
Dette ut fra følgende hovedbegrun-
nelser:

1. Det nye samlede akuttsykehus-
tilbudet blir i utredningen beskre-
vet som et «felles sykehus». Et fel-
les sykehus får vi kun dersom både
Nordmøre - og Romsdal - opplever
at de er med og bygger dette syke-
huset. Plasseres dette sykehuset
innenfor en av bykommunene, vil
det ikke oppleves som felles, og
man vil ikke oppnå å samle fagmil-
jøene. 

2. Anerkjenne begge fagmiljø. Å
tro at man kan realisere moderne
teambaserte sykehustilbud innen-
for det nødvendige antall fagfelt
uten en fusjonerende prosess
mellom fagmiljøene i de to byene
blir illusorisk.

REKRUTTERING I. Et felles syke-
hus plassert midt i mellom vil
rekruttere godt, på grunn av bred-
den og størrelse i fagmiljø, og inn-
hold i sykehuset. Vår påstand er at
man vil være avhengig av rekrutte-
ring fra begge byer inn i det nye
sykehuset for Nordmøre og Roms-
dal. Alle sykehusene i Møre og
Romsdal har rekrutteringsutfor-
dringer, men innenfor ulike spesia-
liteter, derfor er vi nødt til å spille
på lag. Det er etter vår mening
knyttet betydelig større risiko til
rekrutteringsaspektet hvis man
velger en løsning der det kun blir
levelig jobbpendleavstand fra den
ene byen, mot den risikoen som
mange hevder finnes hvis man
ikke tilrettelegger for at fagmiljøet
ved Molde Sykehus skal få en 
pendleavstand fra byen på 20
minutt. Dagens ansatte ved Molde
Sykehus vil med en midtmellom-

plassering hensyntatt planlagte
nye samferdselsutbedringer, få
utvidet sin mulige arbeidsradius til
både å gjelde det nye sykehuset i
Nordmøre og Romsdal, samt Åle-
sund sykehus. Derfor vil hele Møre
og Romsdal som samlet lag profit-
tere rekrutteringsmessig på en
midtmellomløsning.

REKRUTTERING II: Den som skal
jobbe i det nye sykehuset, har
oftest en partner som også skal ha
en jobb. Ved å plassere det nye
sykehuset midt i mellom, utvider
man arbeidsmarkedsmulighetene
for hele familien. Dette er vesentlig
for at begge byene skal kunne skaf-
fe nok kompetanse og arbeidskraft
til sine næringsvirksomheter, og
gis en rettferdig mulighet til fort-
satt utvikling.

Reiseveg for pasienter. Sykehus-
plassering midt mellom byene gir
en likeverdig tilgang til spesialist-
helsetjenester for alle innbyggere,
der innbyggere i landkommunene
blir like mye hensyntatt i akuttsi-
tuasjoner som innbyggerne i
bykommunene. 

DEN FAGLIGE utviklingen
gjennom de siste tjue årene har
plassert oppmerksomheten på tids-
intervallet mellom symptomdebut
og igangsatt adekvat behandling. I
dette tidsvinduet ligger skillet
mellom liv og død, mellom over-
levelse med eller uten vesentlig
funksjonstap. Prehospitale tjenes-
ter gir på en del områder betydelig
skadebegrensende hjelp, men har
definitive begrensninger. Det er pr.
i dag kjent at ved svært mange
akuttmedisinske og akutt-

kirurgiske tilstander vil transport-
tid til sykehus ut over 30-60 min
være forbundet med økt risiko. 

DET ER LANG geografisk avstand
fra kommunene lengst nord i fylket
– til bynært Molde. Det er tilsva-
rende ikke så langt fra kommunene
lengst sør i Romsdal – til Ålesund.
Man kan ikke med åpne øyne velge
en framtidsløsning der alle tre
sykehusene i Møre og Romsdal
(Volda, Ålesund, nytt i Nordmøre
og Romsdal) konsentreres og plas-
seres slik at innbyggere i den ene
geografiske halvpart av fylket gis
betydelig bedre vilkår for nærhet
til spesialisthelsetjenesten enn den
andre geografiske halvparten. Det
nye akuttsykehuset må også plas-
seres slik at det har en god tilkomst
både fra vei, fra sjø, og fra luft. Sjø
er viktig fordi vi fortsatt vil være
avhengig av ambulansebåter for
noen kommuner, luft er viktig med
tanke på akutte sykdomstilstander
på land og i Norskehavet.

ET FELLES sykehus, plassert midt
i mellom, anser vi også å være den
beste løsningen for spesialisthelse-
tjenesten sitt samarbeid med pri-
mærhelsetjenesten/kommunene.
Etablering av øyeblikkelig hjelp til-
bud i distriktskommunene vil også
gis bedre muligheter med en syke-
husplassering utenfor byene. 

VI HAR SÆRLIG lagt merke til et
underlig paradoks i høringsdebat-
ten og utviklingsplanarbeidet. Alle
er villige til å fremskrive medi-
sinsk faglig utvikling. Alle er villi-
ge til å fremskrive nytt samferd-
selsnett. Men langt fra alle er like
villige til å fremskrive fagfolks
evner og endringsvilje til å pendle
noen femminutter mer enn det de
gjør i dag. I et samfunn i stadig
utvikling, antar vi at det er solid
grunnlag for å framskrive også det-
te; pendlingsvillighet og nye bo-
settingsmuligheter.

VI OPPFORDRER til å bygge felles-
skapet – med kvalitet, likeverdige
tjenester, god ressursutnytting.
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Alternativt: Edith Bjerkan (til venstre) og Jeanette
Weiseth vil finne tilbake til den gode julefølelsen de
hadde som barn.

Prisverdig tiltak
� � Lørdag kunne Tidens Krav fortelle om
Edith Bjerkan og Jeanette Weiseth som invite-
rer til alternativ julefeiring i Festiviteten, og
det på selveste julaften. De driftige damene er
lei av kjøpepress og det de karakteriserer som
«tvungen julelykke». De jakter på den gode
julefølelsen.
� � – Jula har vokst ut av alle rammer og
består bare av gavehysteri og tvungen lykke.
Tanken og den gode følelsen, det som en gang
fylte jula, er forsvunnet, sa Edith Bjerkan til
Tidens Krav. Begge har familie og et stort nett-
verk. Det er derfor ikke ensomhet som er årsa-
ken til initiativet de har tatt.
� � I 2011 brukte hver nordmann i snitt om lag
8.500 kroner på julegaver, -mat, -pynt og klær.
Dette er en økning på åtte prosent sammenlig-
net med året før. I år vil hver nordmann i
desember for første gang julehandle for over
10.000 kroner. Analysen tyder på at over 40 pro-
sent av pengene brukes på mat, drikke og andre
dagligvarer. 

� � For de fleste av oss er høytiden først og
fremst en anledning til å stoppe opp i hver-
dagen, til å ta seg tid sammen med familie og
venner. 

� � Ole Paus sa en gang om oss i Norge at «vi
har alt, og det er alt vi har». Jula kan være en
fin anledning til å vise at dette er feil.

Framtidsrettet
� � Sunndal kommune har nå fått på plass en
sykeseng for innbyggere som trenger øyeblik-
kelig hjelp. Fra 1. januar 2016 skal samtlige
kommuner på Nordmøre ha et slikt tilbud for
pasienter med avklarte og kjente tilstander
som kan diagnostiseres og behandles i hjem-
kommunen.

� � Ordningen kommer som en følge av sam-
handlingsreformen som gir kommunene et
større ansvar for innbyggernes helse. Hensik-
ten er blant annet å redusere innleggelser i
kostbare sykehussenger. Dette kan være et bra
tiltak, men det må ikke gå ut over pasientsik-
kerheten.
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Plasseres dette sykehuset innenfor en av bykommunene, vil
det ikke oppleves som felles, og man vil ikke oppnå å samle
fagmiljøene.

Vi vil gi et tydelig bud-
skap til administrasjon
og styrer i HMR og HMN,
der vi sterkt anbefaler at
alternativ 3B blir valgt –
med en sykehuslokali-
sering midt i mellom,
uten forskyvning mot 
sør.

Anbefaler sterkt 3B

Sykehusdebatt: – Et felles sykehus plassert midt i mellom vil rekruttere godt, på grunn av bredden og størrelse
i fagmiljø, og innhold i sykehuset. Vår påstand er at man vil være avhengig av rekruttering fra begge byer inn i
det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal, skriver Astrid Johanne Brandshaug, avdelingssjef medisinsk avde-
ling og Ivar Blix, avdelingsoverlege/medisinsk leder medisinsk avdeling Kristiansund sjukehus.
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