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Tanken om å avvikle 
døgntilbudet for alders-
psykiatriske pasienter på 
Hjelset og flytte det til 
Ålesund, vekker kraftige 
reaksjoner i Molde.  
– Helt uaktuelt å aksep-
tere, sier ordfører Torgeir 
Dahl.

RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

MOLDE: Ideen som ble lansert av admi-
nistrerende direktør Astrid Eidsvik i 
Helse Møre og Romsdal om å flytte 
døgntilbudet for alderspsykiatriske 
pasienter fra Hjelset til Ålesund, blir 
slaktet av ordfører Torgeir Dahl i 
Molde.

Historieløst. – Det er helt uaktuelt 
å akseptere at dette alderspsykiatriske 
tilbudet blir fjernet fra Hjelset og 
flyttet til Ålesund. Det er både histo-
rieløst og i strid med en tenking som 
går ut på å satse der miljøet er sterkest 
og har mest erfaring, sier Dahl.

Molde-ordføreren forteller at han 
husker godt prosessen som startet i 
Møre og Romsdal med å desentrali-
sere psykiatritilbudet i fylket.

– Argumentasjonen for å desentra-
lisere psykiatrien, som Hjelset hadde 
hatt ansvar for hele fylket med, var at 
pasientene måtte komme nærmere 
heimstedet. Resultatet den gang var 
at både tilbudene og pengene gradvis 
ble flyttet fra Hjelset til Ålesund. Man 
bygget altså ned et fylkesdekkende 
tilbud for å etablere tilbud nærmere 
pasientene. Det var i tråd med 
hensikten bak Samhandlingsre-
formen. Nå gjelder plutselig ikke 
dette prinsippet lenger i Helse Møre 
og Romsdal, argumenterer ordfø-
reren.

Det blir flere eldre. Han forklarer 
hvorfor han reagerer så sterkt på 
tanken om å flytte alderspsykiatri fra 
Hjelset:

– Det er helt uforståelig at man nå 
tenker på å legge ned døgntilbud for 
en pasientgruppe som bare blir flere 
og flere i åra som kommer. Og begrun-
nelsen er å spare penger. På Hjelset 

har man lang tradisjon for å kunne 
ivareta denne pasientgruppa godt. 
Det er høg faglighet på Hjelset. I en 
rapport fra ei arbeidsgruppe i helse-
foretaket som har vurdert hvordan 
det framtidige tilbudet i psykisk 
helsevern bør være, understrekes det 
hvor avhengig alderspsykiatrien er av 
det nevrologiske fagmiljøet. Og når 
Molde sjukehus har fylkesfunksjon 
for nevrologi, blir et forslag om å 
flytte alderspsykiatrisk døgntilbud 
enda mer ubegripelig, sier Torgeir 
Dahl.

– Hvilket råd vil du gi styret i helse-
foretaket?

– Alderspsykiatrien på Hjelset må 
beholdes. Hvis helseforetaket ser seg 
nødt til å sentralisere dette døgntil-
budet, ser jeg ingen grunn til at dette 
skal legges til Ålesund. Skal tilbudet 
samles ett sted, må det bli på Hjelset.

– Stopp nedbyggingen! Til admi-
nistrasjonen i helseforetaket har 
Torgeir Dahl klar melding:

– Nå er det slutt på den gradvise 
nedbyggingen som skjer av pasient-
tilbud i Nordmøre og Romsdal. 
Premissene både Molde og Kristian-
sund gikk inn på da det ble lansert 
planer om ett fellessjukehus, var at 
det nye fellessjukehuset må bygge 
videre på de funksjonene vi har ved 
de to sjukehusa i dag. Dette må sjøl-
sagt gjelde alle tilbud, også det alders-
psykiatriske døgntilbudet. Vi 
aksepterer ikke at pasientene i Nord-
møre og Romsdal mister et velfunge-
rende tilbud i dag, og at det nye felles 
akuttsjukehuset mister funksjoner 
for alltid, sier ordfører Torgeir Dahl.   

– Nå får det være slutt!
Molde-ordfører Torgeir Dahl avviser å legge ned døgntilbudet i alderspsykiatri på Hjelset

Glem det!: Ordfører Torgeir Dahl reagerer på at direktøren i Helse Møre og Romsdal tenker å legg e ned alderspsykiatrisk døgntilbud på Hjelset og flytte det til Ålesund. – Denne saka blir en 
prøvestein på om direktøren mener noe med å ha et helhetsperspektiv på helsetilbudet i fylket, sier Dahl.

 n Til styremøtet i Helse Møre og 
Romsdal 18. desember har 
administrerende direktør Astrid 
Eidsvik bebudet flere forslag til 
sammenslåing, flytting eller 
nedlegging av funksjoner ved 
sjukehusa i Molde, Kristiansund og 
Volda. 

 n Direktøren vurderer blant annet å 
flytte døgntilbudet for alderspsyki-
atri fra Hjelset til Ålesund. Det vil i 
stedet bli utvidet poliklinisk og 
ambulant virksomhet i Nordmøre 
og Romsdal.

 n Helse Møre og Romsdal må enten 
spare kostnader eller øke inntekter 
med 160 millioner kroner for å få 
2014-budsjettet i tråd med kravet 
fra eieren.

TILTAK KAN BLI FORESLÅTT

Torgeir Dahl mener helsefor-
etaket preges av enkelttiltak 
uten noen langsiktig plan. – 
Hensikten ser ut til å være å 
styrke Ålesund sjukehus på 
bekostning av de andre tre 
sjukehusa, sier Dahl.

MOLDE: I neste uke møtes 
Romsdal Regionråd for å drøfte 
blant annet de varslede ideene til 
endringer i sjukehusfunksjoner.   
Leder for ROR, Torgeir Dahl, 
mener situasjonen rundt Helse 
Møre og Romsdal nå er så uklar 
at det må komme en bestilling 

fra helseminister Bent Høie.
– Bestillingen på hva som skal 

skje, må komme fra helseminis-
teren. Den må bestå av tre deler: 
1. Det skal bygges nytt sjukehus. 
2. Det skal være et felles akutt-
sjukehus. 3. Hva innholdet i det 
nye sjukehuset skal være. Slik 
helseforetaket driver nå, er det 
ikke troverdig at man skal ta 
vekk funksjoner fra Kristian-
sund og Molde, og så si at dette 
ikke får konsekvenser for plasse-
ringen av det nye sjukehuset. 
Det man fjerner fra sjukehusa i 
Nordmøre og Romsdal nå, 

kommer ikke tilbake, sier Dahl.
– Direktør Astrid Eidsvik sa på 

pressekonferansen at endringer i 
funksjonene ikke får noen betyd-
ning for plasseringen av et nytt 
sjukehus?

– Der er Romsdal og Nordmøre 
eng: Da vi begge gikk inn for 
fellessjukehus, var forutset-
ningen at det nye sjukehuset 
aldri skulle bli mindre  med 
mindre faglig bredde – enn 
summen av daens to sjukehus.

– Har det blitt slik at alle ser 
behovet for endringer, men 
endringene skal ikke skje hos 

oss?
– Vi ser at endringene som 

planlegges, først og fremst 
belastes Nordmøre og Romsdal 
samt Volda. Hensikten ser åpen-
bart ut til å være å styrke Ålesund.  
Hvor stort må et sjukehus være 
for at det skal bli stort nok? Så 
stort som A-hus? Kanskje det kke 
er slik at bare store sjukehus er 
gode sjukehus? sier Dahl.

 – Hvem har ansvaret for at 
utviklingen blir riktig?

– Styret. Jeg mener det må bli 
slutt på ideene som kastes fram 
som enkeltvedtak, uten tanke på 

helheten. Ideer som ikke er kost-
nadsberegnet eller faglig vurdert 
opp mot en sammenheng. Vi vet 
ennå ikke hvordan styret mener de 
langsiktige sturukturene i Møre og 
Romsdal skal være. Skal her være 
to sjukehus? Det har ingen turt si. 
Skal tilbudet være likeverdig i hele 
Møre og Romsdal?  Da Helse Møre 
og Romsdal ble etablert, fikk styret 
én stor oppgave: Lage en plan for 
det samlede pasienttilbudet i hele 
fylket. Nå har det gått to og et halvt 
år, og hva har vi fått vite? Ingen 
ting hittil. Dette er styrets ansvar, 
sier ordfører Torgeir Dahl. 

Mener hensikten er å styrke Ålesund
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– Nå får det være slutt!
Molde-ordfører Torgeir Dahl avviser å legge ned døgntilbudet i alderspsykiatri på Hjelset

 Ordfører Torgeir Dahl reagerer på at direktøren i Helse Møre og Romsdal tenker å legg e ned alderspsykiatrisk døgntilbud på Hjelset og flytte det til Ålesund. – Denne saka blir en 
prøvestein på om direktøren mener noe med å ha et helhetsperspektiv på helsetilbudet i fylket, sier Dahl. FOTO: ERIK BIRKELAND
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Kirkebakken 5 – Tlf: 71 25 74 37

Restylane former
og defi nerer ansiktet, 
samt fyller ut linjer.

Restylane
skinboosters 
gjenfukter,  forynger, 
og gir glød til huden.

Velkommen 
innom til gratis 
konsultasjon.

Min autorisasjon 
D I N  T R Y G G H E T
Vår sykepleier Tanja har 12 års erfaring 
innen kosmetisk medisinsk hudbehandling. 
Og er autorisert som spesialist.

STORGATEN 11 • tlf 70 33 26 32

Åpent til kl 18.00 hver dag.

JULEPRESANGER – GAVEKORT
Vi selger byens mest nostalgiske 

og artige Diva julepynt!

FOTOUTSTiLLiNG i BUTiKKEN
med de prisbelønte villmarksfotografene

Therese og Terje Sylte

Den billigste spanderer vi!
på hele butikken
3 2FOR

ADVENTSTILBUD

MiN iBAR & MiN BOUTiQUE

SANDØY: Ei reguleringsplan for Sæterøya skal ut til offentleg 
ettersyn. Målet er å legge til rette for utvikling av øya til fritidsfø-
remål med hytter, hamn og naust. Samt naudsynt infrastruktur.

Sæterøya hadde fastbuande fram til slutten på 70-talet, seinare 
var det lav aktivitet og generelt forfall. Men dei siste åra har dette 
snudd, det er investert i vassforsyning og eigedomar vert vedlike-
haldne. Kommunen vil no bidra til ei vidare utvikling på Sæterøya.

Vil ha reguleringsplan for Sæterøya


