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Postboks 1600
6026 Ålesund
Høring er sendt elektronisk til postmottak@helse-mr.no.
Innspill i forbindelse med høring på handlingsplan «Samarbeid om
krise- og katastrofeberedskap og utvikling av den akuttmedisinske
kjede i Møre og Romsdal»
ORKide – Nordmøre Regionråd ønsker å komme med følgende innspill:
Delavtale 11 til Samhandlingsavtalen omhandler både omforente beredskapsplaner og planer for den
akuttmedisinske kjede. Temaene henger nøye sammen, men tar likevel for seg ulike områder. Skillet
kunne etter vår vurdering komme klarere frem i høringsdokumentet.
Det ser ut til at det er god sammenheng mellom samarbeidsavtalen og handlingsplanen, men vi mener
at man i denne planprosessen bør konkretisere tiltakene noe mer, for å komme et skritt videre. F.eks.
for hvilke områder bør man utarbeide ROS-analyser? Dette er et stort område, og er det noe som bør
prioriteres før noe annet?
De fleste kommunene er svært opptatt av de prehospitale tjenestene, de er ikke tatt med i planen.
Kanskje det bør være et prioritert område for ROS- analyser?
Når det gjelder prehospitale tjenester viser vi til høringsuttalen fra ORKide til konseptfaserapporten
SNR.
Kommunene arbeider mye med beredskap og katastrofer, og vi er litt usikre på hvilken rolle denne
handlingsplanen skal ha.
Sammensetting av akuttutvalget
Akuttutvalget er satt sammen av representanter fra Helse Møre og Romsdal HF og 1 representant fra
hvert regionråd, etter forslag fra kommunene.
Representasjonen har som mål å sikre bredde i kompetansesammensetning innen området krise- og
katastrofeberedskap og akuttmedisin og består av;
Seksjonsoverlege AMK Helse Møre og Romsdal HF
Beredskapssjef Helse Møre og Romsdal HF Avdelingssjef klinikk for prehospitale tjenester, avdeling
Sunnmøre
Seksjonsleder AMK Helse Møre og Romsdal HF
Fagsjef Ålesund kommune
Helsesjef Molde kommune
Leder for legevaktfunksjon Kristiansund kommune
Kommuneoverlege i Ulstein og Hareid kommune
Sammensettingen av utvalget er i tråd med gjeldende samhandlingsavtale. Det en ser når de ulike
representantene er på plass, er at kommuner som ligger et godt stykke fra sykehusene ikke er
representert. Vi erfarer at kommuner som ligger et stykke unna sykehuset opplever andre utfordringer
enn større kommuner/bykommuner, og en ser det som en svakhet at disse kommunene ikke er direkte
representert.
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