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PER
KRISTIAN
ØYEN
Ordfører
i Kristansund

Tilpasientenes
beste

Når det nå skal bygges nyttsykehusiHelseMøreog
Romsdal,måvivelgedenløsningensomisumerbest
forpasienteneogbefolkningenihelefylket.Detbetyr
atsykehusetmåbyggesbynærtKristiansund.

Det ermye sommå
vurderes når et en ny
sykehusstruktur skal
planlegges.Hvordan

sikrer vi god tilgang til
helsetjenester?Hvordan legger
vi til rette for utdanning og
forskning?Hvordan rekrutterer
vi gode sykepleiere, leger og
andre helsearbeidere?Hvordan
påvirker det nye sykehuset
fylket og regionen?Hvordan
sikrerman god beredskap?

Heldigvis er det blitt gjort flere
og gode utredninger av de ulike
tomtealternativene som
vurderes til nytt sykehus. I alle
er det to klart vinnende
alternativer;bynærtMolde og
bynært Kristiansund.Begge
byene er i vekst, selv om
Kristiansund er beregnet å
voksemer ennMolde.Et nytt
felles sykehus vil utløse positive
regionale ringvirkninger i
begge byene og regionene.

Ifølge rapportene fra Sintef og
Norconsult er byene likeverdige
når det gjelder rekruttering av
fagpersonell og gode fagmiljøer.
Dette betyr at nåværende
størrelse på sykehuset og
fagmiljøene ikke har avgjørende
betydning i diskusjonene om
lokalisering.Dette er heller
konsekvenser av dagens
funksjonsfordelinger og
tilpasningermellomde to
sykehusene.Vi skal bygge et

sykehus for fremtiden. I Norge
har vi et arbeidsmarkedmed
stormobilitet.Et nytt felles
sykehusmed en samling av
dagens delte funksjoner og
fagmiljøer vil bli en stor og
attraktiv arbeidsplass i
Nordmøre ogRomsdal.Dette vil
være rekrutterende og bidra til
en styrking av fagmiljøene,
samt være en vekstimpuls for
den byen sykehuset bygges i.

Men på to områder skiller det
ene alternativet seg ut.Dersom
sykehuset ikke bygges bynært
Kristiansund vil beredskapen
for alle som jobber offshore i
regionen eller sombor på
øysamfunnmed svært lang vei
til sykehus svekkes betraktelig. I
tillegg vil vi fortsette å se at
økonomien iHelseMøre og
Romsdal svekkes ved at
pasientene nord i fylket reiser til
St.OlavsHospital.Dette er den
største trusselenmot det nye
sykehuset.Det er uansvarlig å se
bort fra den.Alt i dag tappes
HelseMøre ogRomsdal for
ressurser fordimange reiser til
Trondheim.Bygges sykehuset i
Molde, vil dette øke dramatisk.
Årelatingen av helseforetaket
vårt vil fortsette.

I havet utenfor Kristiansundbor
og arbeider det til enhver tid
3 000 personer.Plattformene er
sårbare og langt fra helsehjelp.
Derfor er det strenge regler for

hvor lang tid det kan ta fra noen
blir skadet på plattformen til de
er på et sykehus og får
behandling.Det ermye teknisk
informasjon som ligger til
grunn for vurderingene,blant
annet helikopterets evne til å
frakte pasienten til ulike steder.
Men for å gjøre det enkelt;
dersom sykehuset legges til
Molde vil det ta for lang tid, og
loven brytes,mens det er
innenfor lovverket hvis
sykehuset legges til
Kristiansund.Reglene er der av
viktige grunner.Skader er der av
viktige grunner.Ulykker på
plattformer skjer dessverre fra
tid til annen og det er helt
nødvendigmed rask responstid
når liv og helse står på spill.

I motsetning til alle dem som
jobber offshore, står
befolkningen nord i fylket
overfor flere valg omhvor de vil
behandles. I en undersøkelse
utført av Sentio får vi vite hvilket
sykehus de vil velge avhengig av
omdet nye sykehuset
lokaliseres tilMolde eller
Kristiansund.Dersom et nytt
sykehus legges tilMolde vil 52
prosent, altså et flertall av
befolkningen i nordfylket,heller
benytte seg av St.Olavs
Hospital.Bare 42 prosent vil
benytte seg avMolde.Dersom et
nytt sykehus legges til
Kristiansund vil hele 79 prosent
benytte seg avKristiansund,

mens bare18 prosent vil benytte
St.OlavsHospital.

Disse svarene,disse
innbyggerne,kan ikke overses
når et vedtak omnytt sykehus
skal fattes.En lokalisering
bynært Kristiansund gir en
langt bedre balanse og
spredning av sykehusene iMøre
ogRomsdal.Man kan ikke
innrette sykehustilbudet iMøre
ogRomsdal slik at et flertall av
befolkningen nord i fylket heller
reiser ut av fylket, til et annet
helseforetaksområde som i
tillegg har sprengt kapasitet.
Det vil ikke være bra for
pasientene.Det vil ikke være bra
for sykehusenes økonomi,
verken iMøreRomsdal eller i
HelseMidt-Norge.Og det vil
heller ikke være bra for resten av
innbyggerne somvil få et
helseforetakmedmindre
ressurser til å behandle oss.

Som sagt er detmye godt å si
ombådeMolde og
Kristiansund.Det er begge byer
som vil egne seg godt til et nytt
stort og flott sykehus.Men for
alle dem sombor på øyene våre,
som jobber offshore, som ser seg
nødt til å reise helt til
Trondheim eller som tenker på
fremtidens sykehusstruktur, så
er Kristiansund det riktige
valget.

«En lokali-
sering
bynært
Kristian-
sund gir en
langt bedre
balanse og
spredning
av sykehu-
sene i Møre
og
Romsdal.»
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St. Olavs Hospital: Ifølge Øyen vil flere reise til St. Olav i Trondheim
dersom det nye sykehuset bygges i Molde. Foto: JAVAD MONTAZERI

«Såspørsdetomidrettenevner
åforståhovedbudskapetogta
detinnoversegnårmorgen-
dagensidrettsaktivitetskal
planlegges.»
Ordet Fritt, neste side


