
Det regionale helseforetaket for Midt-
Norge vedtok i desember 2012 at det skal
være ett fellessykehus for Nordmøre og
Romsdal, istedenfor dagens to-sykehus-
modell med sykehus i hver av byene
Kristiansund og Molde. Beslutningen
var basert på et høringsdokument som
direktør Astrid Eidsvik i Helse Møre og
Romsdal hadde fått utarbeidet, som nul-
let ut dagens modell med to sykehus,
kalt null-alternativet. 

Begrunnelsen for å utelukke to syke-
hus var antagelser om stordriftsfordeler
med ett fellessykehus, det antas å ikke
være bærekraftig med to små sykehus
verken økonomisk eller personell-
messig i forhold til moderne sykehus-
drift. 

Høringsdokumentet inneholder imid-
lertid ingen referanser til slike analyser
eller utredninger, det er ikke gjort noen
konkrete beregninger som sammenlig-
ner de økonomiske konsekvensene for
dagens to-sykehusmodell med ett felles-
sykehus for Nordmøre og Romsdal. 
Faktum er at de fleste studier har 
vansker med å finne slike stordriftsfor-
deler i sykehussektoren i Norge, det kan
faktisk se ut som det motsatte er tilfel-
let.

På tross av ingen dokumentasjon var
høringsdokumentet meget klar i ran-
geringen av null-alternativet, det var
ikke ansett realistisk for framtiden. For
de ulike alternativene med ett felles-
sykehus framstilte imidlertid hørings-
dokumentet disse som nærmest like-
verdige, alle forskjeller ble tåkelagt,
selv om det for enkelte kriterier fantes
entydige rangeringer. Dette var også
bevisst manipulerende, for å gi inn-
trykk av et det er tilsynelatende like-
gyldig hvilket alternativ for fellessyke-
hus som velges. Da gis alle håp om å få
fellessykehuset nær seg selv, en plan-
lagt forledelse for å skaffe kunstig stor
tilslutning om ett fellessykehus isteden-
for dagens modell med to sykehus.  

Høringsdokumentet inneholder en del
tilgjengelighetsanalyser, som bevisst og

feilaktig ser bort fra at lokaliseringen
vil påvirke pasientgrunnlaget og derved
størrelsen på et fellessykehus: «Det er i
denne utgreiinga ikkje gjort forsøk på å
predikere denne utviklinga i pasient-
straumar. Vi har verken data eller
empirisk grunnlag til å utføre dette.
Skulle ein gjere eit forsøk på dette, står
ein i fare for å spekulere i utfall og sam-
stundes kunne bli skulda frå ulike hald
for å legge seg på ei tendensiøs linje.
Dette er ikkje ønskjeleg. Føretaket vil
derfor når det nærmar seg eit konkret
bygningsmessig tiltak fram i tid, gjere
nye analyser for å berekne ei mogleg
utviklinga av pasientstraumar, ut frå
det kunnskapsnivået ein då har». 

Slike analyser har ikke vært særlig
problematiske tidligere, en rimelig
ukontroversiell antagelse om at pasi-
entene velger det nærmeste lokalsyke-
huset har vært tilstrekkelig til å foreta
disse beregningene. Da er det påfallende
at man ikke er like redd for å si noe om
framtidig rekruttering av fagpersonell,
og frimodig hevder at et fellessykehus
midt mellom byene vil rekruttere bedre
enn dagens sykehus i byene. 

Dette er åpenbart en kontroversiell
vurdering som mange er uenige i, men
har tydeligvis ikke bekymret helsefore-
taket i like stor grad som usikkerheten
om hvorvidt pasientene velger det nær-
meste lokalsykehuset eller et annet
enda lenger unna. Her er argumenta-
sjonen til direktør Eidsvik rett og slett
ikke troverdig.

Analysene som høringsdokumentet
faktisk inneholder bygger altså på en
forutsetning om at et fellessykehus vil
ha samme pasientgrunnlag som dagens
to sykehus har til sammen, noe som
åpenbart ikke er korrekt. Ett fellessyke-
hus vil aldri kunne ha like stor pasi-
entrekruttering som dagens to sykehus,
det vil bli pasientlekkasjer uansett hvor
fellessykehuset plasseres.

Dagens modell med to sykehus har i
tillegg til størst pasientgrunnlag også
klart best tilgjengelighet for pasientene,

og lavest pasientkilometer. En modell
med kun ett sykehus vil medføre en
markant økning i total transportlengde
for både pasienter og ansatte. Men pasi-
enter har som regel en grunn for sitt
sykehusbesøk, de er syke og trenger i
mange tilfeller derfor en ledsager. Jeg
kan ikke se at disse analysene tar hen-
syn til behovet for ledsager. Det betyr at
ikke bare vil antall personkilometer i
mange tilfeller dobles, det samme vil
også tidskostnadene. Om pasienten blir
liggende på sykehus over flere dager vil
dessuten de pårørendes besøksreiser
totalt sett bli mye lengre med ett 
istedenfor to sykehus. 

De samfunnsøkonomiske konse-
kvensene av disse reisekostnadene og
tidskostnadene er fullstendig oversett.
Heller ikke helseforetakets egne direkte
kostnader til pasientreiser og andelen
med ledsager er forsøkt vurdert. Det 
virker lite framtidsrettet å legge opp til
en sykehusstruktur som medfører en
slik formidabel trafikkvekst når man i
resten av samfunnet nettopp forsøker
på det motsatte.

Helseforetakene har valgt å dele
beslutningen opp i flere trinn, og første
trinn om ett eller to sykehus er nå
tilbakelagt. Man har i første trinn valgt
ett sykehus, og det skal ligge mellom
byene. Beslutningen er basert på en
udokumentert og feilaktig antagelse om
stordriftsfordeler, siden studier faktisk
antyder det motsatte. Beslutningen er
også basert på en bevisst og feilaktig 
forutsetning om ingen pasientlekkasjer,
uavhengig av hvor et fellessykehus
lokaliseres, noe som åpenbart er feil. Og
den trinnvise prosessen medfører at
valget er tatt uten å ane noe om konse-

kvensene av de påfølgende beslutning-
ene. Man vet for eksempel ikke hva som
skal være igjen av helsetilbud i byene,
og hvor stort et fellessykehus til slutt vil
bli og hvilke funksjoner det skal inne-
holde. Det har derfor heller ikke vært
mulig å foreta noen helsefaglige
sammenligninger. 

På samme måte har en latt være å vur-
dere viktige samfunnsøkonomiske kon-
sekvenser. Det eneste man vet er at det
ikke lenger skal være sykehus i byene.
Men når lokaliseringen endelig bestem-
mes vil store deler av dagens oppslut-
ning om et fellessykehus forsvinne på
samme måte som statsminister Jens
Stoltenberg sine valglovnader om nytt
sykehus i Molde.

Det er mange andre vesentlige as-
pekter også som knapt er berørt i de
analysene som er foretatt. På tross av
dette har styrerepresentantene fattet
sine vedtak. De har åpenbart latt seg
diktere av departementets krav om ett
fellessykehus for enhver pris. En beslut-
ning uten noen form for fundament. Og
departementet skyver dette ansvaret
over på helseforetakene. Styrene er
selvsagt også innforstått med hva som
forventes i neste beslutningstrinn, når
lokaliseringen av fellessykehuset skal
bestemmes. Helsedepartementet har 
for lengst ettertrykkelig signalisert at
fellessykehuset må ligge nær Kristian-
sund.

Styrerepresentantene i helsefore-
takene har altså tilsynelatende vært 
fornøyd med den informasjonen de har
fått fra direktør Astrid Eidsvik sitt
gjennomført manipulerende hørings-
dokument, og har fattet sin beslutning,
fullt klar over det ansvaret de da har
tatt på vegne av helsedepartementet. 

Helseminister Jonas Gahr Støre har
også stor tiltro til den prosessen som
foregår. Han bekrefter dermed at kvali-
tetskravet til beslutningsgrunnlaget i
helsesektoren er på et svært kritikk-
verdig lavmål. Det gir tydelig inntrykk
av at man i helsedepartementet er til-
freds med et overfladisk, kjapt og
omtrentlig øyemål i kun en retning en
mørk vinterdag for å fatte kanskje de
mest omfattende beslutninger om vår
sykehusstruktur på flere tiår.

Rasmus Rasmussen,
Molde

Skal den kommunale Ulrik Olsens vei
bare være tilgjengelig for de få utvalgte?
Politiker Harald M. Stokke bor i nevnte
vei, men jeg tviler på at han har vært til
stede da «Stortua velforening» forfattet
sitt egoistiske ønske om å stenge Ulrik
Olsens vei for gjennomgangstrafikk av
andre enn de som bor i gaten. Det var en
altfor egoistisk søknad til kommunen,
som er gjengitt i Tidens Krav 13. mai
2013, til at jeg kan tro at Stokke har vært
til stede på det angjeldende møte. Hvor
mange av oss som blir berørt av vei-
stengingen har visst om møtet i Stortua
velforening? Ikke jeg i alle fall!! 

Når beboerne i Ulrik Olsens vei skal
hjem fra sentrum, kjører de både Troll-

svingen – Nøkkefaret og Tyrihansveien.
Har dere spurt oss om vi liker den tra-
fikken, og tungtrafikken som også be-
boere i Ulrik Olsens vei til tider har
behov for kjører også om nevnte bolig
gater som består av småhusbebyggelse.

Det er en sammensatt befolknings-
masse i området. Vi som bygde her i
1968, og var da skikkelig voksne, er nå
blitt gamle, ja vel. Men vi har fremdeles
livets rett, vi betaler fortsatt skatter og
avgifter for fremkommelighet vi også.
Jeg lurer på hvor mange barneskole
barn det egentlig er i Ulrik Olsens vei i
dag?

Jeg bruker Ulrik Olsens vei når jeg
skal til legesentret på Nordlandet, fot-

pleie i Dalegaten, elektriske forretning-
er, andre spesialforretninger og min bil-
forhandler. Og slettes ikke for å kjøre
Freiveien til sentrum. Det er for risi-
kabelt for der møter man trafikk som
gir blaffen i enveiskjøringen. Som vel-
foreningen selv skriver i sin «søknad»
til kommunen, er de godt fornøyd med
at gangbroen er kommet på plass over
W. Dalls vei, samtidig som de skjønner
at det vanskeliggjør for sidegatene å
komme seg inn på hovedveien, for nå er
trafikklysene borte som var et naturlig
innsmett til hovedveien. 

Der ligger egoismen i denne saken slik
jeg ser det. Men Ulrik Olsens vei er vant
til fordeler, de fikk også breiere fortau

enn andre og de blir brøytet og strødd
om vinteren, angivelig fordi det var 
skolevei. De får brøytet før andre gater
i området. Trenger vi gamlinger i Tyri-
hansveien sykebil så kommer ikke den
seg frem. Snøen i kjørebanen blir ned-
kjørt til hardpakket is på grunn av tra-
fikken fra Ulrik Olsens vei. Men har vi
brukt dere som klage til kommunen
med ønske om å stenge adkomst for dere
til Tyrihansveien? Det har ikke vært i
tankene våre engang!

Søknaden som er sendt kommunen er
ikke fra området Stortua, men isolert
sett fra Ulrik Olsens vei.

Reidun J. Husby,
Tyrihansveien 5

Så langt har du ikke imponert meg med
dine lasagnevitser og tv3-premierer.
Likevel er det ingenting mot det tren-
ingsfokuset du kommer med. 2011 var
greit, det introduserte fenomenet som
en kollektiv la oss komme oss opp av
sofaen-dugnad. 

2012 var kanskje hakket verre. LCHF-
dietter tok for alvor opp store mengder
spalteplass i de største avisene og brød
ble nesten verre enn poteter, men like-
vel var det fremdeles glede i å spore at
føttene kunne klaske mot en skogsvei
litt raskere enn i går. I 2013 er det et

unntak ikke å drikke proteinshake. Et
unntak ikke å vite sin egen fettprosent,
ikke å løpe en mil før frokost. 

Jeg er dessverre fremdeles i trass-
alderen. Jeg blir ikke inspirert av såkalt
fitspo på Instagram, jeg får ikke lyst til
å spise kesam og blåbær i stedet for god
gammeldags vaniljeis. Jo flere som 
kaster seg på denne eat clean, be strong-
bølgen, jo mer lyst får jeg til å innta
sofaputene med et skreddersydd rompe-
avtrykk. 

Jeg hadde sikkert nektet å forlate et
synkende skip fordi alle andre gjorde

det. Treningssentrene som jeg tidligere
likte meg på, er nå fylt til randen av 
flinke mennesker som kunne løftet meg
og sjokoladen min åtte ganger, tre repe-
tisjoner. Det er rett og slett skummelt å
trene. Som det halvveis rasjonelle men-
nesket jeg tidvis er, har jeg en viss aning
om at dette bare er i mitt eget hode.
Likevel har dette nevnte hode ganske
stor påvirkningskraft. 

Jeg kan gjerne være den første som
innrømmer det. Jeg er sjalu på disse
menneskene som eier disiplin og vilje-
styrke nok til å gjøre de endringene som

fører til denne dumme sunne gløden og
overskuddet. Livet uten sukkerav-
hengighet må være helt fantastisk. Å
innse dette er vel så langt jeg kommer
på fitspo-fronten denne våren. 

Kanskje roer det seg litt til neste år,
når alle andre får slitasjeskader og bein-
hinnebetennelse. Likevel skal det sies at
dette treningsfokuset har sine fordeler,
for eksempel når han kjekke naboen
min drar på sine daglige joggeturer og
jeg har panoramautsikt.

Ingvild Tømmervåg
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