
– Jeg forvisset meg om at det
stemmer ved å kontakte Gun-
nar Bovim i Helse Midt-Norge.
Det er nå slik løpende kontakt
oppover i systemet, at jeg føler
meg trygg på at denne saken er
politisk håndtert, sier Kristian-
sund-ordfører Per Kristian
Øyen til Tidens Krav.

Det betyr at siste ord i disku-
sjonen om ny sykehusstruktur
i Nordmøre og Romsdal blir
sagt i Helse Midt-Norges styre
14. desember. Styret i Helse
Møre og Romsdal behandler
saken dagen i forveien.

Stanset �� Tidligere er syke-
hussaken stanset to ganger på
departementsnivå. Første gang
da konseptfaseutredningen for
Nye Molde sykehus skulle god-
kjennes. Andre gang før jul i

2010, da Anne-Grete Strøm-
Erichsen grep inn mot et bygge-
vedtak helseregionen ikke had-
de penger til å effektuere.

Etter det Tidens Krav forstår,
anser departementet at det er
gitt en klar nok bestilling fra
tidligere statsråd Anne-Grete
Strøm-Erichsen.

I juni 2011 fastslo hun at det
skulle utredes to sykehus med
føde- og akuttilbud eller et fel-
lessykehus med tilstrekkelig
nærhet til begge byer.

I tillegg til dette har styret i
Helse Møre og Romsdal vedtatt
også å gå videre med fire
modeller som innebærer at et
av sykehusene i Molde og Kris-
tiansund legges ned. Eidsvik
vedgikk dette åpent i Kristian-
sund i går:

– Disse alternativene innebæ-
rer at det blir kun ett fullverdig
sykehus. Det ene blir ikke et
sykehus, men en poliklinikk
med dagbehandling, sa Eidsvik.

Styremedlem Svein Anders
Grimstad har tidligere beskre-
vet alternativet som et ganske
åpenbart brudd på Soria Moria-
erklæringen, hvor det fastslås
at ingen sykehus skal legges
ned.

Toppsjef Gunnar Bovim i
Helse Midt-Norge har for sin
del påpekt at Soria Moria-
erklæringen åpner for nedleg-

ging av sykehus hvis det erstat-
tes med et nytt.

Handling �� Med det løpet
som nå er lagt, vil imidlertid
ikke sykehussaken komme på
statsrådens bord før man har
kommet opp med et konkret
investeringsplan. 

Eidsvik signaliserte i går at
hun ønsker å komme i gang
med idefasen av utviklingspla-
nen snarest mulig på nyåret.

– Vi tåler ikke store utset-
telser. Her må det skje hand-
ling, sa Eidsvik, som blant
annet pekte på omfattende stat-
lige pålegg i forbindelse med en
nedslitt bygningsmasse.

Eidsvik bekreftet også at det
var bred faglig enighet om sam-
lokalisering av somatikk og
psykiatri i helseforetaket. 
Helseforetaket har tidligere
ønsket å utrede om det er nød-
vendig med en slik samlokali-
sering.

– Det betyr vel at sykehuset
havner på Hjelset da? prøvde
Øyen seg.

– Nei, det betyr det ikke. Et
nytt somatisk og psykiatrisk
akuttsykehus i Kristiansund er
også et alternativ, svarte Eids-
vik.

ARILD MYHRE
arild.myhre@tk.no

AVERØY: Private utfører gratis veiar-
beid for kommunen i Averøy. 

Det private initiativ står sterkt på
ytre Averøy, nærmere bestemt på
Rangøya. Der er fire karer i gang med
veiarbeid på den kommunale veien,
som går fra Rangøya til Vågen.

Beboerne vil ikke lenger stillesit-
tende se at grusen på veien renner
bort. 

– Veikantene har blitt så igjengrodd
og høye, at når regnet kommer, flom-
mer vannet som elvefar lang veien, og
tar med seg grus, sier Einar Rangøy.

Det har ikke vært utført grøfterens
på denne strekningen så lenge innbyg-
gere langs den kan huske. 

– Nå tar vi like godt saken i egne hen-
der og utfører gratis veiarbeid for kom-
munen. Vi ser ingen annen mulighet,

sier Rangøy. Da TK dro forbi, var fire
mann i aksjon med eget utstyr; grave-
maskin, samt en stor og en liten trak-
tor med tilhengere. Tre dagers arbeid
regner arbeidslaget med å bruke.

– Når vi er ferdig med gravearbeid og
bortkjøring av masser, har kommunen
lovet å skrape og gruse veistrekningen,
sier Einar Rangøy, leder for arbeids-
gjengen.

Gratis veiarbeid: Trygve Folland (fra
venstre), Per Kalvøy, Einar Rangøy og
Per Ingar «Pinge» Langnes. 
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Sjefer: Toppsjef Astrid Eidsvik i Helse Møre og Romsdal sier beslutningen om ny sykehusstruktur
ikke skal til godkjenning hos statsråd Jonas Gahr Støre. Til venstre fagdirektør Nils Hermann
Eriksson i Helse Midt-Norge.

BESLUTNINGEN om
ny sykehusstruktur
skal ikke til godkjen-
ning hos statsråd Jonas
Gahr Støre. Det opplys-
te toppsjef Astrid Eids-
vik i Helse Møre og
Romsdal på et bered-
skapsmøte i Kristian-
sund i går.
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