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Det er to måneder til helseforetaket 
skal velge hvor det nye akuttsjuke-
huset for Nordmøre og Romsdal skal 

ligge. Samtidig skal de si hva sjukehuset skal inne-
holde. Derfor forundrer det oss at sjukehusdirektør 
Astrid Eidsvik fredag gikk ut med forslag om den 
største sengereduksjonen vi har sett. 50 sengeplasser 
skal bort – 25 i Ålesund, 25 i Molde. Kristiansund og 
Volda berøres ikke.

Oppdraget Helse Møre og Romsdal har fått er å se 
hele fylket som en helhet, og dette arbeidet er i gang. 
Midt i desember får vi mange svar. Men hvorfor går 
direktøren ut med stadige forslag som kan virke som 
føringer for det som skal 
skje? I det siste har 
vaktordningen blitt 
endret på øre, nese og 
hals og deretter på 
ortopedi og bløtdelski-
rurgi. Og nå kommer 
kutt på hele 50 senger. Vi 
vet foreløpig ikke 
hvordan disse kuttene er 
tenkt fordelt på avdelingene. Men vi regner med at det 
handler om å frigi midler til dagbehandling.

Det er en ønsket utvikling å få flere pasienter over på 
dagbehandling – når det gjelder plager som lar seg 
behandle uten at pasienten må overnatte på sjukehus. 
Og vi har full forståelse for at man letter hver stein for 
å finne områder man kan spare på.

Men vi synes det er unødvendig å utsette de ansatte 
på sjukehuset for en så dramatisk og overrumplende 
kuttforslag like før framtidas sjukehusstruktur skal 
vedtas. Hvorfor kommer det stadig slike løsrevne deler 
av det som skal bli en helhetlig plan – to måneder før 
planen skal opp for helseforetakene?

Ha litt is i magen. Vent med omfattende endringer til 
vi har fått sett helhetsbildet og vet hva vi skal forholde 
oss til i åra som kommer. Hastetiltak som det som ble 
foreslått fredag, tjener ikke til noe godt.

Hvorfor slikt 
hastverk?

Nye kutt: Det er dramatisk for sjukehuset å miste 25 
sengeplasser.  FOTO: KjEll lANgMYREN

«Hvorfor 
kommer alle 
disse kuttene 
like før vi får 
hele planen?»

lEDER

I stedet for gaver til 
seg sjøl, ønsket 
50-åringene Birgit 
Avseth Glimsdal, 
Tormod Remøy og 
Lene Mordal penger 
til TV-aksjonen. 
Det resulterte i 18.200 
kroner i Nordbyen 
kirke lørdag. 

EiRiK HEEN
eirik.heen@r-b.no

MOlDE: – Ideen kom i fjor høst, da 
vi oppdaget at tre av oss fra kirke-
miljøet i Nordbyen fyller 50 år 
med kort mellomrom denne 
høsten. Det er Kirkens Nødhjelp 
som har årets TV-aksjon, en svært 
dyktig organisasjon som vi har 
stor tiltro til. Mottoet til aksjonen 
er «vann forandrer alt», og vi 
ønsket å tromme sammen til 
trippel 50-årsfest i Nordbyen 
kirke for å støtte aksjonen. Det er 
en flott måte å markere våre 
50-årsdager på, spesielt fordi det 
er andre som får gavene. Nemlige 
fattige i den tredje verden som 
ikke har tilgang til reint vann, 
sier sogneprest Tormod Remøy, 
som fylte 50 den 11. oktober.

Har nok. Birgit Avseth Glimsdal 
er fysioterapeut av yrke, og 
rundet 50 den 21. september. Lene 
Mordal er rådgiver i Møre og 
Romsdal fylke, og understreket 
sterkt at hun bare er 49,8 år. Hun 
fyller 50 på lille julaften. Felles for 
dem alle er at de føler at de har det 
de trenger, og vel så det. 

Det har ikke mottakerne av 
midlene fra årets TV-aksjon, som 
bor i land som Sør-Sudan, Etiopia, 
Pakistan, Haigi, Etiopia og 
Tanzania. Der bruker barn og 
voksne, i stor grad jenter og 
kvinner, mange timer hver eneste 
dag på å hente vann. Dette 
hemmer livene deres og utvik-
lingen i landsbyene. Dessuten er 
jo friskt vann essensielt for å 
holde seg frisk, for god hygiene og 
mindre smittespredning. 

Flott gjort. – Årets TV-aksjon 
har som mål å gi reint vann til en 
million fattige. Det er fantastisk 
fint gjort av de tre flotte 50-årin-
gene å arrangere fest til inntekt 
for aksjonen vår. Det er en 

dugnadsfest som kommer til å gi 
vann og bistand til veldig mange 
fattige. Det ble samlet inn over 
18.000 kroner, og vi i Kirkens 
Nødhjelp sier bare gratulerer og 
hjertelig takk. Det har vært en 
stor glede å være tilstede på denne 
flotte festen, der vi også fikk vist 
film og gitt informasjon om 
TV-aksjonen, sier Britt Haarstad 
fra den kommunale aksjonsko-
mitéen i Molde. 

Full kirke. Det var nærmere 90 
gjester til stede i 50-årsfesten i 
Nordbyen kirke lørdag kveld. 
Feiringen varte i fem timer. Alle 
gjestene hadde med seg egne 
bidrag til tapasbordet, og spon-
sorer stilte opp med mineralvann 
og den slags. Maten var 

himmelsk, og kakebordet aldeles 
utsøkt. Dessuten var det sang, 
musikk og taler. Det var mange 
familier til stede på den triple 
50-årsfesten. Og givergleden var 
stor.

god stemning. – Det er kjekt 
at vi kan dele av vår overflod. At 
det kom inn over 18.000 kroner er 
ekstra gledelig. Vi er strålende 
fornøyd med festen. Det var 
veldig god stemning, sier Birgit 
Avseth Glimsdal.

– Ingen tvil om det. Er det noe  
50-åringer har nok av, så er det 
vaser, lysestaker og andre pynte-
gjenstander som man ofte får i 
50-årsgave. Det er en stor glede at 
vi fikk så mye penger i gave. Årets 
TV-aksjon handler om noe så 

– Vi har mer enn nok 
Tre 50-åringer arrangerte fest i Nordbyen  kirke, alle gavene går til TV-aksjonen

gavmilde 50-åringer: Bjørn Olaf Storhaug (t.h.) har nettopp gitt sitt bidrag til TV-aksjonen, og virker godt fornøyd med det. Jubilantene er fra venstre Tormod Remøy, 
Birgit Avseth Glimsdal og Lene Mordal. Britt Haarstad fra Kirkens Nødhjelp (med innsamlingsbøsse) hadde all grunn til å smile, hun også.  AllE FOTO: EiRiK HEEN

Gossen sine J10 handball- og 
fotballjenter gjorde styrketre-
ning til innsamlingsaksjon.  

gUNN E. AARØNES

redaksjon@r-b.no

AUKRA: Dei skaffa sju personar vatn 
for livet under fredagstreninga, som 

Idrettsjenter på     Gossen sprang for å gi vatn


