
SUNNMØRSPOSTEN Torsdag 12. juni 201412 NYHETER

– Bygger ned sjukehuset
• Ordfører Arild Iversen (KrF) i Volda har sendt brev til helseministeren

HELSE

Iversen mener det pågår en
systematisk nedbygging av
sjukehuset i Volda.

I går gikk styret i Helse Møre og
Romsdal inn for å fortsette
arbeidet med den omstridte
kuttplanen som direktør Astrid
Eidsvik la fram. Blant flere for-
slag dreide stridens kjerne seg
om helgestengning av barneav-
delingen i Kristiansund, sam-
menslåing av
øre-nese-hals-tilbudet på helg,
og femdøgnposter ved kirurgisk
klinikk i Ålesund og i Volda.

Ordfører Arild Iversen (KrF)
i Volda skrev brev til styret hvor
han påpekte en dårlig saksbe-
handling, nedbygging av lokal-
sjukehuset og en
sentraliseringstrend.

– Volda sjukehus har lyktes
med rekruttering og god kvalitet
i mange år. Nå vil man også
gjøre om sengeposten ved kirur-
gisk avdeling til en femdøgns-
post hvor pasientene ikke får
ligge i helgene. Det er en ytter-
ligere nedbygging av sjukehuset,
som vi har sett flere eksempler
på tidligere, mener Iversen.

Pasientene blir lagt ved medi-
sinsk avdeling i stedet, ifølge
sakspapirene.

Ordføreren mener at årsaken
til nedskjæringene handler om
trange økonomiske rammer gitt
fra regionsforetaket.

Han snakker om kunstige
foretaksgrenser og mener det
bør være mulig å samarbeide
med Helse Vest, slik at det totale
helsetilbudet på Søre Sunnmøre
og i Nordfjord styrkes, ikke
svekkes. Særlig med tanke på
Kvivsvegen og kortere avstan-
der for 70.000 mennesker.

Sliter. Helse Møre og Romsdal
må spare inn 87 millioner kro-
ner for å komme i balanse med
økonomiplanen. Det er forven-
tet balanse i drift fra høsten. I
foreløpige prognoser ligger man
bak eierkravet fra Helse Midt
med 63 mill. i år, og totalt må det
spares inn 335 mill. de neste
seks årene.

Sparingen må skje parallelt
med utviklingsplan, funksjons-
fordeling og arbeidet med nytt
sjukehus i Nordmøre og Roms-
dal.

– Vi har vedtatt å arbeide med
strukturelle grep hvor vi vil
spare maks 30 mill. i år. Resten
må tas inn på effektivisering, og
jeg må si at det er kjempekre-
vende å spare så mye på hver-
dagseffektivisering. Det har vi
allerede drevet med i mange år,
sier nestleder Petter Bjørdal.

Kritikk. Før møtet kom det skarp
kritikk fra de tillitsvalgte og
brukerutvalget om at de ikke
hadde vært involvert i proses-
sen før kuttforslagene ble lagt
på bordet. Både styret og ledel-
sen tok dette til etterretning.
Men Iversen i Volda reagerer på
stilen til helseforetaket:

– Det er kritikkverdig at de
går inn for vedtak etter denne
prosessen. Styret bør være klar

over at dette ikke er en stil vi
kommer til å sitte rolig å se på.
De er nødt til å ta den tid det
trenger for å gjennomføre pro-
sesser på en forsvarlig måte. Det
handler også om drøftingsplikt
og informasjonsplikt til lokale
myndigheter. Det vil forbause
meg om helseministeren synes
dette er akseptabelt, sier Iver-
sen, som la Bent Høie til i kopi-
lista på brevet sitt i går.

Splittelse. Ifølge direktør Astrid
Eidsvik har det vært svært kre-
vende å komme fram til hvor det
skal kuttes, og konklusjonen er
at de foreslåtte tiltakene må til.

Ansattrepresentantene Trine
Sevaldsen og Harald Topphol
fremmet forslag om utsettelse
av saken, men ifølge styret var
det ikke tid og rom for flere run-
der. Det ble splittelse blant de
tillitsvalgte da Charles Austnes
støttet administrasjonens for-
slag med begrunnelse i at det
måtte fattes vedtak for å komme
i mål med økonomien.

Iversen i Volda mener at det
er en uheldig sentraliserings-
trend som pågår i helseforetaket
og i samfunnet generelt.

– Det er en slags tro om at alt
blir bedre med større enheter. I
brevet viser jeg til en professor
som ikke finner holdepunkter
for bedre kvalitet med sentrali-
sering, sier han.

Ifølge Eidsvik er det Ålesund
som må ta de største kuttene i
kroner og øre, men hun sier at
det er ulike meninger om hvem
som vil føle kuttene tøffest.
TORBJØRN EIDHAMMER
torbjorn.eidhammer@smp.no

DISKUSJON: Det måtte flere diskusjoner og pauser til før man kunne gå til votering i gårsdagens styremøte i Helse Møre og Romsdal. F.v. Charles
Austnes, styreleder Stein Kinserdal, Trine Sevaldsen, Harald Topphol, Knut Ivar Egset og nestleder Petter Bjørdal. FOTO: TORBJØRN EIDHAMMER

– Det vil forbause
meg om helse-
ministeren synes
dette er aksepta-
belt
ARILD IVERSEN

MISFORNØYD: Ordfører Arild Iversen mener det pågår en uheldig
sentraliseringstrend i helseforetaket. FOTO: KNUT ARNE AARSET

Et flertall på fem mot fire i styret i Helse Møre og Romsdal går
for femdøgnpost ved barneavdelingen i Kristiansund. I praksis
betyr det at barn må til Ålesund eller Trondheim hvis de blir sjuke
i helga. Styret vedtok at dette i går, men det skal foretas en
risiko- og sårbarhetsanalyse før tiltaket blir satt i verk.
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Helgestenger barneavdelingen
Direktør Astrid Eidsvik (bildet) er glad for at styret i Helse Møre og
Romsdal fikk et vedtak på kuttforslagene som hun kan jobbe videre
med, men hun er ikke fornøyd med et så knapt flertall. – Dette er
vanskelige omstillingsprosesser hvor vi er avhengig av støtte i orga-
nisasjonen for videre gjennomføring, sier hun.
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Direktøren glad for vedtak
BILDETEKST:

• Helse Møre og Romsdal
sliter med en svært
krevende økonomi og er
tvunget til å gjøre flere grep
for å oppnå balanse i driften.

• I går ble det vedtatt å
arbeide videre med en rekke
kuttforslag, blant annet
helgestengning ved
barneavdelingen i Kristian-
sund, sentralisering av
øre-nese-hals-tilbudet og
såkalte femdøgnposter i
Ålesund og Volda.
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