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At Rasmussen 
som i tidligere 
avisinnlegg 

har gitt uttrykk for 
at han er to sykehus-
tilhenger kan kalle 
117 tusen i pasient-
grunnlag for «svært 
lite» er uforståelig. 
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Mageplask 
i Nordsjøen
Den politiske drakampen om elektri!sering 
av Utsirahøyden i Nordsjøen fortsetter. Nå er 
det full sprik om tidsplanen og hvordan det 
politiske presset mot Statoil skal utvides.

Regjeringen og Statoil har i utgangspunk-
tet bare lagt opp til å føre strøm til Johan 
Sverdrup—feltet, som er det første og største 
feltet i dette området. 16. mai samlet opposi-
sjonen på Stortinget seg om et mer o"ensivt 
opplegg. Tirsdag svarte oljeminister Tord 
Lien (Frp) med et forsøk på å rydde opp i 
uklarhetene som stortings#ertallet har 
skapt.

Problemet er at regjeringen og de folke-
valgte på Stortinget har snakket bevisst forbi 
hverandre. Det hele startet med at småpar-
tiene og Ap «fant hverandre» i det som av 
mange omtales som et kupp. Her ble det 
#ertall for å kreve at alle de !re feltene på 
Utsirahøyden skal forsynes med strøm fra 
land og at kablene skal legges «i forbindelse 
med oppstartsfasen» av Johan Sverdrup—
feltet.

Men begrepet oppstartsfase er mer egnet 
til å forvirre enn å klargjøre. Ifølge oljeminis-
teren vil oppstartsfasen ved Johan Sverdrup 
bestå av #ere byggetrinn. Dersom oppstarts-
fasen betyr første byggetrinn er det fare for 
utsettelser og kostnadsoverskridelser. 
Konklusjonen til Lien er derimot at full 
elektri!sering kan realiseres i byggetrinn to, 
altså tidligst tre til fem år senere enn første 
trinn.

Det virker nå som at det er bredt politisk 
#ertall for full elektri!sering av hele Utsira-
høyden, koste hva det koste vil. Få stiller 
spørsmål ved hvor smart dette er for klimaet 
på kloden som helhet. Gassen som ikke 
brennes på norsk sokkel vil jo bli svidd av 
andre plasser på kloden i stedet. Da blir det 
nærsynt symbolpolitikk å holde krampaktig 
fast på målsettinger i klimaforliket som 
skulle vise seg å hvile på sviktende forutset-
ninger.

Men det mest alvorlige i denne saken er at 
politikerne er i ferd med å ødelegge det gode 
omdømmet som norsk sokkel har hatt blant 
oljeselskap verden over. Oljegigantene kan 
komme til å vende Norge ryggen og inves-
tere i andre land i stedet. Det blir en dyr pris 
å betale.

Statsminister Erna Solberg tolker avkla-
ringen fra Ap slik at Sverdrup—feltet kan 
bygges ut som forutsatt fra regjeringens 
side. Det blir spennende å se den videre 
komitébehandlingen av denne saken på 
Stortinget i neste uke. Et o"ensivt stup kan 
gi et mageplask som svir. Ap har størst 
fallhøyde.

Innlegg
ÅGE AUSTHEIM
Hovedtillitsvalgt i Yngre legers 
forening i Kristiansund

Rasmus Rasmussen og jeg 
blir ikke enig om hvor et 

felles akuttsykehus for Nord-
møre og Romsdal bør bygges. 
Det er helt greit. Jeg synes ikke 
det er greit at han betegner helt 
legitime og grunngitte argu-
menter som «tull», «sjongle-
ring», «lite tillitsvekkende», 
«grotesk» eller «uredelig». Alle 
som vil kan gå inn på Helse 
Møre og Romsdals hjemmeside 
for å lese Utviklingsplanen og 
Asplan Viak sine analyser. De 
vil da se at de tallene jeg har 
brukt i de foregående innleg-
gene mine er helt riktige.

Pasientene i Nordmøre og 
Romsdal vil $å best tilgjengelig-
het hvis fellessykehuset 
lokaliseres bynært Kristian-
sund i Krifast-området: 100  
prosent av pasientene når syke-
hus innen 90 minutter ved 
akutt sykdom, 99 prosent 
innen 2 timer ved ordinær 
reising. Dette er det alternati-
vet på aksen Hjelset-Frei som 
gir best tilgjengelighet for alle. 
Leserne kan se Høringsdoku-
mentet til Utviklingsplanen 
side 45.

Jeg refererer ikke meg selv 
feil, slik Rasmussen hevder i 
sitt siste leserbrev; jeg refererte 
tallene i Utviklingsplanen og 
har ikke referert/sitert meg 
selv. Påstandens hans om at det 
ikke fremgår at det er pasien-
tene i Nordmøre og Romsdal 
sin tilgjengelighet til sykehus 
jeg har skrevet om er også feil; 
dette er helt tydelig i begge 
foregående leserbrev og tallene 
i Helse Møre og Romsdal sin 
utviklingsplan gjelder ja 
selvsagt hele fylket. Variabelen 
i tilgjengelighetsanalysene er 
lokaliseringen av fellessykehu-

set på aksen Hjelset-Frei, og de 
egner seg dermed godt til 
sammenlikning av alternati-
vene bynært Molde (Mork, 
Roaldset og Hjelset), midt i 
mellom (Astad) og bynært 
Kristiansund (Høgset og 
Storbakken). Tillitsvalgte ved 
Kristiansund sjukehus er 
tilfreds med at Helse Møre og 
Romsdal nå ser sykehustilbu-
det i hele fylket som en helhet i 
motsetning til de splittende 
prosessene i gamle Helse 
Nordmøre og Romsdal.

Rasmussen skriver at 
tilgjengeligheten ved akutt 
sykdom er bedre for sykehus 
bynært Molde ved kortere 
reisetider. Høringsdokumentet 
viser at på 30 minutter ved 
bynært Molde når 62  prosent 
av befolkningen i fylket frem til 
sykehus og ved bynært 
Kristiansund når 61 prosent 

frem. På 60 minutter når 93 
prosent frem ved bynært 
Molde og ved bynært Kristian-
sund når 90 prosent frem. Det 
er altså små forskjeller og 
pasientene det her er snakk om 
har uansett akseptabel reisetid 
til sykehus. Spørsmålet er om 
det er riktig å bygge fellessyke-
huset for Nordmøre og Roms-
dal 70-75 minutter fra Åse 
sjukehus i et 2030-perspektiv? 
Det klarer jeg ikke se at er 
rasjonelt, og når kronargumen-
tet til Rasmussen er at det gir 
litt bedre tilgjengelighet for de 
som uansett har akseptabel 
reisevei, så tror ikke jeg at dette 
argumentet vil avgjøre lokali-
seringen av fellessykehuset. 
Det er derimot sannsynlig at 
det blir poliklinikk og dagbe-
handling i byen som $år 
sykehuset lengst fra seg for å gi 
kronikere og dagpasienter 
kortere reisevei.

De som bor i søndre Romsdal 
vil i fremtiden ha akseptabel 
reisevei til sykehus både 
sørover og nordover. Hvis noen 
velger å reise sørover til 
sykehus, vil dette ikke ramme 
helseforetaket økonomisk 
gjennom gjestepasientoppgjør. 
Det gjør det derimot når 
pasienter reiser over foretaks-
grensen fra nordre Nordmøre 
til St. Olavs Hospital, noe som 
etter mitt syn taler for lokalise-
ring av fellessykehuset i 
Krifast-området. I dag ligger 

Felles sykehus i Krifast-området

Påstanden om at 
fellessykehus-proses-
sen går «svært !ernt» 
fra forutsetningene er 
ikke riktig.
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Post: Tidens Krav, Storgata 41, 
Boks 8, 6501 Kristiansund.
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Høyre, FrP, KrF og Venstre har 
blitt enige om en jordbruks-

avtale som gjør  at inntektsfor-
skjellen mellom bønder og andre 
grupper øker. Det truer både 
rekrutteringen til næringen og 
målet om økt norsk matproduk-
sjon. 

Senterpartiet beklager at KrF og 
Venstre har forlatt tidligere løfter 
om å satse på norsk matproduk-

sjon. Den inngåtte avtalen er stikk 
i strid med formuleringene i KrFs 
partiprogram om å reduserere 
inntektsforskjeller. 

KrF og Venstre valgte å reversere 
enkelte av de mest absurde 
forslagene i regjeringens forslag, 
fremfor å skape !ertall for en kraf-
tig satsing på norsk matproduk-
sjon sammen med Senterpartiet, 
Ap og SV. 

Det mangler over 500 millioner 
kroner for at årets oppgjør skal bli 
like bra som det Senterpartiet 
leverte i "or. 

Senterpartiet vil i den videre 
behandlingen av saken i Stortin-
get skissere en plan for økt norsk 
matproduksjon gjennom en 
politikk for små og store gårds-
bruk i hele Norge. 

Mindre norsk matproduksjon

Replikk
GEIR POLLESTAD
Stortingsrepresentant 
og landbrukspolitisk 
talsmann, Sp

Felles sykehus i Krifast-området

Helse Møre og Romsdal på det 
dobbelte av landssnittet i 
gjestepasientoppgjør. Rasmus-
sen aksepterer ikke dette 
argumentet, men for et 
helseforetak som skal plan-
legge fremtidens sykehus-
struktur er det helt sentralt å 
dekke best mulig de innbyg-
gerne man er lovpålagt å yte 
spesialisthelsetjeneste til. Kutt 
pga dyre gjestepasientoppgjør 
rammer pasientene direkte: 
For eksempel vurderes kutt i 
alderspsykiatrien på Hjelset og 

Barneavdeligen i Kristiansund i 
disse dager. Sokkelberedska-
pen og mottakssenter ved 
akutte hendelser i Norskehavet 
ligger ikke i Trondheim, men i 
Kristiansund og en lokalisering 
av fellessykehuset i nærheten 
trygger denne beredskapen.

Et felles akuttsykehus på 
aksen Hjelset-Frei vil i et 
2030-perspektiv være nærmes-
te akuttsykehus for mellom 119 
og 129 tusen innbyggere hvis 
man ikke regner med St. Olavs 

Hospital/Orkdal sjukehus; 
medregnet er tallene henholds-
vis 117 og 126 tusen innbyggere. 
De siste tallene brukte jeg i 
foregående innlegg. Rasmus-
sens argument om at et 
fellessykehus på Nordmøre vil 
ha et «svært lite» pasientgrunn-
lag faller uansett på stein-
grunn. At Rasmussen som i 
tidligere avisinnlegg har gitt 
uttrykk for at han er to syke-
hus-tilhenger kan kalle 117 
tusen i pasientgrunnlag for 
«svært lite» er uforståelig. 

Påstanden om at fellessykehus-
prosessen går «svært "ernt» fra 
forutsetningene er ikke riktig; 
prosessen #år ros og er foran-
kret til topps i Helse Midt-Nor-
ge og Helsedepartementet.

«Drep meg Herre Konge, men 
ikkje med graut», sa Halle 
Snegle til Harald Hardråde. Jeg 
hørte ikke faktisk Halle si dette 
og kan dermed ikke garantere 
Rasmus Rasmussen at dette er 
riktig referert, men det passer 
godt som avslutning.

STRIDSTEMA: Rasmus Rasmussen og jeg blir ikke enig om hvor et felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal bør bygges. Det er helt greit, 
skriver Åge Austheim, som derimot ikke liker debattmotstanderens karakteristikk av argumenter. ILLUSTRASJON 
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Læreroppg jøret
– En stor takk til Greta 
Mikaelsen for hennes 
innlegg om læreroppgjøret i 
TK fredag 30.05.14. Hun har 
analysert og summert opp 
resultatet etter forhandlin-
gene mellom KS og læreror-
ganisasjonene. Videre har 
hun redegjort for konse-
kvensene av avtalen sett fra 
lærerståsted på en utmerket 
måte. Hva som skal være 
attraktivt med denne 
avtalen, er noe heller ikke  
jeg ser. Hvis det er dette som 
er det store «Lærerløftet», er 
jeg som Greta Mikaelsen 
sikker på at den ønskede 
rekruttering til læreryrket vil 
utebli. 
 Hilde B. Wimpelmann

Til rette vedkommende
– Til dere som slår gresset på 
gravstedene på Smøla. På 
det såkalte nygravstedet på 
Innsmøla er det så dårlig 
stelt at en må lete i gresset 
for å $nne gravstedet. Er det 
meninga at vi må ha med oss 
kantklipper når vi skal stelle 
gravene? Det er skammelig.  
 Kari
Elg
– Du er en verdig Årets 
Marokkaner. Takk for alt du 
har gitt oss hittil i din 
fantastiske karriere. Ønsker 
å se å høre mer av deg i 
framtiden. Har mange med 
meg som setter pris på deg.
Klem fra Nordlandet.

Livet
– Livet er hardt, men de vise 
håndterer motgang uten 
alkohol.  W. Nyrud

Kontraster
– Norge det e vel et vidstrakt 
land. Flom og skogbrann på 
ein å samme gang. Hav, "ord 
og "ell og med verdens 
lyseste midtsommerkveld. 
Fra fattigste til rikeste på ett 
hundre år. Ja, vi kan i dag fra 
den gang si å ha reparert 
mange sår. La oss bruke all 
kløkt og visdom til fremti-
den vi #år. Bjørnen


