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Ansatte ved AMK-
sentralen i Molde 
godtar ikke Helse 
Midts faglige argu-
menter for å legge  
ned sentralen i Molde. 
De ber Helse Midt-
direktøren møte dem 
ansikt til ansikt. 

RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

MOLDE: Ansatte og tillitsvalgte 
ved AMK-sentralen for Nordmøre 
og Romsdal godtar ikke de faglige 
argumentene Helse Midt-Norge 
legger til grunn for å foreslå 
AMK-sentralen nedlagt. De er 
også kritisk til prosessen som er 
kjørt.

I går fikk administrerende 
direktør Trond Michael Andersen 
i Helse Midt brev på bordet fra de 
ansatte og tillitsvalgte ved AMK-
sentralen. De ansatte har flere 
spørsmål de vil ha svar på, og 
inviterer direktøren til å møte 
dem ansikt til ansikt i Molde.

– Er vi for dårlig? – Hva er det 
dere vil spørre direktøren om?

– Slik brevet fra Helse Midt-
Norge oppleves, dukker det flere 
spørsmål opp. Blant annet går det 
på den faglige kvaliteten ved 
dagens AMK-sentral. Er denne 
sentralen for lite robust? Er kvali-
teten for dårlig? Slik brevet er 
formulert, går det direkte på mitt 
område som medisinsk faglig 
rådgiver, sier Hildegunn Dalane 
Fagerli som er overlege i anestesi 
ved AMK-sentralen.

I brevet til direktøren spør de 
ansatte om det er riktig å 
begrunne en nedleggelse av 
AMK-sentralen med én reell 

hendelse som har gått kraftig inn 
på medarbeiderne?

– Oppfatter dere at det ligger 
én reell hendelse som argument 
for å legge ned AMK i Molde?

– Ja, vi oppfatter at det ligger én 
konkret hendelse bak, sier over-
lege Dalane Fagerli.

Paragliderulykken. Uten at 

noen vil navngi hendelsen, dreier 
det seg om ulykka 20. januar i år 
der en 50 år gammel mann falt 
ned med en paraglider i Ålvund-
fjord i Sunndal. Ulykka ble 
varslet klokka 14.31, men på 
grunn av ulike omstendigheter 
ankom ikke ambulanseheli-
kopter før klokka 15.48. Kort tid 
etter ble paraglideren erklært 

død.
– Helse Midt-Norge sier at det 

pågår en åpen prosess nå, og at 
det er mulig å komme med 
innspill?

– Vi opplever ikke dette som en 
prosess. Det er et forslag som 
kommer fra Helse Midt-Norge og 
som vi blir bedt om å kommen-
tere i løpet av en måneds tid. Det 

har ikke blitt kjørt noen ordentlig 
prosess verken faglig eller i 
forhold til ansatte, sier Hilde-
gunn Dalane Fagerli til Romsdals 
Budstikke.

Brevet til direktør Andersen er 
underskrevet av både Dalane 
Fagerli og av tillitsvalgt for Syke-
pleierforbundet, Beatrix van 
Valen.

Vil møte sjefen
AMK-ansatte mener ulykke brukes som nedleggingsargument

Sendte invitasjon: Overlege i anestesi, Hildegunn Dalane Fagerli (bildet) ved AMK-sentralen i Molde, har sammen med Beatrix 
van Valen, invitert direktøren i Helse Midt-Norge til Molde. Direktørens faglige argumenter for å legge ned AMK i Molde, holder 
ikke mål, mener de ansatte. FOTO: OLAV SKJEGSTAD

Med Pål Farstad og Helge 
Orten på Stortinget, blir det 
fast plass for Kirsti Dale og 
Randi Bergundhaugen i 
fylkestinget dei neste to åra.

OLAV SKJEGSTAD

olav.skjegstad@r-b.no

MOLDE: Fylkestinget i Møre og 

Romsdal har sitt første møte etter 
ferien den 14. til 16. oktober.

Etter stortingsvalet går to av dei 
feste representantane ut. Helge 
Orten er både gruppeleiar for 
Høgre og medlem av fylkesut-
valet. Randi Bergundhaugen frå 
Vestnes er 1. vara, og rykker opp 
til fast plass.

– Eg går inn som gruppeleiar 

for Høgre i fylkestinget. Toril 
Rødsand tar Helges plass i fylkes-
utvalet, seier Anne Dyb Liaaen frå 
Ålesund til Romsdals Budstikke. 
Charles Tøsse frå Stordal går inn i 
samferdselsutvalet.

For Venstre blir det no fast plass 
til Kirsti Dale frå Ålesund. Ho var 
nominert på det som såg ut til å 
vere ein sikker plass ved fylkes-

tingsvalet i 2009. Men veljarane 
på Nordmøre mobiliserte for 
Pål Farstad, som sendte Kirsti 
Dale ned på varaplass.

Fylkesvaraordførar Gunn 
Berit Gjerde opplyser at dei 
ikkje har det heilt klart enno 
kven som skal fylle plassane i 
ulike utval som Pål Farstad 
hadde.

Utskiftingar i fylkestinget etter stortingsvalet

Utskifting: Anne Dyb Liaaen blir 
gruppeleiar på fylkestinget for 
Høgre etter Helge Orten. Torgeir 
Dahl t.h. FOTO: OLAV SKJEGSTAD

VOLDA: En student ved Høgskulen i Volda har fått påvist 
smittsom hjernehinnebetennelse. Høyskoleledelsen ber 
studentene oppsøke legevakt raskt ved sykdomstegn.

– Det går bra med studenten som er smittet, og klassen blir 
spesielt informert, opplyser Høgskolen i Volda på sine nettsider.

Meningokokksykdom kan smitte ved dråpesmitte, og lite søvn 
og mye alkohol svekker i tillegg immunforsvaret. Sykdomstegn 
er nedsatt allmenntilstand, frysninger, kvalme, oppkast og 
stivhet i nakke eller rygg. Meningokokker kan gi hjernehinne-
betennelse, men også alvorlig blodforgiftning. NTB

Student smittet av meningokokker
MOLDE: Forslaget fra Helse Midt-Norge om å legge 
ned AMK-sentralen i Molde og samle AMK-
tjenesten i Ålesund, kommer ikke på styrets bord 
på første møte, 23. september. 

Styreleder John Harry Kvalshaug opplyser til 
Romsdals Budstikke at helseforetaket vil sende 
saka ut på høring til ansattes organisasjoner, 
brukernes organisasjoner og kommunene. 

– Saka kommer opp på vårt styremøte 24. 
oktober, opplyser Kvalshaug.

AMK-forslaget skal til høring
FREDRIKSTAD: En sjukdomsframkallende variant av 
legionellabakterien er funnet i et kjøletårn på 
Stabburet i Fredrikstad.

Produksjonen av hermetikk på fabrikken til 
Stabburet er nå stanset, melder Fredriksstad Blad.

Det er ikke blitt meldt om noen smittete personer 
etter utbruddet. Anlegget skal startes igjen når 
analyser viser at det er fritt for smitte.

NTB

Legionellautbrudd på Stabburet


