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SJUKEHUSSAKA

–Hvorfor svarer ikke
HelseMøre og Romsdal
på det helseministeren
har bedt om? spør
Molde-ordfører
Torgeir Dahl.

RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

MOLDE: Ordfører Torgeir Dahl i
Molde setter spørsmålstegn ved
hvorfor administrasjonen i Helse
Møre og Romsdal legger fram for-
slagtilsjukehusløsningerforNord-
møre og Romsdal,mens sjukehus-
tilbudetpåSunnmøreikkeforeslås
endret.

Hva var oppdraget?–Helsemi-
nisterengaHelseMøreogRomsdal
i oppdrag å lage en utviklingsplan
for hele Møre og Romsdal. Det ad-
ministrasjonen har gjort, er å lage
forslag til løsninger for Nordmøre
og Romsdal. Sunnmøre er ikke be-
rørt. Det var vel ikke dette somvar
bestillingen fra helseministeren?
spørTorgeirDahl.

Volda er unntatt? Han legger
til:
–Voldasjukehuserdetminsteav

de fire sjukehusene i fylket. Dette
sjukehuset er ikke vurdert en-
dringervediutredningenfraadmi-
nistrasjonen.
Torsdag var Dahl sammenmed

representanter for Romsdal Regi-
onråd og rådmanns- og ordfører-
kollegiet på Nordmøre, Orkidé, i
Ålesundforåbliorientertomdesju
løsningene adm. direktør Astrid
Eidsvikser for framtidassjukehus-
tilbudforNordmøreogRomsdal.

Nærhet til fødetilbudet.Mol-
de-ordførerenlurerogsåpåhvorfor
Helse Møre og Romsdal lanserer
sjukehusløsningersomliggeruten-
for bestillingen fra helseministe-
ren.
– Ministeren sa i foretaksproto-

kollenathelseforetaketskalutrede
løsningersomgirnærhettilfødetil-
budet, enten ved at det blir fødetil-
budbådeiMoldeogiKristiansund,
ellervedåplassereetfødetilbudiet
sjukehus mellom nåværende sju-
kehus,menmed tilstrekkelignær-
hettilbeggebyer.Ogsålansererad-
ministrasjonen løsninger som
innebærer at ett av sjukehusene
kan bli lagt ned og fødetilbudet
samletiénavbyene,forklarerDahl.

Venter på faglige vurde-
ringer. Påmøtetbletidsplanenfor
å kommemed uttalelser til forsla-

gene, orientert om.Molde-ordføre-
ren synesdet er oppsiktsvekkende
at helseforetaket ikke har lagt ved
faglige argumenter for hver av de
sjuulike løsningene.Økonomiske
vurderingerkommercirka1.okto-
ber.

– Hvorfor tror du det haster
med å sende ut løsninger som
ikke er fullstendig beskrevet?
– Det kan bare Helsedeparte-

mentetsvarepå,mendeter tydelig
atHelseMidt-NorgeogHelseMøre
og Romsdal merker presset fra de-
partementet. Presset tvingerhelse-
foretakenetilhastverkienvanske-
lig sak som det før har blitt brukt
flereårpååutrede,sierDahl.

– Styreleder John Harry Kvals-
haug i Helse Møre og Romsdal
sier at han vil ha en ryddig pro-
sess og en ryddig avgjørelse. Er
ikke det forsikring god nok?
– Jeg tviler ikkepåstyrelederens

intensjonomryddighet. Jegharfor
øvrigikkehørtnoenstyreledersiat
man går for en uryddig prosess.
Men tida helseforetaket har til rå-
dighet,derdehartreukerpåsegtilå
gjørefagligevurderinger,gjørdette
ytterst krevende. Ut fra det vi fikk
vitepåorienteringsmøtetiÅlesund
torsdag, er flere av de framlagte al-
ternativene i realiteten skrinlagt.

Hvor ryddigerdet åpresentere løs-
ninger som er uaktuelle? sier Tor-
gerDahl.

Fire mulige løsninger. – Hva
slags sjukehusløsninger er rea-
listiske?
–Av de sju alternativene som er

lagt fram av administrasjonen, er
firemulige.Hvis ting ikkekandri-
ves somnå,med fire sjukehus, blir
det en av fire løsninger: 1. Lunda-
vangiMoldeblirakuttsjukehusfor
Nordmøre og Romsdal, med føde,
mens Kristiansund blir et Lokal-
medisinsk senter. 2. Kristiansund
blir akuttsjukehus med føde for
Nordmøre ogRomsdal,mensMol-
de blir Lokalmedisinsk senter. 3.
Nytt fellessjukehusbyggesbynært
Kristiansund. 4. Nytt fellessjuke-
husbyggesbynærtMolde.Igjenmå
vi spørre: Var dette i samsvar med
bestillingenfrahelseministeren?

Psykiatrien oversett? Molde-
ordføreren er kritisk til at Helse
MøreogRomsdalikkehartatthen-
syntilnasjonaleføringeromåsam-
lokaliseredetpsykiatriskeogdetso-
matiskesjukehustilbudetiMøreog
Romsdal.

–VedSt.OlavsHospitalkjemper
man for å få samlokalisert psykia-

trien og somatikken. Jeg forventer
atdetsammeskjeriMøreogRoms-
dal,sierDahl.

– Du har tidligere hevdet at
noen allerede har bestemt sju-
kehusløsningen. Kan du belegge
mistanken?

– Vi har fått bekreftet at det er
sværttettdialogmellomhelsefore-
taket i Møre og Romsdal og Helse
Midt, ogmellomHelseMidt ogde-
partementet. Helseforetakene er

redd for å trå feil nok engang i den
politiske prosessen. Departemen-
tet kjører så beinhardt på tempo i
denne prosessen for at de ønsker å
avgjøre sjukehussaka i god tid før
valgkampennesteår.Detseruttilat
departementet er villig til å aksep-
tere at utredningen fraHelseMøre
ogRomsdalikkeeritrådmedman-
datet helseforetaket fikk i fjor, sier
ordførerTorgeirDahl.

Kritisk: – Administrasjonen i Helse Møre og Romsdal legger fram sjukehusløsninger som ikke samsvarer med det
helseministeren har bedt om, sier ordfører Torgeir Dahl i Molde. FOTO: ERIK BIRKELAND

Oversett? – Hvorfor omfatter ikke sjukehusplanene for
Nordmøre og Romsdal psykiatrien også? spør Dahl. Her
psykiatrisk avdeling Hjelset. FOTO: OLAV SKJEGSTAD

– Presses
til hastverk
Etterlyser faglige argumenter for sjukehusløsninger
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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.

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

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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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 , sier adm. direktør Astrid Eidsvik i Helse Møre og Romsdal.
13. desember tar helseforetaket det endelige valget av sjukehusløsning for fylk 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

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

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

FOTO: BJØRN BRUNVOLL

– Frykter at dette er politisk styrt

Richard
Nergaard
richard.nergaard@r-b.no

I ÅLESUND

Akuttsjukehuset i én by
– Ingen katastrofe for byen som får Lokalmedisinsk senter, mener direktøren

I stedet for å rusle rundt 

46.600
i kundefordel hos Ford

– på spesialmodellen 
Mondeo Titanium Classic

kjøring 0,43 l/mil. Bildet kan avvike fra annonsert modell.

MONDEO Titanium Classic 1.6  115 HK ECOnetic

Veiledende pris: kr 350.100,-
Kundefordel: kr 46.600,-
Kampanjepris: kr 304.000,-*

� Krom takrails
� Metallic lakk
� Elektrisk oppvarmede og  justerbare sidespeil
� Elektrisk høydejusterbart førersete
� Vindusviskere med regnssensor
� LED kjørelys
� Klimaanlegg 2-soner, med automatisk

temperaturkontroll
� Oppvarmet frontrute
� Oppvarmede forseter
� Kjørecomputer
� Justerbar korsryggstøtte på forseter
� Skinntrukket ratt og girspakhode

Godt utstyrt, med blant annet:

� Avansert 7”SD navigasjon med berøringsskjerm 
� Bluetooth handsfree med stemmestyring og USB
� Cruisekontroll med fartsbegrenser
� Parkeringssensorer

Enenvegen 1A – 6416 Molde
Tlf 71 20 37 00 – Fax 71 20 37 01 
www.haukebo-rodseth.no


