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Administrerende 
direktør Astrid 
Eidsvik mener helse-
foretaket har hand-
lingsrom til å legge 
ned sengeposten for 
alderspsykiatriske 
pasienter på Hjelset, 
uten at det bryter med 
de politiske signalene.  

RicHaRd NERgaaRd
richard.nergaard@r-b.no

MOLdE: I forslaget til budsjett for 
2014, som direktør Eidsvik la 
fram i går ettermiddag, avventer 
hun likevel å foreslå konkrete 
endringer i alderspsykiatrien, 
som å avvikle sengeposten på 
Hjelset og samle alderspsykia-
triske senger i Ålesund. 
 
ikke et akuttilbud. – Sidan 
dette tilbodet ikkje er eit akutt-
tilbod, meiner vi at vi har hand-
lingsrom for å gjere endringar 
dersom vi finn det naudsynt for å 
organisere tilbodet betre enten 
det er faglege eller økonomiske 
årsaker, skriver direktør Eidsvik 
til styret for Helse Møre og 
Romsdal.

Styret skal møtes onsdag 18. 
desember for å vedta et budsjett 
for helseforetaket for 2014. 
Økonomien i helseforetaket viser 
at det må finnes tiltak for 160 
millioner kroner for å få 
budsjettet i havn.

 
Stengt i feriene. Direktør 

Eidsvik foreslår at flere kliniske 
avdelinger og seksjoner ved 
sjukehusa i Molde, Kristiansund 
og Ålesund, samt ved distrikts-
psykiatriske senter skal holde 
stengt i ferier, høgtider og i peri-
oder av året der det normalt er 
lavere aktivitet enn ellers. 
Enkelte avdelinger foreslås stengt 
i åtte uker neste år.

Når det gjelder sengeposten for 
alderspsykiatriske pasienter på 
Hjelset, vil direktøren gå en 

ekstra runde for å innhente ytter-
ligere informasjon før det blir tatt 
en endelig avgjørelse om senge-
postene skal samles i Ålesund 
eller fortsatt være både på Hjelset 
og i Ålesund.

Direktøren viser til at tillits-
valgte har trukket fram at 
spørsmål om funksjonsdeling har 
sammenheng med hva det nye 
sjukehuset for Nordmøre og 
Romsdal skal inneholde.

–Vi ser at når vi starter lokalise-

ringsdebatter, blir dette brukt 
som et viktig argument, og 
hindrer på denne måten en debatt 
knyttet til både de faglige og 
økonomiske utfordringene vi har 
i foretaket, skriver Eidsvik.

Hun sier tydelig at dersom man 
velger å opprettholde to døgnen-
heter for alderspsykiatri, er det 
ikke penger til å styrke det poli-
kliniske arbeidet som skjer i form 
av ambulante team som rykker ut 
til pasientene. Hvis sengepostene 

i alderspsykiatrien fortsatt skal 
opprettholdes, vil det koste 2,0 
millioner kroner å styrke polikli-
nikkene i Nordmøre og Romsdal 
og 3,2 millioner kroner å styrke 
poliklinikken på Sunnmøre.

Til slutt minner direktøren om 
at en risiko- og sårbarhetsanalyse 
viser at det er liten risiko ved å 
omorganisere psykiatritilbudet 
ved at sengepostene på Hjelset og 
Ålesund slås sammen og blir i 
Ålesund.

– Kan legges ned
Liten risiko ved å slå sammen i alderspsykiatrien, mener Eidsvik

Venter med avgjørelsen: Direktør Astrid Eidsvik i Helse Møre og Romsdal vil innhente mer informasjon før hun anbefaler 
om alderspsykiatrisk sengepost på Hjelset skal legges ned eller ikke.  FOTO: FRidgEiR WaLdERHaug

En mann fra Romsdal skal ha 
underslått store summer fra 
et reiselivsselskap han var 
leder i..
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MOLdE: En romsdaling fratrådte 
som leder av et reiselivsselskap 

på Østlandet 12. november. 
Onsdag kom årsaka opp i dagen. 
Mannen har erkjent å ha forsynt 
seg fra selskapets kasse.

Reiselivsselskapet skrev blant 
annet dette i pressemeldingen: 
«Selskapets styre har etablert en 
plan for refinansiering av virk-
somheten for å sikre normal drift 
og fullt oppgjør til alle kreditorer. 

Mellomværendet mellom 
selskapet og tidligere daglig leder 
er avklart og det er inngått en 
avtale om oppgjør av gjenstående 
beløp».

Ifølge styrelederen har den 
avgåtte lederen samarbeidet godt 
om hvordan mannen skal gjøre 
opp for seg etter at underslaget 
ble oppdaget. Advokat Tor Kolden 

representerer romsdalingen som 
sjøl kontaktet politiet etter at han 
var blitt avslørt.

– Han gikk til politiet sjøl og ga 
dem informasjon om det som 
skal ha skjedd. Han ønsker å gjøre 
opp for seg, og har erkjent at han 
har begått et straffbart forhold, 
sier mannens forsvarer, Tor 
Kolden, til NRK.

Advokaten vil ikke si hvor stort 
beløpet er.

– Men begge parter har en 
oppfatning om beløpet, sier Tor 
Kolden. Ifølge styrelederen i 
reiselivsselskapet er beløpet bety-
delig. Selskapet er eid av flere 
kommuner og hadde en omset-
ning på 14,5 millioner kroner i 
2012.

Romsdaling siktet for underslag i reiselivsselskap

Det tok til å brenne i ei 
madrass i Nøisomhedvegen i 
Molde fredag morgen
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MOLdE: Politi og brannvesen 
rykket ut til blokkene i 
Nøisomhedvegen i Molde klokka 
08.30 fredag morgen.

– Brannen ble raskt slokt, og 
det oppsto så vidt vi vet ingen 
andre skader enn på madrassen 
som brant. Vi mistenker at det 

kan ha vært et varmeteppe som 
startet brannen, opplyser politiet.

Brannen var så raskt slokt at 
det ikke var behov for videre 
evakuering enn dem som allerede 
hadde forlatt bygget. Politiet 
etterforsker saka.

Brann i blokkleilighet

Tok fyr: Denne madrassen lå 
og ulmet utenfor blokka 

etter at brannvesenet hadde 
kommet til stedet og fått 

kontroll. FOTO: PER TORMOd NiLSEN

OSLO: FNs nødhjelpsfond får 380 millioner kroner fra Norge. Det 
melder Utenriksdepartementet fredag.

– FNs nødhjelpsfond er et svært viktig redskap i Norges humani-
tære politikk. Disse midlene brukes til rask utbetaling til 
nødhjelpsinnsats i akutte kriser, og til underfinansierte og igno-
rerte kriser der nøden er stor, men oppmerksomheten fra givere og 
mediene er liten, sier utenriksminister Børge Brende (H) i en 
pressemelding.

Fondet bidrar årlig med mer enn 2,7 milliarder kroner til verdens 
humanitære kriser. Etter tyfonen som drepte mer enn 6.000 
mennesker traff Filippinene i november, utbetalte fondet over 150 
millioner kroner til livereddende førstehjelp bare tre dager etter 
katastrofen. Fondet har også bidratt til Syria, Jemen, Tsjad og Den 
sentralafrikanske republikk.

Siden fondet ble etablert i 2006 har Norge vært den tredje største 
giveren bak Storbritannia og Sverige. 

 NTB

Norge gir millionbeløp til nødhjelpsfond


