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En meningsmåling 
tatt opp blant 1000 
nordmøringer viser 
sjokktall for et even-
tuelt sykehus plas-
sert bynært Molde.

SYKEHUSSAKEN
ARILD MYHRE
arild.myhre@tk.no 905 48 979

Meningsmålingen, som 
er tatt opp av Sentio 
research på oppdrag 

fra Kristiansund kommune, vi-
ser at bare 42 prosent av nord-
møringene vil benytte seg av et 
fellessykehus i praksis plassert 
på Hjelset. Hele 52 prosent sva-
rer at de da heller drar til St. 
Olavs Hospital i Trondheim. To 
prosent vil dra til Ålesund, 
mens resten har svart vet ikke.

Rømmer helseforetaket
Sjokktallene griper rett inn i 
den pågående diskusjonen om 
pasientgrunnlaget for et nytt 
fellessykehus og dyre pasient-
lekkasjer ut av helseforetaket. 
Skal vi tro svarene i undersø-
kelsen vil et fellessykehus 
plassert i Molde bidra til at 
minst 30.000 nordmøringer da 
vil la seg behandle utenfor hel-
seforetaket hvis de �kk velge. 
Bare 25.000 av drøyt 60.000 
nordmøringer svarer at de vil 
velge et sykehus bynært Mol-
de, i praksis plassert på Hjelset.  

Kristiansunds-ordfører Per 
Kristian Øyen sier hensikten 
med meningsmålingen har 
vært å undersøke hvordan sy-
kehusplasseringen vil påvirke 
pasientstrømmene i framtida.

 – Vi vet allerede i dag at det 
er for stor lekkasje mot St. 
Olav, noe som i høyeste grad 
påvirker økonomien i helsefor-
etaket negativt. Nå ha vi helt 
klart fått slått fast at et sykehus 
plassert på Opdøl vil forsterke 
pasientstrømmen mot St. Olav. 
Det styrker vårt argument om 
at sykehuset må plasseres 
lengst mulig mot den nordlige 
delen av opptaksområdet, for å 

sikre foretaket økonomisk, sier 
Øyen.

De eldre er klarest
– Jeg vil ikke til et sykehus i 
Molde, fastslår kristiansunde-
ren Aase Fladseth (70). 

Hun er ikke selv blitt spurt av 
Sentio, men tilhører den al-
dersgruppen på Nordmøre 
som er klarest imot en slik 
plassering. Av de spurte over 
70 år er det bare 29 prosent 
som svarer at de sannsynligvis 
vil velge Molde. Det er signi�-
kant (statistisk sikkert) lavere 
enn for snittet av de spurte.

– Jeg tenker først og fremst 
på kystbefolkningen i Aure og 
Smøla, som får for langt til sy-
kehus og som det kan bli kri-
tisk for når været er dårlig og 
helikoptrene ikke �yr. Det vil 
ikke bli like kritisk for folk i 
Romsdal, som vil ha to syke-
hus i rimelig nærhet når Møre-
aksen kommer. Men jeg tenker 

også o�entlige arbeidsplasser, 
hvorfor må absolutt alt til Mol-
de? Jeg hater ikke Molde, men 
lot meg engasjere da man i det 
skjulte forsøkte å �nansiere 
Nye Molde sjukehus med å 
ødelegge vårt, sier 70-åringen.

Underlagstallene viser at 
svarene varierer kraftig mel-
lom kommunene. Lavest ligger 
Aure, der bare sju prosent vil 
velge et sykehus på Hjelset. 
Høyest ligger Eide med 81 pro-
sent. I Kristiansund er oppslut-
ning om et sykehus i Molde 34 
prosent, også det signi�kant la-
vere enn snittet i målingen. 

Mange for midt imellom
Sentio har med samme spørs-
målsstilling også loddet stem-
ningen for et sykehus plassert 
bynært Kristiansund og et 
kompromiss plassert midt 
mellom byene Kristiansund og 
Molde, i praksis på Astad-tom-
ta nær Batn�ordsøra. 

Tallene viser en overrasken-
de høy oppslutning om kom-
promissalternativet, selv i 
Kristiansund. Mens 79 prosent 
av de spurte nordmøringene 
svarer at de sannsynligvis vil 
velge et sykehus på Storbakken 
på Frei, svarer 81 prosent av de 
spurte at de vil foretrekke midt 
mellom-alternativet. Feilmar-
ginen tatt i betraktning får de 
to alternativene praktisk talt 
lik oppslutning på Nordmøre.

I alle de �re kommunene 
Kristiansund (90 prosent), Av-
erøy (92), Gjemnes (94) og 
Tingvoll (96) er andelen som 
vil velge et sykehus på Astad, 
signi�kant høyere enn for snit-
tet i målingen. Interessant nok 
er Nordmøres framtid – de un-
der 30 år – den aldersgruppen 
som er mest positiv til å velge 
et sykehus i Gjemnes. En opp-
slutning på 88 prosent er signi-
�kant høyere enn snittet for 

Sjokktall i ny meningsmåling – 52 prosent sier de vil velge St. Olav

– Rømmer fylket med Molde-sykehus
Dersom et framtidig sykehus for Nordmøre og Romsdal 
blir lagt bynært Molde, hvilket sykehus er det da sann-

synlig at du vil velge i framtiden (prosent)?

Molde Ålesund St. Olav Vet ikke

Kr.sund 34  4 57 5

Eide 81 0 17 2

Averøy 73 1 23 3

Gjemnes 79 2 17 2

Tingvoll 55 6 37 2

Sunndal 73 1 20 6

Surnadal 16 0 83 1

Rindal 0 0 97 3

Halsa 33 0 63 3

Smøla 23 0 72 4

Aure 7 0 87 6

Totalt 42 2 52 4

Et representativt utvalg på 1000 nordmøringer er spurt. Feilmarginen 
varierer mellom 1,9 og 3,1 prosent for totaltall, høyest ved 50–50 fordeling 

av svarene. Røde tall viser signi�kant lavere tall enn snittet, grønne tall 
signi�kant høyere tall enn snittet.
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– Rømmer fylket med Molde-sykehus

STERK OG KLAR: Aase Fladseth (70) tilhører den aldersgruppen som er klarest på at de ikke vil velge et 
sykehus på Hjelset. Blant de unge er det spesielt høy oppslutning om et kompromiss i Gjemnes.

målingen.
Oppslutningen om et syke-

hus på Frei er ikke uventet 
størst i Kristiansund (96 pro-
sent), Smøla (98) og Averøy 
(91). Både for Storbakken- og 
Astad-alternativene er det de 
spurte i kommunene Surnadal 
(34), Sunndal (63) og Rindal (3) 
som drar snittet ned.

 – Vi tar undersøkelsen til et-
terretning ettersom vi antar 
Kristiansund kommune vil la 

dette inngå som en del av sin 
høringsuttalelse, sier strategi- 
og utviklingssjef Espen Rem-
me i Helse Møre og Romsdal.

– Vi kan vel også tillate oss å 
si at resultatet ikke er uventet. 
Samtidig kan slike målinger 
være forbundet med en viss 
usikkerhet i forhold til hva som 
faktisk skjer når det nye syke-
huset står der, sier Remme.

Han sier helseforetaket selv 
vil foreta en overordnet sensi-

tivitetsanalyse for pasient-
strømmer i idéfasen. De forelø-
pige idéfaseutredningene er 
noe forsinket, men ventes nå å 
foreligge fredag 22. august. 

Mandag blir det folkemøte 
om de reguleringsmessige si-
dene ved Storbakken-tomta i 
Frei grendahus. 

Et folkemøte om den regio-
nale konsekvensutredningen 
vil �nne sted i Kristiansund 2. 
september.

Saueeier Eystein Opdøl på 
Ålvundeid fikk fredag 
tillatelse til å skyte en 
skadegjørende jerv i 
Sunndals del av Trollhei-
men.

JAN ARVE ØDEGÅRD
jan.arve.odegard@tk.no 907 66 801

Tillatelsen ble gitt av fyl-
kesmannen i Møre og 
Romsdal uten at det er 

funnet ett eneste sauekada-
ver der det er dokumentert at 
jerven er synderen.

Ved tilsyn er det derimot 
observert at det mangler �ere 
lam, uten at noe antall er opp-
gitt. Det er sett ravn og hav-
ørn i området, noe som tolkes 
slik at det ligger kadaver i ter-
renget.

I skadefellingstillatelsen 
som er signert av assisteren-
de miljøverndirektør Ulf Lu-
casen og saksbehandler Ola 
Betten, blir det vist til at det 
de siste åra er dokumentert at 
jerv har vært en vesentlig ska-
devolder i dette beiteområ-
det. Tapene av sau på beite 
karakteriseres som høye.

Det blir også vist til at Sta-
tens naturoppsyn har doku-
mentert at det var jerv i områ-
det sist vår, uten at det ble 
funnet tegn på yngling. 

Avslørt av viltkamera
– Søkeren har fanget opp jerv 

på viltkamera utover somme-
ren. Observasjonene tyder på 
at minst to ulike jerver kom-
mer innom dette beiteområ-
det. Det gjør at vi regner det 
for sannsynlig at jerv kan 
være skadevolder i området 
også i år, heter det i tillatelsen 
til skadefelling.

Forsøk på felling av jerv vil 
kunne redusere videre tap i 
området, men det krever at 
en lykkes med fellingen. Ut 
fra tidligere års erfaring med 
fellingsforsøk på jerv i beite-
sesongen, er det sjelden det 
lykkes, heter det i beslutnin-
gen. 

Tilrår nedsanking
– For å hindre videre tap av 
lam er det derfor tidlig san-
king av sauen som gir den sik-
reste e�ekten, påpeker Luca-
sen og Betten. Dette må opp-
fattes som et klart råd, men 
neppe et pålegg, overfor 
saueeieren.

Fellingstillatelsen gjelder 
fra og med 14. august til og 
med 9. september. Dagen et-
ter starter ordinær lisensjakt 
på jerv.

Fellingslaget som er god-
kjent og kan jakte på jerven, 
består av leder Eystein Opdøl 
av Jan Håvard Knee, Einar 
Snekkevåg, Fredrik Oshaug, 
Arne Opdøl, Nils Erik Lehne, 
Per Egil Reiten og Olav Lehne.

Får skyte skade- 
jerv i Sunndal

FANGET MED KAMERA: Minst to ulike jerver skal være 
observert i det aktuelle området. ILLUSTRASJONSFOTO

Møøøtende tra�kk
Tomas Knudsen Eikrem 
�kk seg litt av en overras-
kelse da han kjørte til jobb 
fredag morgen. Eikrem 
måtte tråkke på bremsen 
for tre kviger som kom 
ruslende i veibanen i 
rundkjøringa på Krifast.
– Jeg kjører her hver dag 
på vei til jobb. Jeg har aldri 
sett dyr i rundkjøringa før, 
sier Eikrem til Tidens Krav.

Fant båt
En grå plastbåt, 8–10 fot, 
med årer og noen teiner om 
bord, samt en �re heste-
krefters Yamaha påhengs-
motor, ble funnet drivende 
ved Mjosundet i Aure 
fredag formiddag. Den ble 
fortøyd til land. Fredag 
ettermiddag hadde eieren 
ennå ikke meldt seg. Eier du 
en slik, ber politiet om at du 
ringer 02800.

Ilagt gebyr
Sju bilførere ble ilagt gebyr 
da utrykningspolitiet 
gjennomførte en atferds-
kontroll på riksvei 70 ved 
Melkvikan i Kristiansund 
fredag, fra klokka 10.30-
11.15. Det ble i løpet av 
kontrollen gitt tre foren-
klede forelegg for ulovlig 
mobilbruk, samt ilagt �re 
gebyr for manglende 
bilbelte.

En mann ble natt til 
fredag funnet beruset og 
sovende utenfor et hotell 
i Kristiansund. Mannen, 
som er i 20-årene og 
kommer fra Rogaland, 
ble tatt hånd om av 
politiet og satt i drukken-
skapsarresten. Det var 
ellers en rolig natt for 
Nordmøre og Romsdal 
politidistrikt.

Politiet melder om 
at en mann med blå 
bukse, brun jakke, 
og utenlandsk 
utseende i 15.20-
tida fredag skal ha 
forsøkt å bryte seg 
inn i en bolig i 
Langslågata på 
Sunndalsøra. Han 
løp fra stedet og er 
siden ikke sett.


