
lingsplanen heile tida har vore sagt at 
eventuelle poliklinikkar og tilbod innan 
dagbehandling skal leggast til dagens 
lokaliteter (Molde sjukehus og Kristi-
ansund sjukehus). Det vil vere uaktuelt 
å bygge nye bygg for slike desentrali-
serte funksjoner i desse byane, når vi 
har ein eksisterande bygningsmasse 
som tener dette føremålet», heter det i 
pressemeldingen.

Romsdals Budstikke fredag.
På bakgrunn av utspillet velger nå 

Helse Møre og Romsdal å gå ut og avlive 
det man kaller «nokre uklarheiter» i 
sykehussaken. 

«Som kjent skal sjukehuset plasserast 
i aksen Hjelset - søre Frei», skriver helse-
foretaket og fortsetter:

«Helse Møre og Romsdal ønskjer å 
presisere at det i samband med utvik-

at Molde-ordføreren ga klart uttrykk 
for at kommunen ville beholde Eikrem 
som alternativ sykehustomt. Han viste 
til at helseforetaket ikke hadde valgt 
konsept for hva som skulle ligge igjen 
av tilbud i byene.

«Det kan, slik kommunen ser det, 
åpne for å bygge enten et lokalmedisinsk
senter på Eikrem eller legge akutt-
sykehus med poliklinikker der», skrev 

EIKREM har ikke vært med som et 
navngitt alternativ i Helse Møre og 
Romsdal utredning av fellessykehus. Nå 
går helseforetaket ut i en pressemelding 
og parkerer også Molde-ordfører Tor-
geir Dahls lansering av Eikrem som lo-
kalisering av et lokalmedisinsk senter i 
Molde.

Det var på oppstartmøtet for kommu-
nale delplanprosesser i Angvik sist uke 

Helseforetaket parkerer også lokalmedisinsk senter på Eikrem
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– Jeg har mottatt en oppfordring om å stille
Volda sjukehus står i fare?

– Det blir jo en helt menings-
løs diskusjon. Det jeg har tatt 
til motmæle mot er regjering-
ens argumentasjon om at vi 
bruker så mye penger på syke-
husene i Norge. Det er et 
grunnlag jeg protesterer på, 
for professor Bjarne Jensen 
dokumentert at ressursbruken 
vår er helt gjennomsnittlig for 
Europa, sier Heggedal.

På Sunnmøre er han kjent 
som en både talefør og enga-
sjert forkjemper for lokalsyke-
husene. I en kronikk i Sunn-
mørsposten i januar ga han 
klart uttrykk for at man ikke 
kunne godta inntektsfordel-
ingsmodellen som har ført 
Helse Møre og Romsdal inn i en 
økonomisk hengemyr.

– Noen har hevdet at det er 
penger til bare to sykehus, og at 

RUNE HEGGEDAL er første-
kandidat for utbryterlisten til 
Helse Midt-Norges styre.

– Jeg har mottatt en oppford-
ring om å stille. Jeg har ikke 
engasjert meg i dette selv, men 
har skjønt at motivasjonen har 
vært å styrke Møre og Roms-
dals representasjon i styret. 
Etter å ha tenkt meg om, har 
jeg takket ja, sier anestesilegen 
ved Volda sjukehus.

Krig om styreplasser
Møre og Romsdal-ansatte med egen liste til valget

På valg: Tore Brudeseth (helt til venstre bak) er sammen med Bjørg Henriksen (helt til venstre foran), Nils Håvard Dahl (i midten bak) 
og Ellen Wøhni (ikke til stede da bildet ble tatt) på valg som ansattrepresentanter i Helse Midt-Norges styre. Nå er det brutt ut listekrig om 
de fire styreplassene. FOTO: HELSE MIDT-NORGE

ANSATTE i Helse Møre 
og Romsdal stiller med 
egen utbryterliste til 
valget av ansatt-
representanter i Helse
Midt-Norges styre.
Lykkes «kuppet» kan 
det gi Møre og Romsdal
tre av fire plasser.

Kirsti Hoemsnes fra Molde fra 
«bygdelisten» i forholdstalls-
valget. 

Mariann Brandstad fra Aver-
øy, fylkesleder og koordinator 
for Fagforbundet i Helse Midt-
Norge, vil ikke kommentere 
misnøyen som har gitt seg ut-
slag i en alternativ liste.  

– Det må du nesten spørre de 
som står bak utbryterlisten om, 
sier Brandstad til TK.

ARILD MYHRE
arild.myhre@tk.no

styrerepresentanter, har derfor 
trønderne seg selv å takke, 
mener vedkommende.

Sikker plass �� På samarbeids-
listen levert inn av de tre 
store fagforbundene viste nem-
lig Bjørg Henriksen fra Møre 
og Romsdal seg å stå på sikker 
plass. I tillegg kan flere tusen 
stemmeberettigede i Helse 
Møre og Romsdal ha potensiell 
kraft til å stemme inn anestesi-
legen Rune Heggedal fra Volda 
og operasjonssykepleieren 

foran årets styrevalg. 
– Det var vi innstilt på å 

godta, men da de i tillegg øns-
ket å diktere hvem som skulle 
representere Møre og Romsdal, 
gikk det for vidt, sier en kilde 
som kjenner den interne pro-
sessen godt.

– Samtidig ville de ikke ut 
med hvem de kom til å foreslå i 
stedet. Mistilliten ble til slutt så 
stor at mange ikke turte å stole 
på hvilken liste de ville komme 
opp med. Om Møre og Romsdal 
nå ender opp med tre av fire 

En liste �� Tidligere har det 
vært kun en liste å stemme på 
for de ansatte. Det har vært en 
liste av kandidater som Fagfor-
bundet, Sykepleierforbundet 
og Legeforeningen har for-
handlet om å sette opp. Mens 
det i Helse Møre og Romsdal 
har gitt hvert av de fire sykehu-
sene en styreplass, har det i 
Helse Midt-Norge gitt hvert av 
de fire helseforetakene i regi-
onen en plass. 

Ettersom Helse Sunnmøre og 
Helse Nordmøre og Romsdal nå 
er slått sammen, skal helse-
foretaket St. Olav ut fra stør-
relse ha gjort krav på en av 
Møre og Romsdals to plasser 

Under ligger en bitter kamp om 
ressurser. Tillitsvalgte i Møre 
og Romsdal krever at en om-
stridt inntektsfordelingsmodell 
vurderes på nytt i styret, etter 
at dagens trønderflertall fikk 
den vedtatt med syv mot seks 
stemmer i 2011. Helseforetak-
ene i Trøndelag, som får omfor-
delt til sammen 133 millioner 
kroner som følge av modellen, 
vil for alt i verden unngå om-
kamp. Det seneste forsøket på å 
snike i sykehuskøa med nytt 
psykiatribygg i Trondheim skal 
ha bidratt til å øke mistilliten 
og skjerpe frontene ytterligere.

Svart hull �� Psykiateren Øy-
vind Erik Duguid Jensen fra 
Kristiansund befinner seg på 
fjerdeplass på den alternative 
listen. Han er klar på hvorfor 
han stiller.

– Jeg ønsker en rettferdig for-
deling av midlene mellom fore-
takene, og vil ha slutt på at de 
forsvinner i det store, svarte 
hullet på Øya i Trondheim. I 
prosessen foran styrevalget 
har vi opplevd at kjøttvekta har 
fått telle vel mye. Når vi har 
gått til dette skrittet, er det for 
å sikre Møre og Romsdal en 
rettferdig representasjon, sier 
Jensen. 

I Trøndelag skal tillitsvalgt-
apparatet ha blitt rasende da 
man oppdaget at ansatte i Møre 
og Romsdal bare timer før frist-
en hadde levert inn en egen 
«bygdeliste».

Sigmund Eidem, som inntil 
fredag var konserntillitsvalgt 
for Fagforbundet i Helse Midt-
Norge, bruker ordene «veldig 
dumt» om den situasjonen som 
har oppstått.

– Skaper dette vondt blod?
– Det gjør jo det. Dette er ikke 

akkurat noe sjakktrekk for 
samarbeid, sier Eidem til 
Tidens Krav. 
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