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– Jeg er ikke bekymret 
for at vi skal klare
å bygge og drifte nytt 
sjukehus. Men jeg 
merker at veldig 
mange rundt oss er 
det, sier styreleder 
John Harry Kvalshaug.

ÅLESUND: Styrelederen for Helse 
Møre og Romsdal vil ha klare tall 
som viser at helseforetaket har 
økonomi til å bygge og drifte det 
nye fellessjukehuset fra 2021. 
Derfor fi kk John Harry Kvalshaug 
med seg et enstemmig styre på
å be direktør Astrid Eidsvik legge 
fram en framdriftsplan i juni der 
det tydelig  skal vises at helsefor-
etaket klarer å få orden på driften 
av sjukehusa tidlig i 2015.

Regnskapet etter per 28. februar 
viser at 
etter to 
måneder er 
Helse Møre 
og Romsdal 
19 milli-
o n e r 
kroner ute 
av kurs.

– Har 
kontroll. 
D i r e k t ø r 
A s t r i d 

Eidsvik fortalte styret onsdag at 
helseforetaket har god kontroll 
på tiltakene som er satt i verk for 
å få ned kostnadene.

– Vi har alle to jobber: Vi har 
vår egen jobb, og så skal vi 
forbedre den. Når jeg spør ansatte 
om de er enig, nikker de. Jeg sa
i desember at vi skal bli best. Det 
handler ikke om kostnadseffekti-
vitet, men mest om pasientsik-
kerhetsarbeid og kvalitetsarbeid, 
sa direktør Eidsvik.

Ett av problemene i helsefor-
etaket har vært at inntektene fra 
pasientbehandlingen har sviktet 
i januar og februar.

Møter Helse Midt. 10. april 
skal økonomien i Helse Møre og 
Romsdal være tema på styremøtet 

hos eieren, Helse Midt-Norge.
I Møre og Romsdal er styret 
opptatt av å dokumentere at det 
har økonomisk kontroll.

Helse Midt-Norges represen-
tant i Møre og Romsdal-styret, 
Torbjørg Vanvik, minnet om hva 
som må gjøres.

– Vi må dokumentere at vi har 
økonomisk bærekraft i Helse 
Møre og Romsdal til investerin-

gene som er planlagt. Vi klarte 
ikke å oppfylle tiltakene vi sa at 
vi skulle klare i fjor. Da skal vi 
ikke være så fryktelig overrasket 
over at nivået over oss er 
bekymret, sa Torbjørg Vanvik.

Ikke bekymret. Styreleder 
John Harry Kvalshaug mener 
pengene fi nnes den dagen man 
skal bygge fellessjukehuset for 

Nordmøre og Romsdal.
– Er ikke du bekymret for at 

det mangler penger til å klare 
investeringen og driften av 
nysjukehuset?

– Nei. Vi skal klare både å bygge 
og drive nysjukehuset. Men jeg 
merker en veldig bekymring
i samfunnet rundt oss om vi 
makter det. Jeg tar Helse Midt på 
ordet når de sier vi står øverst på 

– Vi klarer nybygg
Styret i helseforetaket vil vise at økonomien er i rute 

Må klare utgiftene: Styremedlem Torbjørg Vanvik minnet styrekollegene i Helse Møre og Romsdal om at helseforetaket må dokumentere 
at det klarer å bære kostnadene ved å bygge og drifte nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal. FOTO: RICHARD NERGAARD

BRUSSEL: Klarsignal fra et 
knippe større land er alt som 
i realiteten gjenstår før Jens 
Stoltenberg kan utpekes som 
NATOs nye generalsekretær.
Onsdag fl agget Storbritannias 
statsminister David Cameron 
sin støtte til Stoltenberg
i Parlamentet i London.

– Jeg mener Jens Stolten-
berg vil være en utmerket 
kandidat. Jeg har jobbet tett 
med ham og mener det vil 
være svært bra å ha en slik 
kandidat som har hatt et 
høyt verv i hjemlandet, sa 
Cameron ifølge nyhetsbyrået 
Reuters.

De 28 NATO-landenes 
ambassadører kan ta 
avgjørelsen allerede fredag. 

Få hindre gjenstår 
for Stoltenberg 

Funnet ved småbåthavn på 
Sunndalsøra onsdag 
formiddag.

RENATE GILDE

renate.gilde@r-b.no

SUNNDAL: Ei kvinne ble
i 11-tida onsdag funnet død
i vannet ved småbåthavna på 
Sunndalsøra.

Hun er nå identifi sert, og 
familien er underrettet, 
melder Driva.no.

Politiet vil ikke gå ut med 
nærmere informasjon, annet 
enn at de tror det dreier seg om 
ei ulykke.

L e n s m a n n s k o n t o r e t
i Sunndal opplyser til Driva at 
de anser saka som oppklart.

Fant død 
kvinne
i sjøen

Funnet omkommet: 
Kvinnen ble funnet av 
forbipasserende. 
 FOTO: SIGMUND TJELLE/DRIVA
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– Vi klarer nybygg
Styret i helseforetaket vil vise at økonomien er i rute 

Må klare utgiftene: Styremedlem Torbjørg Vanvik minnet styrekollegene i Helse Møre og Romsdal om at helseforetaket må dokumentere 
at det klarer å bære kostnadene ved å bygge og drifte nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal. FOTO: RICHARD NERGAARD

Utslitte operasjonsbord må 
repareres fordi det ikke 
finnes penger til nye. 
Utstyrssituasjonen ved 
sjukehusa er så prekær at 
helseforetaket nå ber Helse 
Midt-Norge om mer penger. 
 

ÅLESUND: Medisinsk teknisk 
utstyr ved sjukehusa i Molde, 
Kristiansund, Ålesund og Volda 
er så nedslitt at det er skrikende 
behov for fornyelser. Problemet: 
Helseforetaket har ikke penger 
å investere for.

Reparerer utdatert utstyr. 
– De to første månedene i år har 
utstyr for seks millioner kroner 
brutt sammen. Det må erstattes. 
Mye av utstyrsparken foreldes 
år for år. Vi reparerer utstyr som 
er så gammelt at det ikke lenger 
er reservedeler å få. Vi kan ikke 
drive lenger på denne måten. Vi 
blir hengende milevis etter 
andre sjukehus som har helt 
andre økonomiske rammer til 
investeringer i utstyr, forklarte 
fagdirektør Odd Veddeng på 
styremøtet i helseforetaket 
onsdag.

Styret fikk høre at de 189 
millioner kronene som ligger i 
potten for investeringer, alle-
rede er bestemt brukt til ulike 
nyinvesteringer. Det meste er 
øremerket til å bygge AMK-
sentralen i Ålesund, til 
CT-maskin i Ålesund, 
MR-maskin i Molde, ny stråle-

bunker og strålemaskin 
i Ålesund og pålagte investe-
ringer i ventilasjon ved Lunda-
vang i Molde.

Det som blir igjen til å fornye 
medisinsk-teknisk utstyr, er 
minimalt.

Ber Helse Midt om mer. 
Styret vedtok derfor enstemmig 
å be Helse Midt-Norge om mer 
penger til utstyrsinvesteringer.

Styreleder John Harry Kvals-
haug mener det er helt avgjø-
rende å få mer penger til 
fornyelse av utstyr.

– Spørsmålet er: Skal de 
fattige bli enda fattigere? Vi kan 
lease utstyr, men leasing koster 
skjorta, og kan være lite 
hensiktsmessig. Vi har kommet 
bakpå med medisinsk teknisk 
utstyr ettersom vi driver og 
reparerer på utstyr som er utgått 
på dato, sier Kvalshaug.

– Hvor mye penger trenger 
dere?

– Det vil jeg ikke si. Vi får se 
om vi først får åpnet døra til 
Helse Midt-Norge, sier styrele-
deren.

– Hvorfor er det så avgjø-
rende å ha nytt teknisk utstyr 
i sjukehusa?

– Når vi i 2014 skal ha 
oppmerksomheten først og 
fremst på pasientkvaliteten, må 
vi ha det beste medisinsk-
tekniske utstyret. Å kunne 
benytte det beste utstyret, er god 
kvalitet for pasientbehand-
lingen, sier Kvalshaug. 

Bønn om penger 
til nytt utstyr

Må erstatte sjukehusutstyr: – Skal vi kunne gi pasien-
tene den beste kvaliteten på behandlingen, må vi ha 
tilgang på det beste medisinsk-tekniske utstyret, sier 
styreleder John Harry Kvalshaug i Helse Møre og Romsdal.

ÅLESUND: Det arbeides i dag med å utrede seks ulike tomter der det 
nye sjukehuset kan bygges. Helseforetaket håper antallet aktuelle 
tomter kan reduseres til tre før sommeren. I dag arbeider kommu-
nene med til sammen seks mulige tomter: Frei i Kristiansund,  
Astad og Høgset i Gjemnes og  Roaldset, Opdøl og Mork i Molde.

- Kan antall aktuelle tomter reduseres i juni, ville det vært en 
fordel. Fra vårt ståsted hadde det vært en fordel om vi kunne stått 
igjen med færre tomtealternativ, sa strategi- og utviklingssjef Espen 
Remme på styremøtet onsdag.

For tiden arbeider kommunene med å undersøke tomtene, blant 
annet med tanke på grunnforhold og kulturminner. Kommunene 
skal også utrede hva de ulike tomtene innebærer for nærmiljøet, 
grenda, lokalsamfunnet. Der inngår veg- og trafikkløsninger. I 
tillegg skal det foretas vurderinger hva ulike tomteplasseringer 
innebærer for helikopterberedskapen generelt og for beredskapen 
på sokkelen spesielt, betydning for fagmiljøene og regionale 
sysselsettingstiltak.

Vil redusere til tre tomtealternativer
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prioriteringslista. I juni skal 
vi legge fram ei sjekkliste 
som viser at vi får driften 
i balanse til 2015, eller veldig 
tidlig på året i 2015, sier 
Kvalshaug til Romsdals 
Budstikke.


