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Skal det nye sjukehuset  
for Nordmøre og Romsdal 
drive med kreftbehandling? 
Direktør Astrid Eidsvik  
vil styre unna en diskusjon  
om konkrete fagtilbud  
i nysjukehuset.

ÅLESUND: Hvor skal det nye fellessjukehuset 
for Nordmøre og Romsdal bygges?

– Det foreligger seks tomteforslag: Stor-
bakken i Frei, Høgset og Astad i Gjemnes, 
Opdøl, Roaldset og Mork i Molde. Avgjørelsen 
tas 17. desember, svarer strategi- og utviklings-
sjef Espen Remme i Helse Møre og Romsdal

– Hva skal nysjukehuset inneholde?
– Signalene, blant annet fra helseminis-

teren, er at sjukehuset skal ha et bredt tilbud. 
Det er vi alle enig om. Spørsmålet er om der 
skal være flere tilbud enn sjukehusa i Molde 
og Kristiansund har i dag? Snakker vi om 
døgntilbud som har vaktordninger, eller poli-
klinikker på dagtid? Vi kan ikke dukke ned på 
fagtilbud for eksempel om kreftkirurgi. Mye 
kan ha skjedd innenfor kreftbehandlingen 
når sjukehuset står ferdig om sju år, sier admi-
nistrerende direktør Astrid Eidsvik. 

Styrer unna kreft
Innholdet i nysjukehuset blir ikke bestemt i detalj i år

I grove trekk: Administrerende direktør Astrid Eidsvik vil foreslå funksjoner i nysjukehuset i grove trekk. Hun vil 
ikke dukke ned i detaljer for eksempel om det skal drives kreftkirurgi ved nysjukehuset. FOTO: RICHARD NERGAARD
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Styrer unna kreft
Innholdet i nysjukehuset blir ikke bestemt i detalj i år

Slik kan det bli: Sjukehusbygget plasser inn på tomta 
på Oppdøl. 
 ILLUSTRASJON: MOMENTUM ARKITEKTER / HELSE MØRE OG ROMSDAL 

Planlegges stort: Det nye sjukehuset planlegges med 
utgangspunkt i 60.000 kvadratmeter, men strategi og 
utviklingssjef Espen Remme sier endringer kan bli gjort 
helt til det gis klarsignal til å sette i gang bygging. 
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ÅLESUND: Helse Møre og Romsdal forbereder et salg av de 
mange leilighetene og boligene helseforetaket eier på 
Stuevollen-området i Molde. Men salget skal ikke skje 
stykkevis og delt, sier styreleder John Harry Kvalshaug.

– Vi skal først ha en god dialog med Molde kommune 
ettersom kommunen er reguleringsmyndighet, og ikke 
selgene eiendommene enkeltvis, sier Kvalshaug.

Styremedlem Torbjørg Vanvik ba direktøren avklare 
hvor stort behov helseforetaket selv har for boliger. 
Direktør Astrid Eidsvik svarte at det er under ordnet om 
helseforetaket eler eller leier boliger. En mulighet er å 
selge eiendommene, men leie tilbake boliger i et antall 
som trengs, sa Eidsvik.

Selger ikke stykke-vis og delt

Flere pasienter skal 
behandles. Aktiviteten ved 
sjukehusa skal opp. Det 
samme skal kvaliteten, lover 
adm. direktør Astrid Eidsvik.

ÅLESUND: – Vi må stramme til 
produksjonen ved sjukehusa 
våre. Målet er høyere aktivitet, 
kortere ventetid og bedre 
kvalitet. Det tror jeg også er noe 
personalet vårt ønsker, sier 
administrerende direktør Astrid 
Eidsvik til Romsdals Budstikke. 

Direktøren er i gang med et 

omfattende arbeid for å rette opp 
økonomien. Samtidig hviler det 
et krav på sjukehusa om å øke 
kvaliteten på pasientbehand-
lingen. 

Eidsvik sa til styret i helsefor-
etaket onsdag at hun er optimis-
tisk med tanke på å få bedre 
resultater i år.  God ledelse blir 
særdeles viktig for å nå målene, 
mener hun. 

– I fjor tok jeg sjølkritikk på 
hele ledelseslinja vår i helsefor-
etaket. Vi jobber nå for å bygge 
en kultur blant lederne bygget 
på verdiene våre: Trygghet, 

respekt og kvalitet. I forrige uke 
hadde vi en stor ledersamling i 
Molde, der ledere på alle nivåer 
møttes. Tilbakemeldingene fra 
ledersamlingen har vært meget 
oppløftende. Entusiasmen er i 
organisasjonen vår. Men den er 
skjør. Vi skal lede etter et annet 
perspektiv enn spareperspek-
tivet, og styre etter andre prin-
sipper enn vi har gjort. Vi skal 
vektlegge med kvalitet.  Dette er 
et arbeid som ikke er gjort over 
natta. Får vi tida vi trenger, kan 
vi få til hva som helst, sa direktør 
Astrid Eidsvik i styremøtet.

Kortere ventetid og høyere kvalitet

Behandling av kreft? Nettopp 
spørsmålet om kreftbehandling 
vekker interesse i sjukehusmiljøene. 
I dag utfører alle fi re sjukehusa i 
Møre og Romsdal kreftbehandling 
ved poliklinikkene, men bare 
Ålesund sjukehus har døgntilbud 
med kreftbehandling. Kreftbehand-
ling ansees i fagmiljøene som viktig 
for å rekruttere kirurger i framtida.

– Hva skal nysjukehuset inne-
holde av funksjoner?

– Vi kommer til å se på hoved-
funksjonsnivået. Det betyr hva slags 
tilbud det skal være i fellessjuke-
huset med medisinsk akuttkirurgi, 
kirurgi, gyn og føde, laboratorium 
og diagnostikk.  Så vet vi at der er 
nevrologisk sengepost i Molde, og 
poliklinikk i Ålesund. Hvordan blir 
det i framtida?  Vi må sikre bærekraf-
tige tilbud for framtida. Uansett hva 
vi kommer med, skal det være bedre 
kvalitetsmessig enn det som tilbys i 
dag. Slik oppfatter jeg helseministe-
rens bestilling, forklarer Espen 
Remme til Romsdals Budstikke.

Avgjøres i år. Styret i helsefor-
etaket fi kk i går orientering om 
framdriftsplanen for nysjukehuset. 

– Befolkningen venter at vi skal ta 
den endelige beslutningen om 
tomtevalg og innhold i år. Vi kan 
ikke utsette dette til 2015, sier styre-
medlem Knut Ivar Egset.

– Vi kan ikke utsette dette skal vi 
klare oppstart i 2018, repliserte 
direktør Eidsvik.

Det nye sjukehuset planlegges 
bygget med 60.000 kvadratmeter.

 – Størrelsen på bygget vil ikke bli 
eksakt klar før forprosjektet er 
godkjent og det er sagt «Go!» til 
prosjektet. Vi må ikke ramle av 
stolen om det 
kommer krav 
om å redusere 
bygget i om-
fang, a la det 
Nye Molde
sjukehus
opplevde, 
sier strategi- 
og utviklings-
sjef Espen
Remme. 

Papiravisa
Hver måned har vi temasider om bil og motor.

Annonser som bestilles til våre temautgivelser

plasseres i tilknytning til temaartiklene.

Rbnett.no
Samme uka som vi har temasider i papiravisa

vil også artikler om motor legges ut på Rbnett.

Kontakt oss i dag for gode tilbud
på annonsering på våre temasider!

Telefon: 71 25 01 25

Telefaks: 71 25 00 11

E-post: salg@r-b.no

eller kontakt din faste markedskonsulent!

Annonsefrist

Motor 
Onsdag 12.  februar

Fredag 7.  februar 
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   I ÅLESUND

Richard
Nergaard
richard.nergaard@r-b.no


