
helseregionene når det gjelder spesialistenes generalistvirksomhet 
(lokalsykehus) til et forsøkshelseforetak direkte underordnet departementet / 
Helsedirektoratet. 
 
  
 
 



                                                                                                                               
                                                                                                                                        side 2(3) 
 BAKGRUNN 
 
Spesialisthelsetjenestene er i økende grad under utvikling mot subspesialisering. Dermed er 
leger med bred basekunnskap, generalister innen spesialiteten, i risiko for å bli altfor fåtallige. 
En følge av en slik utvikling kan bli en lavere effektivitet  og dermed økende kostnader, og 
faktisk også økt risiko for feilbehandling eller negativ effekt av lange ventetider. Dette står 
ikke i motsetning til behovet for økt spesialisering (se Soria Moria 2) men kan bli en negativ 
følge hvis behovet for generalister ikke defineres og sørges for i planleggingen. 
 
Basal helsetjeneste bedrives effektivest og til lavest kostnad av generalister. Det gjelder både 
for helsetjenester på sykehus og i primærhelsetjenesten. Den gjennomførte sentraliseringen av 
sykehus i Sverige har medført negative effekter i så måte.  
 
En forutsetning for rett behandling av akutte sykdommer og skader er at  pasienten når 
behandling innen definert tidsrom. Ved tilfelle av hjerteinfarkt og hjerneslag bør reisetiden 
ikke overstige 1 time (se skriv til Helse- og omsorgsdepartementet  01.05.2010 fra legene i 
Vågsøy og Hornindal kommuner, nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet og 
Socialstyrelsen). For fødende angir Helsedirektoratet i Et trygd fødetilbud (2010), side 53: 
”Dersom reisetid til fødested er mer enn 1,5 time…På slike steder skal det finnes lokaliteter 
der jordmor kan lede fødselen på en tilfredsstillende måte dersom det vurderes at det ikke vil 
være tid til å transportere den fødende.”.   
 
REGJERINGENS POLITISKE PLATTFORM (Soria Moria 2) 
angir at 
 
”ingen lokalsykehus skal legges ned”, 
”det skal være ”størst mulig nærhet” og ”likverdig tilbud… uavhengig av bosted … når 
sykdom rammer”, 
”nærhet til  akuttfunksjoner og fødetilbud”. 
 
Og  ”Nasjonal helseplan skal videreutvikles til å bli et mer operativt redskap for prioriteringer 
innenfor de samlede helse- og omsorgstjenestene”.  
 
 
Alle disse mål peker ut at et godt fungerende og robust lokalsykehus med tilpassede 
akuttfunksjoner må finnes i Søre Sunnmøre – Nordfjordregionen. Det garanterer at reisetiden 
til sykehus til vanlig blir mindre enn 1 time. Ved nedlegging av akuttfunksjonene ved 
sykehusene i Volda og Nordfjordeid  blir reisetiden i stedet oftest 3 timer eller mer.   
 
 
FORSLAG 
 
Sykehusene i Volda respektive Nordfjordeid ligger begge i utkantene av sine respektive  
helseforetak, Helse Midt-Norge og Helse Vest. Begge har store avstand til næreste  sykehus i 
resp helseregion. Volda – Ålesund er 71 km, reisetid 89 min. Nordfjordeid – Førde er 103 km, 
reisetid 102 min. Avstanden mellom Volda og Nordfjordeid er 39 km, reisetid 53 min. 
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På alle strekningene finns et fergesamband. (Avstand og reisetider er hentede fra 
www.kortogkontant.no/i/ressurser/avstander-norge, trip advisor). 
Begge sykehusene trues av sterk reduksjon i funksjon og betydning for dem de skal betjene. 
For Nordfjordeids del pågår i skrivende stund beslutningsprosessen i  Helse Vest.  
.  
Befolkningsgrunnlaget for sykehusene  i Volda og Nordfjordeid er ca 70 000 personer.  
Tilsammen kan de utgjøre et grunnlag for en robust sykehustjeneste innen 

- allmenn kirurgi 
- ortopedisk kirurgi 
- urologi 
- medisin 
- aldringssykdommer 
- psykiatri med  ruspost 
- barnesykdommer - poliklinikk 
- kvinnesykdommer med svangerskap –fødselsomsorg 
- øre-nese-halssykdommer - poliklinikk 
- øyensykdommer – poliklinikk.  

 
Innen kirurgi, ortopedi, føde kan virksomheten omfatte også tilpassede akuttfunksjoner. 
Ved å bevare sykehuset i Nordfjordeid kan også den nybygde men ikke oppstartede rusposten 
ved Nordfjord Sjukehus tas i bruk. 
Dessuten har ortopedisk kirurgi og hjertemedisin lokalt samlet et særdeles kompetent 
legestand som kan sikres hvis virksomhetene ved sykehusene videreføres. Det kan gi grunnlag 
for kompetansehøyning gjennom utdanning for nærliggende sykehus i regionene. Som 
eksempel kan nevnes artroskopisk kirurgi i skulder- og hofteledd samt innen ekkokardiografi. 
 
 
STRATEGIPLAN 
 
Det foreslås  at Helsedirektoratet i samarbeid med  Helse Vest og Helse Midt-Norge gis i 
oppdrag å utgreie prosjektet. 
 
Det foreslås at en legger vekt på: 
 

- Kostnadseffektiv og liten administrasjon. 
- Evaluering av kostnadseffektiviteten i helsetjenester ved lokalsykehus med tilpasset 

akuttfunksjon. Et foreslås tilknytning av helseøkonomisk forsknings- eller 
utredningskompetanse. 

 
Som målbeskrivelse forutsettes en fordeling av virksomhetene mellom sykehusene, samtidig 
med en samhandling mellom spesialistenhetene på de to sykehusene og vaktordningene, bland 
annet innen svangerskaps- og fødselsomsorgen.  
 
Tilhørigheten til sentral- og regionsykehusene  utredes i en samhandling mellom regionene. 
 
 
Bengt Georén, kommunelege 
Halnes, 6700 MÅLØY, georen@frisurf.no 
  



Måløy 19 maj -11

Bengt Georén

SAMORDNING VOLDA  SYKEHUS -NORDFJORD SJUKEHUS

UTKAST FOR DISKUSJON.

GRUNNFORUTSTATNINGER:

1. Nordfjord Sjukehus skal ha status som spesial- og undervisningsykehus innen 
ortopedisk kirurgi ved siden av virksomhet som lokalsykehus.
2. Volda Sykehus og øvrig virksomhet på Nordfjord Sjukehus skal være 
generalistsykehus.
3. Helse Vest og Helse MidtNorge deler på hele kostnaden for drift, material, 
underhold, mm.
4. Administrasjon delas av Helse Vest og Helse MidtNorge og er direkte understelld 
helseregionene. En liten lokal administrasjon bør finnes med foretreder fra begge 
helseregionene.

FORVENTET SAMORDNINGSGEVINST:
 Samenslåing av enheter, t eks gyn, ortopedi.
 Gjemensom avdeln for kirurgi

 urologi
 Gjemensom poliklinikkvirksomhet fordelt på dei to sykehusene:

 mage-tarm
  auge

 øre-nese-hals
 hud 
 barn 
 kardiologi
 kjem.labs hoveddel
 spesialrøntgen og MR

 På begge sykehusene skal finnes full medisinsk avd og akuttvirksomhet,  
røntgen, enhet for generellkirurgi, svangerskapskontroll ved jordmor i gjemensom 
personalpool.

DETTE GIR:

ROBUSTERE OG MER UTVIKLENDE FAGMILJØ. BEDRE VAKTORDNINGER.

DET MINDRE SYKEHUSETS GENERALISTPREG GIR BEDRE PERSONALMILJØ 
OG EKONOMI.



DET FORESLÅES AT FORDELNING AV REGIONANSVAR FØLGER PASIENTEN SIN 
ADRESSE

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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