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Samtlige ni kommuner i Romsdal re-
gionråd vil sende den nye kreftpla-
nen, som avvikler kreftkirurgien i
Molde, tilbake til Helse Midt-Norge.

RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

MOLDE: I forslagettildennyekraftplanen
for HelseMidt-Norge foreslås det at kun
sjukehuseneiÅlesundogTrondheimskal
utføre kreftoperasjoner. De andre sjuke-
huseneskaldrivemedetterbehandlingog
lindrendebehandlingavpasienter.

Uryddig fra prosjektgruppa. Roms-
dalregionrådreagererkraftigpåforslaget
til ny kreftplan. Ordfører- og rådmann-
skollegiet i de ni medlemskommunene
mener det har foregått uryddighet i fag-
gruppasomstårbakforslaget.

– Vi registrerer at to avmedlemmene i
prosjektgruppataravstandfraviktigede-
leravplanenskonklusjoner.Dehevderat
deressynspunkterbleklartkommunisert

i planarbeidet,men er blitt helt oversett i
utskrivingen avplanen.Vi forventerder-
foratplanenblirtrukkettilbake,ogatpro-
sjektgruppa leverer en plan hvor det går
klart framhvaprosjektgruppasmedlem-
mermener,sierRORienuttalelsetilHelse
Midt-Norge.

- Må trekke planen tilbake. Lede-
ren for Romsdal regionråd, Torgeir Dahl,
utdyper dette overfor Romsdals Budstik-
ke:

– Vi forventer at styret for HelseMidt-
Norgekallerforslagettilkreftplantilbake.
Slikplanforslageter formulert, erdethelt
uakseptabelt. Det som har skjedd, ved at
lederen for prosjektgruppahar skrevet et
sammendrag som ikke alle i gruppa er
kjent med, og at denne versjonen av pla-
nenble presentert for styret iHelseMidt-
Norge, er enuryddighet så storatdet ikke
kanaksepteres,sierordførerDahl.

150 kreftoperasjoner. Konkretinne-
bærerforslagettilreftplanatMoldesjuke-

Felles front mot

Åbygge et nytt sjukehus på ei
kompromiss-tomtmidtmellom
Kristiansund ogMolde, har
sjefene i HelseMidt-Norge liten
sans for.

RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

MOLDE: I går gikk direktør for samhandling i
HelseMidt-Norge,DanielHaga,langtiåbegrave
enplasseringavnyttfellessjukehuspåHøgset,i
BatnfjordellerEide.

Sjukehus nær en by. På fellesmøtet
mellomRomsdalregionrådogNordmøresOrk-
idé,saHaga:

– Blir det valgt enmodellmed ett sjukehus,
måsjukehuset liggebynært. Jeg trordetervan-
skelig å tenke seg robuste fagmiljøer på et sted
uteninfrastruktur.Sjukehusmiljøetmåfåtadel
i infrastrukturen i en by. Det er vanskelig å se
forsegandrealternativer,saHaga.

Han la til at det lå utenfor hans bord å ta be-
slutningenomsjukehusstruktur.

Ser mørkt på periferitomt. DaRomsdals
Budstikke snakket med administrerende di-
rektør Gunnar Bovim i Helse Midt-Norge sist
torsdag, trakk Bovim et ganske likt resonne-
mentomfordelerogulempermedett fellessju-
kehus.

–DetsomliggerfasteratbådeMoldeogKris-
tiansundmåhagodepoliklinikker.Vikanikke
bemanne to likeverdige sjukehus med fulle
vakttilbud i Nordmøre og Romsdal. Jeg ser
mørktpådet.Ogjegsermørktpååbyggeetsju-

kehusderdetikkefinnesnoeannet,saBovim.

Akseptabelt for byene. I bestillingen
HelseMøreogRomsdalhar fått frahelseminis-
terAnne-GreteStrøm-Eriksenomåutredemu-
lige sjukehusløsninger, går ett av punktene ut
pååutredeetfellessjukehussomliggeriaksep-
tabelavstandfrabådeMoldeogKristiansund.

Et fellessjukehus kan komme til å ha rundt
2.500ansatte.

Molde eller Kristiansund? Lederen for
Romsdal regionråd, Torgeir Dahl, mener at
Helse Midt-ledelsen har erkjent at å bygge et
nytt fellessjukehus i passerspissens punkt
mellomKristiansundogMolde,erurealistisk.

– Ender det med ett fellessjukehus, må det
byggesoppmotenavbyene.Hvilkenbydetblir,
blir det nok en kraftig diskusjon rundt. Men
kompromiss-sjukehuseterdødt,sierDahl.

Vil droppe Eide og Gjemnes.Påfellesmø-
tetiMoldeigårtokordførerBernhardRiksfjord
iAukraopptråden.

– Et fellessjukehus skal ogmå ligge bynært.
Detblireiavsporingåsnakkeomnyttfellessju-
kehus, enten tomta ligger iEideellerGjemnes,
saBernhardRiksfjord.

Første fase i utredningsarbeidet rundt fram-
tidigsjukehustilbudiMøreogRomsdal,skalet-
terplanenværeferdigførsommerferien.Ifølge
assisterende direktør Helge Ristesund i Helse
Møre og Romsdalvil utredningen beskrive be-
hovet forsjukehustjenester,hvordanfagmiljø-
enekangjøresrobustoghvasomersituasjonen
forbygningenevedsjukehuseneifylket.

Disseutredningeneskalbehandlesavstyreti
HelseMøreogRomsdalogHelseMidtførjul.

Legger Gjemnes-sju
Sjefene i Helse Midt ser mørkt på et fellessjukehus midt

Bynært sjukehus: Helse Midt-Norge-ledelsen ser mørkt på at et fellessjukehus fo
samhandlingsdirektør Daniel Haga i Helse Midt (t.h.) ordførerne og rådmennene
Torgeir Dahl.

Medisinsk sengepost B ble stengt fredag,
og skal i utgangspunktet holdes stengt
frem til helga etter utbrudd av det su-
persmittsomme noro-viruset.

LARS ANDERS VESTAD
lars.anders.vestad@r-b.no

MOLDE: En rekke personer er rammet av det
smittsommevirusetsomførertiloppkastogdi-
aré.
– Vi prøver å hindre viruset i å spre seg ytterli-
gere, så derforåpner vi ikke sengepostB før fre-
dag. I helga var det mange ved sjukehuset-
her,både ansatte og pasienter, som var dårlige.
Noro-virusetførertilklassiskoppkast-ogdiaré-
syke,og er veldigsmittsomt,sier sjef formedi-
sinskavdelingvedMoldesjukehus,BjørgMarit
Berg,tilRbnett.

Fokus på hygiene. Itilleggtilutbruddetpå
sengepostB,haransattevedtoandreavdelinger
fåttsmitten.Avfryktforatvirusetskalspresyt-
terligere, har de nå ekstra stort fokus på hygie-
nen. Noro-viruset er kjennetegnet av både drå-
pe-ogkontaktsmitte.

– Vislåretstortslagforhåndhygiene.Ansat-
te får ikke gåmed smykker og ringer, grundig
håndvaskerselvfølgeligheltsentralt,ogitillegg
vaskervialtavdørhåndtakogskap,sierhun-og
presisereratdetiøyeblikketikkeerfareforatan-
dreavdelingerblirstengt.

Kapasitetsproblem. Stengingen av senge-
postBinnebærerat24sengerblirutilgjengelige.
DetskaperetkapasitetsproblemvedMoldesju-
kehus.

– Kristiansund sjukehus er behjelpeligmed
mottakavpasienter.Desomborikommunene
nærKristiansunddrarditistedet,sierhun.

Bergvetikkenøyaktighvormangepasienter
somerisolertvedsjukehusetpågrunnavnoro-
viruset,menantyderatdetdreier segomrundt
15påsengepostB.

Smittsomt: Noro-viruset fører til
klassisk oppkast- og diarésyke, og er
veldig smittsomt, sier sjef for medi-
sinsk avdeling ved Molde sjukehus,
Bjørg Marit Berg. FOTO: JAN G RØE

Sengepost stengt
etter virusutbrudd
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kreftkutt

ukehus dødt
mellom byene

or Romsdal og Nordmøre blir lagt til ei tomt i en distriktskommune utenfor byene. I går møtte
i de to regionrådene. Her sammen med ordførerne i Kristiansund og Molde, Per Kristian Øyen og

FOTO: BJØRN BRUNVOLL

EIDE: Takstrapporten fra Norsk naturskadepool forteller at uværet Dag-
mar 1. juledag gjorde skade for 263.000 kroner på anlegg som tilhører
Eide kommune.
Skadebeløpene uten fradrag fordelere seg slik: Eide barne- og ung-

domsskole 29.500 kr, Eide barnehage 16.000 kr, Lyngstad skole 75.500
kr, Vevang skole 55.500 kr, overbygg vassuttak 59.000 kr og diverse
27.500 kr.

Dagmar ødela for 263.000 kroner i Eide

Å søke om 4.000 kroner i
støtte til sentralt varme-
styringssystem tar 2min.

Husk å søke før du kjøper!

Søk nå på enova.no/tilskudd

SØK

Daglig leder ønsker å jobbe mer markedsrettet og vi vil nå styrke vår
organisasjon med en:

Stillingen vil innbefatte:
• Overordnet ansvar for rapportering og oppfølging av bedriftens
økonomi totalt og på avdelingsnivå, herunder budsjettering.

• Personalansvar og oppfølging av bedriftens totale personalpolitikk.
• Jevnlig gjennomgang av bedriftens innkjøpsavtaler og hovedansvar
for innkjøp.

• Oppfølging og pådrift av interne prosjekter.
• Være en viktig medspiller i bedriftens lederteam.
• Administrativ leder rapporterer direkte til daglig leder.

Ønskede kvalifikasjoner:
• Høyere økonomisk utdanning.
• Ledererfaring med evne til å engasjere sine omgivelser.
• Resultatorientert med god gjennomføringsevne.
• Høy lojalitet.
• Stor arbeidskapasitet og innsats.
• Evne til å arbeide systematisk og selvstendig.

Vi kan tilby:
Store utfordringer i en bedrift med framtidsvyer. Et trivelig arbeidsmiljø
med en blanding av ungdommelig pågangsmot og lang erfaring.
Konkurransedyktige betingelser.

Erfaring fra bransjen er en fordel, men ikke et krav for å søke.
Arbeidssted vil være ved alle våre 3 avdelinger med hovedvekt
på Kristiansund.

For søknad og nærmere informasjon om stillingen, kontakt:
Auto 8-8 Sildnes & Halaas AS
6490 Eide
ved Daglig leder Terje Sildnes
tlf 911 25880, e-mail: terje@auto8-8.no

Søknadsfrist: 19.09.2005

ADMINISTRATIV LEDER
Auto 8-8 Sildnes & Halaas AS
er en fusjon av de tradisjonsrike
bilfirmaene T. Sildnes Bil AS og
Sigv. Halaas AS.

Vi har forretninger i Kristiansund,
Eide og Molde, og forhandler
merkene Nissan, Ford, Suzuki og
Ssang Yong. Vi har en offensiv
strategi for å møte kundenes krav
til den totale billeverandør for
framtiden.

Med en forventet omsetning på kr
125 mill. i år og 40 ansatte er vi
blant bransjens største aktører i
området.

www.auto8-8.no

Auto8-8 Sildnes &
Halaas AS er en 
fusjon av de 
tradisjonsrike
bilfirmaene 
T. Sildnes AS og 
Sigv. Halaas AS.

Vi har forretninger i 
Kristiansund og Eide,
og forhandler
merkene Nissan,
Ford og Suzuki.
Vi har en offensiv 
strategi for å møte 
kundens krav til den 
totale billeverandør 
for fremtiden.

Med en forventet 
omsetning på
kr 140 mill. i år og 
40 ansatte, er vi 
blant bransjens 
største aktør i 
markedet.

Til vår avdeling på Eide søker vi etter

BILMEKANIKER
Vi ønsker en person som:
• har fagbrev eller relevant erfaring
• er selvstendig. nøyaktig og samarbeidsvillig
• har godt humør og kan arbeide i team
• har ønske om personlig og faglig utvikling

Vi tilbyr deg muligheten til å jobbe i et hyggelig miljø,
med svært spennende produkter, mye ansvar, god 
opplæring og konkurransedyktige betingelser. 

Vil du vite mer, ta kontakt med
Steinar Grip tlf 474 54 474.
Søknad med CV sendes til: Auto 8-8 Sildnes & Halaas, 
Verkstedveien 13, 6517 Kristiansund. 
Eller på mail: steinar@auto8-8.no.
Søknadsfrist 10. juni
Alle søknader behandles konfi densielt.

hus ikke lenger skal drive med
kreftoperasjoner. I dag utfører
kreftkirurgenevedMolde sjuke-
hus oppimot 150 operasjoner i
åretavpasientermedkreftitarm
eller bryst. Flere av kirurgene er
blantdemestrutinerte.

Nei til nedbygging.Romsdal
regionråd mener at Helse Midt-
Norgedrivermednedbyggingav
tjenester ved lokalsjukehusene,
før den samlede planen for hva
slags helsetilbudMøre ogRoms-
dalskalha,erlagetogvedtatt.
PåfellesmøtetmellomRORog

nordmørskommunenes forum,
Orkidé, i Molde i går stilte alle
kommunene seg bak kravet om
atHelseMidt-Norgeikkemåbyg-
ge ned sjukehustilbudet i Kris-
tiansundogMolde.

ROR og Orkidé sammen. –
OrkidéogRORakseptererikkeat

spesialisthelsetjenestenherbyg-
gesned.Vigodtar ingenutfasing
av helsetjenester. Funksjonene
ved de to sjukehusene her skal
ikke blø ut før strukturdebatten
er tatt og framtidas helsetilbud
vedtatt. Våre to sjukehus skal
ikke stå igjen som to distrikts-
medisinskesenter,sierlederenav
Orkidé, ordførerMonsOtnes fra
Surnadal.
Under samlingen i går rede-

gjorde samhandlingsdirektør
Daniel Haga om hva slags fram-
tidsbilde Helse Midt-Norge ser.
Han mente for mye oppmerk-
somhetrettesmotselveoperasjo-
nene, og for lite ombehandling-
enkreftpasientertrengeritidaet-
teroperasjonen.Omkreftplanen
som nå er ute til høring i alle
kommunene,saDanielHaga:

Hva kan desentraliseres? –
Kreftplanen har ikke vært be-

handlet verken i ledergruppa i
Helse Midt-Norge eller i styret.
Denkommerheltsikkertikketil
å se ut nøyaktig slik som forsla-
get.Kreftplanenhandleromhva
somermuligådesentralisere,ut
tilnærderfolkbor.

Ikke tillitvekkende. Bud-
skapet om desentralisering ble
møttmed skepsis blant ordfører
ogrådmennene.
– Uttalelsen fra ROR er et så

klart budskap som vi kan sende
til Helse Midt: Vi godtar ikke
uryddighet i prosessene. Trekk
kraftplanentilbake,oggjøretar-
beid som er tillitvekkende. Fel-
lesuttalelsen fra ROR og Orkidé
erogsåklarbeskjedtilHelseMidt
omåroenedsentraliseringenog
nedbyggingen av lokalsjukehu-
sene, oppsummerte Torgeir
Dahl.




