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Sunnmørsk sparepoli-
tikk – mer til Ålesund 
og mindre til Molde og 
Kristiansund – samler 
Nordmøre og Romsdal 
i sjukehusstriden.

PER KÅRE TVEEIKREM
per.kare.tveeikrem@r-b.no

GJEMNES/RAUMA: I dag vedtar 
nemlig ROR og Orkidé en felles 
uttalelse. Hovedbudskapet er nei 
til at Ålesund på sparket ribber 
fellessjukehuset for innhold alt 
før det bygges.

Til Ålesund. Helseforetaket 
satte fellesfyr i Orkidé med styre-
vedtaket om at Ålesund overtar 
noe av barneavdelingen i Kristi-
ansund. Ordfører Per Kristian 
Øyen (Ap) frykter at langt mer 
forsvinner etter. 

– Dette er største saka Orkidé 
noen gang får. Alt nå legges sterke 
føringer på hva som kommer idet 
nye sjukehuset. Barneavdelingen 
er satt i spill, mer kan forsvinne. 
Vi må vise vilje. Denne saka må vi 
ikke gi slipp på, sa Øyen i møtet.

Ring Dahl. I intervju med Roms-
dals Budstikke rett etterpå hadde 
han løsningen klar. – Jeg ringer 
Torgeir Dahl (H,) i Molde. Det er 
sådd tvil om hva som skal inn i 
fellessjukehuset. Overføring av 
sjukehustilbud til Sunnmøre 
skjer allerede i dag, spesielt fra 
Molde til Ålesund, sier Øyen.

– Har Molde og Kristiansund 
felles interesser?

– Ja, her har Nordmøre og 
Romsdal felles utfordringer. Vi 
kan ikke sitte igjen med et 
sjukehus som ikke har viktige 
funksjoner for våre region.

– Hvor alvorlig er dette?
– Vedtaket om barneavdelingen 

liker jeg dårlig. Det oppleves som 
er stor forskjellsbehandling 

mellom Sunnmøre og resten av 
fylket. Men våre barn er like 
viktige som barn på Sunnmøre.

Samtidig er hovedregelen nå at 
spesialisttjenester i Molde skal 
sentraliseres til Ålesund. Fore-
løpig ser vi bare starten på 
Ålesund som fylkets spesialistsju-

kehus. Vi så på styremøtet i helse-
foretaket onsdag at det ble stemt 
taktisk og etter bostedsadresse. Så 
akkurat nå har Nordmøre og 
Romsdal noe å snakke om, sa 
Øyen til RB. Like etterpå 
samsnakket han og Dahl.

Moldestøtte. – Vi deler bekym-
ringen om innholdet i fellessjuke-
huset vårt. Vi deler også 
bekymringen i forhold til den 
dårlige prosessen før vedtak.  
Derfor lager nå Orkidé utkast  til 
felles uttalelse, som ROR skal 
behandle fredag, sier Dahl til RB.

– Dere er enige i sak?
– Ja. Vi er tilsvarende bekymret 

for at forutsetningene for felles-
sjukehuset, at det skulle være 
robust og ha sterke funksjoner, 
holder på å forsvinne ved at funk-
sjoner tas fra oss. Samtidig 
opplever vi prosessen som 

Sjukehusforliket
Sunnmøre samlet ROR og Orkidé med front mot Ålesund

Hjerteligst: Kristiansundsordfører Per Kristian Øyen (midten) skal ikke klage på mottakelsen han fikk i Gjemnes av ordfører Odd Steinar Bjerkeset og rådmann Birgit 
Eliassen. Det gjorde han da heller ikke. FOTO: PER KÅRE TVEEIKREM

Overlegene ved øre-nese-hals 
og øyeavdelinga ved Molde 
sjukehus mener vedtaket om 
flytting av helgeberedskapen 
til Ålesund er fattet på 
mangelfullt grunnlag.

OLAV SKJEGSTAD
olav.skjegstad@r-b.no

MOLDE: De ber derfor om at saka 
blir tatt opp til ny behandling i 
styret i helseforetaket. Onsdag 
vedtok styret i Helse Møre og 
Romsdal at flere funksjoner som 
går på beredskap i helgene flyttes 
til Ålesund. 

Blant dem som blir rammet er 
øre-nese-hals og øyeavdelinga ved 
Molde sjukehus.

Overlege Erik Holen er medi-
sinsk ansvarlig ved øyeavdelinga 
i Molde, han er rystet over 
vedtaket.

– Det er feil at modellene uten 
legevakt i Molde med 5-dagers 
drift og full drift ikke har vært 
utredet. I rapporten «Framtidig 
organisering av augetilbodet» fra 
januar 2012 kommer det fram at 

det vil gi økte utgifter på 52964 
kroner å slå sammen vaktbered-
skapen på helg. Samtidig vil dette 
være negativt for pasientene, sier 
Erik Holen til Romsdals 
Budstikke. 

Molde har et bredt fagtilbud og 
har de siste åra opparbeidet høg 
kompetanse i utredning og 
behandling av pasienter med 
skjeling. I fjor var halvparten av 
pasientene som ble operert fra 
Sunnmøre. Molde har tre øyespe-
sialister ansatt i avdelinga som 
går i vakt, Ålesund har bare én.

Mangel på informasjon. – Vi 
møtte direktør Astrid Eidsvik her 
på sjukehuset den 20. mai. Da sa 
hun ikke et ord om endringene. 

Vedtaket i styret gir en dårlig 
signaleffekt. Dersom innsparing 
er målet, er dette feil medisin, 
understreker Erik Holen.

Sniksentralisering? Overlege 
Dag Sunde ved øre-nese-hals tar 
enda sterkere i.

– Dette er sniksentralisering. 
Astrid Eidsvik legger fram forslag 
som klinger godt i ørene til Helse 
Midt-Norge, men som tidligere 
utredninger viser ikke gir økono-
misk gevinst. Det er samtidig 
merkelig at et styret vil tvinge 
gjennom et vedtak med så knapt 
flertall, med så dårlig legitimitet 
som det er i denne saka, sier Dag 
Sunde.

Han viser til en artikkel i 

lørdagens Romsdals Budstikke, 
der det står at øre-nese-hals har 
store utfordringer med ventetid 
og brudd på tidsfrister.

– Her kommer Molde bedre ut 
enn Ålesund. Ferske tall viser at 
ventetida i Molde er på 57 dager 
og innenfor fristen. I Ålesund er 
den 96 dager, sier Dag Sunde.

Helhetsbildet. I rapporten blir 
det også vist til det lave antallet 
øyeblikkelig hjelp innleggelser 
ved øyeavdelinga i Molde. Men 
dette sier lite om den totale akti-
viteten, siden de fleste pasientene 
på vakt blir
vurdert 
poliklinisk.
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