
På Hjelset: Molde-ordfører Torgeir Dahl og Britt Flo, medlem i sjukehusgruppa i Romsdal Regionråd, mener sjansene for et sjukehus på Hjelset er styrket
etter gårsdagens innstilling fra sjukehusdirektør Astrid Eidsvik. FOTO: KJELL LANGMYREN
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n n Sjukehusdirektør Astrid Eidsvik vrakermidt i
mellom-alternativet og går for et bynært fellessjukehus.

n n –Hjelset står nå knallsterkt, menerMolde-ordfører
Torgeir Dahl og Britt Flo i RORs sjukehusgruppe.
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- Står knallsterkt

Mener sjukehusinnstillingen peker mot Hjelset
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ÅLESUND: Sjukehusdirektør Astrid
Eidsvik rettet litt på det bleklilla
skjerfet før hun fortalte pressa
hvilken løsning hun ser som den
beste for nytt sjukehus i Nordmøre
og Romsdal. Det blir ett felles
akuttsjukehus for pasientene i
Nordmøre og Romsdal. 

Hvor sjukehuset kommer til 
å bli bygget, er uavklart. Eidsvik
pekte på aksen fra og med Hjelset
til og med sørspissen av Frei. 

Direktøren avklarte tre ting: 
Eikrem er ute av bildet. Begrun-
nelsen: Kristiansunderne ser rødt
når de hører Eikrem nevnt, og ak-
septerer overhodet ikke at et sjuke-
hus havner så nært Molde by. Den
andre avklaringen som kom i går
er at Batnfjordøra er over og ut som
sjukehustomt. 

En tredje avklaring: Direktøren
mener et nytt akuttsjukehus må
bygges bynært. Hvorvidt Høgset,
eller Krifast- området, kan regnes
som bynært, var direktør Eidsvik
mer diffus på da journalist Arild
Myhre i Tidens Krav utfordret 
henne på det.  

Forventningene som er skapt
om at det nå endelig skal tas en av-
gjørelse om nytt sjukehus, oppfyl-
les bare delvis. Den som hadde hå-
pet å få vite hvor et nytt sjukehus
skal bygges, og når tid det står fer-
dig, må fremdeles vandre på uviss-
hetens veg i halvannet til to år. 

Fram til da skal det utredes mu-
lige plasseringer av sjukehus. Det
skal også lages planer for hva det
nye akuttsjukehuset skal innehol-
de. Og innholdet kan forandre seg. 

Lyder dette velkjent? Prosessen
er ikke helt ulik den som ble kjørt
da Nye Molde sjukehus på Eikrem
ble planlagt. Øvelsen kostet skatte-
betalerne nærmere 100 millioner
kroner. 

Skal vi oppsummere hva som
venter oss i sjukehussaka, kan vi
bruke et bilde av en tur ut i natu-
ren. Folket, altså pasientene, er in-
vitert med på en tur. Vi har fått vite
at målet er ett sted langs europaveg
39. Men vi vet ikke nøyaktig når vi
skal på tur, hva vi får oppleve når vi

kommer fram eller om vi har råd
til å betale for turen. 

Vi snakker om innflyttingsdato
for nysjukehuset tidligst i 2021.
Den økonomiske biten avhenger
av om Helse Møre og Romsdal og
Helse Midt-Norge klarer å drive
med så store overskudd at det blir
penger å bygge sjukehus for den
dagen planene er godkjent. Uten
penger, ikke noe nytt sjukehus.  

Direktør Astrid Eidsvik håper 
at styret i Helse Midt-Norge vil 
forplikte seg så sterkt til å sette av
penger til nytt sjukehus for Nord-
møre og Romsdal at det ikke finnes
smutthull. Vi vet at sterke trønder-
krefter venter på første og beste 
anledning til å kreve at St. Olavs
Hospital får sitt neste byggetrinn;
et psykiatrisenter. Åpner Helse
Midt-Norge for milliardinveste-
ring i psykiatribygg i Trondheim,
blir det som Nordøyvegen i Møre
og Romsdal; da må alle andre pro-
sjekter vente i flere år. 

Hvorfor er det så vanskelig å
peke på éi bestemt tomt for sjuke-
hus nå, og sette full gass på plan-
leggingsarbeidet? Systemet, for-
klarer ledelsen i Helse Møre og
Romsdal. For å være trygg på at
pengene blir brukt på beste måte
har Finansdepartementet laget et
regelverk de kaller «Tidligplanleg-
geren». Og reglene må følges. Der-
for tar det to år å utrede mulige
tomtealternativ. Og derfor må pla-
nene kvalitetssikres i øst og i vest.  

Finnes det noe positivt i direktør
Astrid Eidsviks tilrådning? Ja. Hun
har lyttet til brukerutvalget som
ber om et felles akutt- og fødesju-
kehus. Hun har lyttet til fagmiljø-
ene ved dagens sjukehus som også
ønsker seg et større fagmiljø ved et
fellessjukehus. Og hun har lyttet
til samfunnsanalytikerne som er
krystallklare på at skal man trekke
til seg gode fagfolk, må et sjukehus
ligge nært en by. 

Ingen ting av disse ønskene 
kolliderer med Hjelset, om vi skal
tenke på ei tomt. 

Noe av det mest interessante
ved Astrid Eidsviks valg av sjuke-

husløsning, er at hun har mikset
modell 3A og 3B. Hva innebærer
det? Jo, direktøren har erkjent at
det ikke er særlig lurt å samle all
medisinsk behandling på ett sted,
utenfor bykjernene. Hun vil at inn-
byggerne skal få behandling ved
poliklinikker i Molde by og i Kris-
tiansund by. På den måten er hun
også i harmoni med den vedtatte
strategiplanen til Helse Midt-
Norge; der et viktig prinsipp er å
desentralisere behandlingen for
store pasientgrupper. Lokal-
medisinske sentra i Molde og
Kristiansund, med andre ord. 

Det er ingen grunn til å tro at 
styret i Helse Møre og Romsdal 
vil forkaste direktørens forslag til
sjukehusløsning. 

Hvor vellykket vegen videreblir,
er det de ansatte ved sjukehusa
som avgjør. Synes de det er ok å
vente et par år til før de får vite
hvor det framtidige arbeidsstedet
blir, kan løsningen bli bra. Synes
de ansatte dette er for ullent, for
uforpliktende og for langdrygt, ja,
da får helseforetaket trøbbel med å
holde på kompetansen og rekrut-
tere nye medarbeidere.

I sluttfasen av arbeidet med å
lage Utviklingsplanen for sjuke-
husa i Nordmøre og Romsdal, ba
ledelsen i helseforetaket de tillit-
svalgte og ansatte la være å ta med
seg marsipankake og sjampanjen
på jobben for å feire. Det var nok en
klok anbefaling.

Den annonserte D-dagen for sjukehusløsningen, 
13. desember, blir et nytt vegkryss. Først sommeren 2014 
eller nyttår 2015 bestemmes tomta for et nytt akuttsjukehus. 
Til da får sjampanjen vente.

Vent med sjampanjen

Sjukehusdirektør: Astrid Eidsvik går for bynært sjukehus mellom byene, men vil ikke si
om hun mener Frei/Krifast eller Hjelset. FOTO: FRIDGEIR WALDERHAUG

KOMMENTAR
Richard Nergaard

Politisk redaktør

Direktør Astrid Eidsvik i Helse Møre
og Romsdal ønsker et fellessjukehus for
Nordmøre og Romsdal. Det er hoved-

punktet i innstillingen som hun la fram på en pressekonfe-
ranse i går. Hun understreker samtidig at dette sjukehuset
bør ligge bynært. Dersom man ser direktørens innstilling 
i sammenheng med sakens utredninger og høringsutta-
lelser er Hjelset nå et svært aktuelt alternativ. Samtidig 
åpner Eidsvik med sin innstilling for fortsatt tautrekking
mellom Romsdal og Nordmøre. Enkelte ordførerne på
Nordmøre lanserer Krifast som sitt alternativ. 

Vi ønsket oss en enda tydeligere innstilling fra direk-
tøren. Med sin innstilling åpner hun for fortsatt usikkerhet
og uro. Dette preger de ansatte både i Molde og Kristian-
sund. Det preger også samarbeidsklima mellom to regio-
ner som har mye å tjene på å jobbe sammen, også på andre
områder. Vi frykter at det vil ta
tid før man får en avklaring på
lokaliseringsspørsmålet. Det
kan ta opptil to år før dette blir
avklart. Byggestart blir følgelig
dyttet ytterligere fram i tid.
Samtidig skal en finansiering
på plass. Vi frykter at fagmiljø-
ene som er opparbeidet skal bli svekket i ventetida som nå
følger. Dette vil igjen ramme pasientene. 

Til tross for at lokaliseringsspørsmålet ikke er avklart
ønsker helseforetaket nå å starte det viktige arbeidet med
funksjonsfordeling. Dette er en prosess som vil bli fulgt
nøye både i Kristiansund og Molde. Det vil ikke bli aksep-
tert at man fjerner velfungerende funksjoner fra Molde 
sjukehus. Vi mener at dagens sjuke pasienter skal slippe å
finansiere morgendagens investeringer. 

Innstillingen til Eidsvik gir noen avklaringer. Det er po-
sitivt at hun lytter til fagfolk sine bekymringer knyttet til
rekruttering. Et fellessjukehus bør ligge bynært. Når det
gjelder plassering har man i høringsprosessen hentet inn
mange uttalelser. Vi mener summen av disse peker mot
Hjelset. I den situasjonen som har oppstått er det viktig å
bygge videre på arbeidet om et fellessjukehus på Hjelset.
Samtidig viser historien at ting endrer seg fort. Det er derfor
ingen grunn til å rydde bort gamle planer. Innstillingen fra
Eidsvik åpner dessverre for at man fortsatt må tenke slik.

LEDER

Ventetid: Et fellessjukehus for Nordmøre og Romsdal
kan bli lagt til Hjelset. De ansatte ved Molde sjukehus
må fortsatt vente på en avklaring. FOTO: ERIK BIRKELAND

Hjelset styrket
som alternativ 

«Vi frykter at
de oppbygde
fagmiljøene
skal bli svekket
i ventetida.»
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–Dette pekermot
bynærtMolde. Hjelset
står knallsterkt nå.

TORILL SKUSETH
torill.skuseth@r-b.no

MOLDE: Ordfører Torgeir Dahl har
svelget skuffelsen over at det ikke
ble en tydeligere avklaringomsju-
kehuslokaliseringigår.Hanmener
detmeste likevelpeker i retningav
etnytt fellesakuttsjukehusbynært
Molde.På Hjelset.

Gjennomslag. Ordføreren fulg-
te pressekonferansen til adminis-
trerende direktør Astrid Eidsvik i
Helse Møre og Romsdal, på stor-
skjerm i formannskapssalen. Til
trossformanglendeavklaring,me-
nerDahlat flere ting likevelbleav-
klartogatMoldeharfåttgjennom-
slagforsineargumenter.

Midt i mellom svekket.–Både
behovet for å se på det samfunns-
messige og viktigheten av å sørge
for rekruttering var to elementer
som Astrid Eidsvik snakket opp.
Detteermomentersomviharvekt-
lagt ivårhøringsuttalelse. I realite-
ten opplever vi jo nå også at midt
imellomalternativeternedtonet,at
man ønsker et bynært sjukehus.
Detteerviktig,ogvarogsånoevi la
vektpå.Nåerdet søredelenavFrei
opp mot Hjelset, og da må det bli
Hjelset. Jeg opplever at Hjelset er
klartstyrketidag,sierDahl.

–Vi blir sårbare. Detsomimid-
lertidbekymrerordførereneraten
endeligavklaringskyvessålangtut
itid.Detkannåtaopptiltoårførdet
bestemmesendelig.
–Beggemiljøeneogbeggeregione-
ne var opptatt av å få en avklaring
nå. Vi blir sårbare i denmellompe-
rioden vi skal inn i. Det blir kre-
vendeåbyggerobustemiljøer,fordi
vi ikke vet hvilket miljø man skal
byggeviderepå.Detlikerjegdårlig,

sierDahl.Hansynesdet eruheldig
at man skal starte med funksjons-
fordelingen før man har avklart
hvor det nye sjukehuset skal byg-
ges.

To år overrasker.Ogsåvaraord-
førerFrøydisAustigardfulgte pres-
sekonferansen i formannskapssa-
len.
–Jeghaddeselvfølgeligforventet

noe mer eksakt, men jeg vet ikke
om jeg er skuffet. Mer utladet. Nå
blirdetmangediskusjonerigjen,og
mangemåfortsattbrukemyekref-
terpådette.Deterforferdeliglenge
å vente i hele to år til. Det var kan-
skje den største overraskelsen – at
det står at det må avklares så fort
sommulig,ogsåbetyrdettoår,sier
Austigard.

– Vil et eventuelt skifte til bor-
gerlig regjering styrke Hjelset-
alternativet?
– Ja, helt klart. Vi opplever at vi

til nå har hatt to klare tilfeller av
intervenering fra Ap i nåværende
regjering. Det vil man helt sikkert
ikkesefraenborgerligregjering.Da
vildefagligevurderingeneværeav-
gjørende,bådedehelsefagligeogde
samfunnsfaglige,sierTorgeirDahl.

– Eidsvik antyder byggestart
for et nytt sjukehus i 2018. Tror
du et regjeringsskifte også kan
framskynde byggestarten?
–Ja,bådefordidennyeregjering-

envilvektleggemerdetsomergjort
avutredninger tidligere,men først
og fremstut fraøkonomi. Idaghar
man en lånefinansiering påmaks
50prosent, somerenklarbegrens-
ning.,Ennyregjeringvilnok legge
til grunn 70 prosent lånefinansie-
ring, og kanskje også gi mulighet
forprivatkapital,sierDahl.

– Men det er for tidlig å feire i
dag ...
–Vikjøperikkesjampanje.Jegvil

nok sove litt roligere om nettene
ennhvajeghargjortidetsiste,men
jeg frykter den striden vi nok fort-

sattviloppleve.Densliterpådean-
sattepå sjukehusetogdensliterpå
hele Nordmøre og Romsdal, sier
Dahl.

–Hva gjør dere videre nå?
–Vimå fortsette å kjøre på det vi

har gjort hittil. Det betyr å argu-
mentere for fagligheten. Både det
helsefaglige og det samfunnsfagli-
ge.Altdetteharhittiltaltforbynært
Molde. Og legges det vekt på disse
kriteriene såkanvi føle oss ganske

sikrepåatdetogsåblirHjelset, sier
Dahl.

– Hva med sjukehustomter på
Hjelset?
– I forhold til den tomta som er

regulert til sjukehusformål er det
nå gjort nye vurderinger i forhold
til en tsunamitenkning som viser
at oppskyllingshøyden kanskje
ikke erlike dramatisk som først
tenkt,ogatkanskjeogsådennedre
delen av tomta er tilgjengelig. I til-

legg vil det gjøres en ny vurdering
avRoaldset. Vi vil selvsagt nå stille
vårplankapasitet til rådighet.Men
deterjonåenprosessførmankom-
mertilkonkretetomtealternativet,
sierDahl.

– Er Eikrem lagt død nå?
– For å si det sånn; vi kommer

ikke til å omregulere Eikremtom-
ta.Menvi forholder oss selvsagt til
vedtaketsomergjortnå,sierDahl.

– Dette peker m
...men vi gjør oss sårbare i mellomperioden, mener

Sterk i troen: Midt i mellom alternativet er svekket, bynært er styrket og Hjelset står nå knallsterkt,

Spenning: Varaordfører Frøydis Austigard (f.v.), ordfører
Torgeir Dahl, strategisjef Henry Larsen, kommunalsjef Eirik
Heggemsnes og daglig leder i Molde Næringsforum Britt Flo
fulgte spent pressekonferansen.
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ot Hjelset
ordfører Torgeir Dahl

mener både Molde-ordfører Torgeir Dahl og Britt Flo, medlem i sjukehusgruppa i Romsdal Regionråd.
BEGGE FOTO: KJELL LANGMYREN

Skryt til sjukehusansat-
te. Britt Flo,medlem i sjuke-
husgruppai ROR, berømmer
deansattevedsjukehuset.
– De har hatt en fenomenal

evnetilåleveidennekrevende
og uavklarte situasjonen i
mange år. Den tålmodigheten
de har vist er beundringsver-
dig.Deharheletidenværtopp-
tattavålevereetgodtfagligtil-
bud, sierFlo.OgsåFlo føler seg

gansketryggpåatHjelsetvilbli
foretrukket dersom man leg-
gerdetfagligetilgrunn.
– Ut fra fagrapportene, risi-

ko- og sårbarhetsanalysene og
de samfunnsmessige analy-
senesomnåliggertilgrunnvil
det forundre meg veldig der-
somviomtoårenderoppmed
avgjørelse om et sjukehus på
Frei,sierhun.

På rådhuset i Kristiansund
fikk gjemnesordføreren ny
tro på at et nytt stor-sjuke-
hus vil gagne kommunen.

SIGRUN L. MEISINGSET
sigrun.meisingset@r-b.no

MOLDE/KRISTIANSUND: Odd Stei-
nar Bjerkeset fulgte pressekonfe-
ransen fra rådhuset i Kristian-
sund, og der ble vedtaket godt
mottatt.
– Oppstyr, men i positiv for-

stand, beskriver Bjerkeset, som
var sammen med ordførerne i
Kristiansund,SmølaogSurnadal-
ordfører Mons Otnes som leder
nordmørssamarbeidetOrkidé.
– Reaksjonen var i grunnen

som ventet, for jeg tror nordmø-
ringene er rimelig fornøydemed
et fellessjukehus mellom byene,
sier Odd Steinar Bjerkeset til
RomsdalsBudstikke.

Høgset fortsatt med. Hvor
den endelige tomta skal ligge på
aksen,vil i storgradværepositivt
forGjemnesuansett,trorordføre-
ren.MedénmiltilHøgset,elleren
drøymil til Hjelset, kan det love
godt for befolkningsveksten i
kommunen.

– Med Hjelset eller sørlige

Frei som Eidsviks anbefaling,
utelukker det Gjemnes?
–JegforstodetslikatHøgsetog

Krifast-området fortsatt er med
likemyesomsøreFrei,sierhan.
Bjerkeset viser til at Batnfjord-

søraer«bynært»beggebyer,oger
derforlittskuffetoveratforslaget
ikkevarmed.
– Men i denne prosessen kan

det jo fort dukke opp igjen, sier
han.

– Bedre enn Lundavang.
FørstogfremsterfolketiGjemnes
opptatt av at ett fellessjukehus
medet fullverdigbehandlingstil-
bud er det beste for helsa, opp-
summererordføreren.

– Og hva hvis det blir Hjel-
set?
–KommunengikkinnforKri-

fast-området,ogsjølholder jegen
knapppåHøgset.MenHjelseter i
hvertfallikkenegativtfoross,Det
erbedreennLundavang,påpeker
Bjerkeset.
– Frei er heller ikke negativt,

sjølomHøgseterdetbestefoross.
Allerede i2002haddekommu-

nen prospekt for nytt sjukehus.
Førstealternativet var Astad ved
Batnfjordsøra og det andre var
Gjemnesgarden, nå omtalt som
Høgset-tomta.

– Positivt
for Gjemnes

Har plass: Da Krifast-bommen ble nedlagt 1. desember,
delte gjemnesordfører Odd Steinar Bjerkeset ut
pepperkaker og gløgg for å feire. – Det gjør jeg igjen
når sjukehuset her åpner! smiler Bjerkeset, og peker på
tomta på Høgset. FOTO: ERIK BIRKELAND

KRISTIANSUND: Ordfører Per
Kristian Øyen sier han kommer
til å forsøke å få til en dialog
med sin kollega i Molde,
Torgeir Dahl, om sjukehus.

– Vi har begge, Torgeir Dahl
og jeg, fått skriften på veggen
i dag. Jo, jeg skal ta meg prat
med Torgeir. Så får vi se hvor
langt vi kommer, sa Øyen til
Radio Kristiansund etter gårs-
dagens sjukehusavklaring.

Leder for Orkidé, Surnadal-
ordfører Mons Ole Otnes er
rimelig fornøyd. – Det er ett
ellessjukehus som er best for regionen og pasientene. Flertallet i
Orkidé har sagt at vi ønsker Krifast-området, sier Otnes til Tidens
Krav. Ansatterepresentant i helsestyret fra Kristiansund sykehus,
Trine Sevaldsen tror ikke forslaget vil ikke skape ro. – I og med at hun
(Eidsvik) var så utydelig på lokalisasjon er jeg redd for at den debat-
ten kommer til å bli djupt opprivende igjen, sier hun til Tidens Krav.

Øyen vil ta en prat med Dahl

NESSET: Pressetalsmann Mellvin Stein-
svoll i «Folkeaksjonen ett sjukehus for
Nordmøre og Romsdal» er godt fornøyd
med at det nå går mot fellessjukehus.

«Etter 7 års arbeid for å få et nytt, godt
og framtidsrettet fellessjukehus for
nordmøringer og romsdalinger, er det
med tilfredshet vi ser at vårt mål er i ferd
med og bli nådd», skriver Steinsvoll i en
pressemelding.

Steinsvoll fornøyd

Ordførermøte: Per Kristian
Øyen og Torgeir Dahl.

FOTO: BJØRN BRUNVOLL
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Hjelset eller Frei?
Sjukehusdirektør
Astrid Eidsvik vil
ha et bynært nytt
akuttsjukehus,men
kunne ikke velge
plassering nå. Hun
frykter det ville ødelagt
det ene fagmiljøet.

ÅLESUND: Anbefalingenergitt.Det
skal bygges et nytt felles akuttsju-
kehus for Nordmøre og Romsdal.
Sjukehuset kan bli bygget påHjel-
set.Detkanogsåbli byggetpåFrei.
Administrerende direktør Astrid
Eidsvik vil ikke peke ut tomta for
nyttsjukehusnå.

Begge fagmiljøene. – Vi kan
ikke sette en strek over det ene av
våretofagmiljøervedsjukehusa.Vi
må hamed oss begge fagmiljøene
videre, forklarer Astrid Eidsvik
overforRomsdalsBudstikke.
På en pressekonferanse i Åle-

sundigårlahunframanbefalingen
tilsjukehusstruktur.
–Det eneste somerklart, er at vi

bør bygge ett felles akuttsjukehus.
Sjukehuset skal inneholde akutt-
funksjonermedfødetilbud.Akutt-
funksjonene omfatter indremedi-
sin,kirurgiogortopedioggyn/føde.
Andre funksjoner vil vimåtte vur-
derenærmere,sierEidsviktilRoms-
dalsBudstikke.

– Kan det bety et atskillig
mindre fellessjukehus enn det
ville blitt om man hadde satt
sammen dagens Molde sjukehus
og dagens Kristiansund sjuke-
hus?
–Detskjerheletidanyskapning-

er når det gjelder behandlingsme-
toder og medisinsk teknologi, og
dette sjukehuset ligger mange år
framitid,sierhun.

Kvalitet. Eidsvikunderstrekerat
det somligger til grunnforanbefa-
lingen hennes til styret, er å sikre
kvaliteten på behandlingstilbu-
dene,sørgeforlikeverdigebehand-
lingstilbud og sikre at sjukehuset
rekruttererfagfolk.

– Hvorfor peker du ikke klart
ut plassering for et nytt felles-
sjukehus?
–Vimå forholde oss til planpro-

sesseneforslikebygg.Detkrevesat
vitarmedogutrederflerealternati-
ver,inkludertdagenssjukehussom
referansegrunnlag.Jegharstrukket
megsålangtjegføleratjegkan,ved

å peke på at et nytt sjukehus bør
byggespåaksen fraogmedHjelset
tiogmedsørspissenavFrei. Jegme-
ner vi bør velge et bynært alterna-
tiv, og ser kanskje
Hjelset og Frei som
demestaktuelleplas-
seringene.

– Hvorfor har du
valgt en ny løsning
som ikke er helt lik 3A og 3B-al-
ternativet?
– Jeg bygger på 3B, altså å samle

all virksomheten i ett sjukehus.
Men vi har kanskje ikke tatt nok
inn over oss samhandlingsrefor-
men.derformenerjegvibørutrede
videre poliklinikker og behand-
lingstilbud i distriktsmedisinske
senter i byene. Slik desentralisert
behandling kan enten skje i egen
regi, eller i samarbeidmed private
aktører.

– Løsningen du anbefaler
innebærer at Eikrem er helt uak-
tuelt som tomt for nytt sjuke-
hus?

– Ja, Eikremerute
med denne løsning-
en. Kristiansund ak-
septerer ikke Ei-
krem.

– Helseforeta-
kets over to tusen ansatte har
ventet lenge på en avklaring om
nytt sjukehus. Nå må de fortsatt
vente. Hvordan skal dere klare å
holde på fagfolkene fram til sju-
kehuset blir endelig bestemt?
–Blirmittrådfulgt,harvifåttav-

klart strukturenpå sjukehustilbu-
det. Det er den største gevinsten
med prosessen vi har kjørt. Jeg hå-
peratvåreansattesermulighetene
etnyttakuttsjukehusvilgi, istedet
foråsebegrensningene.

– Når kommer den endelige
avklaringen på hvor et nytt sju-
kehus skal ligge?
– Vanligvis er det snakk om et

tidsintervall på cirka tre år. Vi har
kortet inndenperiodentilmellom
halvannetogtoår. Jegharstrukket
lokaliseringsspørsmålet så nært
sommulig.

– Hvem kan si: Ja, det finnes
penger å bygge nytt sjukehus for
i 2018?
– Vi forholder oss til det Helse

Midtharsagt;atsåframtvilkårenei
langtidsbudsjettet innfris, er det
midleråbygge for i 2018.Vi er enig
medHelseMidtometoppleggsom
innebærer en betydelig forplik-
telse,sierAstridEidsvik.

– Er dette en faglig eller en av-
stemt faglig/politisk avgjørelse?
–Jegmenerdetteeretreintfaglig

råd.Jegeringenpolitiker.

– Hva vil skje i ventetida fram
til sjukehustomta er bestemt?
–Viernødttilåeffektiviseredrif-

ta. Vi vil snarest mulig, altså rett
overnyttår,startearbeidetmedåse
påfunksjonsfordelingmellomalle
sjukehusa iMøre og Romsdal. Det
kan hende vi blir nødt å gjøre ting
midlertidig, og så gå tilbake på det
når nytt sjukehus står ferdig, sier
AstridEidsvik.

Går for ett sjukehus: Astrid Eidsvik la i går fram anbefalingen til sjukehusstruktur. Kartet bak viser hvor hun mener et
nytt fellessjukehus bør ligge; på strekningen mellom Frei i nord og Hjelset i sør. FOTO: FRIDGEIR WALDERHAUG

– Kunne ikke
velge tomt nå
Direktør Astrid Eidsvik forklarer anbefalingen i sjukehussaka

Richard
Nergaard
richard.nergaard@r-b.no

I ÅLESUND

LES HELE UTREDNINGEN
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– Vi kan ikke sette oss
og sture,men fortsette
å gjøre jobben vår så
godt vi kan.

MARIT HEIENE
marit.heiene@r-b.no

MOLDE: Det sa seksjonsoverlege
Inge Holm Nygård ved kirurgisk
avdeling etter allmøtet i går der
sjukehusløsning3blepresentert.
– Jeg kjente det i magen i mor-

ges, saenavdeansatte i forkantav
gårsdagenspressekonferanse.
De fleste fikk nyheten via

skjerm på kontorene, men rundt
60 klemte seg sammen i festsalen
foråhøresjukehusdirektørAstrid

Eidsviks tv-overførtevalg, enhalv
timeførpressekonferansen.
Dadestrømmetutetterpå,viste

alvorlige ansikter at de ikke opp-
fattetnyhetensomspesieltpositiv.

– Skuffet. Blant disse var sek-
sjonsoverlegeIngeHolmNygård:
– Jeg er skuffet, men ikke over-

rasket. Jegtordeikkeåhåpepå2A,
som ville sikret god rekruttering
ved det største fagmiljøet, og par-
kertlokaliseringsstriden,sahan.
– Med avgjørelsen nå, får vi en

prosess i flere år. Det er ødeleg-
gende at plassering ikke blir av-
klart.

– Vil det nå bre seg en slags
depresjon blant de ansatte?
– Nei, vi legger dette fra oss, og

jobber videre med fagene våre. Vi
kanikkesetteossnedogventeeller
sture,menfortsetteågjøre jobben
vårsågodtvikan,sierNygård.

– Fortsatt uavklart. Randi
Nøsen Harvold og Anne Flusund
ved Laboratorium for medisinsk
biokjemi liker heller ikke at plas-
seringfortsatteruavklart.
–Mendeteret lyspunktatmidt

imellom-alternativet er parkert,
sierFlusund.

– Bra at bynært. Georg N.
Johnsen, tillitsvalgt i Yngre legers
forening, ser også et lyspunkt: at
Eidsvik understreket viktigheten
avbynærplassering.
–Men jeg er veldig skuffet over

at vi ikke fikk en ordentlig avgjø-

relsenå.
Han er bekymret for hva dette

gjørmedrekrutteringen:
– Så lenge det er sjukehusstrid,

er jeg redd rekrutteringen blir
dårligere. Men jeg håper ikke det
blirslik!

Fortsatt strid. Overlege Ove
Langeergladforénting:
– Det er positivt at det blir ett

fellessjukehus,sierhan.
Bortsett fra det, mener han av-

gjørelsen er ødeleggende for
forholdet mellomMolde og Kris-
tiansund, når striden nå bare vil
fortsette.

PS: Formelt skal Eidsviks for-
slagvideretil tostyrer,menforsla-
geteralleredeklarerthelttiltopps.

– Må stå på
Skuffelse med lysglimt etter sjukehusløsning

Ove Lange: – Skuffet, men
bra at det blir ett sjukehus.

Georg Johnsen: – Veldig
skuffet, men bra at bynært.

– Uavklart: – Men bra at midt mellom er parkert, sier
Randi N. Harvold t.h. og Anne Flusund.

– Ødeleggende: – Med denne løsningen får vi en prosess i flere år framover. Det er ødeleggende at plassering ikke blir
avklart, sier seksjonsoverlege Inge Holm Nygård ved kirurgisk avdeling. ALLE FOTO: ERIK BIRKELAND

Svein M Harnes, Skåla:
– Hjelset er et utmerket
alternativ. Alle veger fører til
Hjelset, som er et naturlig
geografisk midtpunkt.

Martin Sandnes,
Rød/Longyearbyen: – Jeg
tror mest på et skikkelig
sjukehus midt imellom
byene. Kanskje Høgset?

Merethe Angvik Mathisen,
Eidsvåg: – Hjelset er den
klart beste løsningen.
Hjelset ligger litt «midt
i mellom» alt, egentlig.
Jeg heier på Hjelset!

Freidun Kjøl, Molde:
– Jeg ønsker meg Hjelset.
Men jeg forstår at ikke alle
på Nordmøre gjør det. Blir
det Frei er også det greit.

May Kristin Klokset,
Hjelset: – Hjelset må være
det naturlige valget. Et
perfekt sted å bygge nytt
fellessjukehus.

Eirik Heen

HVA TROR DU OM SJU-
KEHUS PÅ HJELSET?

5 om
sjukehus


