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Tillitsvalgte ved 
Molde sjukehus ser 
bare én løsning for å få 
ro rundt AMK-sentra-
lene. – Helse Midt-
direktøren må trekke 
saka og starte helt på 
nytt, sier legetillits-
valgt Georg Johnsen.

RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

MOLDE: Ansatte og tillitsvalgte ved 
Molde sjukehus er på kollisjons-
kurs med ledelsen i Helse Midt-
Norge når det gjelder måten 
forslaget om å legge ned AMK-
sentralen i Molde har blitt kjørt 
fram på.

Tillitsvalgte er opprørt. – 
Ledelsen i Helse Midt-Norge har 
dessverre ikke gjort noen skik-
kelig faglig vurdering rundt hvor 
mange AMK-sentraler det bør 
være i Midt-Norge. Det er heller 
ikke kjørt noen prosess rundt 
saka før forslaget fra direktøren 
nå ligger på bordet. Jeg kan ikke 
skjønne at styret for Helse Møre 
og Romsdal eller styret for Helse 
Midt-Norge kan akseptere at en så 

viktig sak som AMK-strukturen 
kjøres uten at det overhodet har 
vært kjørt noen faglig prosess, 
sier foretakstillitsvalgt for legene, 
Georg Johnsen, til Romsdals 
Budstikke.

I går møttes tillitsvalgte i alle 
helseforetakene til møte med 
ledelsen i Helse Midt-Norge og 
direktørene i de tre helseforeta-
kene i Stjørdal. På kontaktmøtet 
ble saka om hvor mange AMK-
sentraler det skal være i framtida 
diskutert. Direktøren vil legge 
ned AMK i Molde og ha tre AMK-
sentraler; Namsos, Trondheim og 
Ålesund.

– Helse Midt-Norge tar ikke 
innspillene fra tillitsvalgte inn 

over seg. De ser ikke alvorlig-
heten i at direktøren har lagt 
fram et forslag til AMK-struktur 
uten at det er faglig godt 
begrunnet og at ansatte har fått 
medvirket gjennom en brei og 
god prosess. Slik saka står nå, 
mangler forslaget fra Helse Midt-
Norge legitimitet, sier Georg 
Johnsen. Han støttes av fore-
takstillitsvalgt Tor Rune Aarø.

– Har dere sett regnestykker 
på hvilken løsning som er mest 
lønnsom?

– Nei. Ingen tall. Ingen utreg-
ning av økonomisk gevinst.

Ba om at saka trekkes. 
– Har dere tillitsvalgte sagt 

tydelig fra om dette?
– Vi har vært overtydelig, både 

før møtet i Stjørdal og under 
møtet. Vårt klare råd til direktør 
Trond Michael Andersen er å 
trekke saka, og så sette ned ei 
faglig gruppe som kan vurdere 
AMK-saka på nytt. Vi har brei 
tilslutning til fra tillitsvalgte i 
andre helseforetak om at dette 
har vært en altfor dårlig prosess. 
Det er jo meningsløst når Helse 
Midt sier at alle kan si sitt i en 
høring. Når ei sak sendes på 
høring, skal den være gjennomar-
beidet. Det har ikke AMK-saka 
vært, sier Johnsen og Aarø.

– Start på nytt
Tillitsvalgte møtte Helse-Midt-ledelsen om AMK-sentralen

Etterlyser faglige argumenter: Tillitsvalgte Tor Rune Aarø (t.v.) og Georg Johnsen er rystet over at Helse Midt-Norge kjører fram 
AMK-saka der Molde foreslås nedlagt, uten at det er kjørt prosess som viser at dette er faglig grundig forankret blant ansatte.
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Romsdals Budstikke: 
13. september.
Romsdals Budstikke:

– Det er umulig å stoppe 
AMK-saka. Vi er en del av 
nødnettutbyggingen, og må 
følge tidsfristene som er satt, 
sier adm. direktør Trond 
Michael Andersen i Helse 
Midt-Norge. 

STJØRDAL: Direktør Trond Michael 
Andersen i Helse Midt-Norge sier 
til Romsdals Budstikke at han vil 
komme de tillitsvalgte i møte ved 
å sette ned ei faglig gruppe som 
går gjennom AMK-saka samtidig 
som høringsrunden pågår.

– Jeg opplever at vi har en felles 
oppfatning: Hvordan få til en best 
mulig prosess rundt AMK-saka 
innenfor tidsfristene som er satt. 
Det er opp til Helse Møre og 
Romsdal og de andre foretakene å 
kjøre en grundigst mulig prosess, 
forklarer Andersen.

– Opplever du at de tillits-
valgte stiller et urimelig krav når 
de ber deg stoppe AMK-saka?

– Jeg forstår at dette er en viktig 
sak for der tillitsvalgte. Problemet 
er at vi har noen tidsrammer. Å 
stoppe saka nå er umulig. Vi har 

ikke noe valg, for vi er en del av 
en helhet når nytt nødnett skal 
fases inn. 

– Hvor lang tid har høringsin-
stansene og arbeidsgruppa på 
seg til å se på forslaget til AMK-
struktur?

– Får vi ikke utsettelse av 
fristen, blir det styrebehandling i 
Helse Midt-Norge først i 
november. Vi må ha innspillene 
to uker før den tid.

– Du er invitert til å møte 
ansatte ved AMK i Molde. Når 
kommer du?

– Jeg er opptatt av at ingen 
miljøer skal bli forfordelt, i den 
forstand at ingen skal få spesiell 
oppmerksomhet. Jeg er i dialog 
med adm. direktør Astrid Eidsvik 
i Helse Møre og Romsdal om 
hvordan vi kan gjøre dette. Jeg 
kommer gjerne til Molde 
sjukehus for å få en generell 
orientering om sjukehuset, sier 
Trond Michael Andersen. 

– Vi må holde tidsfristen

Trond Michael Andersen.

 � I mai 2011 vedtok styret i 
helse Midt-Norge at det skulle 
være fi re AMK-sentraler i 
Midt-Norge. Disse skulle ligge i 
Namsos, Trondheim, Molde og 
Ålesund.

 � Nå ønsker ledelsen i Helse 
Midt-Norge ny gjennomgang 
av strukturen for AMK-sentra-
lene. Det er fi re grunner til 
det: Sammenslåingen av to 
helseforetak til helse Møre og 
Romsdal, terrorhendelsene 22. 
juli 2011, nytt traumesystem i 
Midt-Norge og innføringen av 
nytt nødnett neste år. 
Direktøren foreslår at AMK i 
Molde legges ned.

 � Styret i Helse Møre og Romsdal 
uttaler seg innen 24.oktober. 
Avgjørelsen tas 6. november.
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