
Ordfører Torgeir Dahl (H) i Molde
frykter at det allerede er politisk
bestemt hvilken sjukehusløsning
det skal være i Nordmøre og
Romsdal, og at faglige vurdering
tilpasses ut fra det.

RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

MOLDE: – Et finurlig dokument som gir
romfortolkninger.
Slik oppsummerer ordfører Torgeir

Dahl iMoldeutredningensomviser sju
mulige løsninger for sjukehustilbudet i
fylket.
–Jegoppfatteravdetjegharlestatfire

lokalsjukehus,slikviharMøreogRoms-
dalidag,eruaktueltåfortsettemed.Slik
jeg leserdokumentetharHelseMøreog
Romsdal også forlatt tanken om å gjøre
ett av sjukehusa –Molde eller Kristian-
sund– til et akuttsjukehusogdet andre
til et elektivt sjukehusmedplanlagt ak-
tivitet.Detserogsåut fraargumentasjo-
nen som at en modell med å bygge ett

.

12 Romsdals Budstikke n Torsdag 6. september 2012 NYHETER

Fire sjukehus iMøre og Romsdal
er helt uaktuelt, mener
sjukehusdirektør Astrid Eidsvik.
Hun ser for seg en løsning der
det blir ett akuttsjukehus for
Nordmøre og Romsdal. Enten i
Molde eller i Kristiansund.

ÅLESUND: I går la administrerende direktør As-
trid Eidsvik framsjumulige løsninger på sjuke-
hustilbudetiMøreogRomsdal.Mendetkommer
tydeligframattoavløsningeneerurealistiske.

– Er dagens tilbud med fire lokalsjukehus
dødt?
–Ja.Determinmening

ut frabådeenfagligogen
økonomisk vurdering.
Det blir umulig for oss å
klare å gi helsetjenester
med den høye kvaliteten
pasientene vil etterspør-
re, dersom vi fortsetter
med fire sjukehus.Det er
slutt på å bruke ostehø-
velprinsippet på driften
avsjukehusa.Vikanikke
fortsette med å kutte ei
stillingherogei stillingder.Vimåsepåfunksjo-
nenesjukehusahar, sierAstridEidsviktilRoms-
dalsBudstikke.

– Hvordan vurderer du realismen i å skaffe
flere milliarder kroner til et nytt fellessjuke-
hus for Nordmøre og Romsdal?
–Denøkonomiskeberegningenervi ikkefer-

digmed,menjegerbekymretforøkonomien.
– Ut fra vurderingene du har gjort, ser du

den mest realistiske løsningen at Kristian-
sund eller Molde blir akuttsjukehus for hele
Nordmøre og Romsdal, mens byen som ikke
får akuttsjukehuset får et Lokalmedisinsk
senter?
–Ut fra vurderingene vi har lagt inn imodel-

lene vi presenterer, kan jeg svare deg ja på det.
Mendet vil ikkeværenoenkatastrofe for sjuke-
husetsomikkevelgessomakuttsjukehus.

– Hva legger du i det?
–Byensomikkefårakuttsjukehus, fåret styr-

ketLokalmedisinsk senter.Dervil detbli etmer
omfattende dagtilbud og poliklinisk tilbud. Jeg
menermanmåsemuligheteneframforbegrens-
ningene.Iåraframovervilmeravbehandlingen
som før innebar at pasienten var innlagt i flere
ukerpåsjukehus,bliutførtsomdagbehandling.
Antall sjukehussengervi fårbehovfor,kommer
til åbli redusert i sjukehusa.Merbliroverført til
kommunene,forklarerdirektørAstridEidsvik.

– Står valget mellom Molde og Kristian-
sund som akuttsjukehus helt åpent?
–Ja.

– Hvor godt vil løsningen du anbefaler for
framtidig sjukehustilbud, være avklart opp-
over i systemet, med Helse Midt-Norge og
Helse- og omsorgsdepartementet?
– Jegharhatt oghar tett dialogoppmotHelse

Midt-Norge.DeterviktigatHelseMøreogRoms-
dalogHelseMidt-Norgeharsammeståstediden-
nesaka.SjølsagtharHelseMidt-Norgetettdialog
oppmotdepartementet,sierAstridEidsvik.

Høy kvalitet.DirektørEidsvikunderstrekerat
detallerviktigstenårframtidassjukehusmodell
skalvelges,eråsikreatpasientenefårhøykvalitet
påbehandlingen.
–Kanvigihelsetilbudavhøykvalitetinnenfor

deøkonomiskerammenevåre,vil ingensnei til
valgenevitreffer,sierdirektørEidsvik.

Molde eller Kristiansund? – Valget av sted for et akuttsjukehus er helt åpent
13. desember tar helseforetaket det endelige valget av sjukehusløsning for fylk

n Her er de sju mulige løsningene på framtidas
sjukehustilbud i Møre og Romsdal som admi-
nistrerende direktør Astrid Eidsvik ser for seg:

1. Alt som i dag. Det omtales som null-alter-
nativet, og innebærer at dagens sjukehus i
Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund fort-
setter med dagens funksjonsfordeling, og
psykiatrien som i dag.

2. Alternativ 1A: Trinnvis utvikling av Molde
sjukehus på Lundavang som akuttsjukehuset
for Nordmøre og Romsdal, og trinnvis omleg-
ging av Kristiansund sykehus til poliklinikk og
dagbehandling.

3. Alternativ 1B: Motsatt av 1A, det betyr
trinnvis utvikling av Kristiansund sykehus
som akuttsjukehuset for Nordmøre og Roms-
dal, mens Molde sjukehus trinnvis blir et sen-
ter for dagbehandling og poliklinikker.

4. Alternativ 2 A: Nytt felles akuttsjukehus for
Nordmøre og Romsdal plassert på ei tomt by-
nært Molde. Det betyr plassering maks 20 mi-
nutter fra bysentrum. Kristiansund sykehus
blir senter for dagbehandling og poliklinikk.

5. Alternativ 2B: Nytt felles akuttsjukehus for
Nordmøre og Romsdal plassert på ei tomt by-
nært Kristiansund, det vil si maks 20 minutter
fra bysentrum. Molde sjukehus blir senter for
dagbehandling og poliklinikker.

6. Alternativ 3 A: Nytt akuttsjukehus for Nor-
møre og Romsdal plassert mellom byene Mol-
de og Kristiansund. Lundavang og Kristian-
sund blir da brukt til poliklinikker og dagbe-
handling.

7. Alternativ 3B: Nytt akuttsjukehus for Nord-
møre og Romsdal plassert mellom byene.
Dette sjukehuset samler alt. Innebærer at
Lundavang og Kristiansund sykehus blir av-
viklet.

Styret for Helse Møre og Romsdal skal velge
modell på styremøtet 13. desember i år. Helse
Midt-Norge sier sin mening om modellvalget
dagen etterpå, 14. desember.

SJU LØSNINGER

– Frykter at dette

Richard
Nergaard
richard.nergaard@r-b.no

I ÅLESUND

Akuttsjukehuset i
– Ingen katastrofe for byen som får Lokalmedisinsk senter,



stort fellessjukehus midt mellom
KristiansundogMoldeogavviklede
andre sjukehustilbudene ibyene, er
forlatt,sierDahl.

Hvilke signaler er gitt?Molde-
ordføreren reiser spørsmål om pro-
sessenmedåutredeframtidassjuke-
hustilbud, er politisk styrt helt fra
toppen i Helse- og omsorgsdeparte-
mentet?

– Hva legger du i frykten for at
prosessen er politisk styrt?
– Med det mener jeg at det kan

væreetpolitiskønskeoménbestemt
løsning.Ogsåskjøterhelseforetaket
påmedfagligeargumentersomstøt-
teroppunderdenpolitiske løsning-
en. Ettersom det vi har fått tilsendt,
langt fra er fullstendig, har vi ikke
grunnlag foråsehvordanhelsefore-
taketharvurdert fagligheten ihvert
avalternativene.,sierordførerDahl.

– Står valget mellom et sjuke-
hus i Molde og et sjukehus i Kris-
tiansund?
– Ja, slik er situasjonen. Og det er

en slik situasjonen vi har fryktet; at
detfrapolitiskholdskulleskapesen
situasjonderdenenebyenstår fram
somenvinnermensdenandrebyen
står igjen som taperen. Slik helse-
foretaket har lagt fram løsningene,

erdetstorsjanseforålageenekstrem
vinner-taper-modell.

– Hva gjør Molde kommune vi-
dere?
– Vi skal finlese dokumentet. Og

vimåsehva somblir viktig å trekke
innavfagligevurderinger.Vivilogså
ha klarlagt hvordan Helse- og om-
sorgsdepartementet har lagt inn fø-
ringerisakaomhvilkenløsningsom
børvelges,sierordførerTorgeirDahl.
Etterplanenskaldetholdesfolke-

møte i Molde om de framlagte løs-
ningene 17. oktober. Dagen etter er
det planlagt tilsvarende folkemøte i
Kristiansund.

Flere av fagmiljøene ved
sjukehusa i Møre og Romsdal
er så sårbare at situasjonen
bekymrer direktør Astrid
Eidsvik. Hun vil derfor fordele
funksjoner slik at det blir stør-
re og mer robuste fagmiljøer.

RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

ÅLESUND:Løsningenesomdirektør
AstridEidsvikogsjefforstrategiog
utvikling, Espen Remme, la fram
forpressenigår, innebærerogsåen
annen fordeling av sjukehusfunk-
sjoneneennvihar iMøreogRoms-
dalidag.
Sjukehusledelsen ser spesielt på

funksjoner som krever at mange
medarbeideregårivaktogbakvakt.
Under pressekonferansen ble det
nevntfødeavdelingeneiNordmøre
ogRomsdaloganestesi. Løsningen
direktøren ser for seg, er å samle

mer av funksjonene ved ett sjuke-
hus.
–Firesjukehusblirforsårbartfor

framtida. Vi ønsker ikke en situa-
sjon der fagmiljøene begynner å
rakne, saAstrid Eidsvik og viste til
at både iØstfold, iAkershus-områ-
det og på Sørlandet har samlet res-
surskrevende akuttfunksjoner til
ettsjukehus.
NårdetgjelderÅlesundsjukehus

understreker direktør Eidsvik at
sjukehuset skal ha en annen rolle
enn de andre sjukehusa i fylket,
medmer fylkesdekkendeog spesi-
alisertefunksjoner.Voldasjukehus
blirikkeberørtavforslagenetilnye
sjukehusløsninger.
Daplanleggingen avNyeMolde

sjukehus startet, var en av grunn-
tankeneåfåsamletpsykiatriogso-
matikkunderettogsammetak.Ide
sju forslagene til framtidig sjuke-
husløsningsomblepresentertigår,
erikkepsykiatrientattmed.
–Hvemhartattbeslutningenom

atpsykiatrien ikke skal tas inn ide
nye modellene til sjukehusløs-
ning?
–Determinbeslutning.Vimåfå

enavklaringmedvåreegnefagmil-
jøer innen 1. oktober på spørsmål
om utviklingen av psykiatrien.
Særlig gjelder det sjukehuspsykia-
trien: Hvor ofte får vi akuttinnleg-
gelser av pasienter i psykiatrien
somogsåeravhengigavsomatiske
sjukehus? Vi vil utfordre fagmiljø-
ene våre på dette, og kommemed
vurdering om psykiatrien 1. okto-
ber, forklarerAstridEidsvik.
PåpressekonferansenfikkAstrid

Eidsvik spørsmål fraArildMyhre i
TidensKravomdetkanværeaktu-
elt å legge psykiatrien til én by og
somatikkentilenannenby?
–Detvilbliavklartinnen1.okto-

ber,svartedirektøren.
Kommunenefårnåforslagenetil

sjukehusmodell til høring, med
frist til 8. november med å uttale
seg.
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, sier adm. direktør Astrid Eidsvik i Helse Møre og Romsdal.
et. FOTO: RICHARD NERGAARD

Svake fagmiljøer bekymrer
Får psykiatrien? Sjukehusbygget på Lundavang kan bli brukt som senter for psykiatrisk
behandling i Nordmøre og Romsdal. FOTO: RICHARD NERGAARD

Spent: – Slik jeg ser det,
står det mellom lokalsjukehus
i Kristiansund eller
lokalsjukehus i Molde, sier
ordfører Torgeir Dahl.

FOTO: BJØRN BRUNVOLL

er politisk styrt

én by
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Fast samband mellom
Gossen og Otrøya kan
være en realitet om fire
år – i 2016/17.

AGNAR GJENDEM
agnar.gjendem@r-b.no

AUKRA: – Prosessen er i gang, nå har
vi en gyllen anledning til å fram-
skynde prosjektet. Det er viktig å
fatte avgjørelser der dette er nød-
vendig, sier Aukra-ordfører Bern-
hard Riksfjord (Ap).

Torsdag skal han orientere kom-
munestyret om denne delen av fast-
landssambandet, som er det over-
ordnede mål. Drømmen er å få en
fast forbindelse til Otrøya, og at Jul-
sundbrua blir første del av Møreak-
sen. Da er det ferjefritt mellom øy-
ene og regionssenteret. 

Fylkesveg. – Isolert sett er dette
for en fylkesveg å regne, derfor kan
prosjektet framskyndes. Og når vi
først har fått til dette, skal vi ha to
ferjer som går kontinuerlig mellom
Aukra og Hollingsholmen til Møre-
aksen er en realitet.

– Det er ingen prosjekter som
kommer av seg selv. Det er viktig at
vi kan vise vilje og trykke på der det
er nødvendig, mener Riksfjord.

Omfattende. Etter at Aukra
kommunestyre besluttet at gos-
singene skal komme seg til fastlan-
det via Otrøya, er det blitt fart i ar-
beidet for å realisere prosjektet.

– Det er en lang veg å gå, mye
planlegging skal til. Nå må vi få ei
konsekvensanalyse, der trafikktall,
trasévalg, finansiering og sam-
funnsanalyse er med. Og etter hvert
juridisk bindende kommunedel-
planer, sier Riksfjord.

Planarbeid. Etter at samferd-
selsdepartementet ikke har slutt-
behandlet konseptvalgutredning-
en for Møreaksen, kan heller ikke
Statens vegvesen stå for kommune-
delplanarbeidet. Derfor blir dette
utarbeid i kommunal regi felles for
Aukra og Midsund.

– Hva er framdrifta i prosjek-
tet, slik du ser det?
– Vi har hatt og skal fortsatt ha mø-
ter mellom de involverte kommu-
ner, Statens vegvesen og Møre og
Romsdal fylke. Vi må få på plass
både ei administrativ og politisk
styringsgruppe. Planoppstartved-
tak i kommunene bør foreligge i
høst og prosjektleder engasjert før
nyttår. Våren 2014 bør vi få et ende-
lig vedtak om prosjektet i Kommu-
naldepartementet.

– Hva er prisantydningen for
prosjektet?

– Det har variert, også avhengig av
tilførselsveger som er med. Et sted
mellom 1,0 og 1,3 milliarder kroner
kan det havne, sier Riksfjord.

– Hvor tungt kan Aukra gå inn
i finansieringen?
– Ut over de 55–60 millioner kroner
vi har i gjeldende økonomiplan,
skal jeg ikke ha sagt og ment så mye
om det i dag. Vi skal ha   formelle og
gode prosesser. Men det er ei bety-
delig vilje til å satse på dette i Aukra.

– Vi har ferjeavløsningsmidler og
RDA-midler som kan gå inn. RDA
er en kompensasjonsordning for
økt arbeidsgiveravgift. Rundt fire
millioner kroner tilfaller Aukra og
Midsund.

Full fart i
bruplaner
Kan bli veg Gossen-Otrøya om fem år

Oppstart: Slik bruforkjemperne ser for seg en framtidige forbindelsen mellom Sundsbøen
på Otrøya og over Kjerringsundet til Tangen på Gossen. 

Ordfører: Bernhard Riksfjord
orienterer om framdrift i
prosjektet. FOTO: AGNAR GJENDEM

MIDSUND: Det er ikke store summer til asfaltering av
kommunale veger i Midsund. Men kommunestyret
har funnet plass til Vågsdalesvegen med ei bevilg-
ning på 250.000 kroner og til stikkvegen til «Steinar
Otting» med 25.000 kroner. I tillegg vil kommunen
dekke kostnader til asfaltering til boligfelt med
225.000 kroner, forutsatt at resterende del blir dekt

av tomteeierne. Dette gjelder boligfeltene Gangstad,
Krabbevikneset, Sør-Heggdal (Tiriltoppen), Stølhau-
gan, Reiten/Jenset,   og Fjellsenden.
– Vi bør se på om ikke en del av de kommunale ve-
gene kan overføres til private. Vi har ikke råd til å
holde alle vegene ved like, mente ordføreren Einar
Øien (Frp). 

Disse vegene får ny asfalt i Midsund

Hva slags sjukehustilbudskal befolk-
ningen i Møre og Romsdal få de kom-
mende 20 åra? I går la Helse Møre og

Romsdal fram sju mulige løsninger, og inviterer folk til å
komme med synspunkter på løsningene. Siden helsemi-
nister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) for drøyt halvannet
år siden stanset planene for Nye Molde sjukehus, har folk
ventet i spenning på hva helseforetaket selv vil foreslå. 

Direktør Astrid Eidsvikmener det er uholdbart av hen-
syn til kvaliteten og rekrutteringen av fagfolk å fortsette
med fire lokalsjukehus. Konsekvensen blir at lokalsjuke-
huset slik vi kjenner det i Molde eller Kristiansund, opphø-
rer. Eidsvik mener det er mest realistisk å samle akuttbe-
redskapen og fødetilbudet ved ett av sjukehusa. Det andre
sjukehuset blir da et Lokalmedisinsk senter med oppgaver
vi i dag ikke kjenner. 

Etter vår mening leverer hel-
seforetaket, trass i massiv doku-
mentasjon, likevel bare halve
oppdraget, all den tid det psyki-
atriske helsetilbudet ikke er be-
skrevet i framtidsbildet. Da nytt
sjukehus i Molde ble planlagt,
var en av bærebjelkene at psykiatri og somatikk skulle
samlokaliseres for å gi pasientene et bedre helhetlig tilbud.
I førsteutkastet nevnes ikke psykiatrien. 

Løsningenkan bli at styret i Helse Møre og Romsdal vedtar
å gjøre ett av sjukehusa til akuttsjukehus med fødetilbud,
mens det andre gradvis forandres til å bli et Lokalmed-
isinsk senter. En slik avgjørelse innebærer at én by vinner,
den andre byen taper. Når vi husker hvilke betraktninger
helseministeren gjorde etter sine besøk i Kristiansund og
Molde for snart to år siden, blir sjukehusløsningen lett et
politisk tema. Spørsmålet blir: Hvem tror at helseministe-
ren vil velge en løsning som innebærer at Regjeringen går
inn i et valgår med å legge ned akuttberedskapen og fødetil-
budet i Ap-bastionen Kristiansund?

Ender høsten medat Molde degraderes til et Lokalmed-
isinsk senter, har vi fått en underlig situasjon: Molde ba om
nytt bygg for å kunne drive anstendige sjukehustjenester.
Og så, etter tiår med planlegging, svarer eieren med å ta fra
Molde lokalsjukehuset. Ufattelig!

LEDER

Enten eller: Dagens Molde sjukehus kan enten bli
akuttsjukehus eller Lokalmedisinsk senter. 

FOTO: BJØRN BRUNVOLL

Vinner eller taper
lokalsjukehuset?

«Svarer eieren
med å ta fra
Molde lokal-
sjukehuset?»


