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Helse

Styreleder i Helse Møre og
Romsdal, John Harry Kvals-
haug, vil ha en avklaring av
hva helseministeren regner
som et lokalsjukehus.

– Dette temaet har skapt, og til
dels skaper, stridigheter i vårt
helseforetak. Det er derfor
svært viktig for oss å få på plass
nasjonale retningslinjer for hva
som er et lokalsjukehus slik at vi
slipper å ta disse lokale kam-
pene, sier Kvalshaug.

Rødgrønn strid. Striden rundt
hva et lokalsjukehus skal tilby av
helsetjenester skapte høy tem-
peratur internt i den rødgrønne
regjeringen. Senterpartiet slåss
for å opprettholde alle lokalsju-
kehus. Arbeiderpartiet ville
sentralisere stadig flere oppga-
ver til færre og større sjukehus.

Den sittende regjeringen og
helseminister Bent Høie har
arvet disse problemene. Ingen
har så langt våget å nøyaktig si
hva et lokalsjukehus skal drive

med og ikke minst, ikke drive
med.

turné. Nå legger Høie ut på
turné landet rundt for å se på

hva dagens lokalsjukehus driver
med.

– I et ledermøte vi hadde med
helseministeren for to uker
siden, sa han at det vil komme
en handlingsplan våren 2015.
Det vil være på høy tid, sier
Kvalshaug.

I den planen vil det gå fram
hva som blir lokalsjukehusenes
oppgaver.

– For oss er det svært viktig at
vi får en slik avklaring. Det gjel-
der da særlig hva som vil skje

med sjukehuset i Volda og på
Eid, påpeker Kvalshaug.

Stoppet av høie. Helse Møre og
Romsdal ble stoppet av helsemi-
nisteren da administrasjonene
la fram forslag som innebar å
blant annet flytte funksjoner fra
sjukehuset i Volda til Ålesund.
Høie ga klar beskjed om at den
typen tiltak kun kunne gjen-
nomføres dersom de hadde en
medisinskfaglig begrunnelse.
Ikke som et tiltak for å spare
penger på driften.

– Den saken viste hvor pres-
serende det er å få en avklaring
av dette spørsmålet, sier Kvals-
haug.
GeiR StRand
geir.strand@smp.no

Krever avklaring fra Høie
• Helseministeren skal landet rundt for å lære om lokalsjukehus

SvaR: Styreleder i Helse Møre og Romsdal, John Harry Kvalshaug, vil ha en avklaring fra helseminister Bent Høie om hva det innebærer å være et lokalsjukehus.

helSemiNiSteR: Bent Høie skal
på turne rundt i landet for å lære
om lokalsjukehus. foto: NtB

– Dette har skapt,
og til dels skaper,
stridigheter i vårt
helseforetak
JoHn HaRRy KvalSHauG

Slik definerer «Store medi-
sinske leksikon» lokalsyke-
hus:

• Somatisk sykehus som gir
et grunnleggende spesialist-
helsetjenstetilbud til en
avgrenset befolkning.

• Tradisjonelt består et
lokalsykehus av en kirurgisk
og en medisinsk avdeling
samt en røntgenavdeling.

• De fleste lokalsykehus har
døgnkontinuerlig vaktbered-
skap for øyeblikkelig hjelp.

faKta

Spekematbedrifta Bjorli Fjellmat sette i fjor ny produksjonsre-
kord. Også økonomisk vart 2013 eit godt år, med eit overskot
som forventa, skriv avisa Gudbrandsdølen Dagningen.

– Målet vårt for 2014 er å liggje på det produksjonsnivået vi
landa på i fjor, seier Jan Arve Mork til avisa.

Det er pinnekjøt som er bedrifta sitt viktigaste produkt.

ResUlTAT

Bjorli fjellmat med rekord
Minst 80 lastebillass med kloakk blir sleppt ut i verdsarvfjordane
kvar sommar. Det viser ei kartlegging som Verdsarvrådet for Vest-
norsk fjordlandskap har gjort, melder NRK Sogn og Fjordane.
Ferjer og andre lokale turistbåtar tømmer kvar sommar store meng-
der kloakk ut i verdsarvfjordane Nærøyfjorden og Geirangerfjorden.
No fryktar regjeringa for omdømet til fjordane.
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Store mengder kloakk i fjorden
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