
gjeldende avtaleverk, sier ad-
ministrerende direktør Nils 
Kvernmo.

– Det er et klart lederansvar å 
sørge for at vi følger loven, og 
vi må nå benytte kunnskapen 
vi får gjennom god rapporte-
ring til å rydde opp, sier 
Kvernmo. (ANB-NTB)

kende står legene for svært 
mange av bruddene.

Ved St. Olavs hospital i 
Trondheim ble det registrert 
over 6.000 brudd per måned i 
juni og juli.

– Vi planlegger fremdeles fe-
rieperiodene for dårlig. Det er 
uakseptabelt at vi ikke sørger 
for en drift som er i tråd med 

de ansattes representanter 
handler om systematisk regist-
rering og konkrete tiltak som 
vil bedre arbeidsmiljøet, sier 
administrerende direktør Gun-
nar Bovim.

For lite hviletid mellom vak-
tene og for lange sammen-
hengende vakter er de van-
ligste bruddene. Ikke overras-

HELSE Midt-Norge har regi-
strert mellom 13.000 og 15.000 
brudd på arbeidstidsbestem-
melsene per måned i sommer, 
melder helseforetaket, som nå 
innfører systematisk registre-
ring og rapportering av brudd 
på bestemmelsene.

– Initiativet som nå er tatt i 
foretaksgruppen sammen med 

Mange brudd på arbeidstidsregler i Helse Midt-Norge

Tar tak: Gunnar Bovim

Overfor Tidens Krav under-
streker hun at dette er hennes 
oppfatning og at det ikke er 
gått opp noen slike grenser 
ennå. Ifølge Google Maps ser 
hun imidlertid ut til å ha dek-
ning for sin konklusjon. Der er 
kjøretiden fra Kristiansund til 
Høgset beregnet til 26 minutter.

Også det planlagte Nye Molde 
sjukehus på Eikrem vil være 
innenfor definisjonen bynært, 
samtidig som det er et alter-
nativ som innebærer andre pla-
nleggingsrammer.

Mens det vil ta rundt to år å 
komme seg gjennom idefase, 
konseptfase, kvalitetssikring 
og forprosjektfase for en even-
tuell ny sykehuslokalisering, 
vil Nye Molde sjukehus være et 
prosjekt som er kommet så 
langt planleggingsmessig at 
det kan forseres.

SYKEHUSUTREDERNE har 
satt en ramme på 20 minutter 
med bil for å kunne regne en al-
ternativ sykehuslokalisering 
som bynær. 

– Utgangspunktet på 20 mi-
nutter er valgt fordi det er 
utrykningstiden for hjemmele-
ger, opplyser strategi- og utvik-
lingssjef Espen Remme.

Utrederne tar utgangspunkt i 
en kjøretid mellom byene på 65 
minutter. Trekker man fra 20 
minutter i hver ende, betyr det 
at det er en strekning på 25 mi-
nutters kjøring som defineres 
som en lokalisering «mellom 
byene».

– Hjelset vil være bynært 
etter denne definisjonen. Frei 
vil jeg si er bynært, mens Høg-
set er mellom byene, sa topp-
sjef Astrid Eidsvik på gårsdag-
ens pressekonferanse.

Høgset-alternativet
vil ikke være «bynært»

I tillegg er det vårt ønske at de 
polikliniske fagmiljøene skal 
springe ut av akuttsykehuset, 
for eksempel ved ambulerende 
virksomhet, sier Eidsvik.

ARILD MYHRE
arild.myhre@tk.no

– Over 50 prosent av fremti-
dens leger vil være kvinner. Vi 
ser en tendens til at unge spe-
sialister ikke er like interessert 
i å gå i vakttunge fag som tidlig-
ere generasjoner. I fremtida vil 
også de faglige utfordringene 
som kan løses dagkirurgisk 
være helt annerledes enn i dag. 

sjukehus på Eikrem ikke er et 
spesifikt alternativ. 

Nok pasienter � Et pasient-
grunnlag på 110.000 i Nordmø-
re og Romsdal til sammen 
danner grunnlaget for et akutt-
sykehus med bredt medisinsk 
miljø av spesialiteter, fornuftig 
vaktdekning og tilfredsstil-
lende tilgjengelighet, mener 
Remme.

Utrederne har skjelt til hva 
som skjer ellers i Norge. Både 
Sykehuset Østfold og Syke-
huset Innlandet planlegger 
store fellessykehus, i tillegg 
kommer stadig større sykehus i 
storbyene.

– Midt inne i dette skal vi kon-
kurrere om arbeidskraften. Da 
må vi ha størrelse og bredde for 
å være attraktive. Geografi må 
selvsagt vurderes, men også av-
veies mot andre hensyn, sier 
Remme.

– Hvordan skal dere få et 
sykehus med kun poliklinikker 
og dagtilbud til å rekruttere 
spesialister, Eidsvik?

dere med seks løsninger for 
sykehusene i Kristiansund og 
Molde:

1a og 1b: Trinnvis utbygging 
og omlegging til poliklinikk, 
dagbehandling, elektiv døgn-
drift og akuttilbud lagt til det 
ene sykehuset, og kun polikli-
nikk og dagbehandling lagt til 
det andre. Dette gir muligheter 
for å komme i gang tidligere.

2a og 2b: Nytt felles akutt-
sykehus plassert på ny tomt by-
nært enten i Kristiansund eller 
Molde. Bynært defineres som 
til og med 20 minutter med bil 
fra bysentrum.

3a: Nytt akuttsykehus plas-
sert mellom byene. Nåværende 
lokaliteter i byene blir fortsatt 
brukt til poliklinisk virksom-
het og dagbehandling, for å 
redusere reising.

3b: Full utbygging av et felles 
akuttsykehus mellom byene. 
Dagens sykehus i Molde og 
Kristiansund avvikles.

Løsningene er de samme som 
tidligere har vært omtalt i TK, 
med unntak av at Nye Molde 

– Vi trenger fortsatt noen avk-
laringer innenfor det sykehus-
baserte psykiatriske tilbudet, 
sa Eidsvik da syv alternativer 
for ny sykehusstruktur i nord-
fylket ble presentert på en pres-
sekonferanse i Ålesund i går.

Store endringer � I dag er 
de sykehusbaserte psykiatriske 
tilbudene lokalisert i Molde og 
Ålesund. I saksfremlegget for 
styrets møte 11. september 
skriver Eidsvik at fagpersoner i 
psykisk helsevern ser for seg 
store endringer innen dette 
fagområdet. Det må derfor 
utredes nærmere hva det vil in-
nebære i plansammenheng. 
Det sentrale er å avklare om so-
matikken og psykiatrien vil 
være gjensidig avhengig av 
hverandre.

– Betyr det at det kan være en 
løsning å legge somatikken til 
den ene byen og psykiatrien til 
den andre?

– Det er noe av det vi skal ut-
rede frem mot det ekstraordi-
nære styremøtet 1. oktober, 
svarer Eidsvik.

Hun mener drift med fire 
sykehus som i dag, ikke er 
bærekraftig. Er styret enig med 
henne, betyr det at befolkning-
en nå må innstille seg på en av 
to sykehusløsninger: Fellessy-
kehus eller akuttsykehus for-
beholdt enten Kristiansund 
eller Molde.

– Jeg velger å være tydelig på 
at null-alternativet er med av 
formelle årsaker. Det er ikke 
realistisk, det har ikke lenger 
bærekraft verken i forhold til 
fag eller økonomi, sier Eidsvik 
til Tidens Krav.

– Blant våre ansatte er det få 
som tror på fire sykehus med 
dagens funksjonsfordeling i 
2030, supplerer strategi- og ut-
viklingssjef Espen Remme. 

Syv alternativer � I tillegg 
til det formelle nullalternativet 
foreslår de for styret å gå vi-

ÅLESUND: Toppsjef 
Astrid Eidsvik i Helse 
Møre og Romsdal ute-
lukker ikke en delt løs-
ning mellom somatikk 
og psykiatri i Kristian-
sund og Molde.

Toppsjef: Astrid Eidsvik anbefaler sitt styre å gå videre med syv løsningsalternativer. Da er
psykiatriens plass i utviklingsplanen fortsatt ikke ferdigutredet.

Må endre: Blant våre ansatte 
er det få som tror på fire syke-
hus med dagens funksjonsfor-
deling i 2030, sier strategi- og 
utviklingssjef Espen Remme.

Utreder om psykiatri og somatikk må samlokaliseres

Utelukker ikke deling
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SYKEHUSUTREDNING

Vil høre oljenæringens syn
prosesser.

Med på møtet blir også aktu-
elle nødetater i Kristiansund, 
opplyser strategi- og utvik-
lingssjef Espen Remme i helse-
foretaket.

Sikkerhetsforum, som består 
av en rekke medlemsorganisa-
sjoner med tilknytning til pe-
troleumsnæringen, er en arena 
for høring og oppfølging av en 
rekke sentrale prosjekter og 

26. SEPTEMBER kaller Helse 
Midt-Norge inn petroleumsnæ-
ringens sikkerhetsforum for å 
avklare status, ansvar og roller 
for sokkelberedskap og storka-
tastrofeansvar i Norskehavet.


