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Gjenåpner på Kongens Plass
Centrum restaurant på Kon-
gens Plass gjenåpner etter å ha 
vært stengt siden 1. februar, 
blant annet på grunn av skjen-
king av sprit uten bevilling.

Politiet stengte tre restau-
ranter i Kristiansund, blant an-
net på grunn av ulovlig bruk av 
arbeidskraft, manglende skat-
tekort og tvilsom bokføring.

Mahir Abdelkader har hele 
tiden trodd at han har hatt 

spritbevilling, men har ikke 
gjenfunnet dokumentasjonen 
før nylig.

– Se her, jeg fikk spritbevil-
ling av kommunen i 2010, sier 
han og legger fram utskrift av 
formannskapsprotokollen og 
bekreftelse fra kommunen. 
Han mener han har måttet hol-
de stengt i en måned på grunn 
av feil saksbehandling.

– Det stemmer at han søkte 

og fikk spritbevilling i 2010, 
men bevillingen skulle fornyes 
i 2012. Da ble det bare søkt om 
bevilling for øl og vin, sier Tor-
bjørn Sagen i Kristiansund 
kommune.

– Hvorfor vet jeg ikke. Det 
kan skyldes språklige forhold. I 
hvert fall har vi nå gitt øl- og 
vinbevilling til en ny driver, 
slik at de kan gjenåpne restau-
ranten, sier Sagen.

tILBAKe: Karwan (til venstre) og Mahir Abdulkader får gjenåpne 
Centrum restaurant.  Foto: BJØrn A. hAnSen

Kartet som gir et nytt fellessykehus fylkets største befolkningsgrunnlag

Sunnmørsk sykehuskrig
Sykehusaksjonister i 
Volda truer med å 
sprenge Helse Møre 
og Romsdal. Skulle 
de lykkes, vil et fel-
lessykehus for Nord-
møre og Romsdal få 
fylkets største be-
folkningsgrunnlag.

SYKEHUSSAKEN
Arild Myhre
arild.myhre@tk.no 905 48 979

Sykehusaksjonistene på 
Søre Sunnmøre har fått 
nok av det de kaller «im-

perialistisk tankegang» hos 
foretaksadministrasjonen i 
Ålesund. Sammen med like 
innbitte forkjempere for Nord-
fjord sjukehus i Sogn og Fjor-
dane krever de å få danne et 
helt nytt helseforetak i sør. 
Kravet går ikke bare på tvers av 
opptaksgrensene til dagens sy-
kehus, det går også på tvers av 
dagens regiongrense mellom 
Helse Midt-Norge og Helse 
Vest.

Geografisk tynntarm
Aksjonistene har tegnet et kart 
der befolkningsgrunnlaget til 
Ålesund sjukehus er redusert 
til en slags geografisk tynn-
tarm, skvist mellom det nye 
foretaket i sør og Nordmøre og 
Romsdal som det største opp-
taksområdet i nord. 

Det nye helseforetaket vil 
kunne få et befolkningsgrunn-
lag på 84.079 potensielle pasi-
enter og redusere Ålesund sju-
kehus sitt opptaksområde til 
88.637. I Nordmøre og Roms-
dal vil befolkningsgrunnlaget 
til sammenlikning være 
117.940.

– Kartet vårt viser ikke noe 
annet enn realitetene. Som 
man ser har Nordmøre og 
Romsdal ingen grunn til å føle 
seg noen lillebror, og når det 
gjelder Sunnmøre er begge 
foretakene over de 80.000 i be-
folkningsgrunnlag som Lege-
foreningen anbefaler, sier Per 

Johan Ramsli, leder i folkeak-
sjonen for Volda sjukehus.

Vil ikke diskutere
Kravet om nytt foretak ble lagt 
fram som referatsak for styret i 
Helse Midt-Norge torsdag. I sitt 
svarbrev gjorde imidlertid sty-
releder Marthe Styve Holte det 
klart at styret ikke vil diskutere 
endrede foretaksgrenser før de 
får signaler fra Helse Vest om at 
det er ønskelig. 

Ramsli sier svaret bare un-
derstreker det aksjonistene har 
påpekt. 

– I Helse Midt-Norge skal 
Ålesund sjukehus vokse seg 
større på bekostning av Volda, 
og i Helse Vest skal Førde sju-
kehus vokse seg større på be-
kostning av Nordfjord, som vel 
knapt kan kalles et sykehus i 
dag. 

– Du mener helseregionene 
ivaretar det dere kaller den im-
perialistiske tankegangen?

– Ja, svarer Ramsli, som bru-

ker ord som «unnvikende», 
«unnfallende» og «lite proak-
tivt» om responsen kravene 
deres er møtt med så langt.

– Helseregionene har en plikt 
til å samarbeide og til å utnytte 
ressursene best mulig. Begge 
deler står i spesialisthelselo-
ven. I tilfelle Volda sjukehus 
foreligger det dessuten en in-
tensjonsavtale om samarbeid 
sørover som det påhviler Helse 
Midt å følge opp, mener han. 

Spent forhold
Kravet om nytt helseforetak 
kommer etter at det lenge har 
vært et spent forhold mellom 
sykehusene i Ålesund og Vol-
da. Spenningen nådde en fore-
løpig topp under funksjonsfor-
delingsprosessen sist høst, 
som til slutt måtte legges om 
etter høyt støynivå mellom 
fagfolk ved de to sykehusene.

– Funksjonsfordeling? Jeg 
for min del kaller det funk-
sjonsfrastjeling, sier Ramsli. 

Han er ikke redd for å tegne 
nye grenser som utfordrer de 
regionalpolitiske kreftene og 
føringene som sier at Ålesund 
skal ha det største sykehuset 
med det bredeste tilbudet i fyl-
ket. Han viser til at det er brukt 
to milliarder kroner på Kvivs-
vegen som binder Søre Sunn-
møre sammen med Nordfjord-
regionen, og at det ikke kan 
være størrelsen på sykehusene 
historisk sett som hindrer lo-
kalbefolkningen i å gjøre mest 
mulig effektiv bruk av de nye 
kommunikasjonene.   

– Selvsagt bør folk få reise til 
det nærmeste sykehuset!

– Nå er det vel også planlagt 
en fast veiforbindelse mellom 
Volda og Ålesund?

– Man kan ikke planlegge sy-
kehusdrift etter hva som kan-
skje kommer om 15–20 år. Å 
krysse Storfjorden er teknolo-
gisk omstridt, minner Ramsli 
om.

Pasienten i sentrum
Han har notert seg at helsemi-
nisteren har gitt instruks om at 
pasienten skal settes i sen-
trum. 

 – Å ødelegge noe som funge-
rer godt for folk, er ikke å sette 
pasienten i sentrum, så vi set-
ter vår lit til at han vil skjære 
gjennom. Et nytt helseforetak 
med sykehus i Volda og Nord-
fjord kan bli et prosjekt for ut-
forming av framtidens lokalsy-
kehus, der vi både kan bevise 
at vi kan drive vel så effektivt 
og sikre like gode pasienttilbud 
som i de større byene, sier ak-
sjonslederen.

hAr DU Sett: Kartet som tegnes av Volda-aksjonistene gir et nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal fylkets største befolkningsgrunnlag.
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