
Styremedlemmer og ledelsen i
Helse Midt-Norge kjørte buss
fra Kristiansund til Molde for å
bli orientert om aktuelle sju-
kehustomter.

MOLDE: Minibussen kjørte ikke
oppom Eikrem, der Nye Molde sju-
kehusvarplanlagtbygd.

Den 14. desember skal styret for
HelseMidt-Norgeavgjørehvaslags
sjukehusløsning Nordmøre og
Romsdal skal ha i framtida. Styret
batidligereihøstomåfåenrundtur
for å se på aktuelle områder for sju-
kehus, og få en presentasjon av da-
genstosjukehus,Kristiansundsju-
kehusogMoldesjukehus.

Rundturen startet i Kristian-
sund. På turen til Molde kjørte sty-
ret og ledelsen i helseforetakene i
minibuss. Etter det Romsdals Bud-
stikke fikk opplyst fra Helse Møre
ogRomsdal,vardetikkelagtopptil
orienteringer utenfor bussen ved
hver enkelt aktuell sjukehustomt.
Styremedlemmene fikk oriente-
ringinneibussen.

Minibussen gjorde et kort stopp

ved Gjemnessundbrua for å få et
overblikk over Høgset-området.
GjennomBatnfjordsørakjørtebus-
sen i vanlig hastighet, uten å gjøre
noestopp.PåHjelsetsvingtebussen
nedomsjukehusområdetderhelse-
foretaket har sitt psykiatriske sju-
kehus. Etter Hjelset gikk ferden
rake vegen til Lundavang. Bussen
tok ingen avstikker opp til det ak-

tuelleEikrem-området.
– Er alle aktuelle tomter for nytt

sjukehus besiktiget? spurte vi ad-
ministrerendedirektørGunnarBo-
vimiHelseMidt-Norge.

– Jeg vil ikke si det, men noen av
de viktigste tomtene som er utre-
det,bledetorientertomfrabussen.
Styret ba om en slik orientering, og
vi har gjort det styret har bedt oss
om. Hensikten med dette besøket
var å orientere styremedlemmene
om hvordan de ulike stedene og lo-
kaliseringene ser ut, slik at styret
bedrekandannesegetbilde.

– Bussen kjørte ikke oppom
Eikrem?

– Vi stoppet kun på stedet der vi i
dag har sjukehusdrift, som er Hjel-
set. De øvrige stedsnavnene fikk
styretsefrabussvinduet,sierdirek-
tørBovim.

.
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Det er bare 42 dager til en av de stør-
ste og viktigste avgjørelsene for Roms-
dals og Nordmøres framtid skal fattes.

Da skal helseforetaket i Møre og Romsdal anbefale hvilken
sjukehusløsning som bør velges, og dagen etter skal Helse
Midt-Norge fatte beslutningen.

Fredag om ei uke går fristen ut for å komme med kom-
mentarer og synspunkt til de sju foreslåtte sjukehusløs-
ningene Helse Møre og Romsdal har foreslått. De politiske
partiene, kommunene og en mengde lag og organisasjoner
har sendt sine kommentarer eller de er i ferd med å finpus-
se høringssvaret. Felles for dem alle er at de ikke har noen
analyse av risikoen og sårbarheten ved de sju alternativene
å holde seg til. En analyse av konsekvensene vil først fore-
ligge etter at høringsinstansene har uttalt seg.

Helse Møre og Romsdalhar
blitt pålagt et arbeid som er mer
omfattende og tidkrevende enn
de fleste kan fatte, med å lage ut-
viklingsplan for sjukehusa i
dette fylket.   Oppimot 100 an-
satte i helseforetaket har vært
involvert i dette planarbeidet si-
den nyttår.   Det som er umulig å forstå – og akseptere – er at
arbeidet med framtidig sjukehusmodell kjøres i et så høgt
tempo at det går ut over grundigheten.

Det er en åpenbar svakhet at høringsinstansene skal
uttale seg om ett fellessjukehus, bynære eller ikke bynære
sjukehus, uten å kjenne til konsekvensene det har å velge
de ulike modellene. Hvor reell blir en høringsuttalelse når
avsenderen ikke kjenner konsekvensene av modellvalget?

Den største svakheten er likevel at det mangler analyse
av de samfunnsmessige konsekvensene av de sju foreslåtte
løsningene. Styreleder John Harry Kvalshaug har gjentatte
ganger sagt at helseforetaket ikke kan opptre uavhengig av
samfunnet rundt seg. Vi registrerer at et konsulentfirma fra
Oslo har fått en hastejobb med å beskrive samfunnskonse-
kvensene. Men å belyse en så kompleks sak i løpet av 20 da-
ger må nødvendigvis bli hastverksarbeid. Er dette gjort
med hensikt fra oppdragsgiveren? Vi liker svært dårlig at
det skal presses fram en sjukehusløsning uten at konse-
kvensene for samfunnet er tydelig og klart beskrevet.

LEDER

Ukjente konsekvenser: Hva blir samfunns-
konsekvensene av å bygge fellessjukehus i Gjemnes?
Bildet er fra 2010. FOTO: RICHARD NERGAARD

Hastverksarbeid
om sjukehus

«Vi liker dårlig
at en løsning
presses fram
uten at konse-
kvensene
beskrives.»

SJUKEHUSSAKA

Molde sjukehus
oppfattes som
attraktivt blant både
medisinerstudenter og
ferdige spesialister.  
– Molde er studentenes
førstevalg i Midt-Norge,
sier overlege 
Espen Skarsvåg.

RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

MOLDE: I går møtte overlege Espen
Skarsvåg og legekollega Georg
Johnsen styret og ledelsen i Helse
Midt-Norge for å fortelle om rekrut-
teringen til Molde sjukehus.

Skarsvåg (37) er fra Trondheim
og  kom som nyutdannet lege til
Molde. I 2010 reiste han til St. Olavs
Hospital for å ta spesialisering, og
valgte deretter å satse på Molde sju-
kehus som arbeidssted.

Fra St. Olav til Molde.– Vi er tre
spesialister som har kommet tilba-
ke til Molde sjukehus fra St. Olavs
Hospital. For mitt vedkommende

var det sjukehusets breie fagmiljø
og det store engasjementet i kolle-
giet som trakk. Dessuten teller det
til Moldes fordel at jeg kan bo i byen,
med fordelene det er for praktiske
ting som å levere og hente barn i
barnehagen, forteller Espen Skars-
våg til Romsdals Budstikke.

Studentenes førstevalg.
Skarsvåg har også fått tilbakemel-
dinger fra medisinerstudenter som
skal i turnustjeneste, om at Molde
sjukehus ansees som attraktivt.

– Studentene forteller at Molde
sjukehus er det første som blir valgt
blant sjukehusene i Midt-Norge når
de skal velge turnustid. 

– I diskusjonen om framtidig
plassering av sjukehus har pendler-
avstand vært et tema. Hvordan ser
du på å pendle til et nytt sjukehus-
bygg?

– Nærheten til byen er blant de
viktigste faktorene for å rekruttere.
Jeg tror vi ved Molde sjukehus har
fått sju spesialister fra St. Olavs Hos-
pital de siste åra. Jeg vet også at noen
har valgt ikke å komme heim til
Molde. Selv er jeg ikke innstilt på å
pendle lengre enn til Hjelset, sier Es-
pen Skarsvåg.

Nærhet til arbeidsplassen.
Tillitsvalgt for Yngre legers for-
ening i Molde, Georg Johnsen, for-
talte i går styret i Helse Midt-Norge
om forhold som trekker fagfolk til
sjukehuset.

– Nærheten til jobben er svært
viktig. For meg har også nærheten
til å kunne bruke naturen rundt
Molde spilt inn. Det er også forde-
ler for leger i spesialisering å være
ved mindre sjukehus. Her blir man
tidligere involvert i et bredere spek-
ter av faglige utfordringer enn man
blir ved et stort sjukehus. Dette er
viktig for å rekruttere leger som vil
spesialisere seg, forklarte Georg
Johnsen.

Vil unngå mer uvisshet. Han
delte også en bekymring med sty-
ret og ledelsen i helseregionen:

– Jeg er mest bekymret dersom
man går inn på en løsning som
innebærer at det går flere år med
usikkerhet og splid om sjukehus-
plassering. Da vil det gå ut over re-
krutteringen til sjukehuset, og vi vil
miste en del av spesialistene som
har kommet til Molde sjukehus,
sier Georg Johnsen.

– Studentene velger Molde først
Medisinerstudentene ønsker turnustjeneste ved Molde sjukehus

TRESFJORD: I artikkelen i Romsdals Budstikke torsdag sto det at
barnehagen i Tresfjord er et ombygd bolighus. Det er ikke rett. Den
ligger i et boligfelt, men ble bygd som barnehage for rundt  30 år
siden. Stein Inge Sylte i Tresfjord Røde Kors påpeker samtidig at
husleia på 225.000 kroner i året som kommunen betaler, dekker
renter og avdrag på huset, og dermed ikke er den viktigste inn-
tektskilden til laget. red.

Retting om barnehagen i Tresfjord

På befaring: Styret i Helse Midt-Norge besøkte torsdag
Molde sjukehus for å se på fagmiljøet. FOTO: ERIK BIRKELAND

Kjørte forbi Eikrem
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e velger Molde først
ustjeneste ved Molde sjukehus

Valgte Molde sjukehus: Da trønderen Espen Skarsvåg (37) skulle velge hvor han ville jobbe etter å ha tatt spesialistutdanning ved St. Olavs Hospital,
valgte han Molde sjukehus. – Jeg er ikke innstilt på å pendle lengre enn til Hjelset, sier Skarsvåg som her hilser på nestleder i Helse Midt-styret, Kåre
Gjønnes. FOTO: ERIK BIRKELAND

Sjukehuset i Molde er en kom-
petansebedrift der de ansatte
holder høg faglig standard.
Det var hovedbudskapet styret
i Helse Midt fikk presentert da
de besøkte sjukehuset i går.

RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

MOLDE: Sju av sjukehusets ansatte
formidletdetsammebudskapetda
delegasjonen med styremedlem-
mer og toppledelsen i helse Midt-
Norge og ledelsen i Helse Møre og
Romsdalvarpåbesøkigår.

Trakk fram fagmiljøene.–Jeg
jobberpåenkompetansebedrift.Vi
haretsjukehusmedbredtfagligtil-
bud, ogenstab somerendringsvil-
ligmed tankepå å gjøre det somer
tilbesteforbefolkningeniMøreog
Romsdal, sa overlege Kjell Erik
Strømskag da han ønsket Helse
Midt-styretvelkommen.
Trangboddheten,dårliginnekli-

ma, lekkasjer og firesengsrom ble
knapt nevnt fra de ansattes side.

Derimot viste sjukehusets ansatte
til de mange sterke sidene ved da-
gensbehandlingstilbudiMolde.

Moldes fordeler. –Fordelenved
Molde sjukehus er at vi har stort
noktilfangavpasientertilåkunne
gi behandling til mange pasient-
grupper. Vi holder god faglig kva-
litet. Sjukehuset er dessuten langt
på veg selvrekrutterende, takket
være et interessant og bredt fagtil-
bud, nærhet til byen og korte av-
standerforvåreansatte,saoverlege
OveLange.
OgsåTordisHovdevedkirurgisk

intensiv enhet, overlege Egil Jons-
bu i psykiatrien, overlege Heidi
Bjørnerem i psykiatrien og de to
yngre legene Espen Skarsvåg og
Georg Johnsen, samt enhetsleder
Marit Berg framhevet kvalitet og
nytenkingsomnoenavdesterkeste
fordelenevedMoldesjukehus.
FørdelegasjonenfraMidt-Norge

kom til Molde sjukehus hadde de
avlagt tilsvarende visitt ved Kris-
tiansundsykehus.

Kompetansebedrift:
Molde sjukehus er en
kompetansebedrift med faglig
bredde og høg kvalitet,
understreket overlege Kjell Erik
Strømskag (t.h.) og lege Georg
Johnsen da styret for Helse
Midt-Norge kom på besøk i
går. FOTO: ERIK BIRKELAND

MOLDE: Styret for Helse Midt-
Norge hadde tidligere i høst bedt
administrasjonen om å legge
opp en orienteringsrunde på
Nordmøre og i Romsdal. Hensik-
ten var å gjøre seg bedre kjent
med geografiske forhold, steds-
navn og måten dagens to sjuke-
hus i Molde og Kristiansund dri-
ves på.

Da styret gjennomførte be-
søksrunden i går deltok bare fem
av de tretten styremedlemmene.

De som deltok var styreleder
Marthe Styve Holte, nestleder
Kåre Gjønnes, styremedlem-
mene Kjersti Tommelstad, Trond
Prytz og Tore Kristiansen. De tre
styremedlemmene er fra Nord-
Trøndelag.

– Hvordan ser du på at fem
av 13 i styret var med på orien-
teringsrunden, styreleder Mar-
the Styve Holte?

–Dettevaretoppleggutenom
detfastestyremøteprogrammet

vårt.Oghensiktenvaratdesom
føltesegutryggeskullefåseog
høre.Dethaddeværtfordelaktig
omflerefrastyrethaddeværtmed.
Jegharimidlertiddentillitentilde
avstyretsmedlemmersomikke
varmedtilKristiansundogMolde
atdebrukertidpååsetteseginni
dokumentasjonentilutviklings-
planen.OrienteringsturentilKris-
tiansundogMoldekanseespå
somenkvalitetssikringavstyrets
arbeid,sierstyrelederStyveHolte.

Bare fem av 13 i styret deltok

Framhevet kvaliteten i fagmiljøene


