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Etter makt demonstrasjonen i helsestyret, der ålesunderne sikret !ertall for å !ytte helge-
beredskap fra Kristiansund, Molde og Volda til Ålesund sykehus, tar kristiansundsordfører 
Per Kristian Øyen initiativ til kanskje det eneste ålesunderne frykter; at romsdalinger og 
nordmøringer skal begynne å samarbeide. SIDE 4 OG LEDER

– Nå er det
oss og
Molde  
mot
Ålesund

SIDE 6 

 ● NYHETER

– Stjal 
og truet 
med å 
drepe

– Ikke glem at syke-
husene er til for 
barna, ikke motsatt, 
skriver Arild Myhre.
SIDE 8–9 

 ● MENINGER

Sykehus-
bloggen

Rannei Husby Furre 
med Frei-jordbær.
SIDE 13 

 ● NYHETER

Rekord- 
tidlig 
rødt
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Øyen vil gjøre felles sak med romsdalingene mot sykehussentralisering

– Det er oss mot Ålesund

Nå er det ikke Kristi-
ansund mot Molde. 
Det er Kristiansund 
og Molde mot Åle-
sund, fastslår Per 
Kristian Øyen.

SYKEHUSSAKEN
ARILD MYHRE
arild.myhre@tk.no

905 48 979  

Etter onsdagens makt-
demonstrasjon i styret i 
Helse Møre og Romsdal, 

der ålesunderne sikret !ertall 
for å !ytte helgeberedskap fra 
både Kristiansund, Molde og 
Volda til Ålesund sykehus, tar 
Kristiansunds ordfører nytt  
initiativ til kanskje det eneste 
ålesunderne frykter – at roms-
dalinger og nordmøringer skal 
begynne å samarbeide.

Klar beskjed
I en pause fra et Orkide-møte 
ved idylliske Gamle Angvik 

Handelssted, smeller han av 
gårde det ene klare budskapet 
etter det andre over Romsdals-
"orden.

– Nå har Molde-ordfører Tor-
geir Dahl og jeg helt klart noe å 
snakke sammen om. En rekke 
funksjoner ved sykehusene 
våre, som barneavdelingen, er 
satt i spill. Tillitsvalgte i Kristi-
ansund og Molde har allerede 
funnet hverandre i denne  
saken. Nå må han og jeg ha en 
samtale. Vi som politikere kan 
ikke lenger sitte på hver vår 
tue.

– Du kommer til å ringe ham?
– Ja. Nå må vi ivareta fram-

tidens sykehusinnhold. Jeg 
opplever det som at den pro-
sessen tyvstartet med styre-
vedtaket i går. Det som nå blir 
nedlagt, gir oss ingen trygghet 
for at det blir tatt inn igjen i det 
nye sykehuset. Og det er veldig 
urettferdig at vi skal ha et dårli-
gere tilbud til barna enn man 
kan gi på Sunnmøre. Det er en 
veldig skjevfordeling av res-
sursene, sier Øyen.

Postkassestemming
Han er svært kritisk både til 
saksbehandlingen og styret.

– Det var postkassestem-
ming og klar posisjonering i 
forhold til Ålesund sykehus 
sine interesser. Det virker som 
det tror de har lite å tape, og at 
engasjementet for en helhetlig 
sykehuspolitikk kun gjelder 
eget sykehus, sier han.

Ikke minisykehus
– Det nye helseforetaket kan 
vise til en foretaksprotokoll 
som sier at Ålesund skal være 
det største sykehuset. Betyr 
ikke det at akkurat det løpet er 
kjørt?

– Jeg har selvsagt også sett at 
utviklingen går mot større 
syke hus. Men det må ikke bety 
at vi skal sitte igjen med et mi-
nisykehus. Det må heller ikke 
bety at man kan raserer viktige 
tilbud til nærmiljøet, som 
barne avdelingen er, og alle 
konsekvensene det gir rundt, 
som for fødeavdelingen.

– Du tenker på at det er 
barne legene som fører tilsyn 
med nyfødte i Kristiansund?

– Ja, ved små lokalsykehus 
henger funksjoner sammen, 
påpeker Øyen.

I saksutredningen for styret 
er imidlertid ikke konsekven-

sene for fødeavdelingen nevnt. 
Det er heller ikke lagt fram 
noen vurdering av om nedleg-
gelse av barnetilbudet på helg 
vil føre til økt pasient!ukt fra 
helseforetaket, og dermed en 
ytterligere forverring av inn-
tektsgrunnlaget.

Gamle synder
– Så langt har jeg skrytt av pro-
sessene i Helse Møre og Roms-
dal. I dette tilfellet føler jeg at 
man er litt tilbake til syndene i 
det gamle foretaket. Nå skal 
vedtakene gjøres fort. Man har 
det travelt. At man så skal vur-
dere konsekvensene først i  
ettertid, kan ikke bli akseptert. 
Jeg er forundret over at det blir 
gjort på den måten og tar full-
stendig avstand. Dette rokker 
ved den gode prosessen som 
har vært. Det liker vi veldig 

dårlig, sier Øyen.
På gårsdagens Orkide-møte, 

som handlet om opplegget for 
Orkides rolle i høringsproses-
sen for plassering av nytt syke-
hus, tok han til orde for en 
snarlig fellesuttale sammen 
med regionrådet for Romsdal.

– Det foreligger allerede  
sterke føringer for hva som kan 
komme i det nye sykehuset, og 
det bør vi mene noe om. Vi må 
begynne å gi signaler allerede 
nå. Nå er det ikke Kristiansund 
mot Molde, men Kristiansund 
og Molde mot Ålesund for å si 
det på den måten, sa Øyen.

Orkide legger nå opp til å  
fremme et felles saksframlegg 
for kommunestyrene i andre 
halvdel av august, like før  
høringsfristen for den regiona-
le konsekvensutredningen går 
ut.

– Lokalisering er politikk. I 
denne saken kan vi ikke bare 
skal være talerør for våre egne 
kommunestyrevedtak. Vi må 
greie å løfte på lueskjermen og 
se sammenhengene. Orkide 
må settes som kollegium og #å 
tid til å diskutere saken, sa  
Halsa-ordfører Ola Rognskog. 

GIR KLAR BESKJED: At man så skal vurdere konsekvensene først i ettertid, kan ikke bli akseptert. Jeg er forundret over at det blir gjort på den måten og tar fullstendig avstand, 
sier Kristiansunds-ordfører Per Kristian Øyen. 

Det er veldig 
urettferdig at 
vi skal ha et 

dårligere tilbud til barna 
enn man kan gi på 
Sunnmøre.
PER KRISTIAN ØYEN
Kristiansund-ordfører

!

– En nokså underlig votering
Bernd Müller (bildet), foretakstil-
litsvalgt for legeforeningen i Helse 
Møre og Romsdal, er ikke nådig 
mot kuvendingen til tillitsvalgt 
Charles Austnes fra Ålesund i 
styret onsdag.
   – Voteringen i styret var nokså 
underlig i mine øyne, jeg forstår 
ikke hvordan man som ansatte-
valgt styremedlem først intenst 
kan gå ut mot og avvise en sak 
som fullstendig uforsvarlig og ikke 

forankret, for så å betegne det 
som uforsvarlig å ikke støtte 
saken, sier Müller til TK.
    – Jeg har frarådet å fatte vedtak 
som innebærer en selvpålagt 
hjemmeeksamen i god prosess-
kvalitet nå i høst, men nå har altså 
Helse Møre og Romsdal meldt seg 
opp til eksamen mot råd fra et 
samstemt tillitsvalgtkorps. Den 
må bestås med toppkarakter, 
muntlig og skriftlig, forventer 

Müller.
    Han forstår det slik at Ros-analy-
sene av de vedtatte tiltakene skal 
tilbake til styret før de iverksettes.
Tillitsvalgtkollega Anna Owczarz 
ved barneavdelingen, advarer 
mot konsekvensene.
    – Fødeavdelingen blir uten både 
tilsyn av nyfødte og hjelp ved 
akutte situasjoner i helgene. 
Langt !ere enn nødvendig må 
over!yttes til St. Olavs eller 

Ålesund. Personalet som har 
kjempet for denne avdelingen i 
46 år, føler maktløshet, urettfer-
dighet og total mangel på respekt 
fra ledelsen i Ålesund. Hvilken 
mening helseministeren hadde 
med at «akutt og føde ikke skal 
avvikles av kun økonomiske 
hensyn» forstår ingen her, sier 
hun.


