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Det politiske arbeidet fra 
Fremskrittspartiet og Høyre 
endte med at fødetilbudene 
og akuttfunksjonene ved 
sjukehusa ikke røres nå, kan 
fylkesleder Åge Austheim i Frp 
slå fast.

KRisTiaNsuNd: – Vi er glad i dag. 
Samtidig vet vi at det er store 
utfordringer i vente neste år for å 

bedre økonomien i Helse Møre og 
Romsdal, sier fungerende fylkes-
leder Åge Austheim i Fremskritts-
partiet til Romsdals Budstikke.

– Var det politisk arbeid som 
fikk stoppet tankene om å slå 
sammen føden i Molde og Kris-
tiansund?

– Det tror jeg. Vi har tatt direkte 
opp med våre stortingsfolk at det 
er uaktuelt å slå sammen akutt-

funksjoner og fødetilbud ut fra 
økonomiske argumenter. Da er 
det gledelig å se at det kom 
signaler gjennom styrings-
strengen, til Helse Møre og 
Romsdal, sier Austheim.

– Hva gjør dere videre poli-
tisk?

– Tirsdag 10. desember reiser 
jeg og Torgeir Dahl til Oslo for å 
møte Helsedepartementet. Der 

tar vi opp de store økonomiske 
utfordringene Helse Møre og 
Romsdal har, som følge av penge-
fordelingen etter Magnussenmo-
dellen i Midt-Norge. Helse Møre 
og Romsdal får realnedgang i 
ressurser fra i år til neste år, sier 
Frp-politikeren.

– Glad i dag, vi ble hørt

Ble hørt: Åge Austheim, 
fylkesleder i Frp. FoTo: PRiVaT

Et klart nei fra helse-
ministeren til å slå 
sammen fødeavdelin-
gene i Molde og Kristi-
ansund, og det samme 
med akuttbered-
skapen, fikk direktør 
Astrid Eidsvik til å 
utsette planene.

RicHaRd NERgaaRd
richard.nergaard@r-b.no

MoLdE: I går ga administrerende 
direktør Astrid Eidsvik melding 
om at hun ikke kommer med 
noen forslag om sammenslåing 
av fødeavdelingene i Molde og 
Kristiansund nå. Heller ikke noe 
forslag om å samle akuttbered-
skapen enten til Molde eller Kris-
tiansund kommer på styrets bord 
nå i desember, opplyser Eidsvik.

– Kom det egen beskjed til 
Helse Møre og Romsdal fra 
helseministeren om at det ikke 
er åpning for å slå sammen 
akutt og fødetilbud?

– Jeg har ingen direktekontakt 
inn mot Helsedepartementet eller 
helseministeren. Signalet vi har 
fått fra Helse Midt-Norge, og som 
er sjekket opp mot regjeringser-
klæringa, sier at vi ikke kan legge 
fram endringer i akutt- og føde-
tilbud i forbindelse med budsjett-
arbeidet for 2014, forklarer 
Eidsvik.

 
Tar debatten neste år. Hun 
legger til:

– Når vi nå trekker disse struk-
turendringene ut av budsjettdis-
kusjonen, blir heller ikke de 
faglige og økonomiske argumen-

tene blandet, slik mange 
opplever. Diskusjonene om 
hvilke funksjoner hvert av de fire 
sjukehusa i fylket skal ha i fram-
tida, blir nå skjøvet inn i neste år, 
når helseforetaket skal lage en 
utviklingsplan for hele Møre og 
Romsdal.

 
Må behandle flere. – Hvordan 
skal Helse Møre og Romsdal få 

økonomien i hop neste år?
– Vi må satse på tre hovedom-

råder: 1. Øke aktiviteten ved 
sjukehusa. 2. Dreie mer av aktivi-
teten fra inneliggende pasienter i 
sengeposter til dagbehandling. 3. 
Redusere tida pasientene ligger 
på sjukehus. For å få dette til må 
vi utnytte kapasiteten ved opera-
sjonsstuene bedre. Vi ser at vi 
kommer for seint i gang om 

morgenen med operasjoner, og 
det avsluttes for tidlig på opera-
sjonsstuene. Vi må få til en bedre 
logistikk der, sier direktør 
Eidsvik.

Da styret i Helse Møre og 
Romsdal hadde styremøte i 
november, fikk styret vite at det 
er et gap på rundt 160 millioner 
kroner man må finne tiltak for å 
tette. Det betyr enten at inntek-

tene må økes mer eller at kostna-
dene må kuttes.

– Situasjonen er særdeles 
krevende. Den ble enda vanskeli-
gere når vi ikke kan gjøre 
endringer i funksjoner. Jeg er ikke 
spesielt optimistisk med tanke på 
å kunne legge fram et budsjett i 
balanse for 2014, men vi jobber på 
spreng for å se hva vi får til, sier 
direktør Astrid Eidsvik.

Fødekamp utsatt
– Må heller satse på å behandle i sjukehusa, sier direktøren

Fikk stoppsignal: Direktør Astrid Eidsvik fikk ikke godkjenning fra helseministeren til å slå sammen fødetilbud og akutt-
funksjoner i Molde og Kristiansund. Diskusjonen om funksjonene skyves til neste år, sier Eidsvik. FoTo: RicHaRd NERgaaRd

Samferdselsavdelinga i Møre 
og Romsdal har pålagt Eide 
Auto AS å redusere sin 
ruteproduksjon med 7.306 km 
per år fra 1. mai 2014. 

oddBjøRN HaRNEs
oddbjorn.harnes@r-b.no

EidE: Selskapet er bedt om å 

komme med forslag til nedskjæ-
ring, men mener sjøl at den rute-
produksjonen Eide Auto kjører i 
dag allerede utgjøre et minimum.

Kutter på søndag. Eide Autos 
forslag er å ta bort en tur Kårvåg–
Molde–Kårvåg på søndager. Dette 
er turen fra Eide kl. 15.15 til 
Kårvåg med forbindelse til Kristi-

ansund, og avgang fra Kårvåg kl. 
15.45 med ankomst Molde kl. 
16.55. I tillegg foreslås det å kutte 
ut avgangen fra Molde kl. 17.20 til 
Eide, Kårvåg og Kristiansund.

Dette medfører at starten på 
søndagskjøringen vil skje fra Eide 
kl. 18.00 til Kårvåg. Rutekuttet på 
søndag vil utgjøre 41 prosent, 
tilsvarende 6.720 km på årsbasis.

Kutt i «Handleruta». Kuttfor-
slaget innebærer også at «hand-
leruta» på strekninga Høgset 
torsdager kuttes med 10 turer, 
som på årsbasis utgjør 600 km. 
Samlet utgjør forslagene 7.320 
km, går det fram av selskapets 
svarbrev til samferdselskontoret.

Eide Auto må redusere rutetilbudet

Eide auto: Vil kutte i ruta 
Kårvåg-Molde.
 FoTo: oddBjøRN HaRNEs


