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Det var først og fremst den 
korte reiseavstanden 

mellom Kristiansund og Molde 
som har satt helseøkonomene 
på tanken å sette press på 
sykehusstrukturen. Hvordan 
kan det riktige svaret da være å 
plassere det framtidige 
fellessykehuset i akkurat like 
lang reiseavstand fra fylkets 
største sykehus i Ålesund?

Dette er femmilliarders-
spørsmålet noen hver bør 
stille seg – 22 dager før Astrid 
Eidsvik slipper sin innstilling. 

For det første representerer en 
slik løsning en logikk som vil 
være umulig å forklare folk og 
velgere, ikke bare her på 
Nordmøre, men i hele landet. 
For det andre åpner det for 
noen perspektiver som burde 
fatte tung politisk interesse på 
Sunnmøre. For hva skjer i neste 
e�ektiviseringsrunde, som vil 
komme før eller siden? 

Et lite apropos her: Helse 
Møre og Romsdal har nylig fått 
en styreleder som til daglig er 
toppsjef i Sykehuset Vestfold. 
Vestfolds største by heter 
Larvik. Den er på størrelse med 
Ålesund, men har ikke lenger 
eget akuttsykehus. Det langt 
mer moderne, stadig mer 
utbygde og mer sentralt 
beliggende sykehuset i 
Tønsberg er i dag fylkets 
ubestridte hovedsykehus. Det 
kunne være noe å re�ektere 
over på Sunnmøre hvis de tror 
at deres nedslitte sykehus er 
garantert evig liv som fylkets 
største. Spesielt politikere bør 
vite at et vedtak gjelder bare til 
det blir fattet et nytt. Slik sett er 
det vel like forgjengelig som 
fogderipolitisk enighet. 

Imens sitter styremedlem-
mene i Helse Møre og Romsdal 
og Helse Midt-Norge og 
�ntenker på hva som vil være 
riktig plassering. Til grunnleg-
gende hjelp for beslutningen 
�kk de på det lukkede møtet på 
Gardermoen en nærmere 
beskrivelse av de fem for-
målene i spesialisthelsetjenes-
telovens formålsparagraf, i 
ettertid publisert på helsefore-
takets nettsider. Det er meget 
interessant lesning, særlig opp 
mot de argumentene som er 
framført for de to lokaliserin-
gene på Nordmøre:

Formål 1 – kvalitet: Dette har 
vært Moldes hovedargument, 
ved at et sykehus plassert på 
Hjelset skal sørge for bedre 
rekruttering og mindre risiko 
for avskalling av fagfolk i 
perioden fram til nytt sykehus 
står ferdig. Verken de faglige 
utredningene eller ROS-ana-
lysene trekker en slik konklu-
sjon. Derimot fastslås det at 
sykehuset vil rekruttere i kraft 
av sin størrelse, uansett 
plassering – dog ikke fullt så 
godt midt imellom.  

Formål 2 – likeverdig: Den poli-
tiske de�nisjonen på et 
likeverdig tjenestetilbud er 
muligheten til å ska�e seg 
helsetjenester «uavhengig av 
bosted, økonomi, sosial status, 
alder, kjønn og etnisk tilhørig-
het». Det innrømmes at det er 
lite realistisk med likhet i 
tilbudet for personer bosatt i 
Oslo og Finnmark. Samtidig er 
det en politisk målsetting å 
redusere dagens forskjeller. 

Et sykehus plassert på Hjelset 
vil ikke redusere, men tvert 
imot øke forskjellene for 
tusener bosatt på nordre 
Nordmøre eller som jobber i en 
risikonæring i Norskehavet. Å 
argumentere med at de økte 
forskjellene kan kompenseres 
med prehospitale tjenester, blir 
risikosport i vårt forblåste 
klima. I Norskehavet er 
redningshelikopter i bruk, så 
der en kompensasjonsmulig-
heten allerede oppbrukt. En 
tilsvarende negativ e�ekt vil 
derimot ikke oppstå i sør med 
et sykehus plassert på Nord-
møre, da befolkningen med 

Møreaksen og Tres�ordbrua vil 
få Ålesund sjukehus i omtrent 
samme nærhet. 

Formål 3 – ressursutnyttelse: I 
dag reiser om lag 10.000 
pasienter årlig til St. Olavs 
Hospital for å få behandling de 
like gjerne kunne fått utført her 
i fylket. Om lag 8.000 av dem 
kommer her fra Kristiansund 
bostedsområde, hvor sykehus-
tilbudet er målrettet nedbygd 
over �ere år. Et stort, moderne 
og godt sykehus plassert på 

Logikken som ikke lar seg forklare

Spesielt poli-
tikere bør vite at et 
vedtak gjelder bare til 
det blir fattet et nytt.

Hva med 
indre?
Samtlige kommuner er i ferd med å posisjo-
nere seg for en framtidig kommunestruktur. 
Det har vært og vil komme til å bli, lansert 
en mengde alternativ i tiden fram til endelig 
konklusjon skal trekkes. Det har kommet 
frieri både fra nord og sør til kommuner som 
grenser opp mot andre regioner.

 Det er altfor tidlig å trekke noen konklu-
sjon på hvordan det nye kommunekartet vil 
se ut. Men alle kommuner virker å ha 
erkjent at denne gang kommer det til å skje 
noe. Å stikke hodet i sanden og håpe at det 
går over, er ikke noe alternativ.

På ytre Nordmøre er det startet et by-
utviklingsprosjekt. Dette har ikke 
kommunesammenslåing som mål, men er 
mer et forsøk på å se hvordan Kristiansund 
og kommunene rundt kan jobbe sammen 
for å styrke utviklingen. Tidligere har 
prosjektet omfattet Averøy, Gjemnes, 
Tingvoll og Kristiansund. Fra 1. januar 2015 
blir også Aure, Smøla og Halsa med. Om vi i 
dette prosjektet ser konturene av en ny 
felles kommune, er altfor tidlig å si noe om.

Slik vi ser det, er det Surnadal og Sunndal 
som har de største utfordringene. Rindal 
har allerede sagt de vil nordover, og både 
Sunndal og Surnadal er invitert for å se på 
en samling av trollheimskommunene. 
Sunndal ser også mot Nesset, mens et 
forsøk for noen år siden på å samle Halsa og 
Surnadal falt i �sk. Nå virker det som Halsa 
orienterer seg mer utover, selv om også de 
har vært kontaktet av kommuner på andre 
siden av fylkesgrensa.

Vil ingen slåss for Sunndal, skrev Aura 
Avis på førstesiden lørdag. Artikkelen var 
ført i pennen av skribent Arne Ulvund, som 
tok til orde for å beholde Sunndal som egen 
kommune. Kanskje blir det også alternati-
vet for Surnadal, men da med dagens 
grenser, eller �nner Surnadal og Sunndal 
hverandre? Så langt tyder lite på det.

SURNADAL: Ingebrigt Garthe og Gunhild Bøklep 
Bøe vil helst forbli i Surnadal.
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Fotball
– Jeg leser i TK at CFK vil ha 
spillere fra Dahle og AK. Men 
det er vel såpass mange jenter 
på Dahle som spiller fotball, at 
det skal være mulig å satse på 
damefotball selv.

Helseforetaket
– Jeg blir direkte dårlig av å 
lese om innsparingstiltakene 
som helseforetaket nå legger 
fram. Hva gjør de syke om 
masse ansatte forlater 
arbeidsplassen sin i 30 
minutter hver dag, i motset-
ning til i dag når de er tilgjen-
gelige hele vakta, og spiser 
når det er mulig? Igjen skal 
hardt arbeidende ansatte 
under umenneskelig press 
betale. Hva med kutt i 
honorar? La styret betale 
egenandel ved reise? Eller 
kutte i administrasjonen? Ha 
respekt for de ansatte.

Farlig lek 
– Norges statsminister reiser 
til Ukraina for å provosere 
Russland, og så ramme 
private. Dette er en farlig lek 
for lille Norge. Odd

Har bestemt seg
– Jeg har mistanke om at 
sykehussjef Eidsvik allerede 
har bestemt seg hvor det nye 
sykehuset skal ligge, når hun 
kommenterte på radioen at 
gratis tomt på Storbakken 
ikke har betydning for 
avgjørelsen 17. desember.

Vil forandre seg
– Molde bruker antall ansatte i 
dag som et argument for syke-
hus bynært Molde. De må 
ikke glemme at nye genera-
sjoner kommer til. Og når sted 
er vedtatt, vil det ta tid før det 
nye sykehuset er ferdig. Da vil 
kanskje �ere fra Nordmøre 
jobbe innen helse, og også 
bosette seg her. De som bor i 
nærheten av Molde kan søke 
seg mot Kristiansund eller 
Ålesund. På Storbakken er det 
ikke pressområde, med gode 
muligheter for både nye 
boliger i nærheten, atkomst 

fra bil, buss, båt og �y.

Ros til Ripnes
– Heia Dag�nn Ripnes, din 
artikkel i Tidens Krav mandag 
var så godt skrevet at jeg 
nesten felte en tåre. Stå på og 
få sannheten fram når det 
gjelder reisetid til nytt 
sykehus. 

Aurgjelding som bor i 
Kristiansund

Bønn for mine to døtre
– Kjære Gud (leger og andre 
med stor makt i helsevesenet)
Hver kveld ber jeg for mine to 
døtre. Jeg ber om at barna 
mine skal kunne få hjelp til å 
bli friske og få et verdig liv!
Jeg ber om at dere ikke 
bagatelliserer følelsen av å 
være syk! Jeg ber om at dere 
søker kunnskap som �nnes, 
bare ikke i umiddelbar 
nærhet! Jeg ber om at dere 
skal ta ansvar som leger slik at 
jeg har krefter igjen til å være 
mor! Jeg ber om dere skal 
forstå at deres mangel på 
interesse ikke kan skjules for 
oss! Jeg ber om at dere ser og 
behandler hele mennesket, 
ikke bare de enkelte sympto-
mer! Jeg ber om at det �nnes 
noen blant dere som kan si: 
Jeg er villig til å søke ny 
kunnskap! Jeg ber om at dere 
søker mer kunnskap om hva 
en uskyldig infeksjon kan føre 
til! Jeg ber dere av hele mitt 
hjerte og jeg gir aldri opp! 
Amen. Mor

Nye prosjekter
– Det bygges mye nytt i byen 
for tiden. Bare på Innlandet er 
det stadig nye prosjekter. 
Dette til tross for at det er 
svært tettbebygd her, og få 
friområder. Har kommunen 
noen tanker om dette? Er det 
slik at kommunen bevisst 
ønsker at folk bygger nytt i 
stedet for at eksisterende hus 
restaureres og tas vare på? 
Mange av nybyggene har møtt 
stor motstand fra naboene. 
Mener kommunen virkelig at 
fordelene er større enn 
ulempene med disse prosjek-
tene? Det hadde vært interes-
sant om TK kunne laget en 
reportasje på dette, slik at en 
hadde forstått begrunnelsene 
bedre. Ett eksempel er 
byggingen som foregår på 
nedsiden av Innlandet skole.

Trangsyn
– Trangsyn og �ernsyn 
korrumperer folks evne til å 
tenke selv. W. Nyrud
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Tra�kkulykker er den vanligste dødsårsaken 
blant unge mellom 18 og 24 år. Selv om 
utviklingen er positiv, må vi gjøre noe med 
dette. 27 tra�kanter i alderen 18–24 år døde i 
tra�kkulykker i 2013, 14 har omkommet så 
langt i år. Utviklingen har vært positiv de siste 
årene. 30 under 25 år omkom i 2012, 40 i 2011, 
54 i 2010 og 71 i 2009. Bak hver eneste ulykke 
er det en tragedie som rammer familie, 
kolleger, venner og lokalsamfunn.

Gutter er overrepresentert i denne dystre 
statistikken, og Vegvesenets analyser av 

dødsulykkene viser at fart er avgjørende eller 
sterk medvirkende årsak til de �este av disse. 
Vi har stor tro på guttene, og ønsker å forsterke 
den positive trenden. Om noen år kjører disse 
guttene med barn i baksetet og skal overlevere 
sine holdninger videre til neste generasjon. 
Gutter i alderen 18–24 år er nøkkelpersoner for 
at ulykkesstatistikken skal fortsette å synke. 
Dette er bakgrunnen for at Statens vegvesen – 
sammen med politiet – lanserer et krafttak 
mot ungdomsulykkene. Kampanjen «Ungdom 
og fart» skal bidra til å gjøre det sosialt uaksep-

tabelt blant unge gutter å kjøre for fort. Dette 
gjør vi med å fokusere på den atferden vi 
ønsker at guttene skal vende seg bort fra. Vi 
som står bak skal gjøre vårt, med sikre veier, 
kontroller og holdningsskapende arbeid, men 
vi trenger hjelp. Først og fremst fra unge gutter 
bak rattet og i bilen, men også fra alle andre. 
Foreldre bør ha alvorspraten med sin unge 
sjåfør, jenter bør si klart fra til sine kjærester 
og venner at fart ikke er kult og kompiser bør si 
fra til sin sjåfør når farten blir for høy. 

Ingen unge å miste

Replikk
TERJE MOE GUSTAVSEN
Veidirektør

Logikken som ikke lar seg forklare

Nordmøre kan bidra til å 
redusere denne lekkasjen, 
styrke det nye sykehusets 
inntektsgrunnlag og dermed 
helseforetakets totaløkonomi. 
Millioner som i dag utbetales til 
dekning av pasientreiser ut av 
fylket kan i stedet brukes til å 
bedre pasienttilbudet nærmere 
der folk bor.

Ressursutnyttelsen må ikke 
minst ses i et totalt samfunns-
økonomisk perspektiv. Skal 
man bruke 10–20 milliarder 
samferdselskroner på å bygge 
Sunnmøre og Romsdal 
sammen til en felles bo- og 
arbeidsmarkedsregion med 
Møreaksen, må det være 
meningsløs ressursutnyttelse å 
bruke ytterligere �re-fem 
helsemilliarder på å gi befolk-
ningen i den nye regionen to 
sykehus, mens 60.000 men-
nesker på Nordmøre blir 
stående uten.  

Formål 4 – tilpasset pasienten: 
Oppfyllelsen av dette formålet 
avhenger av hvilket innhold 
man gir det nye sykehuset, 
men innholdet vil være 
uavhengig av plassering. Om 
man plasserer sykehuset på 
Nordmøre eller i Romsdal, er 
det dessuten mulig å gi de 
største pasientgruppene et 
desentralisert poliklinisk tilbud 
i den byen eller de byene som 
ikke får det nye fellessyke-
huset. Slik reduseres unødige 
kostnader og tidsbruk med 
transport.

Formål 5 – tilgjengelig: 
«Lokalisering i nord gir relativt 
sett «drenasje» av pasientar 
mot Ålesund – lokalisering i sør 
gir «drenasje» mot St. Olavs 
Hospital. Dei som har lengst 
veg på Nordmøre får relativt 
sett lengre veg ved plassering i 
sør, befolkninga i sør får relativt 
sett mindre forlenga reiseveg 

grunna overgang til geogra�sk 
nærast Ålesund», påpeker 
helseforetaket på lysarkene.

Ser man likeverdighets- og 
tilgjengelighetsformålet i 
sammenheng kan det vel 
neppe være viktigere at 1.700 
�ere får mindre enn 30 minut-
ter til akuttsykehus enn at 
1.700 �ere får økt reisetiden til 
over to timer? Et sykehus 
plassert på Storbakken vil gi 
best tilgjengelighet for alle som 
bor i Nordmøre og Romsdal. 
Det representerer også en 
kvalitet.

Det er styrene som skal 
konkludere, men selv objektivt 
betraktet peker lovens formåls-
paragraf mot en plassering av 
det nye sykehuset på Nord-
møre. Og så lenge styret følger 
loven, kan det bli en tung 
politisk øvelse å kreve om-
kamp. 

KARTET: Styreleder Arne Ingebrigtsen i Kom vekst med kartet som viser hvordan en sykehusplassering 
på Stortbakken møter lovens formål om tilgjengelighet.


