
–Det er totalbildet av
rapportene som avgjør
vår innstilling til
sjukehusløsning, sier
JohnHarry Kvalshaug.
Styrelederen vil ikke
gi Oslo Economics-
rapporten noen
forrang.

MARIT HEIENE
marit.heiene@r-b.no

MOLDE: Detnærmersegavgjørelsei
spørsmålet om hvor sjukehus for
NordmøreogRomsdalskalligge.
Seintmandagkveldkomrappor-

ten fra analysebyrået Oslo Econo-
mics, som konkluderte med at Ei-
krem iMolde er beste beliggenhet
for akuttsjukehus for nordfylket,
med god poliklinikk og dagbe-
handlingiKristiansund.
Denne rapporten får styret i

Helse Møre og Romsdal på bordet
mandag3.desember,sammenmed
et dusin andre rapporter (se fakta-
boks). Da skal de ha et ekstraordi-
nært,forberedendemøteførdeskal
vedta sin innstilling til sjukehus-
løsning 13. desember, dagen før
HelseMidtavgjørsaka.
– Møtet på mandag har vi for å

orientereossbestmuligialtgrunn-
lagsmaterialet, før vi seinere skal
vedtavårinnstilling,sierstyreleder
i helseforetaket, JohnHarryKvals-
haug.

– Hvordan vil dere vekte rap-
portene mot hverandre?
–Deterhelhetsbildetsomavgjør

vårinnstilling,summenavallerap-
portene.Ingenrapportskalfånoen
spesialbehandling,sierhan.

– Noen rapporter gjelder min-
dre deler av virksomheten, mens
Oslo Economics-rapporten er en
helhetlig analyse. Veier alle da
like tungt?
–Detstyretskalsepå,erhvordan

elementeneideforskjelligerappor-
tene støtter opp omde tre elemen-
teneviharbestemtskalveietyngst,
sierKvalshaug.

Tre hovedhensyn. De tre prio-
riterte hensynenebak envalgt løs-

ning,erfølgende:
n Løsningen må sikre tilgang på
kvalifiserte tjenester, i betydning
sikre rekruttering av kvalifiserte
fagfolk.
n Løsningenmåvære slikathelse-
foretakets ressurser utnyttes best
mulig, innen de økonomiske ram-
mene.
nLøsningenskalsikrealleinnbyg-
gerne i fylket et like godt tjeneste-
tilbud.

– Betyr det at det skal være
like langt for alle å reise?

–Nei, det går ikke å brukemilli-
metermål. Men tjenestene skal
være likegodeoverhele fylket, der
deutføres.

– Har styret fått føringer
ovenfra for vurderingene dere
skal gjøre?
–Nei, ikke vi.Det erHelseMidt-

Norge somharkontaktmedhelse-
departementetoghelseministeren.
VierunderlagtHelseMidt,ogdeer
underlagthelseministeren.Såpoli-
tiskeføringererdetdesomfår.

– Hva tenker du om de neste
2–3 ukene?

– Jeg går inn i dette med veldig
stor respekt.Vedtakenesomgjøres
nå,fårvirkning50årframitid.Men
jeghardentiltrotilvårkompetente
administrasjon at de syr sammen
og vekter alle innspill i en innstil-
ling til styret. Det er mange doku-
mentålese,derforharvibruktflere
styremøterpåUtviklingsplanen.

Se rapportene sjøl. Desomer
interessert i å se nærmere på det
grunnlaget styret i Helse Møre og
Romsdalfårpåbordetmandag,kan
finne rapportene på nettsida eks-

tranett.helse-midt.no. Til venstre
ligger styredokument for alle hel-
seforetakene iHelseMidt. Rappor-
tene til sjukehussaka–Utviklings-
planforHelseMøreogRomsdalHF
– er å finne som sakspapir til både
kommendeogtidligerestyremøter.

De tyngste er klare. Espen
Remme,strategi-ogutviklingssjefi
Helse e Møre og Romsdal, sier det
kan komme enda flere rapporter
førmandag.
–Mende tyngste ernåoffentlig-

gjort – de eksterne fra Oslo Econo-

.
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Folkeavstemning: – Høringsrunden for Utviklingsplanen var ingen fol
Kvalshaug i Helse Møre og Romsdal. – Det som teller, er hva som ligge

n Rundt et dusin rapporter skal styret i Helse Møre og Romsdal se på, på
sitt forberedende styremøte mandag 3. desember. Noen av disse er:

n Selve Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF, med vedlegg.

n Samfunnskonsekvenser av ny sykehusstruktur i Helse Møre og Romsdal.
Laget av Oslo Economics.

n Medisinskfaglig ROS-vurdering. Laget av Norconsult.

n Notat om tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Laget av Rusbehandling
Midt-Norge HF.

n Plan- og bygningslovens regler for planer og prosesser i arealbruks-
spørsmål. Laget av Møre og Romsdal fylkeskommune, Plan- og
analyseavdelinga.

n Prehospitale konsekvenser ved valg av de ulike alternativene.
Laget av Ambulanse Midt-Norge.

n Spørreundersøkelse blant ansatte om bla a rekruttering og pendler-
villighet. Laget av Helse M R.

n Konsekvenser for Samhandlingsreformen av modellene. (Helse MR)

n Transportanalyse og avstandsvurdering. (Asplan Viak)

n Se rapportene selv, på helse-mr.no, klikk på boksen «Utviklingsplan
for Helse Møre og Romsdal»

RAPPORTENE MED ARGUMENT FOR SJUKEHUSLØSNING

NYHETER
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Hvor mange mennesker må en kom-
mune ha for å være meningsberettiget
når viktige samfunnsspørsmål skal av-

gjøres? Lederen for LO på Ytre Nordmøre, Bengt Eriksson,
tok i et avisintervju med Tidens Krav nylig et oppgjør med
Aukra kommunestyre fordi de hadde argumentert med å
sidestille beredskapen for petroleumsvirksomhet på land
med beredskapen offshore.   Bakteppet er sjukehusstriden. 

Argumentasjonen til kommunestyret i Aukra er etter
LO-lederens mening kunnskapsløs. «Når man opptrer som
et slags synsende dommerpanel som vil utnytte enhver an-
ledning til å lage fogderipolitikk, må vi vurdere å ta opp
med Justisdepartementet om en haug med inkompetente
småkommuner være høringspart i denne type spørsmål?
Den demokratiske retten til å delta i en høringsprosess må
som et minimum være basert på kunnskap om det man får
uttale seg om», uttalte Bengt Er-
iksson til Tidens Krav.

Det er ikke noe sunnhets-
tegnat en distriktsleder for lan-
dets største fagorganisasjon øn-
sker å legge begrensninger for
hvem som skal få lov å uttale
seg i offentlige høringer. Eriks-
son har sjølsagt lov å være uenig
i argumentasjonen de ulike høringsinstansene kommer
med, men høringen om forslagene til sjukehusløsning, 
inviterer alle til å komme med vurderinger.

Hva er det som forarger LO-lederen på Ytre Nordmøre
sånn? De folkevalgte i Aukra har tillatt seg å minne om at
beredskapen for petroleumsvirksomheten ikke bare om-
fatter det som skjer offshore, men også på et landanlegg
som Ormen Lange, der det til vanlig er et halvt tusen perso-
ner til stede. Eriksson uttalte i fjor til Teknisk Ukeblad at be-
redskapen for storulykker knyttet til Haltenbanken og
Norskehavet ikke ville holde mål dersom den kirurgiske
akuttavdelingen ved Kristiansund sykehus svekkes. Helse-
tilsynet i Trøndelag og Rogaland, som har vurdert bered-
skapen for Norskehavet, konkluderte i februar 2011 med at
beredskapen er god nok. Adm. direktør Astrid Eidsvik i
Helse Møre og Romsdal sa 17. oktober i år: «Alle de foreslåt-
te sjukehusløsningene vil i vareta beredskapen for Norske-
havet på en god måte». Erikssons bekymring for beredska-
pen er grunnløs, men han skal ikke få munnkurv.

LEDER

Kompetent? «Bør 
en haug med
inkompetente
småkommuner være
høringspart?» spør 
LO-leder for Ytre
Nordmøre, Bengt
Eriksson, og sikter 
til Aukra og
sjukehussaka. 
FAKSIMILE TIDENS KRAV 

19. NOVEMBER 2012

Småkommuner
uten talerett?

«Det er ikke
noe sunn-
hetsstegn 
å begrense
hvem som skal
få uttale seg.»

En Facebook-gruppe vokser i
enormt tempo etter at Hurti-
gruta kuttet den karakteristis-
ke tutelyden.

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

MOLDE: – Det er helt utrolig. Helt
rått. Jeg hadde ikke forventet at vi
skulle få 2.000 medlemmer en gang,
sier Rune Gustav Sørensen, grunn-
legger av Facebook-gruppa «La
Hurtigruta tute som før», til Rbnett. 

Sørensen sliter fortsatt med å fat-
te omfanget av Facebook-aksjonen
han har iverksatt. Før helga var an-
tallet medlemmer på rundt 700. Nå,
få dager seinere, er det snart 20.000

som har blitt medlem og dermed er-
klært sin støtte. 

Harstad-kvinne klaget. I juni
ble det kjent at Hurtigruta ikke
lenger skal ta i bruk den karakteris-
tiske tutelyden i tidsrommet
mellom klokka 20.00 og 08.00. Fre-
dag blåste oppslag i Sunnmørspos-
ten og Tidens Krav nytt liv i saka,
med oppslag som hevdet det var en
sint moldenser som fikk Hurtigru-
ta til å kutte ut tutelyden. Kilden for
denne påstanden var Avisa Nordlys. 

Ifølge Kortreist-journalist Odd
Roar Lange er det imidlertid en
kvinne fra Harstad som står bak.
Sissel Aronsen klaget på tutingen i
et brev til Samferdselsdepartemen-

tet, og hevdet blant annet at lyden er
«... sjenerende, for det vekker folk
som sover, både barn, voksne og el-
dre, og folk som av ulike grunner
må sove akkurat da, på morgenen». 

– Ligger i folkesjela. Det end-
te med at Hurtigruta kuttet ut tute-
lyden i det aktuelle tidsrommet, og
dette har nå ført til stor oppstan-
delse på Facebook. Gruppa «La Hur-
tigruta tute som før» har nå snart
20.000 medlemmer, og vokser sta-
dig. Debattinnleggene formelig ha-
gler inn, og det er tydelig at folk har
latt seg engasjere av denne saka. 

– Jeg tror grunnen til dette er at
Hurtigruta ligger i oppveksten og
folkesjela til oss som har vokst opp

20.000 vil ha hurtigrutetut
langs kysten. Det har vært sånn i
120 år, og det er de aller færreste
som har overlevd den, sier Søren-
sen. 

Etter at de valgte å kutte tute-
lyden i juni, har Sørensen kjent på
et savn. Han har alltid vært vant
med å høre Hurtigruta komme.
Som barn pleide han å løpe ned på
kaia for å møte den ved ankomst. 

Historier og minner. – Det
har alltid vært en naturlig måte å
samle folk på. Hurtigruta er en 
viktig livsnerve i samfunnet vårt,
sier han. 

I tillegg til en rekke sterke støt-
teerklæringer, har Facebook-enga-
sjementet avstedkommet mange

historier og barndomsminner.
Dette har gjort et sterkt inntrykk
på Sørensen, som håper Hurtigru-
ta tar engasjementet på alvor og
endrer praksis. 

– Jeg går med et håp om at de
kan utvide tidsrommet de fløyter i.
For oss som bor i Lofoten er det vik-
tig at det omfatter det tidsrommet
hvor det er anløp. Frem til klokka
22, for eksempel, sier han. 

Berører fire havner. Kom-
munikasjonssjef Ragnar Norum i
Hurtigruten ASA er voldsomt im-
ponert over engasjementet denne
saka har skapt. Han mener det er 
et tydelig bevis på hvilken plass
Hurtigruta har i folks hjerter langs

kysten. 
Han mener imidlertid saka er

tatt litt ut av proporsjoner. 
– Det er kanskje en storm i et

vannglass. Vi har flyttet tidspunk-
tene for når vi fløyter ved ankomst
fra klokka 23.00 som siste tids-
punkt til klokka 20.00. Dette berø-
rer de to havnene i Lofoten, samt
Rørvik og Molde. Av våre 34 hav-
ner berører det altså fire, sier han. 

– Hva er sjansen for at dere
utvider tidsrommet for tuting-
en igjen?

 Det er nok ikke en umiddel-
bar mulighet for dette. Men vi 
lytter til de som plages, og vi lytter
også til de som mener det bør 
endres igjen, sier han. 

Samfunnsmessig er
den beste løsningen å
bygge nytt akutt-
sjukehus nær en by,
mener analytikerne i
Oslo Economics. De
mener et nytt sjukehus
bør legges til Eikrem
framfor Hjelset. 
Midt mellom byene-
løsningen vurderes
som den dårligste.

RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

MOLDE: Et nytt felles akuttsjukehus
for Nordmøre og Romsdal bør byg-
ges bynært. Det mener analytiker-
ne i konsulentselskapet Oslo Eco-
nomics. 

På oppdrag fra Helse Møre og
Romsdal har Oslo Economics vur-
dert de sju ulike løsningsforslagene
for ny sjukehusstruktur for Nord-
møre og Romsdal. Seint i går kveld
ble den 125 sider lange rapporten
fra konsulentfirmaet offentliggjort.

Peker ut Molde. Konklusjonen
fra analytikerne er at et felles akutt-
sjukehus bør bygges nær Molde.
Kristiansund bør ha dagbehand-
ling og poliklinikker.

Og i valget mellom ei tomt på
Hjelset og ei tomt på Eikrem, nær-
mere bysentrum i Molde, foretrek-
ker samfunnsanalytikerne Eikrem.
Det som i planene kalles 2A.

Integrert del av en by. Dette
mener konsulentene:

«Alternativ 2a, med et akuttsy-
kehus plassert nær Molde, med dag-
behandling / poliklinikk i Kristian-
sund, framstår som det foretrukne
alternativ av alternativene i Utvik-
lingsplanen, basert på en helhetlig
vurdering av samfunnskonsekven-
sene. Det er effekter som trekker i
retning av at et sykehus i alternativ
2a bør ligge på Eikrem og ikke på
Hjelset. Eikrem er i motsetning til

Hjelset en integrert del av Molde by
i dag, og er således et bedre valg ut
fra byutviklingsperspektiv. Eikrem
vil også kunne være noe mer at-
traktivt som arbeidssted grunnet
nærhet til byen, og således ha større
sannsynlighet for en god behand-
lingskvalitet».

Ikke politisk taktikk.Oslo Eco-
nomics understreker at de ikke har
sett på hva som måtte være den 
politisk beste løsningen, men har
lagt samfunnsmessige kriterier til
grunn, slikt som størrelsen på fag-
miljøene, muligheter for rekrutte-
ring, byene som regionmotorer.

Analytikerne understreker at
alle de sju løsningene som adminis-
trerende direktør Astrid Eidsvik har
lagt fram, er mulige konsept for en
framtidig ny sjukehusstruktur for
Romsdal og Nordmøre. 

Alle løsninger forsvarlige.
Ingen av alternativene vil gi ufor-
svarlige helsetilbud. Ingen av alter-
nativene vil heller gi uforsvarlige
reiseavstander for innbyggerne til
sjukehus.

Når det gjelder plassering av et
felles akuttsjukehus på Hjelset,
skriver Oslo Economics i rappor-
ten:

«Hjelset kan vurderes som mer
tilgjengelig for andre områder i fyl-
ket og mindre problematisk i et for-
delingsperspektiv. Intervjuene til-
sier imidlertid at Hjelset ikke vil bli
vurdert som et kompromissalter-
nativ sett fra Kristiansund, på sam-
me måte som Batnfjordsøra og
nordover avvises fra Molderegio-
nen. Samtidig ser vi at flere med til-
knytning i nordlige områder vur-
derer Hjelset som akseptabelt».

Midt mellom for risikabelt.
Analytikerne tar for seg to andre
løsninger for fellessjukehus, nem-
lig å legge all sjukehusaktiviteten
til et nybygg på aksen mellom Frei
og Hjelset (kalt 3A). Om de to «midt
imellom-løsningene» mener Oslo
Economics at et midt imellom-
sjukehus blir for risikabelt, fordi 
rekrutteringen kan bli et problem.

«Ut fra de argumenter som er an-

ført i denne rapporten synes alter-
nativ 3a og 3b å være mer risikable
enn de øvrige i den forstand at 
de med sikkerhet medfører høye in-
vesteringskostnader, men betyde-
lig risiko for at sykehuset tross dette
ikke oppnår akseptabel kvalitet
grunnet bemanningsproblemer. 
I denne forbindelse kan det være 
relevant å peke på at veletablerte 

Foretrekker Eikrem
Oslo Economics mener samfunnshensyn taler for fellessjukehus i Molde

sykehus i mindre byer som Narvik
og Kongsberg har fått betydelige
kvalitetsproblemer med periode-
vis stengning av avdelinger. Nor-
ge har i mange år hatt problemer
med å få sykehus i tettsteder til å
fungere tilfredsstillende. De sei-
nere år har problemene flyttet seg
til mindre byer. I dette perspektiv
framstår alternativene 3a og 3b

som nokså risikable».

Anbefalingen. Samfunnsan-
alytikerne avslutter sin vurdering
av de sju sjukehusløsningene med
å peke på Eikrem som den beste
løsningen:

«Det har ikke vært vårt anlig-
gende å finne fram til den beste 
politiske løsningen, men å vur-

dere hvilket alternativ som vurde-
res som mest egnet og mest bære-
kraftig over tid, basert på en rasjo-
nell analyse av identifiserte sam-
funnskonsekvenser. Dette alter-
nativet er, slik vi ser det, et akutt-
sykehus bynært Molde, med dag-
behandling/poliklinikk i Kris-
tiansund», skriver Oslo Econo-
mics.

Samfunnsanalytikerne: Samfunnsanalytikerne fra Oslo Economics har på oppdrag fra Helse Møre og Romsdal vurdert hva som er den
beste samfunnsmessige plasseringen av nytt sjukehus. Et nytt akuttsjukehus på Eikrem er å foretrekke, mener konsulentene. Bildet er fra
møtet Oslo Economics hadde med Molde kommune 30. oktober i år. Til venstre samfunnsøkonomene Finn Rygh, Aleksander Møll og Erik
Magnus Sæther med ordfører Torgeir Dahl ved bordenden. FOTO: KJELL LANGMYREN

– Helhetsbildet avgjør
Og Astrid Eidsvig legger fram sin innstilling til sjukehusløsning onsdag 5. desember
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keavstemning om sjukehusløsning, sier styreleder John Harry
r i svarene, og hvordan de er dokumentert. FOTO: BJØRN BRUNVOLL

mics,ogRisiko-ogsårbarhetsana-
lysenfraNorconsult.Detoerblitt
mest etterspurt fra omgivelsene
undervegs, sier Remme, som på-
peker at det er forskjell på tunge,
eksterne analyser og interne ut-
redninger.

Spørreundersøkelse pend-
ling. Det vil også komme resul-
tat av en spørreundersøkelse
blantansatteihelseforetaket,om
rekruttering, reiseveg, og pend-
lervillighet.
Det kommer også en rapport

fra Asplan Viak med transport-
analyseogavstandsvurderinger.
–Poengeteråfåklartmestmu-

lig info til styremøtet mandag 3.
desember,sierRemme.

Direktørens innstilling.
AstridEidsvig, adm.dir. iHelse

MøreogRomsdal,skalleggefram
sininnstillingtilsjukehusløsning
i nordfylket onsdag 5. desember,
midtinesteuke.

To års utredning? HelseMidt
gjør altså sitt vedtak om løsning
14.desember.

– Hvis de velger midt
mellom-løsningen, kan det
bety plassering av sjukehus
hvor som helst fra og med Frei

til og med Hjelset. Da er man
vel like langt?
– Da blir det gjort en grundig

konsekvensutredning på det al-
ternativet, og den vil munne ut i
ett punkt for lokalisering av sju-
kehus,sierKvalshaug.
Densåkaltelangtidsplanlegge-

ren fra Helsedepartementet sier
en slik utredning kan ta inntil
toår.
–Men jeg regnermed at styret

vil be om at den tida kortes ned.
Ventetida der må gjøres kortest
mulig.

Dokumentasjon? – I hø-
ringsuttalelsene til Utviklings-
planen var det flere som viste
til dokumentasjon for sine ar-
gument, og flere som ikke
gjorde det. Vil dere legge vekt
på «stemmetall» eller doku-
mentasjon?
– Høringsrunden var ingen

folkeavstemning. Det er ikke
antallsvarfordeforskjelligealter-
nativenesomteller,menhvasom
ligger i svarene, hvordan de er
dokumentert, og nye vinklinger
som det ikke ble spurt om, men
som kan være interessante, sier
Kvalshaug.

gjør
ng onsdag 5. desember

En firedel av de ansatte ved
Molde og Kristiansund sjuke-
hus vil slutte dersom reiseve-
gen til jobb blir 30 minutter
lengre.

LASSE TOMREN
lasse.tomren@r-b.no

MOLDE: En ny undersøkelse utført
av HelseMøre og Romsdal viser at
24prosentavdeansattevedMolde
ogKristiansundsjukehusvilslutte
dersomdetblirbygdfellessjukehus
på Batnfjordsøra. Det er Tidens
Kravsomførstskrevommedarbei-
derundersøkelsen.
Av de 2.287 ansatte somdeltok i

undersøkelsen, var det 630 av dem
som i hovedsak jobber vedMolde
sjukehus og 353 ansatte ved Kris-
tiansundsjukehus.
Av dem somble spurt, svarte 24

prosent at de ville finne seg en an-
nen jobbdersomreisevegen til sju-
kehusetble30minutterlengreenn
deneridag.
– Legger man denne undersø-

kelsen til grunn, vil om lag 24 pro-
sent av de nåværende ansatte på
Molde og Kristiansund sjukehus
finne seg en annen jobb dersom et
nytt sjukehus legges til Batnfjord-
søra, heter det i utredningen av
undersøkelsengjortavOsloEcono-
mics,etselskapsomlevererøkono-

miskanalyseogrådgivning.
I analysen heter det: «Det må

imidlertidnevnesatundersøkelsen
er gjennomført i en periode med
mye oppmerksomhet om framti-

dig sykehusplassering. Responsen
børtolkesietsliktperspektiv.
Rapporteringen kan slik sett

være taktisk ogmå tolkesmed for-
siktighet.»

Molde sjukehus. FOTO: ERIK BIRKELAND

1 av 4 vil slutte med
lengre veg til jobben


