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– Det er gammeldags å 
løse saker med å legge 
ned og ikke føre 
kompetanse videre. 
Om AMK-sentralen i 
Molde legges ned, bør 
Helse Møre og 
Romsdal se om 
oppgaver kan deles 
mellom Ålesund og 
Molde.
STJØRDAL: Det sier styremedlem 
Trond Prytz til Romsdals 
Budstikke etter at styret i Helse 
Midt-Norge i går med åtte mot tre 
stemmer vedtok at det skal være 
tre AMK-sentraler i Midt-Norge. 
Det innebærer at AMK-sentralen 
i Molde legges ned, mens Namsos, 
Ålesund og Trondheim skal ha 
AMK-sentral.

Administrerende direktør 
Trond Michael Andersen hadde 
anbefalt to AMK-sentraler i Midt-
Norge. Det var ikke styrefl ertallet 
enig i. I stedet fulgte styret et 
forslag fra Trond Prytz, Kjersti 
Tommelstad og Tore Kristiansen 
fra Nord-Trøndelag og Gunn 
Iversen Stokke fra Sør-Trøndelag 
om å opprettholde AMK-
sentralen i Namsos, slik at det blir 
tre AMK-sentraler.

Ei utstrakt hand. Trond Prytz 
sier til Romsdals Budstikke at han 
forsøkte med ei utstrakt hand til 
AMK-miljøet i Molde ved å 
foreslå at Helse Møre og Romsdal 
bør se hvordan kompetansen 
AMK i Molde har, kan nyttig-
gjøres videre.

– Molde skal ikke lenger ha 
AMK-sentral, men det er fullt 
mulig for Helse Møre og Romsdal 
å fordele oppgaver rundt AMK-
tjenesten slik at ansatte i Molde 
kan ha Molde som arbeidssted. 
Kanskje er ikke den opplagte 
løsningen å fl ytte folk fra Molde 
til Ålesund for å sitte å ta tele-
fonen. Det er mange andre måter 
å ta vare på kompetansen i Molde 
på, sier Prytz til Romsdals 
Budstikke.

Under avstemmingen støttet 
tre styremedlemmer at Molde 
AMK skal bestå: Ottar Brage 
Guttelvik, Rune Heggedal og Eva 
Vinje Aurdal.

Beklager nedleggelse. 
Guttelvik var skuffet over styrets 
håndtering i saka:

– Jeg registrerer at det i dette 
styret voteres etter postnummer-
grenser. Det er ikke 
gode nok prosesser. 
Jeg beklager at AMK 
i Molde legges ned. 
Skulle man sentrali-
sert AMK-tjenesten, 
burde vi fulgt direk-
tørens forslag og hatt 
bare to sentraler i 
Midt-Norge. Så 
kommer et forslag 
om å opprettholde 
Namsos, og får fl er-
tall, sier Guttelvik.

Handler bare om penger. 
Under debatten sa Kjersti 
Tommelstad fra Namsos:

– Når vi rensker denne saka for 
argumenter, står vi igjen med ett 
argument for å legge ned AMK-
sentraler; skallrommet sentra-
lene skal være i. De er ikke 

faglighet, ikke av hensyn til trau-
meplanen eller driftskostnadene 
som blir avgjørende, men 
pengene vi må bruke til investe-
ringer, sier Tommelstad.

Ansattrepresentant 
Tore Brudeseth fra 
Molde støttet ikke å 
o p p r e t t h o l d e 
sentralen i Molde. Til 
Romsdals Budstikke 
forklarer Brudeseth 
det slik:

– Egentlig burde 
antall AMK-sentraler 
vært vedtatt før det 
ble investert i nybygg 
i Ålesund. Jeg er valgt 

fra Fagforbundet, og represen-
terer ansatte i tre fylker, ikke ett 
spesielt sjukehus. Jeg støtter 
derfor at vi skal ha tre AMK-
sentraler, men ikke fi re, sier 
Brudeseth.

– Hva er risikoen ved å 
opprettholde AMK i Molde?

– Det er ingen risiko. Jeg ser 
ikke at det er noen faglig risiko 

ved å fortsette med AMK i Molde. 
Men tross alt har Møre og 
Romsdal én AMK-sentral, i 
Ålesund, sier Tore Brudeseth.

Styremedlem Trond Prytz 
mente Helse Midt-Norge burde 
ventet til Norge bestemmer at alle 
nødetatene skal samles på ett 
nødnummer, noe som kan 
avgjøre hvor nødsentralene blir 

liggende. 
Prytz, som også er politimester 

i Nord-Trøndelag, la til:
– Jeg ville som politimester 

betakket meg for å ha ansvar for 
ett distrikt, og så oppleve at 
ambulansebilene disponeres av et 
annet politidistrikt.

For Molde var styrets vedtak en 
slutt på AMK-sentralen.

– Del oppgavene
Styremedlem i Helse Midt vil bevare AMK-kompetansen i Molde

Skuffet: Fag- og kvalitetskoordinator Aage Kyllo (t.h)  og seksjonsleder Oddbjørn Tomren ved akuttmedisinsk avdeling fi kk i 
går beskjeden om at AMK-sentralen i Molde blir lagt ned.  FOTO: KJELL LANGMYREN

Berget Namsos: Styremedlem Trond Prytz mener Helse Møre 
og Romsdal må ta vare på AMK-kompetansen i Molde, sjøl 
om sentralen formelt samles i Ålesund.  FOTO: RICHARD NERGAARD

Å beholde AMK-sentralen i 
Molde er den største risikoen. 
I tillegg er det den dyreste 
løsningen, sa fagdirektør 
Henrik Sandbu til styret i 
Helse Midt-Norge.

STJØRDAL: Da styret for Helse 
Midt-Norge skulle drøfte hvor 
mange AMK-sentraler det skal 
være i Midt-Norge, argumenterte 

fagdirektør Henrik Sandbu sterkt 
for at det kun bør være to 
sentraler; en i Trondheim og en i 
Ålesund.

– Ved å opprettholde dagens 
fi re AMK-sentraler vil vi ikke løse 
utfordringene man har med store, 
komplekse hendelser. 22. juli-
kommisjonen peker på at 
nødmeldetjenesten ikke er robust 
nok. 

– Det høyeste risikobildet har 
Møre og Romsdal, der man har to 
AMK-sentraler. Skal man fortsatt 
ha to sentraler i Møre og Romsdal, 
blir det vanskeligere å profesjona-
lisere tjenesten. Å beholde AMK 
i Molde utgjør den største mulige 
risikoen. I tillegg er det den 
dyreste løsningen ettersom man 
da ville ha måttet investere i et 
sjukehusbygg som skal avvikles 

når et nytt sjukehus kommer, sa 
Henrik Sandbu.

Fagdirektør Sandbu oppfordret 
styret til å se framover, og lage 
robuste AMK-sentraler.

– Det er en meget dårlig måte å 
løse ting på, å se tilbake på en 
hendelse, og si: «Dette mestret vi 
ikke», sa Henrik Sandbu.

– Størst risiko å beholde Molde 

Ønsket to AMK-sentraler: 
Fagdirektør Henrik Sandbu i 
Helse Midt-Norge.
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