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Den akuttmedisinske 
kommunikasjonssen-
tralen (AMK) er en 
del av det akuttmedi-
sinske tilbudet i 
Molde og må bestå, 
mener ansatte og 
tillitsvalgte.
RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

MOLDE: I dag skal styret i Helse 
Midt-Norge bestemme hvor 
mange AMK-sentraler det skal 
være i Midt-Norge. Ei faggruppe 
satt ned av direktør Trond 
Michael Andersen tilrår at antall 
AMK-sentraler bør reduseres fra 
fi re til to. Det betyr nedlegging 
av sentralen i Molde.

Etter regjeringens vilje? 
Tillitsvalgte og ansatte ved 
Molde sjukehus spør om en 
avvikling av AMK-sentralene i 
Molde og Namsos vil være i tråd 
med regjeringserklæringen.

– AMK-sentralen er en del av 
den akuttmedisinske kjeden. 
Når den nye Regjeringa så klart 
har presisert at akuttilbud og 
fødetilbud ikke skal legges ned, 
hvordan kan Helse Midt-Norge 
tenke på å gjøre det motsatte,  
spør legetillitsvalgt Bernd 
Müller og tillitsvalgt for sjuke-
pleierne, Tor Rune Aarø.

– Hva oppfatter dere er 
begrunnelsen for å legge ned 
AMK-sentralen?

– Faggruppa som ga råd til 
direktøren, avviste tre av de fi re 
punktene de skulle vurdere. 
Eneste argumentet som ble igjen 
var å forhindre at de dårlige erfa-
ringene fra 22. juli-tragedien 
skal kunne gjenta seg. Vi har 
ikke sett et eneste tall som viser 
at det er noe å spare på å legge 
ned AMK-sentralen i Molde, 
eller at man får noen faglig 
effekt. Det helseforetaket 
oppnår, er å sløse vekk kompe-
tansen det har tatt lang tid å 
bygge opp blant de ansatte i 
AMK, sier Müller.

Ansatte reagerer. De ansatte 

har registrert kampen for å 
opprettholde AMK i Namsos, 
mens Molde legges ned.

– Det vil ikke bli forstått om 
Helse Midt skal ha tre sentraler. 
Det bryter også med faglig tilrå-
ding, mener Tor Rune Aarø.

På AMK-sentralen i Molde var 
det frustrerte medarbeidere i går.

– Vi har mistillit til vurde-
ringsevnen ledelsen i Helse Midt 
har vist så langt. Vi opplever å 
være en brikke i et stort spill, der 
ledelsen leter etter argument for 
å få lagt ned AMK i Molde. Skal 
Namsos-sentralen bestå, må 
prinsippet gjelde for hele regi-
onen. Vi krever likebehandling, 
sier Hanne Hestad og Beatrix 
van Valen.

Tor Rune Aarø og Bernd 
Müller legger til: – Slike beslut-
ninger må tas på grunnlag av 
objektivitet og dokumenterte 
fakta. Da rimer det ikke å legge 
ned Molde som en mellomstor 
AMK-sentral, og la den minste 
og mest sårbare, i Namsos, bestå. 
Alle fi re sentralene bør satses 
videre på, sier de.   

Nytt håp 
for AMK
Sjukehusansatte: Ingen faglige 
argument for nedlegging 

Opprørt: – Det oser uprofesjonalitet av denne prosessen om å få lagt ned AMK-sentralen i 
Molde, mener tillitsvalgt Beatrix van Valen (t.v.) og AMK-operatør Hanne Hestad.  
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En allianse bygges nå mellom 
Molde og Kristiansund for å 
forhindre at de to sjukehusa 
svekkes før sammenslåingen 
til fellessjukehus. Tirsdag 
møtte de toppledelsen i 
Helsedepartementet.

MOLDE: Tirsdag morgen satte 
Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) 
fra Molde og fungerende fylkes-
leder i Fremskrittspartiet, Åge 
Austheim, seg på morgenfl yet til 
Oslo for å møte Helsedepartemen-
tens ledelse. Alliansen Molde-
Kristiansund skal hindre at 
sjukehusa svekkes.

Møtte toppledelsen. I Oslo 
møtte de to statssekretærer samt 
ekspedisjonssjefen i Helsedepar-
tementet.

– Vi hadde to hovedanlig-
gender: Innholdet i det nye felles-
sjukehuset og økonomien i 
helseforetaket, forklarer Åge 
Austheim til Romsdals Budstikke.

– Hva ligger til grunn for at 
Molde og Kristiansund inngår en 
allianse i sjukehussaka?

– Vi representerer de to regje-
ringspartiene, og har snn sett 
tilgang til toppledelsen i departe-
mentet. I denne konkrete saka er 
det naturlig at vi bidrar til å bygge 
en samarbeidskultur mellom 
Nordmøre og Romsdal, mellom 
Kristiansund og Molde, ettersom 
det er vedtatt at det skal komme 

et fellessjukehus, forklarer Aust-
heim.

Sterke krefter truer. Torgeir 
Dahl legger til:

– Vi står sammen i erkjen-
nelsen av at vi er sårbare hver for 
oss, når prosessen fram mot 
fellessjukehuset skal kjøres. Vi 
registrerer at det er sterke krefter 
som ser for seg at dagens tilbud 
ved Molde sjukehus og Kristian-
sund sykehus kan svekkes ved at 
funksjoner eller tilbud fl yttes 
eller avvikles. Det er i så fall ikke 
i tråd med statsrådens klart 
uttrykte vilje om at det nye felles-
sjukehuset skal bygges på 
kvalitet, omfang og bredde i tilbu-
dene, sier Dahl.

– Fikk dere støtte fra depar-
tementet?

– Vi registrerer at alt tilsynela-
tende ser bra ut sett fra Oslo når 
det gjelder prosessen med å få 
fram det nye sjukehuset. Vi har 
fortalt at prosessen er svært 
sårbar. Rokkes det ved premissen 
som var lagt for det nye sjuke-
huset, kan ting gå galt. Lykkes vi 
ikke nå, får vi aldri til dette felles-
sjukehuset. Vi ønsker et aktivt 
departement. Vi hadde et svært 
konstruktivt møte, og er overbe-
vist om at departementet vil bidra 
til at prosessen fram til nytt felles-
sjukehus blir så god som stats-
råden ønsker, sier Torgeir Dahl og 
Åge Austheim.

Står sammen


