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HELSE

Ottar Brage Guttelvik og Eva
V. Aurdal mener eneste løs-
ning er mer penger for Helse
MR.

– De har nesten en uoverkom-
melig oppgave framfor seg, når
statsråden har sagt at det ikke
kan gjøres de funksjonsendrin-
gene de foreslo, sier Aurdal i
Helse Midt-styret.

Hun mener helseminister

Bent Høie nå må sørge for at
Helse Møre og Romsdal må få
mer penger.

– Jeg tenker at budsjettutfor-
dringene er en umulighet uten
at det går ut over pasientbeho-
vet, sier hun til Sunnmørspos-
ten.

Guttelvik hevder derimot at
det er Helse Midt som nå må på
banen og betale regningen.

– De er inne i en prosess hvor
du skal lage en ny plan for nytt
sjukehus, to skal bli til ett, og
samtidig må man gjøre kraftige

driftskutt, og funksjoner blir tatt
fra sjukehusene. Det er kjempe-
alvorlig i forhold til å bevare et
godt fagmiljø som er veldig vik-
tig, sier han.

Helse Møre og Romsdal må
spare inn 160 millioner kroner.

Samtidig peker Guttelvik på
at Helse Midt må kjøre en stram
linje for å ha nok penger til å
bygge det nye sjukehuset, men
også han mener at det er behov
for at Helse MR tilføres enda
flere midler, selv om Midt-
Norge allerede har gjort omstil-

lingstilskudd.
– Jeg mener at pengene ikke

skal komme fra staten. Først og
fremst må vi i Helse Midt gå en
ekstra runde, og se hvordan vi
kan bidra. Det er som sagt umu-
lig å redusere driften så mye
som kravet blir.

– Frykter du for pasientsik-
kerheten?

– Jeg tror andre har mer
kunnskap om det, og jeg tør ikke
spekulere.
TORBjøRn EidHAMMER
torbjorn.eidhammer@smp.no

– Nesten umulig oppgave for Helse MR

– MeR peNgeR: Eva Vinje Aurdal
mener helseministeren må bla opp
for Helse Møre og Romsdal.
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– det virker som man lander
på et standpunkt litt etter-
som hvor man kommer fra.

Det sier styremedlem Ottar
Brage Guttelvik i Helse Midt-
Norge etter gårsdagens styre-
møte. Han får støtte fra Eva V.
Aurdal, også hun styremedlem
fra Møre og Romsdal.

– Jeg må si at behandlingen i
dag viser at styret ikke har greid
å holde seg unna det med geo-
grafi, dessverre, sier Aurdal om
AMK-saken som endte med
nedleggelse av AMK i Molde,
men opprettholdelse i Namsos.

Den opprinnelige innstillin-
gen fra administrasjonen var å
fjerne AMK både i Namsos og
Molde. Et flertall i en faglig
arbeidsgruppe, Helse Møre og
Romsdal, St. Olavs Hospital og
Ambulanse Midt-Norge hadde
anbefalt den løsningen.

Trønder-representantene
fremmet imidlertid forslag om å
ha tre AMK-sentraler. Åtte
stemte for forslaget og tre
stemte imot. Fire stemte pri-
mært for administrasjonens
forslag om å kun ha to sentraler.

Et mindretall på tre stemte for
å beholde sentralen også i
Molde.

– Trønderne vinner nok en
gang?

– Ja, sier Aurdal.

tendens. Ottar Brage Guttelvik
er klar på at det har vært en slik
tendens den siste tiden.

– Vi har sett at alle argumen-
terer godt faglig, men du lander
gjerne på et standpunkt som har
litt å si for der du kommer fra,
sier Guttelvik.

– Stemmes det altså etter geo-
grafi?

– Ja. Det ble gjort i dag og
også i forrige styremøte. Da
foreslo jeg at et eksternt byrå
skulle gjennomføre en evalue-
ring av Magnussen-modellen,
som gjør at Helse MR kommer
dårlig ut økonomisk. Det ble
nedstemt av trønderstemmene
mot Møre og Romsdal, sier Gut-
telvik.

Han hevder det har vært flere
saker den siste tiden hvor repre-
sentantene fra Møre og Romsdal

ikke har fått gjennomslag.
– Føler du at du selv er bundet

til å stemme for ditt fylke?
– Du har med deg standpunk-

tene, men jeg føler meg ikke
bundet og utgangspunktet er at
jeg tar en saklig beslutning best
for hele regionen.

– Ikke en kultur. Kjersti Tom-
melstad bor i Namsos og sier at
hun derfor gikk en ekstra runde
med seg selv før stemmingen.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i
det som sies og forsøker å se det
regionale perspektivet. Dette får
stå for deres regning, men det er
klart at det er et lite element av
geografi, og det ser man blant
annet hos ansatterepresentan-
tene, sier Tommelstad.

Styremedlem Gunn I. Stokke
bor i Buvika sør for Trondheim.

Hun er forundret over at det ble
sagt at dette var en dårlig jule-
hilsen å sende hjem til Møre og
Romsdal.

– Jeg er på flyttefot til Nord-
møre, så min stemme er på bak-
grunn av at jeg mener det er det
beste for hele regionen. Hun
viser til at Helse MR selv har
foreslått å legge ned i Molde, og
ha to sentraler i Midt-Norge. I
tillegg reagerer hun på at
eksempelvis Aurdal stemte pri-
mært for forslaget som innebar
nedleggelse i Molde.

– Jeg føler ikke at det er en
kultur for å stemme for Trønde-
lag, sier Stokke.
TORBjøRn EidHAMMER
torbjorn.eidhammer@smp.no

– Stemmes etter geografi
• Styremedlemmer kritisk til måten det stemmes på

styReMøte: Trønderne vinner nok en gang, hevder Eva Vinje Aurdal, representant fra Møre og Romsdal.

teNdeNs: Ottar Brage Guttelvik
mener det er en tendens til å
stemme utfra hvor en kommer fra.

• I går var det styremøte i
Helse Midt-Norge.

• Blant sakene skulle
AMK-strukturen i regionen
avgjøres.

• Administrasjonen
innstilte å redusere fra fire
til to sentraler, lokalisert i
Ålesund og Trondheim.

• Ifølge forslaget skulle
dermed AMK-sentralene i
Molde og Namsos legges
ned.

• Et forslag om å opprett-
holde AMK i Namsos ble
imidlertid vedtatt, slik at det
blir tre AMK-sentraler.
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