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Åge Austheim, Hovedtillitsvalgt 
Yngre Legers Forening, Kristian-
sund Sykehus, har 16.05.14 i Roms-
dals Budstikke et tilsvar til min 
artikkel 08.05.14. Den artikkelen 
var i sin tur et tilsvar til Austheims 
artikkel i Tidens Krav 25.04. En 
kan undres over hvorfor mitt 
tilsvar ennå ikke er publisert i 
Tidens Krav, kun i Romsdals 
budstikke. Der påpekte jeg bl.a. at 
tallene som Austheim referer til 
også inkluderer pasientene til 
sykehusene i Volda og Ålesund. De 
viser ikke spesifikt andelen for 
pasientene til fellessykehuset for 
Nordmøre og Romsdal, slik han 
hevdet opprinnelig: «Høringsdo-
kumentet for Utviklingsplanen til 
Helse Møre og Romsdal viser at et 
sykehus lokalisert i Krifast-
området vil bety 100 prosent av 
pasientene i Nordmøre ot Romsdal 
vil nå det innen 90 minutter ved 
akutt sykdom og 99 prosent innen 
120 minutter ved sykdom som 
ikke haster.»

Austheim gjentar i sitt siste 
tilsvar sin påstand, men unnlater 
nå spesifikt å referere til pasien-
tene i Nordmøre ot Romsdal. Og 
han unnlater å nevne at tallene 
også inkluderer sykehusene i 
Volda og Ålesund, en differanse 
på over 170 000 pasienter. Han 
refererer altså seg selv ukorrekt, 
og unnlater å nevne mitt poeng 
om forskjellen. Det grenser til 
uredelighet.

Han viser til at jeg nevnte at 
utålmodigheten kan avta over 
tid. Jeg benyttet dette for 
pasienter som bruker ordinær 
biltransport til sykehuset. For 
disse vil dette være en rimelig 
antagelse. Konklusjonen da er at 
et sykehus lokalisert bynært 
Molde fullstendig dominerer et 
sykehus lokalisert midt mellom 
byene: Figur 1.

  
Austheim derimot fremstiller 
det som om jeg har benyttet 
denne forutsetningen også for 
akuttpasienter, og forsøker å 
diskreditere denne konklu-
sjonen. Jeg sier riktignok at for 
akuttpasienter så er de første 
minuttene kritiske, noe som jo 
betyr at i praksis vil håpet avta 
når reisetiden blir lang. Men jeg 
benyttet altså ikke antagelsen  
om avtagende utålmodighet når 
jeg diskuterte tallene for akutt-
pasientene. Der er tallene slik: 
Figur 2.

 
Ved akutt-tilfeller der pasi-

enten fraktes med ambulanse,  
vil alle som mener at kort 
utrykningstid er bedre enn lengre 
foretrekke at fellessykehuset 
lokaliseres bynært Molde framfor 
bynært Kristiansund.

Austheim har stilltiende endret 
sin tidligere referanse til Nord-
møre ot Romsdal til å gjelde hele 
fylket. Om vi gjør samme analyse 
der alle tre sykehusene er med; 
Volda, Ålesund og fellessyke-
huset for Nordmøre ot Romsdal, 
blir resultatet slik: Figur 3.

Det er altså kun i intervallet 

inntil 90 minutter at det er en 
overvekt til fordel for en lokalise-
ring bynært Kristiansund, når vi 
ser på pasientene til alle tre 
sykehusene samlet. Ved utryk-
ning er det de første minuttene 
som er avgjørende. Figuren viser 
at dette forsterker begrunnelsen 
for å velge en lokalisering bynært 
Molde framfor bynært Kristian-
sund. 

Det må dessuten nevnes at 
denne analysen burde tatt med de 
øvrige sykehusene som benyttes 
av pasienter fra Møre og Romsdal, 
dvs. f.eks. også Orkdal og St. Olav, 
hvis man korrekt skal utvide 
analysen til å gjelde også de 
pasientene som ikke benytter 
fellessykehuset. Men det er altså 
disse tallene, som inkluderer 
Volda og Ålesund, som Austheim 
benytter. Og når han f.eks. viser 
til «Hvis et nytt felles akuttsy-
kehus for Nordmøre og Romsdal 
bygges bynært Kristiansund i 
Krifast-området vil som en 
konsekvens 100% av befolk-
ningen nå et sykehus innen 90 
minutter ved akutt sykdom», så 
ser han kun på ett punkt i 
figuren, og ignorerer resten av 
grafen. Han tar for seg kun den 
ene differansen som er i favør av 
bynært Kristiansund, og overser 
de tre andre differansene som er i 
favør av bynært Molde. Det er lite 
imponerende og enda mindre 
tillitsvekkende av en lege som 
bør forstå viktigheten av å se 
helheten.

Som nevnt er sykehusene i 
Orkdal og St. Olav ikke tatt med i 
disse beregningene av reisetider. 
Asplan Viak sier imidlertid i 
kapittel 2 i rapport 4: «Ved å 
inkludere St. Olav i beregningen 
vil 1 % av befolkningen ha det 
som sitt nærmeste under 
utrykning i 2030. Ved å inkludere 
sykehuset i Orkdal vil 3 % av 
befolkningen få dette som sitt 
nærmeste under utrykning i 
2030. I begge tilfellene vil andelen 
som har Kristiansund sykehus 
som sitt nærmeste ved utrykning 
gå tilsvarende ned.» Dette er i 
hovedsak pasienter som heller 
ikke i dag benytter noe sykehus i 
vårt fylke, men som altså er 
inkludert i beregningene, og 
utgjør hovedtyngden av pasien-
tene med lengst reisetid. Disse vil 
selvsagt få enda lenger reisetid 
hvis sykehuset i Kristiansund 
legges ned og fellessykehuset 
legges bynært Molde. Denne 
illusoriske og falske effekten er 
legene på Nordmøre selvsagt 
fullstendig klar over, men velger 
likevel å fremheve dette som den 
viktigste grunnen for å velge en 
lokalisering på Krifast.

Austheim har altså valgt å 
benytte de tallene som inkluderer 
alle pasientene i Møre og 
Romsdal. Da overses bevisst det 
faktum at pasientgrunnlaget for 
fellessykehuset varierer med 
lokaliseringen. Austheim synes å 
ignorere den delen av mitt tilsvar 
der jeg viser til at pasientgrunn-
laget for et fellessykehus vil bli 

størst om det lokaliseres bynært 
Molde, faktisk også større enn 
pasientgrunnlaget for sykehuset i 
Ålesund. Det gjelder uavhengig 
av om en ser på akuttpasienter 
eller ordinært reisende pasienter. 
Og det er pasientgrunnlaget for 
fellessykehuset som er avgjø-
rende, ikke hvor pasientene som 
ikke benytter fellessykehuset 
reiser.

Austheim viser derimot til 
pasientlekkasjene, og de økono-
miske konsekvensene det har for 
det lokale helseforetaket hvis 
pasientene krysser foretaksgren-
sene. Men for Helse Midt-Norge 
har dette ingen økonomiske 
konsekvenser, det er kun en 
intern fordeling mellom Helse 
Møre og Romsdal og Helse 
Sør-Trøndelag. Og det er Helse 
Midt-Norge som skal fatte 
avgjørelsen om fellessykehuset. 
Det er ikke lenge siden Helse 
Møre og Romsdal var delt i to 
foretak, men sammenslåingen 
fjernet med et pennestrøk de 
økonomiske konsekvensene av 
pasientlekkasjene mellom dem. 
Austheim bør innse at disse 
konsekvensene kun er et resultat 
av tilfeldige byråkratiske grenser 
som fort kan endre seg, og har 
ingen som helst realøkonomisk 
betydning for eieren av helsefor-
etakene, og er enda mindre 
relevant for pasientene.

Austheim poengterer at disse 
kostnadene i dag utgjør flere 
hundre mill. årlig. Han sier 
imidlertid ingen ting om hvor 
mye disse kostnadene vil være 
ved et nytt fellessykehus, annet 
enn at de muligens blir mindre 
hvis lokaliseringen skjer langt 
nord. Denne forskjellen kan være 
ubetydelig. Det fremstår svært 
manipulerende å bare vise dagens 
kostnad, når det er endringen 
som er relevant. I tillegg er altså 
disse kostnadene uten betydning 
både for eier og brukere av 
fellessykehuset.

Faktisk er effekten den 
motsatte av det Austheim 
forfekter. Å behandle en pasient 
sør eller nord for foretaksgrensen 
koster anslagsvis det samme for 
lik behandling. Austheim ønsker 
imidlertid at pasienten behandles 
her sør, selv om det er kortere for 
pasienten til sykehuset i nord. 
Dermed vil reisekostnadene øke

Austheim mener jeg ikke kan 
hevde at et fellessykehus vil bli 
lite. Pasientgrunnlaget for 
fellessykehuset kan imidlertid bli 
mindre enn det som fremgår av 
analysene Asplan Viak har 
utarbeidet for helseforetaket. 
Mange i og omkring Molde vil 
med den nye Møreaksen får 
omtrent like lang reisetid til 
sykehuset på Åse som til et nytt 
sykehus på Frei, og derfor kanskje 
velger Ålesund istedenfor 
Kristiansund. Pasientgrunnlaget i 
de analysene som er nevnt er 
gjort under forutsetning av at 
sykehusene er likeverdige og har 
de samme funksjoner. Hvis dette 
ikke er tilfelle vil pasientlekka-

sjene kunne bli betydelige, 
spesielt hvis mange mennesker 
bor i randsonen mellom sykehu-
sene. Dette vil altså kunne 
medføre at et fellessykehus 
lokalisert på Nordmøre blir 
adskillig mindre enn antatt.

Austheim hevder videre at en 
lokalisering av fellessykehuset på 
Krifast vil sikre at sokkelbered-
skapen forblir lokal. Men fortsatt 
er det slik at det er St. Olav som 
har ansvaret ved store ulykker i 
Nordsjøen. Den øvrige syketran-
sporten fra sokkelen vil neppe 
påvirkes nevneverdig om 
sykehuset ligger bynært Molde 
eller på Krifast. 

Når Austheim avslutter med 
«Tillitsvalgte ved Kristiansund 
sjukehus støtter en sykehusloka-
lisering i Krifast-området fordi 
det gir best tilgjengelighet for alle 
ved akutt sykdom, redusert 
pasientlekkasje ut av foretaket og 
sikrer at sokkelberedskapen 
forblir lokal», så er det altså 
fortsatt ikke hold i dette. Den 

beste tilgjengeligheten ved akutt 
sykdom, enten for alle i Møre og 
Romsdal, eller for alle brukerne 
av fellessykehuset, er en lokalise-
ring av fellessykehuset bynært 
Molde. Dette er stikk motsatt av 
det Austheim hevder. Og når det 
gjelder pasientlekkasjene så er 
Austheim kynisk når han nesten 
grotesk utilslørt forskjellsbe-
handler pasienter i eget helsefor-
etak. Han vil ignorere flertallet av 
pasientene som velger et annet 
sykehus - de som ikke krysser 
fylkesgrensene, og kun ta hensyn 
til de som krysser fylkesgrensen 
på Nordmøre. Han ønsker å 
påføre helseforetakene en større 
reisekostnad bare for å lokalisere 
sykehuset på Krifast. Hans siste 
moment, behandling av pasienter 
fra oljeplattformene, utgjør en 
forsvinnende liten del av 
pasientstrømmen og blir neppe 
vesentlig forskjellig ved ulike 
plasseringer av et fellessykehus.
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