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Brosjyren Helse Møre og 
Romsdal har lagt ut i alle 
postkasser her i fylket er en 
oppramsing av selvfølgelig-
heter: «Konsekvensene av 
sykehusplasseringen, helikop-
tertilgjengelighet, rekrutte-
ringsfordeler av fagfolk, 
regional utvikling, trafikal 
tilgjengelighet, hva vil befolk-
ningen trenge av sykehustje-
nester, hvilke medisinske 
funksjoner de trenger, hvor 
mye plass fellessykehuset 
trenger, hva vil det koste å 
bygge og drive osv.» 

Den opplagte konklusjonen fra 
alle disse utredningsselvfølge-
lighetene er at det felles 
sykehuset må ligge i nær 
tilknytning til den ene av de to 
byene. Der finnes det infra-
struktur, videregående skoler, 
barnehager, havn, flyplass 
trafikknutepunkt for busser, 
kulturtilbud for voksne og barn 
og arbeidsplasser for helseper-
sonellets ektefeller. Det ville 
vært besynderlig om avgjø-
relsen hadde blitt felles 
sykehuset  på Høgset eller 
Astad. Dette kunne hvem som 
helst  ha konkludert med uten å 
være «ekspert» på sykehusplas-

sering. Det trengte man ikke 
kostbare eksperter fra eksterne 
firmaer, «godkjende av Helse og 
omsorgsdepartementet” til å 
«utrede». 

Det oppsiktsvekkende i 
brosjyren er at  det nye felles 
sykehuset «vil få eit sterkare og 
breiare  fagmiljø enn dagens to 
sjukehus» (!!). Det må bety at  
det nye felles sykehuset for 
Nordmøre og Romsdal skal ha 
alt de to sykehusene har: Alle 
rene lokalsykehusfunksjoner 
som kirurgi, indremedisin, 
gynekologi og føde, røntgen og 
laboratorier samt nevrologisk 
avdeling, patologisk avdeling, 
øyeavdeling, øre-nese-halsavde-
ling, mikrobiologisk avdeling 
og barneavdeling. I tillegg altså 
avdelinger og tilbud de to 
sykehusene ikke har i dag for at 
det felles sykehuset skal bli 
«breiare og sterkare» enn 
dagens to sykehus. 18. 
desember kommer nok 
virkeligheten på bordet og den 
blir nok ikke slik noen nå tror. 
Et felles sykehus vil føre til  
store forandringer i befolknin-
gens sykehusvalg. uansett 
plassering bynært Molde eller 
Kristiansund. Det viser en 

meningsmåling foretatt av 
«Sentio research». Kåre 
Ellingsgård gir en utmerket 
analyse av andre konsekvenser 
ved et felles sykehus: Stor 
økning i reiselengde og reisetid 
for pasienter og ansatte, 
nødvendig spesialistpolikli-
nikk i den byen som mister 
sykehuset, kostbar gjestepa-
sientlekkasje til nabofylker osv. 

Fullgode lokalsykehus i begge 
byene vil være den beste og 
samfunnsøkonomisk  rime-
ligste løsningen, men det 
alternativet er har man unngått 
å utrede selv om det i utgangs-
punktet skulle gjøres. Det vil 
vise seg blir en skandaløs 
feilvurdering. 

 Steinar Berge   

Selvfølgeligheter

Brosjyre: Helse Møre og Romsdal har sendt ut informasjon i 
posten til alle innbyggerne i fylket.

«Jeg føler meg så trygg her, og 
er så sikker på legenes kompe-
tanse», sa min venninne som 
nettopp hadde pådratt seg et 
komplisert benbrudd i 
utlandet. Hun var glad hun var 
blitt operert i Molde, og var 
fornøyd selv om hun lå på 4 
sengs rom med toalett på 
gangen.

Som besøkende følte jeg også 
på denne tryggheten, den 
samme tryggheten jeg tidligere 
hadde følt både som pasient og 
som pårørende. Du er ivaretatt, 
og du er sett, både av syke-

pleiere og leger. Min mann lå 
for tre år siden nesten en måned 
på Molde sykehus med kompli-
serte kreftoperasjoner. Jeg 
glemmer ikke besøkene på 
intensiven der han periodevis 
lå i koma. En dag kunne jeg 
telle opptil 10 leger som sto 
rundt sengen hans og drøftet 
hva som skulle gjøres. Her var 
virkelig samarbeid på tvers av 
spesialiteter. Og jeg fikk hele 
tiden informasjon om hva som 
skjedde, hva de mente var det 
beste å gjøre. Og jeg tenkte, for 
en ivaretakelse, for en mobilise-

ring for å redde et menneskeliv. 
Også meg hadde de omsorg for. 
De sørget for å glede oss med 
innbydende frokostbrett til 
pasienten og oppmuntrende 
kommentarer. Vi savnet nesten 
sykehuset da mannen min ble 
skrevet ut. Hver gang vi senere 
reiste forbi sykehuset, sa vi til 
hverandre: Der er mange snille 
og flinke folk!

At Molde Sykehus har kompe-
tent personale, har vært kjent i 
mange år. Det viser også 
søkningen til stillinger der, hit 

søker eksperter både fra inn- og 
utland. Nettopp var det utlyst 
13 nye legestillinger. Det var 
nesten 400 søkere til de 13 
stillingene til tross for til dels 
nedslitte lokaler. Dette gode 
arbeidsmiljøet og denne gode 
pasientbehandlingen må vi 
beholde. Jeg ber en bønn om at 
Molde sykehus må fortsette å 
ligge der det ligger, og at vi får 
beholde dette gode og trygge 
tilbudet til befolkningen i 
Romsdal.

 Bitten Linge 

Trygghet og kompetanse på Molde sykehus

Da sakspapirene til formann-
skapsmøte 02.09.14 i Eide 
kommune ble sendt ut i går, ser 
man at det er en sak som skal 
behandles: Valg av medlemskap 
i ordfører og rådmannskollegiet 
– Orkidé› eller ROR? Rådman-
nens innstilling er at Eide 
kommune vil melde seg ut av 
ordfører og rådmannskollegiet i 
Orkidé fra 01.01.2015 Fagfor-
bundet Eide reagerer sterkt på 
at denne saken kommer opp nå. 
Med tanke på at vi i nær fremtid 
skal bli slått sammen til større 
kommuner, mener vi at dette er 
en forhastet sak i Kommunen. 
Eide kommune har ikke 
utredet andre alternativer til 
kommunesammenslåing enn 

«Molde storkommune». Mye 
tyder på at den øverste ledelse i 
kommunen ønsker at Eide 
kommune skal bli en del av 
Romsdalen. 

Men det er en kjent sak at 
Eide er en nordmørskommune, 
og at en stor del av befolk-
ningen ønsker at vi fortsatt skal 
være en del av Nordmøre.  

Det har kun vært avholdt et 
folkemøte i regi av Strand krets, 
angående fremtidig kommune-
sammenslåing. Det som kom 
frem på dette møte, er at man 
ønsker at andre alternativer for 
kommunesammenslåing blir 
utredet på lik linje med Molde 
storkommune! Dette er sendt 

som en sak til formannskapet i 
Eide. Kommunen har ikke tatt 
initiativ til å avholde folke-
møter for å lytte til innbyg-
gerne om hva de ønsker. Er de 
kanskje redd for svaret? 

Dersom formannskapet og 
kommunestyret i Eide nå går 
inn for rådmann Ole Bjørn 
Moen sin innstilling, om at vi 
skal melde oss ut av Orkidé, vil 
dette være svært uheldig for 
kommunens innbyggere. Det 
vil da ikke lenger være et nært 
samarbeid med Nordmørskom-
munene, noe som igjen vil 
påvirke prosessen om utred-
ning av andre alternativer til 
kommunesammenslåing.  

En ber derfor om at de 
folkevalgte i Eide kommune 
ikke gjør noe forhastet i denne 
saken. Kommunen bør utsette 
valg av ordfører og rådmann-
skollegiet, til alternative 
løsninger for eventuell kommu-
nesammenslåing er utredet! 

Fagforbundet Eide anbefaler 
at Eide kommune fortsetter sitt 
medlemskap i både Orkidé og 
ROR. Oppfordrer sterkt til at 
innbyggerne i Eide kommune 
får være delaktige i prosessen 
frem mot en eventuell kommu-
nesammenslåing.

Fagforbundet Eide
Carita Naas langnes

Hovedtillitsvalgt 

Eide vil ut av Orkidé

Flyktningehjelpens general-
sekretær, Jan Egeland, 
skriver i en kronikk i RB 
26.8. at Israel har bombet 
138 skoler i Gaza. Dette er 
uærlig av Egeland. Israel går 
etter terrormål, og de 
finnes i skoler, moskeer, 
sykehus, boliger. 71 moskeer 
er også bombet. Det betyr 
ikke at Israel vil ødelegge 
Gazas moskeer. Krigsforbry-
telsen består ikke i å bombe 
terrorinstallasjoner, men å 
legge dem til sivile 
bygninger. Forholdet 
mellom UNRWA, som driver 
skolene, og Hamas er mer 
enn problematisk, og 
Canada vil ha dette 
gransket. Egeland bør ikke 
late som om det er Israel 
som har skyld i utsatt 
skolestart i Gaza.   KOK

Gazas skoler

«5 milioner holder knapt til 
tomtekjøp om noen vil 
kjøpe den», skriver ordfø-
reren i Øyavis. De må huske 
på at dette er ein eigedom 
Midsund kommune lurte til 
seg frå familien Misund for 
nokon år tilbake på grunn 
av sjukdom! Her burde 
kommunen vere så ærlige 
at dei innrømmerat det som 
skjedde ikkje var rett, og 
selje eigedomen tilbake til 
familien Misund for 1 kr. 
Men for ordførar har dette 
blitt ei prestisjesak og no 
bremser han villige aktørar 
både i utviklinga av og 
forskjønninga av Midsund 
sentrum. 

Antonbua

Fornuftig av Eide å melde 
overgang til ROR. Greit å 
høre med til den regionen 
en bor i. Gjemnes hører 
sammen med Eide til 
samme region, men likevel 
holder de til i Orkidé, et 
område som ligger utenfor 
Gjemnes. La Eide og 
Gjemnes være sammen, på 
Romsdalshalvøya.  «Dovre»

Gjør som Eide


