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Styret i Helse Møre og 
Romsdal ville ta et kjapt 
overblikk over de aktuelle 
sjukehustomtene. På 
Hjelset varte besøket 190 
sekunder.

RICHARD NERGAARD)
richard.nergaard@r-b.no

MOLDE: I går ettermiddag, 
rullet en stor, hvit buss med 
sotete vindusruter inn på 
sjukehusområdet på Hjelset. I 
bussen satt styret og ledelsen i 
Helse Møre og Romsdal. De 
ville ta Hjelset-tomta – ei av tre 
aktuelle tomter for det nye 
akuttsjukehuset – nærmere i 
øyesyn. Besøket på Hjelset 
varte i tre minutter og ti 
sekunder. Bussen stoppet ikke, 
så ingen gikk ut av bussen. 
 
Tre korte stopp. Tidligere 
på ettermiddagen hadde 
bussen gjort korte stopp på 
Storbakken i Frei og på Astad i 
Gjemnes, der de to andre aktu-
elle sjukehustomtene ligger.

– Hvilket inntrykk fikk 
styret av de tre sjukehustom-
tene, styreleder Stein 
Kinserdal?

– Styret fikk orienteringer 
på bussen også, og det er klart 
at alle tre tomtene i seg selv er 
mulig å bygge et nytt sjukehus 
på. Sjøl har jeg vært og sett på 
tomteområdene tre ganger 
tidligere. For styret var det 
viktig å få visualisert tomtene.

Styrelederen legger til at 
hensikten med å foreta buss-
turen fra Kristiansund til 
Molde var å la styret få et 
inntrykk av hvilke avstander 
man har å gjøre med.

– Styret fikk et innblikk i 
aksen sjukehuset skal plas-
seres langs. Hva er denne 
aksen? Er den lang? Hvilken 
betydning har aksen for sjuke-
husplasseringen, avhengig om 
man ser på sysselsettingen 
eller reiseavstander, legger 
Kinserdal til.

Den første kommunen 
styret fikk orientering fra, var 
Kristiansund. Legetillitsvalgt 
Åge Austheim argumentere for 
at forskjellen på fagmiljøet i 
Kristiansund og Molde ikke er 
så stort.

Molde-ordføreren oppfor-
dret styret i helseforetaket til å 
legge stor vekt på å beholde 
fagfolk i interimsperioden, fra 
desember i år og åra fram til 
nytt sjukehus står innflyt-
tingsklart. 

190 sekunders 
tomtebefaring

På lynvisitt: Her kjører 
bussen med styret i Helse 
Møre og Romsdal sakte 
gjennom sjukehusområdet 
på Hjelset.   
 FOTO: RICHARD NERGAARD

Det er så lite penger å spare 
på å samle vaktberedskapen 
for øye-pasienter til Ålesund 
sjukehus at ledelsen i Helse 
Møre og Romsdal droppet 
det. 

RICHARD NERGAARD)
richard.nergaard@r-b.no

KRISTIANSUND: Styremedlem Svein 
Anders Grimstad etterlyste på 
styremøtet mandag tall som viser 

hva helseforetaket regner med å 
spare på å samle vaktberedskapen 
på helg for øre-nese-hals fra 
Molde sjukehus til Ålesund 
sjukehus. Grimstad mente styret 
også måtte få se regnestykket på 
hva som ville vært besparelsen 
ved å samle vaktberedskapen for 
øye-pasienter til Ålesund i 
helgene.

– Styret vedtok i juni at vaktbe-
redskapen skulle samles, men vi 
har ikke fått se de økonomiske 

beregningene av hva samling av 
vaktberedskapen gir, sa Svein 
Anders Grimstad.

Administrerende direktør 
Astrid Eidsvik opplyste til styret 
at administrasjonen beregnet 
gevinsten ved å samle vaktbered-
skapen på helg for øye-pasienter 
til Ålesund til rundt 650.000 
kroner på årsbasis. Men så vil det 
komme økte skyssutgifter ved at 
øyepasienter må kjøres i drosje til 
Ålesund sjukehus.

Vil se regnestykket

Hvor mye penger spares? 
Styremedlem Svein Anders 
Grimstad.  
 FOTO: RICHARD NERGAARD

Sju uker før avgjø-
relsen tas om hvor 
nysjukehuset skal 
bygges, rydder styre-
leder Stein Kinserdal i 
argumentbunken. – Å 
snakke om gevinst ved 
å hente tilbake, blir 
ingen avgjørende 
faktor, sier Kinserdal.  

KRISTIANSUND: Styreleder Stein 
Kinserdal i Helse Møre og 
Romsdal sier tiden er inne for å 
rydde mellom de vesentlige argu-
mentene og de mindre vesentlige 
argumentene før sjukehusplasse-
ringen avgjøres 17. og 18. 
desember.

Må sikre god rekruttering. – 
Jeg føler at styret er på rett veg. 
Målet er å få et relevant grunnlag 
vi kan treffe beslutningen på. Vi 
må finne ut hva vi vekter som 
viktig og mindre viktig. For 
eksempel vil jobbmarkedet være 
kjempeviktig. Høringsuttalelsene 
vi har fått inn, bekrefter det. 
Mange er opptatt av at sjukehuset 
skal rekruttere godt blant fagfolk. 
Det er krafta i det nye sjukehuset 
som til sjuende og sist vil avgjøre 
hvor pasienten vil reise, sier Stein 
Kinserdal til Romsdals Budstikke.

Kan ikke stenge grensene. 
Ett eksempel på argumentasjon 
som har vært framført i sjukehus-
debatten har vært at Helse Møre 
og Romsdal taper inntekter ved at 
pasienter velger å reise til andre 
sjukehus, for eksempel til Orkdal 
sykehus eller St. Olavs Hospital i 
Trondheim. En analyse helsefor-
etaket har fått utført, viser at det 
koster Helse Møre og Romsdal 
rundt 90 millioner kroner årlig at 
pasienter reiser til andre helsefor-
etak. 

– Skal vi ta tilbake disse pasien-
tene, er det ikke gratis å behandle 
dem her. Vi må ha mer folk og 
mer utstyr for å behandle flere. 
Nettoen er kanskje 18 millioner 
kroner. Men det er et usikkert 

tall, forklarte strategi- og utvi-
klingssjef Espen Remme på styre-
møtet.

Styreleder Stein Kinserdal sier 
dette om å legge vekt på tapte 
inntekter:

– Når vi er så dyr som vi er i 
Helse Møre og Romsdal, kan det 
hende det faktisk lønner seg å 
sende noen pasienter til de regio-
nale helseforetakene. Dette 

pengeargumentet er ingen avgjø-
rende faktor, til det er den for 
marginal, sier styrelederen. 
 
Samkjøres med Helse Midt. 
– Hvilke argumenter blir de 
viktigste når styret skal treffe 
bestemmelsen om hvor sjuke-
huset skal bygges?

– Vi har fått en mengde 
analyser og rapporter. Og engasje-

mentet blant folk er stort. Vi ha 
møter med Helse Midt-Norge om, 
for å avklare hvilke felles 
momenter vi skal legge vekt på. 
Jeg tror fire-fem elementer blir de 
viktigste. Andre forhold blir 
dermed underordnet, mener 
Stein Kinserdal og minner igjen 
om at det aller viktigste blir hvor 
god kvalitet på behandlingstilbu-
dene det nye sjukehuset kan gi. 

– Vi nærmer oss
Styreleder Kinserdal legger ikke vekt på tapte pasientinntekter

Hva blir viktigst? Styreleder Stein Kinserdal mener pengesummen på 18 millioner kroner fra pasienter som kan hentes heim til Helse 
Møre og Romsdal, ikke blir avgjørende for hvor sjukehuset plasseres. – Vi skal samstemme oss med Hel se Midt om de viktigste 
momentene før avgjørelsen tas, sier Kinserdal.  FOTO: RICHARD NERGAARD

SJUKEHUSSAKA  SJUKEHUSSAKA
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 – Vi konkluderte med 
at her vil det ikke være 
så mye å spare på å samle 
vaktberedskapen i 
Ålesund, oppsummerte 
Eidsvik.

Når det gjelder 
øre-nese-hals har admi-
nistrasjonen konkludert 
med at det er støre beløp 
å spare på å samle 
legenes vakt på helg.

SJUKEHUSSAKA

Politiet i Ålesund har fått inn 
mange tips de ser på som 
interessante i etterforskningen 
av dødsfallet til en 35-åring i 
Spjelkavik forrige uke. 

ÅLESUND/OSLO:– Vi har til nå fått inn 
40 tips. Flere av disse har vært svært 
viktige for oss, sier politistasjonssjef 
Oddbjørn Solheim i Ålesund 
mandag ettermiddag. Det var forrige 
tirsdag at 35 år gamle Åge Stavran 

fra Ålesund ble funnet død etter en 
brann i en leilighet i en firemanns-
bolig i Øvre Holen i Spjelkavik. Tre 
menn og en kvinne som er siktet for 
legemsbeskadigelse med døden til 
følge, ble forrige uke varetekts-
fengslet. De tre mennene er også 
siktet etter mordbrannparagrafen.

Over 80 avhør. Solheim ber folk 
om å fortsette å gi politiet tips 
dersom de har sett noe i og ved 

bolighuset fra etter klokken 18 
mandag forrige uke og fram til 
brannen startet tirsdag klokka 
15.40. Solheim opplyser at politiet 
har arbeidet med saken gjennom 
hele helgen, og at over 80 avhør er 
gjennomført så langt.

– Forklaringer fra de siktede og 
vitner blir nå kontrollert opp mot 
blant annet elektroniske spor og 
overvåkingskameraer. Det er et 
betydelig materiale som våre etter-

forskere går gjennom, sier Solheim.

Undersøkelser. Han sier politiet 
og Kripos jobber med uforminsket 
styrke i etterforskningen, og at 
etterforskerne har gjennomført 
undersøkelser flere steder i Ålesund.

Politiet opplyste fredag at 
mannen trolig døde av vold, men 
Solheim kan av hensyn til etterfors-
kningen ikke gå nærmere inn på 
type eller graden av vold.   NTB

 – Interessante tips i Spjelkavik-saken

Vår gode mamma,
svigermor, snille molla,

mormor, farmor, oldemor,
søster, svigerinne og tante

Margot Alvilde
Ukkelberg
født Kvalsnes,

10. august 1925,

Øvre Kolberg,
24. oktober 2014.

Edith Ole
Jan Kari
Bodil Kjell
Asbjørn Judy
Turid Arnfinn
Håvard Wenche
Ramona, Andreas, Tore,
Morten, Randi, Rebecca,
Kjell Olav, Jorunn, Silje,
Marita, Camilla, Arild,
Carola, Daniel, Anita,

Madeleine
Oldebarn, søsken
og øvrige familie
Så lukker vi deg
i våre hjerter inn,
og gjemmer deg
innerst inne.
Der skal du

for evig og alltid bo,
som et kjært

og dyrebart minne.

Begravelse fra
Myrbostad kyrkje, tirsdag
4. november kl 13.00.
Alle som vil følge mamma
til det siste hvilested, er
hjertelig velkommen.
Like kjært som blomster,
er en gave til Fræna sjuke-
heim, avd. Fjordstua.

 www.rb.lokalguiden.no

 Søk på fi rmanavn, bransje og/eller sted

hytte og fritid

Ser du etter hyttetomt?
Mer informasjon om disse fi rmaene fi nner du på rb.lokalguiden.no

Ønsker du å annonsere? Kontakt Romsdals Budstikke, 
telefon 71 25 01 25

EIENDOM

SØK: HYTTETOMTER 

Jutvika Hyttefelt
50 min fra Kr.sund
1 time fra Molde

2 timer fra Oppdal
2,5 time fra Trondheim

Nydelig utsikt/Sorike tomter/Nausttomt
Turmuligheter i skog og mark

www.jutvikahyttefelt.net

 Tlf.  911 90 188
eller 971 91 889

Grøndal
Hyttegrend

Ferdige hytter/tomter
3 km øst for Kleive, Molde

Ta kontakt for visning eller prøv
ei hytte en weekend med familie.

www.grondalhyttegrend.no

SØK: HYTTETOMTER SØK: HYTTETOMTER

SØK: HYTTETOMTER

Nysetra Hyttefelt
Ca. 25 min fra Åndalsnes

Ca. 40 min fra Molde
Utbygd helårsvei/strøm/vann

Nydelig turterreng og toppturer
Fjellvann for ørretfiske

Kontakt
Inge Flovik, tlf. 905 74 823
www.nysetrahyttefelt.com

SØK: HYTTETOMTER

Bjørnsonfeltet
Høystandard hyttetomter ved 

Langfjorden, med idyllisk utsikt over 
fjord, fjell og storslått natur.

     * Vann/Avløp/Strøm/Bredbånd
     * Båtplasser og naust

Tlf. 913 99 560
www.bjornsonfeltet.no

SØK: HYTTETOMTER

Ytterst mot storhavet i Averøy

Meget solrike tomter er byggeklare 
med vann/strøm/avløp/naustplass.

Kontakt Utbygging Møre AS
Tlf. 913 74 164

www.utbygging.no

SØK: HYTTE kahyttefelt.net

Malo Sagbruk AS
Telefon 99 09 13 46
www.hellvikhus.no

SØK: HYTTE kahyttefelt.net

Møt oss i våre lokaler på 
Ranvikhjørnet, til en hyggelig 
og uforpliktende hytteprat!

Telefon: 97 99 66 11

avdeling Molde

www.saltdalshytta.no

SØK: HYTTE kahyttefelt.net

Tlf. 71 26 63 00
www.dalebruk.no

HYTTELEVERANDØRER

SØK: HYTTE kahyttefelt.net

Telefon 71 66 41 40
rindalshytter@rindalshytter.no

WWW.RINDALSHYTTER.NO

SØK: HYTTETOMTER

Storhaugen Hyttefelt
Byggeklare tomter på Rødfjellet!
Ingen binding til hytteprodusent

45 minutter fra Molde
Plass til vinterparkering

Flott turterreng!

Ta kontakt for mer informasjon

Tlf. 472 79 860

rb.lokalguiden.no
gir deg informasjon og 
oversikt over hyttefelt 

i vårt fantastiske distrikt

Sjekk ut 
lokale hyttefelt på 
rb.lokalguiden.no

SØK: HYTTETOMTER

Løvika hyttegrend
– på Gossen i Aukra –

Hyttefelt med flott 
beliggenhet og utsikt mot

storhavet, holmer og skjær.

Vei, vann, kloakk og strøm
er lagt til tomtegrensen.

Tlf. 901 40 955

SØK: HYTTETOMTER

Vikahammeren i Eresfjord
BYGGEKLARE TOMTER

Båt- og naustplass 
Fenomenal utsikt!

Kontakt Utbygging Møre AS
Telefon 913 74 164
www.utbygging.no

SØK: HYTTETOMTER

Hyttefelt i Torvikbukt

Molde: 47 km
Kristiansund: 50 km
Trondheim: 200 km

Byggeklart med vann/strøm/avløp
Arnt Torvik: 990 48 732

Per Helge Sira: 971 62 779

 det du trenger

lokalguiden:

www.oydegard.com
– en naturperle mellom fjord og fjell

Ved sjøen Båtmarina

Golfbane
45 min fra Molde

Barnevennlig
strandsone

Dødsfall

Vår kjære mor, svigermor,
gode bestemor, oldemor,

svigerinne og tante

Agnes Malmedal
født Sivertsen,
16. juni 1917,

sovnet stille inn
på Kirkebakken

omsorgssenter med
sine nærmeste rundt seg.
Molde, 25. oktober 2014.

Nils Henrik
Anne Lise Ola
Arild Lill Ann
Aase Kjell
Barnebarn og oldebarn

Øvrige familie
Så kom dagen
og siste timen,

livets vei til ende var.
Takk for år og alle stunder,
takk for alt du for oss var.

Begravelse fra
Røbekk kirke, fredag
21. oktober kl 13.00.
Alle som vil følge
Agnes til graven, er
hjertelig velkommen.

   I KRISTIANSUND

Richard
Nergaard
richard.nergaard@r-b.no


